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INVESTOR

Mitu suurt tehingut
saavad kohe küpseks

Õlletootjad käisid

peaministri jutul

Intel teeb panuse
isesõitvatele autodele

Juba enne Jaanipäeva tuleb ilusa-

A. Le Coqi ning Saku Õlletehase emafirmade juhid tõid peaminister Jüri Ratasega kohtudes
Euroopast argumente, miks õlleaktsiisi kiire tõstmine kellelegi
kasulik pole. Ratas lubas dialoogi
jätkata. 2

Kui kümmekond aastat tagasi magas pooljuhtide tootja Intel mobiilseadmete revolutsiooni
maha, siis nüüd tahab ta kaotatu
tasa teha. Seetõttu ostis Intel isesõitvate autode tehnoloogia firma Mobileye. 14–15

te rahanumbritega tehingu-uudiseid, lubab Ellex Raidla tehingute valdkonna partner Sven Papp.
Kui eelmine aasta oli ülevõtmiste
poolest rekordiline, siis tänavunegi ei jää sellele alla. 6–7

Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Läheb kõvemaks
kiirendamiseks
Tallinnas tegutsev iduettevõtete kiirendiprogramm Startup Wise Guys (SWG)
alustab uut koolitustsüklit 11 iduettevõttega kaheksast riigist.
Kiirendisse kandideeris 250
idufirmat, välja valiti 11 meeskonda. SWG Juhi Cristobal
Alonso sõnul kaasati programmiks vajalikud vahendid avaliku ühisrahastuse
abil rohkem kui 120 investorilt Funderbeami platvormi
kaudu. Meeskondade tegutsemisvaldkonnad on mitmekesised, hõlmates nii virtuaalreaalsust kui ka robootikat.
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Läti telesaate “De Facto” ajakirjanike osaluseksperiment näitas, kuidas Eestis asutatud ettevõte Uznemums Igaunijas (Ettevõte Eestis) õpetas kasumit maksudeta kätte saama. FOTO:
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MAKSUSKEEMID

Eesti firma aitab
lätlasi maksust priiks
Eesti maksuseadusi ning Läti ja Eesti maksuametite konarlikku
infovahetust kasutavad ära konsultandid, kes õpetavad makse
optimeerima või suisa mitte maksma. 4–5
TELLIJATELE: Kodukino eeldab heliliselt matti ruumi ja väga head heliisolatsiooni, kuna heli valjus küündib kuni 110 dBni.
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VKG paneks õlivabrikud tööle,
aga põlevkivi pole
Viru Keemia Grupp (VKG) ei saa kahte seisvat Kiviteri tehnoloogiat kasutavat õlivabrikut
tööle panna, sest põlevkivi pole, kirjutas Põhjarannik.
VKG juhatuse esimees Ahti Asmann kinnitas,
et võtaks tööle ligi sada inimest ja paneks paa-

ri kuu jooksul tööle kaks Kiviteri õlivabrikut,
kui oleks vaid pool miljonit tonni tükipõlevkivi.
Et kaevanduse tootmismahu suurendamiseks
kulub aega, oleks Asmanni hinnangul kõige
kiirem lahendus osta põlevkivi Eesti Energialt.
“Praegu keegi meile mõistliku hinnaga kivi ei
paku. Eesti Energia küsib hinda, mis on vähemalt kaks korda kõrgem selle tootmise omahinnast,” tõdes ta.
Eile peaministriga kohtumas: vasakult Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms, Carlsbergi asepresident Joao Abecasis, Olvi juht Lasse

Plaan: prokuröride palk
kohtunikega samale tasemele

Aho ja A. Le Coqi juht Tarmo Noop. foto: Andras Kralla

Justiitsministeerium saatis pooltele arvamuse
avaldamiseks eelnõukava, millega muudetakse prokuröride palgad Ja puhkused võrreldavaks kohtunike omadega.
“2003. aastast on kehtinud poliitiline kokkulepe, et võistlevas menetluses osaleva prokuröri
palk peab olema võrdne või vähemalt võrreldav vastava taseme kohtuniku palgaga,” ütles
justiitsminister Urmas Reinsalu. Tema sõnul ei

KOHTUMINE

ole sedasiiani suudetud täita Ja see omakorda
toob kaasa tööjõu kvaliteedi languse.

Ostujutt tekitas börsiralli
Möödunud aastal rekordkahjumi saanud Saksa energiakontserni RWE aktsia tõusis eile üle
8 protsendi, põhjuseks kuuldused, et prantslased on huvitatud kontserni kõige tulusama ettevõtte ostust, kirjutas finanzen.net.
Uudisteagentuur Bloomberg teatas päev varem, et Prantsuse energiaettevõte Engie tahab osta Saksa energiafirma Innogy, millest
suur osalus kuulub RWE-le. See pani börsil
mõlema ettevõtte aktsia tõusma.

Õlletootjad: aktsiisitõus

viib töökohti
Eile peaminister Jüri Ratasega kohtunud A. Le Coqi ning Saku
Õlletehase emafirmade juhid tõdesid, et kui ettevõtluskeskkond
muutub kehvemaks, läheb neil vaja vähem tööjõudu.
Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Äripäev

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame

raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.
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“Siiani oleme Eestit vaadanud kui välisinvestorite jaoks väga soodsa ettevõtluskliimaga riiki,” rääkis Saku Õlletehase emafirma Carlsberg Groupi asepresident Joa
Abecasis, kelle tööülesanne on tegeleda Lääne-Euroopa turgudega.
Abecasis lisas, et valitsuse kavandatav ligi 70protsendiline aktsiisitõus võib vähendada toodangumahtu Eestis ning seetõttu
langeb ka siinse tööjõu vajadus. “Kui äri on
elujõuline, siis me kasvame ja palkame ka
uusi töötajaid, kui areng on vastupidine,
siis paraku väheneb ka meie palgal olevate
töötajate arv,” rääkis Abecasis.
Samas kinnitasid mõlemakontserni juhid, et Eestist lahkuda pole neil plaanis.
“Oleme siinsel turul olnud väga pikalt ning
tulnud selleks, et jääda,” sõnas Abecasis. Olvi Groupi juhi Lasse Aho sõnul jääb ka nende tütarfirma A. Le Coq Eestisse alles.
Selles, kas investeeringud Eestisse vähenevad, jäädi äraootavale seisukohale.

Abecasise sõnul anti kohtumisel peaministrile mõista, et praegused vahendid juba
niigi kahaneva alkoholitarbimisega võitlemiseks ei ole efektiivsed. “Tarbimine liigub
piiri taha, nagu on juhtunud Saksamaa ja
Taani piiril, ning selle näitel võin öelda, et
Eesti ei saa oma aktsiise ikkagi lõpuks kätte,” oli ta veendunud.
Piirikaubandusele lisaõli tulle

Abecasis lisas, et eelnõus välja kuulutatud
aktsiisimäärade korral muutuks Eesti ja Läti aktsiiside erinevus 2,5 korda suuremaks,
kui see on Taanis ja Saksamaal, kus aktsiisimäärade erinevus praegu on kõige suurem.
A. Le Coqi juhatuse esimeheTarmo Noobi sõnul valitsus selgelt alahindab piirikaubanduse mõju. “Valitsuse ja meie arusaamades piiril käideldavate numbrite kohta oli
suur lahknevus,” tõdes ta.
“Meie näeme, et alkoholiturism Läti piiri
äärde muutub regulaarseks,” lisas Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.
“AustanEestikui suveräänse riigi õigust
kujundada oma tervisepoliitikat, kuid ettevõtjana eeldame, et regulatsioone ei muudetaks üleöö,” sõnas Abecasis.
Õlletootjad tõid välja, et kangele alko-

holile kehtivad aktsiisimäärad on Euroopa
Liidu riikides keskmiselt 3,1 korda kõrgemad kui lahjadele alkohoolsetele jookidele kehtestatud määrad. Eestis on see erinevus praegu 2,6kordne. “Uus eelnõu suurendas Eesti erinevust muust Euroopast oluliselt, viies Eesti Euroopas kange ja lahja alkoholi aktsiisimäära erinevuses tagantpoolt
kolmandale kohale.”
“Leiame, et 1. juulistkavandatav aktsiisitõus ei ole põhiseaduspärane, ja loodame, et
see olukord laheneb kiirelt,” ütles Abecasis.
Noop lisas, et väga palju sõltub sellest, mis
otsuse teeb aktsiisitõusu põhiseaduspärasuse kohta riigikohus.
Peaminister jäi ka kohtumise järel valitsuse seniselepoliitikale kindlaks ning leiab,
et aktsiisitõus on õigustatud. “Alkoholi tarbimise trend on küll langev, kuid jätkuvalt
liiga kõrge 2015. aastal tarbiti 8,7 liitrit alkoholi elaniku kohta,” ütles Ratas pressiteate vahendusel. “Alkoholi tarbimise ja sellega kaasneva kahju vähendamiseks peab aktsiisitõus olemakiirem kui palgatõus,” leidis
ta. “Just seetõttu kiirendame lahja alkoholi aktsiisi tõusu.”
Sellegipoolest leppisid pooled kohtumisel kokku, et dialoog jätkub.
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PAKUN RAAMATUPIDAMISTEENUST
Algdokumentide sisestusest bilansi ja aastaaruande koostamiseni
äriregistris, TSDd, käibedeklaratsioonid, statistikaaruanded, suhtlemine
~aksuametiga.
Ettevõtte põhitegevus on raamatupidamisteenuse osutamine väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele, MTÜdele ja FIEdele. 20aastane
raamatupidaja töökogemus annab võimalust pakkuda kvaliteetset
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Eesti Gaas: loodame
saada gaasi hinna
madalamaks

Finantsinspektsioon
saab rohkem kaebusi

Gazpromi ja Euroopa Liidu konkurentsivaidluse siht on saada ka Eesti elanikele madalam
gaasi hind, kuid Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul on paljud Gazpromi kompromissettepanekus nimetatud
asjad juba ära tehtud.
“Ammu enam pole piiran-

guid gaasi müümisel ühest riigist teise. Gaasi hinnavalem
on läbirääkimiste tulemusena ja tänu Klaipeda terminalile mitmel aastal juba muutunud soodsamaks ja turutingimustele lähedaseks,” selgitas ta.
Ta lisas, et Eesti Gaas loodab siiski saada hinna veel paari nüansi poolest oma klientide
jaoks madalamaks. “Eelkõige
tähendab seotus Euroopa börsihindadega aga seda, et gaasi hind liigub Euroopaga samas taktis, nii alla kui ka üles,
ning meie ettevõtted on võrdsemates konkurentsitingimustes,” ütles ta.

Kliendid on finantsteenuste
kohta rohkem kaebusi esitama hakanud, teatas finantsins-

pektsioon.

Finantsinspektsioonile esitati eelmisel aastal finantsteenus-

te kohta 174 kaebust, aasta vaoli neid 112. Kaebuste osa-

rem

Raul Kotov. foto: Meeli Küttim

kaal on suurenenud kõikide finantsteenuste puhul, kuid enamik oli esitatud panga-ja kindlustusteenuste vallas.
Esimest korda on hõlmatud
ka kaebused krediidiandjate ja
-vahendajate tegevuse kohta,

mida kogunes aasta jooksul 19.
Lisaks on esitatud kaebusi arvelduste ja sularahaautomaatidekohta. Sularahaautomaatide
puhul on antud teada, et automaat on mõnikord lugenud rahatähti valesti.
Krediidiandjate ja -vahendajate puhul on tekkinud kõige enam erimeelsusi maksevõimelisuse hindamisega. Lisaks
on antud teada kahtlustest, et
tarbijakrediidi reklaam ei vasta nõuetele.
ÄRIPÄEV.EE

Euroopa Liit on olnud seisukohal, et Gazprom kahjustab
konkurentsi Euroopa Liidu tu-

rul ning on rikkunud konkurentsireegleid riikides, kus ta
on turul domineerivas positsioonis. Nende riikide seas on
Balti riigid, Bulgaaria, Tšehhi,
Ungari, Poola ja Slovakkia. Eile
teatas konkurentsivolinik Margarethe Vestager, et laual on
ettepanekud, mis võimaldaksid Kesk- ja Ida-Euroopa elanikel küttekulusid kokku hoida.
aripaev.ee

PANE TÄHELE

Gaasi hind hakkab liikuma nagu Euroopas
Eesti Gaasi juhatuse liige Raul
Kotov kommenteeris Euroopa
Komisjoni ja Gazpromi kompro-

oleme valmis neid tingimusi ka
oma tarbijatele edasi pakkuma.
Ühelt poolt toob see kaasa sa-

missettepanekus välja pakutud

gedasema hinna kõikumise, kuid

nelja meedet.

teiselt poolt on siis ka meie hind
alati samal tasemel Euroopa hindadega, mis peaks andma Eesti
tööstusettevõtetele parema konkurentsivõime.”
Võrkude ühendamise võimaldamine. “See punkt on juba
ellu viidud, sest ettevalmistused
Eesti ühendamiseks Soomega ja
Leedu ühendamiseks Poolaga
on alanud.”
Paindlik lähenemisviis, mis võimaldab
gaasi ümber suunata kõnealusesse tarnekohta. “Eestis ei ole seni nii-öelda
SWAP-tehinguid gaasiga rakendatud. Kui selline võimalus tuleb,
siis kindlasti on see kasulik suurte rahvusvaheliste kontsernide
kohalikele ettevõttele, kes võivad osa saada oma emaettevõtte sõlmitud lepingutest. Samas
aga kui hinnad on seotud Gaspooliga, ei pruugi sellist vajadust
ka tekkida.”

1.

Piiriüleste kaubavoogude lubamine. “Juba
praegu on olukord selline, kus Balti riikide vahel gaas
liigub ja lepingulisi piiranguid
ei ole. Puudu on ainult torustikud, mis ühendaks meid Euroo-

paga, kuid pärast Leedu–Poola
ühenduse valmimist 2021. aastal
saab see mure lahendatud. Nii
kaua pakub võimalust alternatiivseteks gaasitarneteks Klaipeda
LNG-terminal.”
Gaasi hinna sidumine likviidsete bör-

2.

sidega. “Praegu on

meie lepingus Gazpromiga hinnavalem, millega arvutatakse
gaasi baashind õli hinna ja USD
kursi kaudu. Lisaks kontrollitakse baashinda Euroopa börsihindadega. Hetkel käivad Gazpromiga läbirääkimised hindade
seotuse täpsustamise üle. Kohe,
kui oleme selles kokku leppinud,

3.

4.

Elektrum ei ole lihtsalt elektritarnija,
vaid kõige sõbralikum elektrimüüja
Eestis. Seetõttu oleme otsustanud
teha kingituse meie klientidele.

SOTSIAALMEEDIA

Saksamaa ähvardab
libauudisetrahviga
Saksamaa ähvardab sotsiaalmeedia kanaleid kuni 50 miljoni euro suuruse trahviga, kui
nad ei anna kasutajatele võimalust vihakõnest ja libauudistest teatada või kui nad keelduvad eemaldamast illegaalselt
üles riputatud materjali.

Saksamaa justiitsminister
Heiko Maas esitles teisipäeval
sellekohast eelnõud. Isikuid, kes
kaebuste käitlemise eest vastutavad, võib trahvidakuni 5 miljoni euro ulatuses. Kui see eelnõu seaduseks saab, oleks see
Facebooki jaoks kõige rangem
reeglistik, milles erinevatel tur-

gudel tegutseda tuleb, kirjutas
Bloomberg.
“Me peame suurendama survet sotsiaalvõrgustikele,” ütles
Maas ajakirjanikele. “Liiga vähe võetakse maha illegaalset
materjali, seda ei kustutata piisavalt kiiresti japaistab, et sotsiaalmeediakanalite operaatorid ei võta oma kasutajaid piisavalt tõsiselt.”
Saksamaal lähenevad valimised ningriigi valitsus survestab sotsiaalmeediat, et see ohjeldaks libauudiste ja viha õhutavate postituste levikut.
ÄRIPÄEV.EE

Olles Elektrumi äriklient, saavad ka
kõik Sinu firma töötajad sõlmida
elektrilepingu sõbrahinnaga!

Küsi lisa oma kliendihaldurilt
või helista 7115555

elektrum.ee

29.03.2017

Müügi edulood:

KINnisvara müük
www.bestsales.ee

Tule kuulama

tippmaaklerite
nippe!
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MAKSUPETTUSED

Lätlased
põikavad
maksude
eest
Eestisse
Läti ettevõtjad
loovad Eestisse
firmasid, mille kaudu
üritavad kodumaal
tekkivaid makse
maha raputada.
Hoogu annab sellele
Eesti-Läti konarlik
infovahetus.

Marge Väikenurm

SKEEM

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Käibemaksu vältimine

Äripäev

arve

Eesti ettevõte

Läti ettevõte
raha

Ühed, kes maksudega mängimiseks õpetussõnu jagavad, on maksukonsultatsioonifirmad. Vähemalt nii näitas Läti telesaate

“De Facto” ajakirjanike eksperiment, mille
peaosas oli Eesti usaldusühing Uznemums
Igaunija, läti keelest tõlgituna Ettevõte Eestis.Viimase taga on Mihhail Šulkin, kes kõne alguses keeldus Äripäeva küsimustele
vastamast. “Meid ei huvita see teema. Võite
kirjutada, mida tahate,” tõrkus Šulkin esmalt. “Kõik.”
Siinse ärimehe, 31aastase Šulkini firma
jäi lätlastele silma lihtsa guugeldamisega.
Läinud novembri keskel alustanud ühing
on registreeritud Mustamäele Laki tänavale. Sealsamas Läti ajakirjanikele antud esimestelkonsultatsiooniminutitel läksidkäiku ka soovitused, kuidas jõuda kasumi väljavõtmiseni sentigi makse tasumata. Näiteks õpetati kõrvale nihverdama tööjõu-,
käibe-ja tulumaksu tasumisest.
Firmade asutamise äri Mustamäel

Pilk äriregistrile näitab, et Šulkin on Eestis
seotud seitsme firmaga, millest enamik on
registreeritud Laki tänavale tegevusaladega andmetöötlusest kuni leivatoodete valmistamiseni.
Peale selle leiab Šulkini ettevõtlusaja–

Laen päästab tulumaksu tasumisest
fiktiivne arve

Eesti ettevõte

Läti ettevõte
raha

laen

Läti firma
omanik

HEATEADA

Aktiivsed lätlased
Läti küsis Eesti maksuametilt
2016. aastal 490 võimaliku maksupettusjuhtumi kohta, eestlased lätlastelt 81 juhtumi puhul.
Läti maksuamet küsis Eesti kolleegidelt 2015. aastal infot 439
juhtumi kohta, Eesti Lätist 211
juhtumi puhul.

Eesti maksuamet põhjendab

Eesti leiget huvi sellega,
et suhtleb silma hakanud
ettevõtjatega otse.

“Püüame Eesti ettevõtteid kasvatada, püüame leida nendega
mõistliku lahenduse. Et ärge petke,” lausus maksuameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul.

loost nii sellestkui ka läinud aastast 13 firmat, mille juhatusse mees kuulus. Praegu
on ettevõttedkolinud lätlaste nimele. Firma
endale saamiseks tuleb lätlastelväidetavalt
maksta 500 eurot. Kiire arvutus ütleb, et
sel juhul teeniti nende müügilt 6500 eurot.
Läti ajakirjanikud tõdesid skeemide kirjeldamise kõrval, et Läti ja Eesti maksuameti koostöö lonkab, sest andmete saadavuse
vahel laiutab ajaline vaakum, mis teeb petmise lihtsamaks.
Äripäevaga teema arutamiseks maha istunud maksuameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul kirjeldas seepeale, kuidas nad Läti kolleegidega kord
kvartalis kohtuvad. “Räägime uutest trendidest, probleemidest. Läti on me lähiriik.
Meil ongi kõige suuremad probleemid lätlastega ja lätlastel eestlastega,” muigas
Pruul. “Soomes on maksukultuur natuke
teine, Lätiga on teema tõsisem.”
Maksuameti teabeosakonna juhataja
Piia Viks-Binsol aga tõdes, et Läti, Leedu ja
Eesti halduridvõiksid teineteiseregistritest
infot sujuvamalt kätte saada. Praegu seisab
arendus raha taga.
“Projekti oleme valmis kirjutanud. Kui
see võimalik oleks, saaks maksuhaldurite
vahel kasutada X-tee lahendust, mida Eesti
sees kasutame,” rääkis Viks-Binsol. “Soomega saame selle loodetavasti tänavuse aasta
lõpus kasutusele võtta. X-tee kaudu teedpäringu ja saadkohe ekraanilt vaadata infot,
mis Soome registril isiku kohta olemas on.”
Lätlased tunnistavad, et neil on raskem.

“Nad teevad suured silmad, kui räägime,
kuidas peame ettevõtjatega ümarlaudu.
Nad ei kujuta ette, kuidas seda Lätis saavutaksid,” lisas Pruul. “Aastaid tagasi ütles Läti maksuhaldur, et tal puudub õigus minna isiku koduukse taha, et talle mõni dokument üle anda. Meie istusime ja imestasime. Mõtlesime, et mis mõttes?“
Maksu maksmise asemel laen

peab kasumilt tulumaksu tasuma,
mida õnnestub konsultantide õpetuse järgi lätlastel eirata. Eesti ettevõte esitab Läti
omale fiktiivse arve. Summa on võrreldav
Läti firma oodatava kasumiga.
Läti ettevõte saadab arve alusel raha Eesti firmale, mis annab samas summas laenu
Läti firma omanikule. Küsimusele, kuidas
suhtub Eesti sellesse, kui dividendi võtmise asemel eelistatakse laenu, kõlas eksperimendi ajal vastuseks, et Eestit huvitab peamiselt käibemaksu tasumine.
Pruul märkis, et kui Läti ettevõtja on Eestisse juba firma püsti pannud, siis leiab majandusaasta aruandest laenuandmed, mille
põhjal maksuamet pettusekohti otsib. Neile on hoiatav märk ebamõistlikult kopsakad summad.
Lätlased, kellele on lahkeltkahtlast maksunõu jagatud, ei ole jutukad.“On olnudisikuid, kes ütlevad, et tehke minuga, mida tahate, aga neid, kes on mulle andnud soovitusi (maksudest hoidumiseks toim), kardanrohkem kui teid,” meenutas Pruul vestlust suurde käibe-ja tulumaksupettusesse
Lätis

–
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Maksuametnikud Piia
Viks-Binsol (vasakul) ja Eilike
Pruul nentisid, et lätlased
kasutavad Eestit ühe lülina
maksudest kõrvalehiilimisel.

KOMMENTAAR

PwC maksuosakonna juht

te ja võimalike karistustega.

FOTO: ANDRAS KRALLA

Hästi see kirjeldus küll ei kõla. Lätis tekkiva kasumipõhise
tulumaksu vältimiseks Eestist
fiktiivse teenuse arve esitamine ja Eesti äriühingust raha
väljalaenamine Läti äriühingu
osanikule võib tuua maksukohustuse mõlemas riigis.

Fiktiivsete arvete kasutamise vastu peaks olema nii Läti
kui Eesti maksuhalduritel piisavalt seaduslikke vahendeid,
kogemusi ja administratiivset
võimekust.
Sellise skeemi avastamisel
on vähe lootust kohtust või-

Pole mõtet pimesi joosta
Hannes Lentsius

Seda koos intresside, viivis-

duga välja tulla. See ei ole nutikas umbes sama, kui paned kogu raha kassasse, teed
kassa tühjaks ja ütled, et kogu
mu kasum on kassas, kontrollige. Selliste skeemidekasutajadpeavad hindama neile pakutavate ettepanekute seaduslikkust ja mitte jooksma maksude vältimise poole.
–

Suurim peavalu
käibemaksupettused
Haldurid maadlevad enim käi-

bemaksupettuste paljastamisega, selgus vestlusest maksuameti teabeosakonna juhataja Piia Viks-Binsoliga. Samuti on tema sõnul lätlastel Eestis
fiktiivset äri mugav ajada juba
ainuüksi riikide läheduse tõttu.
Konsultandid Uznemums

Igaunijas õpetavad ka seda, kuidas kasutada ära käibemaksu
mittetasumise kohustust Euroopa piires samas on selle riigilt väljapetmine kriminaalkorras karistatav.
Justkäibemaksupettusi tõestavat infot tahavad Läti kolleegid Eesti maksuametilt kõige
rohkem. Sageli huvitab neid, kas
Lätist Eestisse müüdud kaup on
siia j õudnud j vastupidi.
“Uurivad, kuhu kaup edasi
on läinud, kas raha on kahe ettevõtte vahel makstud ja nii edasi,” rääkis Viks-Binsol. “Eelkõige
üritavad nad Lätis tekkivat maksukohustust varjata sealse maksuhalduri eest. Kui teed tehinguahela ühe lüli teise riiki, siis
on lootus, et koduriigi maksuhalduril on keerulisem.”
–

a

Ahela pikendamine

Ahelasse ei kuulu ainult Eesti, mõnikord venitavad selle pikemaks Poola ja Leedu kasutamine. “Mida kaugemale keegi läheb, seda kallimaks skeem
muutub,” lausus Viks-Binsol,
kes on viimasel ajal märganud
teatud tüüpi käekirja.

On olnud isikuid,
kes ütlevad, et tehke
minuga, mida tahate,
aga neid, kes on mulle
andnud soovitusi (maksudest hoidumiseks
toim), kardan rohkem
kui teid.
–

maksuameti kontrolliosakonna juhataja
asetäitja Eilike Pruul

segatud ettevõtjaga. “Oli nõus kõik ausalt
rääkima, süü omaks võtma, aga küsimuse peale, kes soovitas, tuli see vastus.”

ära

Lätlaste Eestisse tooja: käive on väike

Maksunõu anda on lihtne tarvis on luua
kodulehekülg, et kliente ligi meelitada. Loomulikult sihtturulearusaadavas keeles. Nii
leiab Uznemums Igaunija kodulehelt info läti ja vene keeles. Pealegi lihtsate otsingusõndega nagu “ettevõte Eestis” tuleb lätlasele esimesena vasteks just MihhailŠulkini firma koduleht.
Lätlastel Eestisse firmasid püsti panna
aitav Šulkin kinnitas, et ei anna lätlastele maksude vältimiseks skeemisoovitusi.
“Sellega ei ole ma üldse seotud,” kinnitas ta.
Kohtumisest Šulkin keeldus. “Mul ei ole
–

Kui teed tehinguahela
ühe lüli teise riiki, siis on
lootus, et koduriigi maksuhalduril on keerulisem.
maksuameti teabeosakonna
juhataja Piia Viks-Binsol

“Läti ettevõte tahab Lätis teha käibemaksupettust ja loob
ühe lüli Eestisse. Toiduaineid,
näiteks suhkrut, jahu, makarone ja kartulit, müüakse dokumentide järgi Läti ettevõttelt
Eesti omale.” Tundub, et kõik on
korras kaup on Eestisse saadetud. Tegelikult liigub see tagasi
kolmandale firmale Lätis.
“Reaalselt kaup Eestis ei käi.
Eestis on lihtsalt juriidiline keha, mille eesotsas on Läti variisik või ärimees, kes ei ole võibolla kunagi Eestis käinudki,”
ütles Viks-Binsol. “Käibemaks
jäetakse maksmata Lätis. Meie
aitame Läti maksuhaldurilskeemi lahti harutada, koguda tõendeid, et nad saaksid õigelt isikult käibemaksu kätte.”
Viks-Binsoli sõnul otsib
Euroopa Komisjon juba aastaid
lahendust käibemaksupettuste
vohamise vastu. Praegu on laual
ettepanek nullmäär riikide vahel üldse kaotada.
“Ju nad arvavad naiivselt, et
Eesti ja Läti maksuhaldurid ei
suhtle,” märkis maksuameti
kontrolliosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul.
–

midagi kommenteerida. Lihtsalt ütlen, et
teil on valeinfo.”
Šulkinit ei kõiguta ka see, kui mainida Läti telekanali videot, kus ta kirjeldab
klientidele maksudest hoidumise variante.
“Ma ei tea, millisest videost räägite,” teatas
ta. “Mind absoluutselt ei huvita see,” kostis
ta pakkumisele videot vaadata. “Ma tegelen
täiesti teise asjaga, nii et ma ei ole kursis,
millest räägite. Minupõhitegevus on seotud
reklaamiteenuste pakkumisega.”
Ometi on ta Uznemums Igaunija omanik
ja teab, millega see tegeleb? “Jah, olen. Kui
meie juurde lätlased tulevad, siis vastame
nendeküsimistele. Kui teil on infot, et oleme soovitanud petta, siis sellist asja ei ole,”
rääkis Šulkin.
Videos oli juttu, et kui Lätis elav lätlane
töötab Eesti firmale, siis siinne maksuamet
arvab, et ta tasub maksud oma koduriigis.
Tegelikult ta seda ei tee.
“Kui videol on selline olukord, siis järelikult vastasin konkreetsele küsimusele, kas
toimib selline variant, kui lätlane Eesti firmas töötab. Vastasin inimese enda küsimusele. Me konsulteerime, kuidas Eestis äri vedada, keegi ei räägi skeemitamisest,” kommenteeris Šulkin.
Kas tema annab klientidele nõu? “Ma ei
tegele pidevalt firma asjadega. Seal on ka
teised inimesed,” ütles Šulkin ja lisas, et Uznemums Igaunija ei ole edukas. “Toob vähe
käivet. Lätlasi, kes tahavad Eestis äri ajada,
on vähe. Igas valdkonnas on tihe konkurents,” põhjendas Šulkin.
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Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas ja tund enne
etendust kohapeal.

www.kell10.ee

Florian Zelleri komöödia
Lavastaja Roman Baskin
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Ellex Raidla tehingute valdkonna partnerid
Sven Papp (paremal) ja Risto Vahimets lubaved,tveenl ja nipäeva tuleibusate

rahanumbritega tehingu-uudiseid.
FOTO:

ANDRAS

KRALLA

ÜLEVÕTMISED

Tuleb hea
tehingu aasta
Möödunud aasta oli tehingute
mahu ja väärtuse poolest nii
Eesti kui ka Balti tehinguturul
rekordiline.
Meil on

Metsküla

Bret

Liina

Laks

täiesti reaalne

aripaev@aripaev.ee

võimalus Eestist

Fiiiantsiuidised
2017. aasta tuleb Ellex Raidla tehingute
valdkonna partnerite Sven Papi ja Risto Vahimetsa hinnangul vähemalt sama hea, sest
mitme väga suure tehingu üle käivad praegu läbirääkimised.
“Näeme seda, et tehingute tegemise aktiivsus on suur. Investorid ja Eesti erakapitalifondid on aktiivsed, skandinaavlased vaatavad tänu Starmani tehingule jälle siia,” selgitas Papp Äripäeva teemaveebis
Finantsuudised. Papp lubas, et enne jaanipäeva tuleb ilusate rahanumbritega tehingu-uudiseid.
Sektorite analüüs näitab ekspertide sõnul just sellist pilti, mida võikski oodata:
kuumad on IT-ja new-tech-valdkonnad, naguka maailmale näidata tahame.
Vahimetsa sõnul oleme tublid, aga tehingud on liiga väikesed jaettevõtted müüakse
liiga vara. “Kuidas saame leida Eesti Nokiakest, kui kohe, kui meil midagi on, müüakse see ära,” arutles ta. “Tegijad on ise öelnud,
et esimesed kuus kuud on Eestis väga head,

kasvatada
välja kui mitte
globaalseid, siis
regionaalseid
suurettevõtteid.
Ellex Raidla tehingute valdkonna partner Risto Vahimets

aga kolitakse ära mitmel põhjusel: et nad
muutuksid nähtavamaks ning oleksid investoritele ja kasutajatele-klientidele lähemal. Nad tahavad olla seal, kus on kõik teised tegijad,” selgitas Papp.
Ekspertide sõnul on üks võimaliktulevikuvaldkond veel hüpermarketite turg, mis
on konsolideerunud ja ühtsemaks muutunud. Arenguruumi aga veel on. Selver,
mis tegutseb Balti riikidest ainsana Eestis,
soomlaste Prisma ja Leedus tegutsev Norfa
on tasakaalustamata kohad, mis võiksid tehinguid toota, kui üks ostaks teise või toimuks konsolideerumine.
Ühinejad tekitavad uue nõudluse

matoodete väärtustamine,” lisas Vahimets,
vihjates Maag Grupi huvile omandadaTere
piimatööstus.
Kui vaadata viimase viie aasta tehinguid
globaalselt, on tipus energia-, new-tech-,
meedia- ja farmaatsiasektor. Selles mõttes oleme maailmaga samal tasemel, leidis Vahimets. “See näitab, et Eesti on liikunud arengumaast arenenud maaks,” võtab
ta asja kokku.
EllexRaidla eksperdid näevadki järgmist
suurt võimalust farmaatsiasektoris.
Vahimets peab seda, mida meditsiinisektoris on tehtud, lühinägelikuks. Tuleb
vabaneda survest tuua rohkem betooni ja
seadmeid, sest sellega ei osata midagi teha
puudu on teenused.Ta pakub välja, et erakapitali julge kaasamine võiks olla üks suund,
kuhu vaadata. Ühinemiste ja omandamiste inimestena tahaksid nad selles valdkonnas rohkem tehinguid näha.
Samas juhib Papp tähelepanu, et Eesti geenivaramuprojekt on väga edukas olnud just juriidiliselt poolelt ja suured farmaatsiafirmad on Eesti start-up’id ja tipud
juba üles leidnud ning koostöö käib. Suuremaid tehinguid ootavad nad farmaatsiaja meditsiiniteenuste sektoris siiski pigem
aastaks 2020 ja edasi.

–

Papp soovitab Eesti ettevõtjatel silm peal

hoida ka suurematel tegijatel, sest kui nad
juba naaberriikidesse lähevad, siis tulevad
ilmselt varsti ka siia. Nemad võivad kohalikke ettevõtjaid üpris palju jaagressiivselt
mõjutada. Ta lisab, et neid pole aga põhjust
karta, pigem võiks vaadata, mis teenuseid
kohalik ettevõtja neile osutada saaks.
Papi sõnul oleks konsolideerimist vaja ka
toiduainetööstuses. “See on sektor, milles
eestlased on väga heal tasemel. Eesti toidul
on hea kvaliteet, kindlasti annab seda edukalt eksportida,” usub ta. “Kõva sõna on pii-
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Vahimetsa sõnul elame globaalselt majandusfaasis, kus raha on meeletult ja see
otsib väljundit. Eesti probleem on aga see,
et siin on peamiselt väikesed ettevõtted ja
neil on raha suhteliselt keeruline kaasata.
Pangad on finantseerimisega konservatiivsed tahavad näha tugevat bilanssi japikka ajalugu või vägevaid kinnisvaratagatisi,
neid aga väikesel alustaval innovaatilisel ettevõttel pakkuda ei ole. Neile peab rahasüst
tulema mujalt.
–

Börsile elu sisse

probleem on börsi väiksus.
Vahimetsa sõnul on siin süüdlaseks julguse
puudus. Riik kardab valijat, kes taunib erastamist.Kui aga riik viiks ettevõtted börsile,
suurendaks see kapitaliturgude atraktiivsust. Eraettevõtetel oleks siis samuti mõttekas oma ettevõte börsile viia, kui seal on
aktiivsust jainstitutsionaalseid investoreid,
kes väikese mahuga börsile ei lähe.
Vahimets näeb selles võimalust midagi
riigis paremaks teha. Papp lisab, et kui need
neli ettevõtet, keda praegubörsile viimiseks
välja pakuti, sinna ka 2018. aastal jõuavad,
oleks väga hästi. Üldse võiks riik olla pigem
tark ja tasakaalustav (finants)investor, mitte
ettevõtja, soovitavadEllexRaidla eksperdid.
Teine suurem

TÄHTAEG

Brexiti avaldus lükkub
ilmselt kuu lõppu
Hoolimata nädalavahetusel
elavnenud spekulatsioonidest, et Suurbritannia peaminister Theresa May võib ametliku taotluse brittide Euroopa
Liidust lahkumiseks esitada juba teisipäeval, lükkub see tõenäoliselt siiski kuu viimasele
nädalale.
Seega siis nädalale pärast se-

da, kui Euroopa Liidu liikmesriigid on Roomas tähistanud 60
aasta möödumist ELi aluslepingute allkirjastamisest.
Vajalik toetus ametliku taotluse esitamiseks on Theresa
Mayl pärast parlamendis toimunud arutelusid ja hääletust
olemas. Parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis
võimaldab käivitada Lissaboni
lepingu artikkel 50, mis reguleerib liikmesriigi liidust lahkumist. Parlamendi alamkoda
Lordide kojas tehtud muudatu-

si ei kinnitanud. Üks neist puu-

dutas Suurbritannias elavatele teiste Eli riikide kodanikele
kindlustunde andmist tuleviku
kohta. Samas oleksid need muudatusedkitsendanud läbirääkimistel peaministri manööverdamisruumi.
Kaks peaministri plaanidest
informeeritudametnikku ütlesid agentuurile Bloomberg, et
Theresa May kavatseb taotluse
esitada märtsi viimaselnädalal.
Paralleelselt tuleb Theresa Mayl tegeleda šotlaste plaaniga korraldada uus referendum Suurbritanniast lahkumise üle. Šotlased olid referendumil pigem Euroopa Liidus jätkamise poolt.
Kõige tõenäolisem aeg ametliku taotluse esitamiseks jääb
vahemikku 27.–30. märts, kirjutasBloomberg.
ÄRIPÄEV.EE
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Raport: need olid Eesti

1.

Nordea ja DNB ühinemine (> 1 miljard eurot). Nordea ja DNB otsustasid mullu augustis ühendada oma Baltikumi ärid. Baltikumis
hakkavad nad tegutsema Luminori nime all.

2.

Kesko ostis Onnineni
(369 mln eurot). Möödunud aasta jaanuaris
ostis Soome kaubanduskontsern
Kesko, keda siin tuntakse K-Rauta kauplusena, Onvestilt tehnikatooteid ja -materjale müüva Onnineni. Kesko pääses selle tehinguga Euroopa suuremate rauakaupmeeste ridadesse.

3.

Elisa ostis Starmani.
Möödunud aasta detsembris müüs Indrek
Kuivalliku firma Polaris Invest ja
Com Holding Starmani Soome
telekomifirmale Elisa Oy.

4.

Laurus ostis Geneba kinnisvaraportfelli (konfidentsiaalne
hind). Šveitsi ettevõttele Partners

turu möödunud aasta suurimad tehingud
Group ja Northern Horizon Ca-

pitalile kuuluv Laurus

ostis Hol-

landi kinnisvaraettevõtte Geneba
kinnisvaraportfelli Balti riikides,
kuhu kuulus 42 objekti.

5.

Trilini Energy ostis Eestis Gaasi (koguväärtus 70 mln
eurot). Infortari tütarettevõte Trilini Energy ostis möödunud sügisel Gazpromilt 37 protsenti Eesti
Gaasi aktisiatest ning sai sellega
Eesti Gaasi enamusosanikuks.

6.

East Capital ostis
OEG-ltHiltoni hotelli
hoone (48 mln eurot).

Rootsi Investeerimisega tegelev
ettevõte East Capital ostis möödunud suvel Olympic Entertainment Groupilt Tallinnas asuva Hiltoni hotelli hoone.

7.

Eesti Energia müüs
45% Jordaania põlevkivielektrijaama ja -karjää-

8.

Maja (konfidentsiaalne hind). Leedu kinnisvarafond ostis sügisel Tallinna

TEENINDAJAT!

kesklinnas asuva Euroopa Maja
nime all tuntud hoone.

9.

Lietuvos Energija ostis Balti riskikapitaliettevõttelt Baltcap Leedu ettevõtte Eurakras ja Eesti firma Tuuleenergia (konfidentsiaalne hind). Viimane haldab Mäli ja

Tamba tuuleparki Lääne-Eestis.

10.

East Capital ostis
Mustamäe Keskuse (27,5 mln eurot). Rootsi fondivalitseja East Capital ostis möödunud aasta alguses Mustamäe keskuse.
Kokku tehti Eestis möödunud
aastal 33 tehingut, mille väärtus
oli suurem kui 5 miljonit eurot.
Eesti suurtehingute maht oli kokku 331 miljonit eurot.

ri projekti aktsiatest Hiina Hengjian Holdingule kuuluvale Yu-

ALLIKAS: MERGERMARKET JA ELLEX

dean Groupile.

RAPORT

Kuigi kohalik erakapital on olnud viimastel aastatel juba julgem ja aktiivsem,
peavad Papp ja Vahimets suuremate tehingute takistuseks ikkagi seda, et Eestis on
veel vähe kapitali suured tehingud tehti
ikka väliskapitali toel. “Me ei jõua Euroopa viie rikkaima riigi hulka, sest Eestil on
võrreldes vanade majandustega olnud oluliselt vähem aega kapitali akumuleerida,
seega toodab see meile isegi ülitarga investeeringu korral väiksemat kasumimassi,”
rääkis Papp. “Tulevikuks on kapitali kogumise jaoks tähtis see, et kapital oleks siin ja
sel oleks võimalik kasvada siin, Eestis. Selle
kaudu saame võimendadakasvu Eestis. Kui
see vähenegi kapital välja voolab, siis pole lootustki teda Eestis tööle panna ja selle
vilju nautida. Kuni meil endal kapitali napib, tuleb majanduse arendamisel rakendada väliskapitali.”
Vahimetsa hinnangul on praegune ärikultuur päris hea. Soomlastel on see veidi
protektsionistlik, nad eelistavad teha äri
rohkem omadega. Meil see õnneks nii ei ole.
Vahimetsa sõnul saame väliskapitali, kui
suudame hoida kultuuri, kus kõik mängijad
tunnevad, et see on aus, nad on siin teretulnud ja kedagi ei eelistata. Ei tohi lasta kultuurilminna protektsionistlikuks, nagu see

MÄRKA JA KIIDA

Lords ostis Euroopa

RAIDLA KOOSTATUD TEHINGUTURU

www.heateenindus.ee

SOOME
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Idufirmad
said
rikkaks

Nordea ähvardab peakontori
Rootsist ära kolida
Nordea pangal on taas põhjust kaaluda peakontori Rootsist äraviimist. Seekord on põhjuseks Rootsi valitsuse värskeim ettepanek tõsta tasusid, mis pankadel tuleb maksta kriisifondi, mille vahendid läheksid käiku uue võimaliku kriisi korral.
Rootsi majanduslehele Dagens Industri antud
intervjuus ütleb Nordea juht Casper von Koskull, et kolimise tõenäosus on väga suur. “Me
räägime nii suurtest summadest,” ütles ta.
Nordea rehkenduste Järgi kasvavad sissemakse 2016. aasta poolelt miljardilt Rootsi kroonilt aastaks 2019 5,5–6 miljardile kroonile, kirjutas leht.

Eelmisel aastal investeeriti
Soomes idufirmadesse 383 miljonit eurot. Kokku sai rahastuse üle 400 idufirma.
See summa on uus rekord.
Aasta varasemaga võrreldes kas-

vas investeeringute kogusumma 42% võrra, teatas Soome riskikapitali assotsiatsioon FVCA.
Kõige suurema summa 32
miljonit eurot kogus eelmisel
–

Bank of America valib pärast
Brexitit Dublini

–

aastal M-Files, mis lihtsustab ettevõtetele dokumentide ja info
jagamist. Järgnes intelligentne
otsingumootorAlphaSense (24
mln) ja teise ringi riiete e-pood
Swap.com (19 mln).
Soome enda riskikapital on
aastaga kolmekordistunud
riigi riskikapitaliettevõtted investeerisid mullu välismaistesse firmadesse 40 miljonit eurot.
Eesti idufirmad kaasasid
mullu investeeringuna rekordilised 102,5 miljonit eurot.

maailmas praegu veidi toimumas on. “Peame hoidma Eesti atraktiivse sissetulevale
väliskapitalile,” võtab Papp teema kokku.
Eestlane otsib probleeme

–

Kuna London kaotab Brexitiga hea juurdepääsu Euroopa Liidu ühisturule, võib Bank of
America Euroopa peakontor kolida Dublinisse Ja osa töökohti liikuda näiteks Frankfurti,
Madridi, Luksemburgi ja Amsterdami, kirjutas
uudisteagentuurBloomberg.
“Me vaatame väga hoolikalt, kus võiks olla
meie olulisim keskus Euroopa Liidus,” ütles

–

peale, mis on veel erinev Eesti
ning teisteBalti ja Skandinaavia riikide vahel, vastab Vahimets, et me oleme maailmameistrid nägema omavahelisi erinevusi
ja probleeme, miks me ei saa koostööd teha. See on suur probleem. Kui vaatame erinevusi nutikalt ja mõtleme, kuidas neid vähem oleks, läheks meil siin regioonis väga
hästi. “Kui Silicon Valleyst vaadata, pole väga suurt vahet, kas tegemist on Eesti, Soome või Rootsiga, sealt ei tehta sageli vahetki, kas tegemist on Swedeni või Switzerlandiga,” naljatles Papp. “Ise loome enda mõttes
probleemse kuvandi, et soomlane on üht-ja
rootslane teistmoodi ning nende kõigiga on
keeruline äri ajada.”
Mõlemad suhtuvad tulevikku optimistlikult. “Meil on täiestireaalne võimalus Eestist kasvatada välja kui mitte globaalseid,
siis regionaalseid suurettevõtteid,” oli Vahimets kindel. “Tuleb õigesti tegutseda nii
kui ka riigisektoris, julgelt japika vaatega, mitte valimistest valimisteni. Tuleb
tegeleda haridusega, siis läheb paremaks.”
Küsimuse

Peatoetaja:

Bank of America esindaja saksakeelsetes riikides Nikolaus Närger.
Närgeri sõnul liigub pank Dublinisse, sest seal
on juba kõikide litsentsidega kontor. Panga
esindus aga Londonist ära ei kao.

ÄRIPÄEV.EE

Elektri jõul töötava kompaktlaaduri

HEA KLIENT!

ESMAESITLUS EESTIS!

Kutsume Sind AVANT
RoadShow 2017 raames

Ko ha l on
tootja esindajad

Soomest, Avant

DEMOPÄEVADELE

demoveokiga.

20.–21. märtsil 9–16, Sauel, Tule 20.

era-

TULEMUS

Eesti Energia võttis Lätis-Leedus
rekordilise kasumi
Eesti Energia tütarettevõtted
Lätis ja Leedus teenisid 2016.
aastal rekordkasumi, teatas ettevõte. Käive samas kahanes.
Eesti Energia energiamüügi

juhi Karla Agani sõnul oli 2016.
aasta väga edukas Baltikumi tütarettevõtetele. “Üldine elektrienergia hinna langus Lätis ja
Leedus mõjutas ka meie sealsete ettevõtete käivet, mis vähenes
vastavalt 10% ja 3% võrra,” kommenteeris Agan.

Lätis oli Enefiti käive Agani
sõnul 47,7 miljonit eurot ning
Leedus 23 miljonit eurot. “Siiski lõpetasid mõlemad ettevõtted aasta korraliku puhaskasumi näitajaga: Lätis ulatus puhaskasum 0,9 miljoni euroni
ja Leedus pea 2,2 miljoni euroni,” lisas ta.
Elektri hinna languse Lätis
ja Leedus tõi kaasa 2016. aastal
käiku antud NordBalti mere-

26%

oli Eesti Energia turu-

osa kõigis Balti riikides
kokku.

kaabel,

mis ühendab Leedut ja

Rootsit, tuues Baltikumi odavat Skandinaavia hüdro-ja tuu-

maenergiat.
Gazprom sillutab teed

Nii Läti kui ka Leedu ettevõte

on seni äriklientidele müünud
vaid elektrit, kuid plaanivad lähiaastatel alustada ka maagaasi müügiga.

Agani kinnitusel on ettevõte
valmis Lätis alustama maagaasi müüki niipea, kui saavad kinnitatud kõik siduvad tariifid ja

reeglid, mis lubavad hinnapakkumist ette valmistama hakata.
“Läti suuruselt teise elektrimüüjana kaalume lähitulevikus ka
Läti koduklienditurule sisenemist,” rääkis Agan.
“Ka Leedus hindame optimistlikult oma võimalusi alustadaLeedu ettevõtetele maagaasi müüki 2018. aasta alguses. Turul on näha märke, et siis peaks
Gazprom lõpetama hinna suhtes sooduspakkumiste tegemise vaid valitud müüjatele, millega peaks kaasnema gaasituru aktiveerumine,” lisas Agan.
Enefit SIA-l on Lätis üle 2000
ja Enefit UAB-l Leedus üle 900

ärikliendi. Aastaga kasvatasid Enefit SIA ja Enefit UAB
oma kliendiportfelli ligikaudu
10%. 2016. aastal oli Enefiti turuosa Lätis ja Leedus vastavalt
16% ja 5%.
ÄRIPÄEV.EE

PROOVIDA SAAB KÕIKI MASINA~D.

SAMI MA SINAKESKUS OÜ
Saue 76505, Tule 20
tel 528 2732 või 521 8462

Kingitused!

Wiru Uks Tallinn OÜ
PAKUME
~~

Kvaliteetseid Ryterna

garaažiuksi
~~

~~

BFT ja Somfy

automaatikat
Saksamaist
GfA-Elektromateni
tööstusautomaatikat
Paigaldusele lisaks pakume ka
uste remonti ning hooldust.

Tel 50 44 798

Vaata lisaks

wu@wu.ee

www.wu.ee
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Kui sa ei tea,
kust kliendid tulevad ja kuidas nad
käituvad, siis see
on raha raiskami-

ne.
Adform Baltikumi äriarendusdirektor Audrius Janulis.
RAUL
MEE

FOTO:

KOMMENTAAR

Näitlejate asemele
oma inimesed
Liisi Treier
Salva Kindlustuse turunduse ja
tootearenduse juht

Minule tuli kõige suurema üllatusena, kui hästi annab sarkasmi ja irooniat kampaanias ära kasutada.
Väärt tähelepanek oli minu arvates see, et ettevõt-

ted võiksid rohkem kasutadakõneisikuna oma inimesi. Reklaamvideotes ja-piltidel on neid palju õigem kasutadakui ilusaid näitlejaid,
sest oma inimesed räägivad
asjadest nii, nagu need tegelikult on. Julgust juurde see
on õige suund!

SOTSIAALMEEDIA

Viimaste aastate
digikampaaniate paremik

–

Lase loovusel lennata
Merli Lindberg
Taani-Eesti Kaubanduskoja tegevjuht ja
Tallinna Majanduskooli sotsiaalmeedia

Kõige edukamad digikampaaniad on naljakad, isikupärased, geniaalsed, isegi veidi
napakad ja tülinorivad, kuid mitte kunagi tõsised, harilikud või jahedalt asjalikud.
Merit Pärnpuu

TASUBTEADA

merit.parnpuu@aripaev.ee

25. jaanuaril toimus Best Mar-

b st mark ting

ketingi ja Äripäeva digiturunduse konverents “The Best of Global Digital Marketing 2017”, kus

Sotsiaalmeedia ei ole koht, kus keegi räägib, pintsak seljas ja lips ees, tõsistest asjadest. Mine räägi inimestele mõni anekdoot
või müü oma toode emotsiooni abil maha,
soovitas Best Marketing Internationali juht
Hando Sinisalu, kelle sõnul tõusvat siis investeerimistootedki nunnude kassipiltide
kõrval tähelepanu keskpunkti.
Sinisalu sõnul hakkab brändilt inimesele kommunikatsioon asenduma inimeselt inimesele kommunikatsiooniga. “Tõenäoliselt kujuneb sel aastal suureks tren-

analüüsiti ligi 20 edukat digiturunduse kampaaniat.
16.–17. märtsil toimub Saku
Suurhallis aasta turundussündmus “Password 2017”, mis keskendub tarbijate käitumisele ja
mõistmisele. Turunduskonverentsil toimub Kuldmuna gala,
kus tunnustatakse aasta edukamaid turunduskommunikatsiooni lahendusi.

diks see, et suured brändid hakkavad juutuubereid oma huvides ära kasutama. Või
otsitakse enda ettevõttest inimesi, kes ettevõtte nimel räägiksid,” paljastas ta telgitaguseid. Ta tõi näiteks meediabrändid: lugu,
mida jagab ajakirjanik, saab palju rohkem
kommentaare ja meeldimisikui täpselt sama sisuga brändi jagatud lugu.
Klassikaline ärimudel muutub

Adform Baltikumi äriarendusdirektori
Audrius Janulise sõnulpeavad meediaagentuurid järjest rohkem tegelema andmete
analüüsija ärikonsultatsiooniga, sest muidu jäävadnad mingil hetkel oma ärist ilma.
Andmete analüüs on iseäranis tähtis justettevõtetele, kes müüvad ja teenindavadklienti veebikaudu ning teevad andmete põhjal

tudeng

Minu jaoks oli konverentsil
kõige inspireerivam Vene-

mitte ainult turundus-, vaid ka äriotsused.
“Kui sa ei tea, kust kliendid tulevad ja kuidas nad käituvad, siis see on raha raiskamine ja ühel hetkel ei suuda sa sedarumalust
kinni maksta,” rääkis Janulis.
Kuna turundus, meedia ja klienditeenindus liiguvad personaliseerimise poole, peavadkõik pakkumised olema täpsed ja kliendini õiget teed pidi juhitud. See aga tähendab veebilahenduse ülesehitust selliselt, et
keskkond tunneb inimese ära ja juba teab,
mis ta huvid on ning mida ta sinna tegema
tuli. Vastavalt sellele suunab teda läbi saidi, samal ajal kui kedagi teist juhatatakse
hoopis kolmandat teed pidi. Personaliseeritudveebis on kõik pakkumised juba ära otsustatud ja need tehakse selle järgi, kuidas
klient varem käitunud on, selgitas Janulis.

maalt Jekaterinburgist pärit
Voskhodi agentuuri esineja.
Ta tutvustas, kuidas nad

turundasid Uuralite muusi-

kafestivali, tehes vinüülplaadi mustrist jäljendid, kasutades seda nii kutsetel kui ka
tänavameedias ning see oli
mobiilirakendusega mahamängitav. Ülipõnev!
Ma ei ole sellisest rakendusest varem kuulnudki,
kuigi tegelikult on see väga
lihtne.
Eestis jäädakse ikka traditsioonilistekanalite ja
meetmete juurde, nagu
Facebook. Võiksime õppida
teiste kogemustest ning lasta
loovusel lennata.

PANE TÄHELE

Häid ideid digitaalturunduse edulugudest
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sihtrühmale personaalselt. Saksa e-poe Zalando probleem oli, et nad ei olnud piisavalt
lahedad. Kuna potentsiaali nähti ennekõike maapiirkondades,
otsustati lasta supermodell Cara
Delevingne’il hääldada 12 riigi väikelinna raskesti hääldatavaid kohanimesid. Kampaaniale kindlustas edu ainuüksi juba see, et
supermodelli kasutati ebaharilikus keskkonnas. Tänu digitaalsele hääletehnoloogiale ehk robotitele hoiti kokku tööaega Ja toodeti ühest reklaamist 300 000
versiooni.
Tulemus: kampaania suurendas
rõivaketi müüki 54% ja väga personaliseeritud lähenemine sihtrühmale kasvatas orgaanilist levi
uskumatud 40%.
Õppetund: sega omavahel sobimatuid asju ja personaliseeri nii
palju, kui saad.
naljatle või kasuta sarkasmi. Populaarne sõõrikukohvik DonutLab otsustas söömise
süümepiinu vähendada huumori

2.Pilka,

abiga. Agentuur hakkas sotsiaalmeediasse postitama lauseid,
mis kärpisid naeruturtsakutega
sööjate kahetsustunnet.
Näited postitustest: Miski ei
kesta igavesti. Nagu ka see dieet,

mida ma eile alustasin.
Ma olen proovinud kilosid kaotada juba kaks nädalat. Pean ütlema, et ainus, asi, mida siiani olen
kaotanud, on kaks nädalat.
Olen kaotanud igasuguse lootuse vormi saada. Nüüd loodan, et
mu sõbrad lähevad paksuks.
Tulemus: postitustest selgus, et
hommikul postitatud lause mõjus müügile kõige paremini, lõunane juba vähem.

3.Hasardis

tarbija

on

kõige lojaalsem! Stat-

oili eelmise suve eesmärk oli köita klientide tähelepanu, et nad tanklast kiirelt sööke
ja jooke kaasa haaraksid. Selleks
tehti digiloto mäng, millega iga
mängija sai “kraabi ja võida” loterii stiilis auhindu võita. Auhinnaks
oli nii sööke, jooke kui ka kütusesoodustusi. Nutitelefoni või mõnel muul puutetundlikul ekraa-

nil oli mängu mugav mängida ja
kliendid vaimustusid sellest.
Mängima asumiseks pidi inimene sisestama oma telefoninumbri ja võis seejärel kraapima asuda.
Üks mäng võttis aega kõigest 15
sekundit, mistõttu võis sellest päris hasarti minna. Võidu korral sai
mängija SMSi, millega tankla kassast oma võit lunastada.
Tulemus: suvel jõudis mängu
mängida ligi 174 000 inimest.
Õppetund: ole valmis suureks
eduks, sest kui domeen kokku
jookseb, ei ole sellest palju kasu.
tarbija reaalsustajuga! Air Baltic soovis teavitada
oma uutest lennukitest. Agentuuri idee oli luua video lennujaamas balletti tantsivast lennukist. Vaidlus, kas video on päris
või arvutiga tehtud, ei taha kuida-

4.Mängi
gi lõppeda.

Õppetund: kasuta lahendust,
mis võimaldab eri riigis kuvada
vastava keeletõlkega videoid.
Tulemus: video on kogunud
kümnes riigis 2 miljonit vaatamist.

toimetaja Meelis Mandel

tel 667 0111
15. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Minister: riik ja ettevõtjad eraldi
ei tee midagi ära
Merit Pärnpuu

lõpuks valitsuses heakskiidu.“Tänase süsteemiga on emapuhkusel oleval
naisel motivatsioon lapse kõrvalt töötada ära võetud. See ei
ole mõistlik, arvestades meie vajadusi tööturul ja naiste konkurentsivõimet,” nentis Palo.
Teine on pensionireform,
mis käivitub 2020. aastate esimesel poolel, et motiveerida
inimesi kauem tööturul olema.
Palo mainis ka OSKA programmi, mis aitab viia õppekavad vastavusse tööturu vajadustega. Plaanis on ka välismaiste tippspetsialistide töölevõttu
lihtsustada.
vitise reform, mis sai

merit.parnpuu@aripaev.ee

Riik ootab, et ettevõtjad panustaksid rohkem automatiseerimisse ja digitaliseerimisse,
ja lubab omalt poolt parandada ümberõpet ja arendada digioskusi.

Eesti majanduspoliitika
peab esiteks arendama tööjõuturgu ning teiseks panustama
ettevõtete arenguvõimekusse.
“Teeme sellise kokkuleppe, et
teie, ettevõtjad, uuendate ja investeerite, sest üksi ei tee kumbki pool midagi ära,” rõhutas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo konverentsil
“Tark tööstus: Industry 4.0 Eestis” koostöö olulisust riigi ja ettevõtjate vahel.
Eesti probleemid on, et noored tulevad tööturule liiga hilja,
sünnitusealised naised on liiga
kaua kodus ja kuldses keskeas
inimesed lahkuvad tööturult
liiga vara. “Need inimesed on
meil tegelikult olemas ja kui kasutadakindlaid meetmeid jareforme, siis on võimalik nad tööturule tagasi tuua,” ütles Palo.
Kõigepealt tehakse Palo sõnul muudatusi haridussüsteemis. “Valitsusel on koalitsioonileppes kirjas, et soovime koolikohustust pikendada kas gümnaasiumi või kutsehariduse
omandamiseni,” rääkis Palo.
Kolm koolitusprojekti

Majandusministeeriumis on
käimas kolm uut projekti, mis
on mõeldud töötajate koolitamiseks. “Kui me soovime, et ettevõtjad automatiseeriksid ja digitaliseeriksid kõike, siis järelikult on vaja ka inimesi, kes oskavad nende masinate ja seadmetega töötada.”
Esiteks ümberõppe koolitus,
mille käigus plaanitakse välja
õpetada 500 inimest, kes on varem õppinud mingi muu elukutse, kuid kes tahavad ümber

Sunnitud koostöö teadusega

Kui tootlikkus tõuseks
Euroopa keskmiseni,
oleks Eesti SKP 3 miljardi
euro võrra suurem ja selle
mõju riigi eelarvele oleks
ligi 1,5 miljardit.
ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve palo. FOTO: RAUL

õppida ja spetsialiseeruda IKTle (nt andmetöötlejaks või programmeerijaks). Teiseks digioskuste koolitus, mille käigus parandatakse 3000 töötaja digikirjaoskust. Kolmandaks eraldab valitsus igal aastal 10 miljonit eurot e-riigi võimendamiseks, mis hõlmabka spetsiifilisi
koolitusi tööstussektori jaoks.
Ka töötukassa alustab selle
aasta suvest töötavate inimeste

koolitamist jaümberõpetamist,
et inimene saaks koolitatud juba enne, kui ta töötuks jääb.
Tulemas on veel kaks reformi. Üks nendest on vanemahü-

Minister Palo sõnul on tootlikkuse tõstmiseks ja majanduses
kasvava digilõhe vähendamiseks hädavajalik, et erasektor
järjest enam automatiseeruks
ja digitaliseeruks.
“Peame keskenduma tootlikkuse suurendamisele, sest Eesti tööstuse tootlikkus on kõigest 55 protsenti Euroopa Liidu keskmisest. Kui see tõuseks
keskmiseni, siis oleks Eesti SKP
3 miljardi euro võrra suurem ja
selle mõju riigi eelarvele oleks
omakorda ligi 1,5 miljardit.”
Väikese tootlikkuse põhjuseks tõi Palo vähese teadusarendustegevuse. “Riik panustab sellesse vaid 0,8% ja ettevõtted 0,6%, mida on mitu korda vähem kui teistes riikides,”
märkis Palo.
Ettevõtjaid oodatakse teadus- ja arendusasutustelt tellima rakendusuuringuid, mille
taotlusvooru maht on 2017. aastal 9 miljonit eurot. Palo sõnul
on see esimene säärane meede,
kus positiivses võtmes sunnitakse erasektorit ja teadusasutusi koostööd tegema.
Norra raha eest on kavas teha finantsmeede, millega saab
taotleda pikaks perioodiks lae-

nu, et soetada masinaid, seadmeid ja tarkvara, mis aitavad
automatiseerida ja digitalisee-

rida.
Valminud on ka võrkudega
liitumise meede, mis on mõeldud ennekõike ettevõtetele, kes
asuvad väljaspool suurlinnu.
Toetust saab kuni 100 000 euro ulatuses eesmärgiga suurendada elektrivõimsust või liituda
elektri- või gaasivõrguga. Järgmisteks aastateks on toetuseks
eraldatud veel 20 miljonit.
KIKis on avatud meede, mille
maht on üle 100 miljoni euro ja
mis on mõeldud ressursi tõhustamiseks. Toetust on võimalik
saada alates masinate ja seadmete soetamisest kuni elektrivalgustuseni välja, peaasi, et see
aitaks ressursse kokku hoida.
EASi kaudu hakatakse korraldama targa hanke konkurssi, kus hinnavõidu asemel püstitatakse eesmärke. Kui Tallinna Sadamal on vaja väga head
piletibroneerimise süsteemi,
siis võidab hanke parim idee, tõi
Palo lihtsustatud näite.

Pakume

tootmiskontrollerite programеerimisteenust.
Tootmisseadmete automaatika remont ja
ümberehitamine, elektrikilpide kokkupanek,
tööprotsessi alustamine ja kohandamine.

Plaan maksudega mängida

Palo sõnul on valitsus valmis
plaanima ka töömaksu erisusi,
sest eilsed lahendused ei pruugi
töötada homme. “Me oleme valmis katsetama. Meil on nii järgmise aasta eelarves kui ka edaspidi 20 miljonit eurot, et teha
muudatusi.”
Praegu rahandusministeerium nuputab ja kogub ideid,
seal on juba välja pakkunud
idee, et teadusharidustöötajatel võiks olla sotsiaalmaks kas
null võimadalam.Samuti arutatakse, kuidas ettevõtte dividendi tulumaksu määr siduda teadusarendustegevusega. Palo sõnul on näiteks tööjõumaksu erisused teadusharidustöötajatele
mujal maailmas levinud. Meetmed on küll väga kallid ja toovad kasu alles hiljem.

Tel +372 638 6983, Dgmship@gmail.com

DGM SHIPPING AS
Nurmevälja tn 1, 74114 Maardu

ETTEPANEK

Majanduse seisakut
lahendaks pikk plaan
Eesti majanduse seisak pärsib
ettevõtlust: töökohti juurde ei
teki, palgad ei tõuse, investeeringuid juurde ei tule, arstide
järjekorrad pikenevad, teed vajuvad auku ja inimesed muutuvad rahulolematumaks, leiab
Technopolis Ülemiste juhatuse
esimees Gert Jostov.

Jostov juhib pressiteates tähelepanu sellele, et üksikute
majanduskasvu meetmete rakendamine ei too Eestile kiiret
ja loodetud tulu. “Eesti suurim
probleem on see, et majandus
seisab. Samuti kohtab meil liiga
palju suhtumist, et milleks üldse kasv, las inimesed nokitsevad
rahulikult samas tempos edasi,”
rääkis Jostov. “Aga kui kasvu ei
ole, siis inimestel elu paremaks
minna ei saa!”
“Eestis on kaks vale trendi:
riigi kulutused üha suurenevad ja äri ei suuda sellega kaasa

www.laduks.ee

tulla. Samas ei saa riik üksi mõjutada seda, et majandus käima
läheks. Meie edu sõltub palju
välismõjudest näiteks sellest,
kuidas läheb peamistel kaubanduspartneritel Soomel, Rootsil ja Saksamaal,” märkis Jostov.
Jostovi hinnangul seisneb
majanduskasvu põhiretsept eelkõige selles, et riiklik majanduse arengu soodustamise kava
peaks vaatama ette vähemalt
–

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED

10–15 aastat, mitte 5 aastat, na-

gu on praegu. “See aitab korrastada mõtteid, seada sihte ja tekitada stabiilsust.”
“See võiks sisaldadaka vähemalt kolme fundamentaalset
konkurentsieelist teiste riikide ees milles me suudame olla peajagu üle näiteks Soomest,
Lätist võiLeedust ja kuidas neid
eeliseid enda kasuks tööle panna,” märkis Jostov.

MÜÜKI PAIGALDUS
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100 miljonit
ootab teenimist

Igor Rõtov

Soome ja Eesti ühises majandusruumis
koos mõistlikult tegutsedes võime Eesti
ettevõtete ja organisatsioonide käivet suurendada juba lähiaastatel vähemalt 100
miljonit eurot aastas.
Soomes on ülikoolidelalates 2017. aas-

ta sügisest õigus pakkuda väljastpoolt
Euroopa Liitu tulevatele tudengitele tasu-

list haridust.
Käivitamisel on teenus Study Advisory,
mille eesmärk on meelitada Soome õppima 100 000 üliõpilast ja võtta oma osa 6,3
triljoni suurusest globaalsest koolitusturust.

Ka Eesti ülikoolide ees seisab väljakutse, kuna tudengite arv väheneb. Kui meie
ülikoolid seaksid eesmärgiks värvata välismaalt kokku kas või 10 000 tudengit,

siis õppemaksu ja minimaalseteelamiskuludega lisanduks Eesti majandusse aastas üle 100 miljoni euro. Raha, mis lisandub Soome-Eesti senisele kaubavahetusele
ja teenuste ekspordile.
Protsess ei ole lihtne ja nõuaks süvendatud koostööd, uute võrgustike teket ja
ehk ka reeglite täiendamist.
Õnnestumise korral suureneks Eesti tuntus sihtriikides, matkaselle jätkuks
tulevikus nii laevadele, lennukitele kui
ka maa alla ning kindlasti oleks Helsingi
Vantaa lennujaamas uhke Lõunaterminal,
kust oleks viisakas Eestisse lennata.
Promome Helsingit ja Tallinna koos

Kui vaadata Eesti ja Soome vaheliste projektide virvarri, siis liiga tihti tegutseb
igaüks oma nurgas, suurt sünergiat on raske märgata.
Eestil ja Soomel ei ole ühist tööstusstrateegiat, Aasia turistide meelitamisel tehtav koostöö on pigem juhuslik, piiriülesed
teenused (näiteks ühine ühistranspordi
pilet) reisijatele samahästikui puuduvad.
Muidugi on kohe käivitumas koos
soomlastega arendatud X-tee uus versioon, soomlased on kadedad Eesti riigi
innovatiivsete lahenduste ja start-up-viisa pärast.

Arvan, et piirkonna kasvul ei ole piire,
peame leidma suuremad väljakutsed. Pea-

me analüüsima ja promoma pigem piirkonna tugevust kui Tallinna või Helsingi
oma eraldi.
Idee võiks olla ka FinEst Bay Area mõttekoja loomine, mis ühendaks ärimaailmas tegutsejad, noored, kultuuritegelased, kodanikuühiskonna esindajad ja avaliku sektori. Avatud platvorm, kus parimad saaksid omavahel kohtuda, kogemusi jagada. Luua uutmoodi Soome silda, mis
lisaks hõimurahvastele on köitev ka kaugemalt tulijatele.
See on meie ainulaadsus.
Valdar Liive
Eesti ja Soome koostöö edendaja

Soomlased on kadedad Eesti
riigi innovatiivsete lahenduse ja
start-up-viisa pärast.

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

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress

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:

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 ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

www.aripaev.ee/tellimine
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Rahatargaks mängu ja lustiga
Kui käisin keskkoolis ja õppisin matemaatikat-füüsikat, siis
läks kogu aur valemite ja reeglite tuupimisele.

Ekstreempunktid ja tuletised neid kõiki oli lihtne pähe õppida, kuid alles ülikoolis kõrgemat matat ja füssi õppides hakkasin aru saama,
milleks neid on vaja, ja veelgi enam, mis on kogu selle asja mõte ja taga. Et tuletised on
funktsiooni muutumise kiirus ja et auto kiiruse tuletis on
auto kiirendus. Või, integreerides börsigraafikud, saame teada raha hulga sellel ajavahemikul. See teadmine ja arusaam
tekkisidki alles hilisemal õpinguperioodil, nii nagu paljud
muudki maailmapilti kokku
panevad tükid, mis oma koha
peas alles siis leidsid.
Minus süveneb järjest veendumus, et meie koolihariduse
alustalad on paljuski sinna Vene aega kinnijäänud. Olen ka
oma tütarde pealt näinud, kuidas tuubitakse õppetükke, aga
mis on selle taga, ei olegi tähtis, sest koolis seda ei küsitaja
loomulikultka ei õpetata. Tuupimispõhine versus õhina-ja
teadmispõhine!

pidi: milleks meile kauplused
ja kust ja kuidas leiba saab osta see ajaks neid vist naerma. Paks majandusõpik ei seleta, milleks börs vajalik on ja
kuidas aktsiaid saab osta. Seda
viimast ei tea isegi enamiküle
keskea majandusõpetajaid!
Ja mida arvata üheksanda
klassi ühiskonnaõpetuse õpikust, kus on kirjas, et kui kulud ületavad tulusid, siis raha
puudujäägi katmiseks kulude
vähendamise või tulude suurendamise kõrval on võtta järelmaksulaenu!? Niimoodi me
produtseerimegi vaesust, sest
iga ära söödud laen, järelmaks,
kiirlaen on potentsiaalne oht
nõiaringi sattuda. Sealt väljapääsemine on aga väga raske.
–

–

Raivo Hein
investor

Iga ära söödud
laen, järelmaks
ja kiirlaen on oht
nõiaringi sattuda.

õhtuõpik” (see on veebist päris
tasuta alla laetav). See on suurepärane näide, kuidas peaks
ja võiks matemaatikat tegelikult õpetada. Õhtuõpik toetabkoolitunde japäris õpikut, aga sobib ka kõigile teistele, kes sooviksid matemaatikat iseseisvalt avastada või taas
avastada. Iga keskkooli ainekavas mainitud olulise teema
ning mõiste kohta leiad siit intuitiivseid seletusi, aga ka nende ajalugu, huvitavaid fakte ja
rakendusi. Seda raamatut on
lust lugeda, sest matemaatikale on siin huvitavalt ja eluliselt
lähenetud. Kuiv, igav ja raske
reaalaine on muudetud mänglevalt lihtsaks koos seletustega
ja näidetega reaalsest elust ja
mis peamine see on muudetud huvitavaks.
Oluline on tuua keerulisena tunduvad teemad lähemale,
nii et kuulaja oskaks luua seoseid praktilise eluga. Miks siis
mitte seda õpetada mänguliselt, nii nagu see elus eneses
toimub.Alustame koolis “Monopolist”, siis loomeklassis
panga, jagame ja võtame kiirlaene elu kuludeks ja võtame
pangalaene investeeringuteks,
anname üksteisele mängulaene koos intresside tasumisega,
proovime osta-müüa aktsiaid
ja aru saada nenderollist majanduses. Alustame ettevõtte
loomisega. Üritame säästa, tulusid suurendada ja investeerida (üüri)kinnisvarasse, laenudesse, võlakirjadesse jne.
Kõik inimesed ei saa kunagi finantsiliselt täiesti teadlikuks või lausa majanduslikult
sõltumatuks ja vabaks, nii nagu ei saanud Vene ajal kõigist
trollijuhte. Ja ei peagi saama.
Küll aga võiks olla eesmärk seda teadmist arusaadaval moel
jagada.Kui nii teha, annaks see
juba koolipingis parema baasi
majanduslikuks elutarkuseks.
–

Tuulutame dogmasid
Või siis üldtuntud arusaam, et
oma kodu ostmine on investeering. Kulla inimesed, oma
kodu on kõige suurem isiklik kulu auto, toidu, energia
ja maksude kõrval. Oma kodu ei saa kunagi võtta investeeringuna, sest see ei tooda tulu.Kui arvata, et oma koduks
soetatud korteri või maja müügil saab selle eest alati kõrgemat hinda, kui oli soetusmaksumus, siis pigem see nii ei ole
–kodu ostul ei sihitakinnisvaraturu soodsat seisu, vaid ikka isikliku elu vajadusi, samuti nagu müügi puhul. Samuti ei
ole oma kodu ostuotsused tihti
ratsionaalsed ega peagi olema:
kodu on koht, kus tuleb ennast
hästi tunda, seal peab olema
hea puhata ja perega aega veeta, mistõttu on täiesti loomulik, et igal sammul ei kalkuleerita ostuotsuse ratsionaalsust.
Ma ei võta sõna siinkohal selle üle, kas kodu tasub osta või
rentida.
Mõni aasta tagasi üllitas

Ei pea keeruline olema
Eriti kurb on olukord majan-

dushariduses. Teadagi, see ju
kubiseb keerulistest mõistetest nagu aktsiad, investeerimine, rahvuslik koguprodukt,
intress, pankrot, majanduskasv, börs, riigieelarve defitsiit. Futuuridest ja optsioonidest rääkimata. Kindlasti oskavad noored päheõpitud definitsioonidega anda kõigile
neile mõisteteleka korrektsed
vastused, kuid kui minultküsivad needsamad gümnaasiumi viimase klassi õpilased, mis
on börs, milleks aktsiaid vaja
on ja kuidas neid osta saab, siis
selline asi ei rõõmusta. Teist-

grupp noori inimesi suurepä-

rase raamatu “Matemaatika

VASTUKAJA

Keskkonnaamet hüvitagu kahju
Keskkonnaameti töötajatele
antud võimalus soetada töötajatel sõiduk turuhinnast soodsamalt läheb erisoodustusmaksu alla.
Äripäev on juhtinud tähele-

panu keskkonnaameti tegevusele ametkonna liisingulepingute lõpetamisel, kus liisinguettevõtet teavitatakse, millisele ametnikule lepingust tulenev õigus sõiduk jääkväärtuses
välja osta võõrandatakse. 28.
veebruari kirjutises taunis peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi ameti ja keskkonnaministeeriumi ringkaitset probleemi eitamisel ja võrdles seda
presidendi ärmatamisega.
Maksud tuleb maksta
ÄP kirjeldatud skeemi kohaselt
loobus keskkonnaamet vähemaltkolme aasta jooksul õigusest autod jääkväärtusega väl-

ja osta ametis töötavate ametnike kasuks. Iga soodustust kasutava ametniku võit võis

olla

Vahur Kivistik
advokaat

Riigil ei ole õigust lihtsalt loobuda oma varast
ametniku kasuks.
tuhandeideurosid. Ametniku
rahalisele võidule vastas täpselt samas summas kaotus riigi
rahakotile, mis Äripäeva poolt
päevavalgele taritud 33 auto
puhul on kokku suurusjärgus
vähemalt 100 00 eurot.
Toodud rehkendus on pigem konservatiivne, arvestades
ÄP näiteid, kus ametniku poolt
7500 euroga soetatud auto
pandi “lotovõitja poolt” müüki hinnavahemikus 14 500–16
500 eurot.
Tegemist ei ole pelgalt eetilise küsimusega. Amet on andnud võimaluse soetada amet-

nikul või töötajal sõiduk turuhinnast soodsamalt, seega
on üheselt tegu erisoodustuse andmisega. Varalise õiguse
turuhind (väärtus) sõltub otseselt sellest, kui palju erines
sõiduki jääkväärtus turuhinnast. Kui ametnikul oli võimalus ametilt saadud õiguse alusel soetada sõiduk turuhinnast
odavamalt, on amet tööandjana andnud ametnikulerahaliselt hinnatava soodustuse.
Soodustuse andmisel on tööandjal kohustus tasuda tulu-ja
sotsiaalmaks.
Maksudele lisandub intress
Kui arvestada, et keskkonnaamet lõpetas 33 liisingulepingut, ja eeldadakonservatiivselt, et keskmiselt erines sõiduki jääkväärtus turuhinnast
3000 euro võrra, siis keskkonnaameti maksukohustus selliselt soodustustelt oleks antud
soodustus 99 000 eurot (3000
33), kokku 65 577 eurot, sh
×

24 750 eurot tulumaksu ja40
827,5 eurot sotsiaalmaksu.
Kui soodustustelt makse makstud ei ole, oleks korrektne, et amet parandab oma
maksudeklaratsioonid ja deklareerib ametnikele antud soodustused, nagu seadus ette
näeb, erisoodustusena võrdselt
teiste maksumaksjatega. Mõistagi lisandub toodud maksusummale intress 0,06% päevas, kokku kümnetes tuhandetes eurodes.
Riigil ei ole õigust lihtsalt
loobuda oma varast ametniku kasuks. Seega, tegu on kahju tekitamisega riigile, mille
hüvitamist patustanute poolt
riigieelarvesse julgen maksumaksjana valjuhäälselt nõuda.
Tähtis on põhimõte, et arrogantne rehepaplus riigiametnike küllaltki kõrgel tasandil
tuleb lisaks avalikule häbistamisele ka rahaliselt tagasi pöörata. Piisav õiguslik baas selleks olemas.
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Kuidas käib
kindlustamine?
KredEx Krediidikindlustusejuht Meelis Tambla räägib Äripäeva raadiosaates, kuidas krediidikindlustus eksportivaid ettevõtteid aitab,
milline on kindlustuse taotlemise protsess ja
millistele nõuetele peab kindlustust taotlev ettevõte vastama.

Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

4

miljonit eurot pärandas Soome
kirjandus-ja esteetikaprofessor
Maija Lehtonen Helsingi ülikoolile.

JUHTKIRI

Pärandus tuli ülikoolile üllatusena.

Tipust ei tasu osta, parem
pane ettevõte püsti

Lehtonen suri 2015. aastal.

Uue ettevõtte loojat julgustavad üle pika aja kasvav inflatsioon ja
euroala võrdluses tublid makronäitajad.
Börsi kappamine mööda ajaloolisi tippe
ning Eesti majanduse kasvunumbrite kosumine sisendavad optimismi: Tallinna
börsiindeks tõusis eile 1120,48-le, mis on
ajaloo kõrgeim näitaja. Kui veel ettevõtete investeeringud kas või mõnevõrra toekamas seisus oleksid, siis oleks optimismil
põhjust rohkemgi.
Ent selle asemel, et üle tippude küünitavale börsile oma õnnenatukest õngitsema
minna, võib praegu olla hoopis kõige parem aeg oma ettevõte püsti panna. Kes selleks finantsvõimendust vajab, pääseb rahale suhteliselt kergesti ligi.
Makro on igati soodne

nii või teisiti julgustab alustajat teadmine, et Eesti majanduskasv, nii kehvake
kui ta aeg-ajalt ka ei tundu, paistab oma
1,9protsendisetulemusega euroala 0,4
protsendi taustal täitsa uljas välja. Mõnes
sektoris tundub tulevik muidugi roosilisem kui teises, ent tarbijahinnad tõusevad,
inflatsioon on lõpuks ometi elu sisse saanud ja kuigi pika vindumisega harjunud
ettevõtjad just optimismist ei pakata, peavad analüütikud makropilti üle mõne aja
helgeks ja perspektiivis lootusrikkaks.
Aktsiaturgude tipust ostmine ei ole
Ent

kindlasti mõistlik mõte iseasi, kui mõni kogenud investor leiab mõne parasjagu
kriisis oleva sektori ja sätib seal võrgud välja. Ent suures pildis torkab silma, et kõik on
pigem liiga kallis, et kohemaid raha välja
käia: USA aktsiate hinnad näiteks on praegu ajaloolist keskmist arvestades üksjagu
üleval ja ka näiteks investor Toomase portfellis kauplevad mitmed aktsiad ajalooli-

Neil ettevõtetel aga, kes börsile minna
plaanivad, tasub mõte kiiresti teoks teha
või siis kärmelt valmistuma hakata: ettevalmistused võtavad nimelt omajagu ae-

ses tipus.

ga.

Mida kõrgemal aktsiahinnad on, seda
riskantsem on neid osta. Muidugi, siinkohal võib hüüatada, et kes ei riski, see ei saa
kunagi rikkaks, kuid sellegipoolest: aktsiad tuleb osta ikka põhjast, mitte tipust.

Börsile minekuks on aeg igapidi soodne, nõnda nagu ka kinnisvaraturul on

–

Osa vara võibki rahas hoida

Investor Toomasele on ette heidetud, et ta

istub ülearu palju rahas ja võtab liiga väikesi riske. Nii Tallinna börsi kui ka laia ilma aktsiaturgude praegune seis ütleb, et
see on tegelikult täitsa mõistlik ja eluterve suhtumine.
Aasta alguses müüs Toomas portsu aktsiad maha ja suurendasraha osakaalu
portfellis 40 protsendile. Tippe pidi kihutav börs ei peaks kogenud investorit küll
tingimata liiga araks tegema, aga kindlasti on kogemustega investoril praegu bör-

sil meeldivam toimetadakui sellel, kes äsja uksest sisse astus ja alles teekonna alguses seisab.

Plastik
Puit

Börsile minna on hea aeg

müüjal praegu toredam elu kui ostjal.
ongi nüüd juba aasta jagu möödas, aga sama särtsakat järgmist börsiletulijat ei paista. Inbank, tõsi, on end võlakirjadega valmis panemas.
Ent arenevate ettevõtete rahakaasamise
vajadus pole kuhugi kadunud: minge aga
julgesti börsile ja sihtige ikka põhinimekirja. On uhkem ja tulusam.
Äripäeval oleks ka hea meel, kui vastse
valitsuse välja lubatud riigiettevõtete börsileviiminekäiks kiiremini. Meie poolest
võiks börsile viia rohkemgi riigiettevõtteid,
kui neid on nimetatud: riigi kätte võiksid
jääda ainult need firmad, mis hädapärast
vaja. Mida eraettevõte saab teha, seda võiks
talteha lasta.

Puitalumiinium
Alumiinium
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ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

REGISTRAATORID

REPLIIK

Minister Urmas Reinsalu pöörane kevad
IRLi justiitsministrit Urmas
Reinsalu tabanud loomingulisel palangul võib olla mitu põhjust, aga tõenäolisimalt on pihta hakanud valmistumine kohalikeks valimiseks.
Pole juhus, et just IRLi jus-

tiitsministerreastab Äripäeva
bränditud meelelahutuses Eesti poliitika printsesse. Valimiste lähenedes kulub igasugune
tähelepanu marjaks ära, olgu
see pealegi…
Tõsisem on lugu kõigi nende põhimõtteliste muudatusettepanekutega, mida Reinsalu ministeeriumist on haka-

Vilja Kiisler
ajakirjanik

Ainult et mis neist
majanduse edendamise
ettepanekutest sai? Sai
ehk mõnest elulooma?

nud tulema nagu Vändrast saelaudu. Värskeim, rahvaalgatuse korra muutmise ettepanek, mis lõhnab esimesel sissehingamisel enam-vähem sama populistlikult kui soov lubada eraisikul otsemaid üle
õiguskantsleri laiba riigikohtusse kablutada.
Meeleheitlik tõmblemine
Õiguskantsler Ülle Madise aga
ei kavatse vabatahtlikultlai-

bastuda, vaid asus hoopis justiitsministri viimastel aegadel silmanähtavalt karva kasvanud skalpi nõudma muidu–

0,5 €
(sisaldab km)

gi mitte otsesõnu, vaid lihtsalt

näidates, kui läbi mõtlemata
on Reinsalu kohtureformi ettepanek. Sinna vahele mahuvad
justiitsministeeriumist lendu
läinud plaan peaministri võimu suurendada ja ministrite
arvu ülempiir kaotada.

Arvestades,

0€

et IRLi toetus pi-

gem mädaneb, kui idaneb, on
meeleheitlik tõmblemine isegi
mõistetav. Ainult et mis neist
majanduse edendamise ettepanekutest sai, Urmas Reinsalu? Aasta aega tagasi koguti
mõtted kokku, sai ehk mõnest
elulooma?

KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn

www.

|
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INVESTEERIMINE

Eesti iduinvestorite
rekordaasta

Eesti äriinglite investeeringute
kogumaht kasvas eelmisel aastal
uue rekordkõrge numbrini.
Rainer Saad
rainer.saad@aripaev.ee

Äripäev
(EstBAN)
liikmed, kelle eesmärk on aidata kaasa innovaatilistekasvuettevõtete tekkele, paigutasid 2016. aastal 84 idufirmasse kokku rekordilised 8,8 miljonit eurot, mida on 30%
rohkem kui 2015. aastal. Selle näitajaga liiguvad Eesti äriinglid lähemale Euroopa
suuremateleriikidele.
EstBANi asutajaliige ja pikka aega juhatuse esimees olnud Ivar Siimar ütles, et eduka aasta põhjustas mitu asjaolu. “Esiteks,
meie liikmete arv on aasta-aastalt kasvanud. Teiseks, ühise investeerimistegevuse
Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni

käigus oleme õppinud koos projekte analüüsima ja koos investeerima. Oluline osa
investeeringutest tehti jätkuinvesteeringuna juba olemasolevatesse portfelliettevõtetesse,” sõnas Siimar.
Investorite valmisolekut ja riskijulgust
saaks tema hinnangul mitut moodikasvatada. “Koosinvesteerimise tööriistad, maksusoodustused ja teised mehhanismid, mida mitmel pool Euroopas kasutatakse, on
meie poolt ettepanekuna laual olnud alates EstBANi loomisest. Tundub, et EstBANi
tegevus on lõpuks hakanud vilja kandma,
kuna ka riik saab aru varase etapi investeeringute tähtsusest,” ütles ta.
Põllumajandusäpi edu

Eelmise aasta suurim edulugu on põllutööde juhtimise äpi loonud VitalFields, mille omandas USA põllundushiid Monsanto
Climate Corporation. “Me ütleme, et oleme
väljumise ehk exit’i, mitte investeerimisäris. VitalFieldsi edukas tehing on suurepärane näide ökosüsteemi toe olulisusest
seetõttu, et idufirma sai alguse Garage48
hackathon’ilt, läbis kiirendiprogrammi Startup Wise Guys ning sinna investeerisid Est-

BANi äriinglid ja SmartCap riiklikuriskika-

pitaliinvestorina,” ütles Siimar.
Ingelinvestorite arv on igal aastal kasvanud ja sellele on aidanud kaasa mitu tegurit. “Iga avalikustatud tulemusega tehing
annab natuke juurde kindlustunnet jaaitab
investeerimisloogikast paremini aru saada.
Investorid ja ettevõtjad, kes on oma idufirma suureks kasvatanud ja sellest edukalt
väljudes teeninud korraliku kasumi, üldjuhul investeerivad vähemalt osa saadud
tulust järgmistesse alustavatesse ettevõtetesse,” ütles Siimar.
Edukad investorid toovad juurde oma
äripartnereid ja uusi liikmeid ja nii see võrgustik kasvab ja areneb. “Edulugude kasvatamine võtab aega ja neid ei ole kindlasti
rohkem kui praegusi ebaõnnestumisi.Vahe
on selles, et edulugudest räägitakse rohkem
neist on mõnusam rääkida.Kuid ka ebaõnnestumisest tuleb rääkida, et õppida ja seda
kogemust laiemalt jagada,” märkis Siimar.
Eelmise aasta lõpus avas Startup Wise
Guysi ärikiirendiuksed laiemale hulgale investoritele, kellele tahetakse pakkuda vähemalt 20% aastatootlust. Kiirendiprogrammi
investeerimine tähendab, et investor teeb
–

rahasüsti portfelli, kus on kümme hoolikalt valitud rahvusvahelist idufirmat, millel on ette näidata ka edulugusid.
Startup Wise Guysi kaasasutaja ja juhtiv ingelinvestor Herty Tammo ütles, et neil
läks investorite leidmisega hästi ning nad
said üle 120 uue investori. “Meie suurem
fookus on olnud viimasel ajal 11 start-up’i
leidmisel meie programmi, kuhu investorid Funderbeami kaudu investeerisid,” ütles Tamm.
Kiire kasvu otsingul

Kõige rohkem oli investorite huviorbiidis
möödunud aastal IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) idufirmad, mis moodustasid 27% tehingutest. Siimari sõnul on
põhjuseks see, et äriinglid otsivad kiiret
kasvu võimaldavaid ärimudeleid. IKT-sektor on selle poolest ülekaalukalt suurima
huvi orbiidis, kuna siin on võimalik hoomatavate kuludega toodevõi teenus valmis
saada ja turule tuua.
“Näiteks riistvaraga seotudvõi meditsiini või biotehnoloogia valdkonna projektid
nõuavad enamasti pikka arendusperioodi, mis tähendab suurt alginvesteeringut,
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ÜKS KÜSIMUS
Valitsuse ettepanekuga muudetakse tööandja optsioonide maksustamist, et pak-

kuda paremaid võimalusi Eesti idufirmadel juhtide ja spetsialistide leidmisel.

Mida sellest plaanist arvate?
Ivar Siimar
EstBANi asutaja

Optsioonide maksumuudatusele vaatan

väga positiivselt.

Selle muudatuse oleks võinud juba
tükk aega tagasi teha, sest see on välja
töötatud riigi ja idufirmade kogukonna
esindajate koostöös kõik osapooled on
selle ammu heaks kiitnud.
Samas on optsioonide maksustamine ainult üks väike osa nendest maksumuudatustest, mis tervikuna muudaksid Eesti idufirmade jaoks atraktiivseks.
Riigi seisukohast on oluline vaadata võimalikke maksumuudatusi ja muid tingimusi, nagu kapitali pakkumine, juurdepääs, talentide laste koolitingimused,
koostöö ülikoolidega tervikpaketis, ja
siis otsustada erinevate tööriistade üle.
Kõige olulisem on muidugi õigusruumi
stabiilsus et seadusi ei muudetaks lisakoormuse suunas ennatlikult või lühikese teatamisajaga.
–

Tundub, et EstBANi tegevus
on lõpuks hakanud vilja kandma,

kuna ka riik saab aru varase etapi
investeeringute tähtsusest.
EstBANi asutajaliige Ivar Siimar

MIS ON MIS

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon
(EstBAN)
2012. aasta lõpus asutati MTÜ 25 liikmega,
praeguseks on ligi 120 liiget.
EstBANi liikmeks tahtjal peab olema nii ajaline kui ka rahaline valmisolek investeerimiseks.
Liikmeks astumiseks tuleb kirjutada avaldus Ja vaja on kahte soovitajat EstBANi liikmete hulgast.
Eelised EstBANi astumisel:
-kuulub investorite võrgustikku;
- saab osaleda koolitustel ja arutlussessioonidel;
- EstBANi liikmed analüüsivad ja otsivad pidevalt investeerimiskõlbulikke äriprojekte.

Sobid selleletööle,kui sa:
mõtled oma peaga ja sul on alati ideid
•

•

suudad oma head mõtted ka ellu viia

•

haarad varmalt telefoni, etkedagi oma

TASUBTEADA
EstBANi asutajaliige
ja pikka aega juhatuse
esimees olnud Ivar Siimar
nimetab selle aasta üheks
olulisemaks sammuks äringlite investe rimisprogramkäiivtamist.
FOTO:

ERIK

PROZES

suudadend selgeks teha inglise ja
veel parem ka vene keeles

Äripäeva

konverentside

heade plaanidega nõusse saada
•

Mari Sarapuu

programmijuht
–

–

20 Eesti parimat idufirmat

Oled meie juuresrahul, kui soovid:
•

Eesti ja välismaised investorid valisid välja
20 kõige lootustandavamat idufirmat, millel on potentsiaali saada uueks Skype’iks või
TransferWise’iks.
Ettevõtted on reastatud tähestikulises järjekorras ja lisatud lühidalt nende tegevusvaldkond.
Autolevi autode Airbnb.
Ampler Bikes elektrijalgrattad linnas liikumiseks.
Capster vabastab pidevast nohust.
Deekit online-tahvel.
Dermtest sünnimärgi kontroll.
DreamApply (välis)tudengite kutsumine
ülikooli.
–

•

•

•

võimalust ja vabadust eneseteostuseks
ning oma ideede elluviimiseks
suhelda Eesti tippotsustajatega
tunda ennast kodus loominguliste ja samas
tulemustelesuunatud töökaaslaste seas
vastutust ja alati uusi väljakutseid

Asud tööle Äripäeva ajalehe toimetusse.
Sinu, Mari ja Marili korraldada on nii Eesti
tähtsaim majanduskonverentsÄriplaan,
tõeliseltkiiresti kasvanud ettevõtete

–

kuid sellist raha meie piirkonnas veel napib,” ütles ta.
Selleks, et idufirmadesse investeerida,
ei pea EstBANi liikmeks astuma. “Kuid ma
olen kindel, et kuulumine äriinglite ühendusse on olulise lisaväärtusega kõigile, kellel on investeerimishuvi. Kui me 2012. aasta
lõpus EstBANi asutasime, siis eelkõige seetõttu, et nägime võrgustiku ja ühiselt investeerimise lisaväärtust. Mina olin enne EstBANi asutamist aastaid koos sõprade ja äripartneritega alustavatesse ettevõtetesse juba investeerinud seega ei ole EstBAN väärtuslik mitte ainult algajale, vaid ka kogemustega investorile,” ütles Siimar.
See aasta on alanud hoogsalt. Olulise uue
algatusena on käima lükatud äriinglite investeerimisprogramm, mis on veel rohkem
suunatud ühiste investeeringute tegemisele. “Seetõttu olemeka äriingli investeeringu
sisenemisbarjääri madalamaks toonud.Eelmise aasta lõpus käivitatud pilootprogrammi raames osaleb 25 meie liiget ja lisaks mõni mitteliige nii, et igaüks investeerib 5000
eurot ühise protsessi raames valitud ühte
ettevõttesse,” ütles Siimar.
–

–

inspiratsioonikonverents Gaselli Kongress,

kui ka hulk erinevaid Investor Toomase
sündmusi ja teisi projekte.

–

–

–

Festivality

–

tööriist ürituste

korraldajatele.

INZMO trikivaba kindlustus.
Leansite loob korra ehitusplatsile.
Nevercode tööriist äppide arendajatele.
Nordic Automation Systems tööstusautomaatika arendusettevõte.
Palleter täidab tühje otsi sõitvad kaubaautod.
RebelRoam annab reisijatele avalikus
transpordis jms WiFi.
Shipitwise aitab logistikat korraldada.
SportID aitab firmadel töötajatele sporditeenust pakkuda.
SprayPrinter sisekujundustööriist.
Tebo tööriist õpetajatele.
Traffel leiab kõige soodsamad reisid.
RangeForce aitab küberkuritegevusega
võidelda.
Weps lubab ise teha ilusa ja lihtsa veebilehe.

Kirjuta meile,kuidas Sinu tulekuga
Äripäeva konverentsid veel paremini
töölehakkavad ning pane kiri posti koos
CVgahiljemalt 20. märtsiks. Ole loov!

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Äripäeva
toimetus otsib

Marili Niidumaa
Äripäevakonverentside
toimetuse juht

Küsi lisa: 667 0025,
marili@aripaev.ee

KONVERENTSIDE
TOIMETAJAT,
kelle töö on Eesti vingeimate juhtidele
ja ettevõtjatele mõeldud ürituste
korraldamine ja turundamine
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
15. märts 2017

juhan.lang@aripaev.ee

TEHNOLOOGIA

Miks Intel
kulutas
15 miljardit
autosektori
firma peale?
Silicon Valleyst pärit maailma suurim
pooljuhtide tootja Intel teatas
esmaspäeval, et ostab 15,3 miljardi
dollari eest Iisraeli autonoomse sõidu ja
turvatehnoloogia ettevõtte Mobileye.
Fredy-Edwin

Esse

kaasautor

Miks kulutas peaasjalikult personaalarvutite protsessoreid tootev Intel nii üüratu
summa autosektori firma ostmiseks?
Vastuse otsimiseks peame minema veidi ajas tagasi strateegiliste otsuste (täpsemini öeldes äparduste) juurde. 2005. aasta suvel teatas Apple, et lõi käed Inteliga ja
Apple’i Macintoshi arvutitesse tulevad Inteli protsessorid. Tegu oli olulise töövõiduga Intelijaoks.
Kuid natuke aega enne seda teadet
pöördus toonane Apple’i tegevjuht Steve
Jobs Inteli poole palvega ehitada nende uue seadme jaoks täiesti uus ja väike protsessor. Intel nägi aga, et kulu sellele on tunduvalt suurem kui Apple’i pakutud summa, mistõttu toonane tegevjuht
Paul Otellini lähtus firma jäigast hoiakust,
et prognoositavad numbrid peavad vastama teatud ootustele, ja Intel ütles Jobsile

ei. Selle uue väikese seadme nimi oli iPhone ning ajalugu on näidanud, et isegi kõige optimistlikumad prognoosid aastaid
enne iPhone’i turule jõudmist jäid tegelikkusele väga valusalt alla.
Lihtsamalt öeldes magas Intel mobiilseadmeterevolutsiooni maha ja personaalarvutite turulkoos Microsoftiga domineerinudfirma pole siiani suutnud sellest august välja tulla. Nad jäid tehnoloogias maha ning on viimasedkümme aastat üritanud järele jõuda.
Tõenäoliselt on just see üks põhjus,
miks Intel otsustas uue tegevjuhi Brian
Krzanichi vedamiselkulutada priske summa Mobileye peale. Inteli juhtkond on otsustanud, et nemad ei taha järgmise uue

tehnoloogia võidujooksus kaotajaks jääda,
ja seetõttu otsustati varakult reageerida.

Koostöö

Intel tegi nüüd üle 15 miljardi dollarilise
panuse, et uus, järgmise põlvkonna tehnoloogia on isesõitvad autod. On ilmselge, et
arvutid hakkavad üha rohkem autodes domineerima, isegi sinnamaani, et auto ar-

-

Pärast esimest ehmatust on Intel veidi kosunud
aktsia hind USA dollarites
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40

65

35,91
35

57

30

49

25

41

20

33

~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~

14.03.2012
ALLIKAS: BLOOMBERG

~~~~~~~~

Kehtib kuni 22.03.17
~~~~~~~~~~

2 199

€

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Info ja registreerimine: Harri Jõgis

/

tel: 667 0283

/

e-post: Harri.Jogis@aripaev.ee

/

37

15

otsuseid teha

1 899 €~~~~~~~

47,27

IPO hind

päeva

~~~~~~~

€

HIND

Finantsteadmiste
kool juhtidele

25.04 08.06.2017
Kestus: 5

suure hulga autotootjatega

vutusjõud muutub hobujõust tähtsamaks.
Eelmisel suvel kirjutasin põhjalikumalt
Mobileyest ja nende eesmärgist astuda teede kaardistamisega samm poolautonoomse sõiduki juurest täiesti ise sõitva autoni.
Intel jaMobileye pole üksteisele võõrad,
sest nemad koos Saksa autotootjaga BMW
on löönud käed, et tuua sel aastal teedele umbes 40 isesõitvat testautot. Mobileye teeb aktiivselt koostööd teiste suurte
autotootjatega, nagu Volvo, Renault-Nissan, General Motors, Honda, Mazda, Audi,
Ford, Fiat Chrysler ja Volkswagen.
Erinevalt mõne autotootja kodukootud lahendusest on Intelilkoos Mobileyega eelis, sest nende eesmärk on pakkuda
oma tark-ja riistvara võimalikult paljudele autodele. See on veidi sarnane sellega,
kui Intel ostaks ära Microsofti Windowsi
operatsioonisüsteemi ja hakkaks pakkuma terviklahendust arvutitootjatele.
Intel pole ainus, kes on otsustanud isesõitvate autode tehnoloogia võidujooksus
raha kulutada. Küll aga on Intel kõige rohkem kulutanud. General Motors ostis eelmisel aastal isesõitvate autode idufirma

akadeemia.aripaev.ee
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Mobileye on üks
juhtivaid autonoomse sõidu ja

turvatehnoloogia
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

tel 770 0000, faks 770 0001,

tel 680 2500, faks 680 2501

tel 669 0941, faks 661 6037

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

DnB PANKTartu

mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee

Tallinna ÄripankVana-Viru

BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,
e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD

On ilmselge, et arvutid
hakkavad üha
rohkem autodes
domineerima,
isegi sinnamaani, etautoarvutusjõud muutub
hobujõust
tähtsamaks.
Uber kulutas ligi 700
miljonit kõigest pool aastat vana isesõitvate veokite firma Otto peale. Samsung käis
välja 8 miljardit dollarit Harman Internationali eest, et samuti sellesse sektorisse
trügida. Tehinguid on olnud omajagu ja
neid tulebkindlasti veel.
Intel maksis Mobileye aktsia reedese
sulgemishinnaga võrreldes 34% preemiat,
kuid Inteli enda aktsia kukkus esmaspäeval 2,09%, 35,16 dollarile. Investorid tunduvad olevat tehingu pärast veidi mures
ja analüütikutelt oli kuulda nii positiivseid kui ka negatiivseid kommentaare. Investeerimisfirma Susquehanna analüütik
Christopher Rolland kirjutas klientidele,
et nemad on tehingu pikaajalise väärtuse
suhtes skeptilised, võttes arvesse Inteli ülevõtmiste ajalugu ja kiiresti arenevat turgu.Bernsteini analüütik Stacy Rasgon oli
veelgi kriitilisem. “Mis ajast on nii vähesed
kulutanud nii palju, et osta nii vähe?”küsis analüütik.
Wells Fargo analüütikDavid Wong hindas tehingu seevastu heaks ja ütles, et
sel on Intelile oluline strateegiline väärCruise Automation.

tus. Tema

sõnul on Intelil nüüd tugev plat-

vorm, mis võimaldab neil pakkuda auto-

sõidu täislahendusi.
Arvesse tuleb võtta ka teiste tehnoloogiate arengut. Äsja ilmus lugu, kuidas Intel üritabkanda kinnitada 5G-mobiilside tehnoloogia arengus ja prognoosi järgi
hakkavad isesõitvad autod ära kasutama
5G võimalusi. Mobileye ost võib luua häid
sünergiavõimalusi ka selles vallas.
Kuid tehing ei mõjuta ainult Intelit, sest
Mobileyel on omajagu konkurente, nagu ameeriklaste Delphi Automotive ja Visteon, rootslaste Autoliv, sakslaste Bosch ja
Continental ning jaapanlaste Denso. Delphi teeb juba praegu tihedatkoostööd Mobileyega ja firma sõnul on Inteli uudis positiivne, sest kiirendab koostöö arengut.
Teiste elu kindlasti lihtsamaks ei lähe,
kuid Autolivi ja Visteoni teatel ei tohiks
Inteli protsessorite kasutamine intellektuaalsele varale ohtu kujutada. Ei tea, kas
investorite ootused uuteks võimalikeks
ülevõtmisteks on suurenenud, kuid kõigi
Mobileye konkurentide aktsiad tõusid esmaspäeval pärast uudise avalikustamist.
noomse

võlakiri

ISIN kood

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

tähtaeg

EE3300111038
EE3300110980

1.12.2016
24.10.2016

1.09.2017
1.10.2017

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

Mainor Ülemiste

EE3300110691

16.06.2015

26.11.2018

Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110782
EE3300110840

27.11.2015
25.01.2016

27.11.2018
1.02.2019

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

REKLAAM
intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

11,00%
7,00%
10,00%

13,00%
9,25%

12,00%
14,00%

12,50%

nimi-emissiooni

väärtus, €

maht, €

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

3 000 000
3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
12 000 000

kvartaalne

1 000

5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

1 500 000
4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 000 000
15000 000

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu
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REKLAAM
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LHV Varahaldus
ost
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

1,60

1,60

1,60

2,62

0,97

4,25

3,93

4,31

1,26

1,26

1,26

1,86

0,60

2,92

3,32

3,79

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,17

0,39

2,23

2,62

1,40

1,40

1,40

3,01

1,24

5,27

4,42

5,03

2,86

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,11

0,15

2,26

1,61

1,63

1,63

3,28

1,48

7,45

5,67

6,21

1,09

1,09

1,09

3,94

0,50

2,33

3,03

3,59

fondi maht
466 161 561
69 621 287
60 253 602
116 775 495
20 517 900
9 050 692
12 487 653

1,30

1,30

1,30

5,55

0,36

2,57

3,77

4,22

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,11

0,31

1,43

2,30

223 004 824
4 207 817

1,73

1,75

1,75

8,83

0,02

3,39

5,23

5,95

4 681 981

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,18

-0,05

0,98

1,91

530 389

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

10,81

10,92

10,92

-3,67

-1,77

-6,65

5,99

9,95

9,85

9,95

5,07

15,02

6,19

3,85

11 617 909,45
3 808 689,49

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,36

6,30

6,36

5,07

15,02

6,19

3,85

-

ost

müük

NAV

LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

Nordea Pensions Estonia

13.03
riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,12

1,12

1,12

6,35

1,58

7,71

4,67

4,6

0,98

0,98

0,98

9,69

2,77

12,27

6,77

6,04

208 388 931,51
27 937 862,37

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,39

3,76

2,75

3,06

23 006 468,32

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,95

-0,53

1,84

2,05

1,55

1,58

1,57

12,83

4,22

17,67

9,09

8,03

13 153 072,87
10 680 004,40

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,18

3,09

3,57

3,35

2 268 951,14

ost

müük

NAV

Trigon Asset Management

KREDIIDIANDJAD

Pangad kinnisvaralaenu
heldekäeliselt enam ei jaga
Esimest korda alates 2011. aastast on maailmas vähenenud
kinnisvaraarenduste jaoks laenatav raha. Vähenemist juhib
Euroopa, kirjutab uudisteagentuur Bloomberg.

Värske Chushman Wakefieldi raport näitab, et pangad
annavad riskantsemate projektide jaoks varasemast vähem laenu. Sel aastal on maailmas 435 miljardit dollarit, mida saaks investeerida ärikinnisvara arendusse seda on 2 protsenti vähemkui mullu.
Bloombergi andmetel investeeriti alates 2008. aasta fi&

–

2

protsenti vähem

kui mullu on
praegu raha,
mida saaks
investeerida äri-

kinnisvarasse.

nantskriisist väljatulekust aina
rohkem raha kinnisvarasse, sest
madal intressimäär oli investorite poolel. Nüüd on aga poliitiline ebakindlus ja võimalik
määrade tõstmine kinnisvara
populaarsust kahandanud.
Keskmiselt on indeks, millega raportis näidatakse summat, mille krediidiandjad on
nõus kinnisvara väärtuse tagatisel välja käima, igas maailma
regioonis langenud. Kõige suurem oli langus Euroopas, LähisIdas ja Aafrikas 4 protsenti.
USAs seevastu aga 3 protsenti.
–

ÄRIPÄEV.EE

13.03
riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

19,06

19,74

19,35

6,83

1,41

12 kuud
14,59

13,03

8,66

1 500 610,97

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,03

31,10

30,49

11,85

9,22

24,07

9,18

10,95

90 985 330,90

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

23,09

23,91

23,44

21,61

-5,72

64,21

21,87

0,53

17 522 600,19

Trigon Balti Fond C, EUR

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402

Värsked uudised ehitus-ja kinnisvarasektorist

Äripäev
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52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Kas bitcoine on
mõtet osta?

1116,43

-0,32% ~

1120

1040

960
880

Krüptorahal on oma head ja vead, kuid
kas näen selles võimalust?
Eile kauples bitcoin 1230 dollaril, mis on
kõrgemal kui kullauntsi hind. Ainuüksi
poole aastaga on bitcoin rallinud peaaegu
100protsenti ning krüptoraha väljavaated
on paranenud. Enam ei näi see olevat mõni
põrandaalune liikumine ning üha enam on
hakatud huvi tundma ka bitcoini taga oleoleva tehnoloogia vastu.

Ainuüksi

800
10

Bitcoin on rekordi lähedal

on bitimündi
hind tõusnud
peaaegu 100

USA dollarites

protsenti.

1237,57

1200

Koostasin väikese nimekirja sellest, miks
bitcoinide ostmine oleks minu arvates hea
mõte. Nii kavatsengi 11. aprillil Mektorys
kuikogunevatelt ekspertidelt teada saada, kuidas erinevad platvormid minu kui potentpotentsiaalse investori rahaga käituvad ning milmilliseid nõudeid rahakaasajatele minu vara
kasutamiseks esitatakse.
1) Bitimüntide kogus on fikseeritud
teoreetiline arv on 21 miljonit. Uute
bitcoinide tootmine läheb keerukamaks ja
ressursimahukamaks, kuid erinevalt aktaktsiatest ei saa neid lõputult juurde emiteeriemiteerida, seega kompott lahjemaks ei lähe.
2) Bitcoin on levimas äppidesse see
tähendab, et midarohkem bitcoini kakaväärsutatakse, seda enam võib ka selle väärtus tulevikus kasvada. Uurides eri graafigraafikuid bitcoini kohta, siis alates selle loomiloomisest 2009. aastal on bitcoin üha enam leidleidmas teed massidesse. Näiteks iga kuu tetehakse maailmas juba üle 100 000 bitcoinibitcoinitehingu.
3) Bitcoin on pioneer. See tähendab, et
ta on esimene krüptoraha ja sellega on tal
oluline eelis teiste krüptorahade ees. Kui
digirahad peaksid tulevikus muutuma
menukaks, lõikab sellest esmajärgus kakasu bitcoin.
4) Regulaatorid muudavad hoiakuid.
Kuigi keskpankadel on keeruline näha
konkureerivat valuutat, on teised regulaaregulaatorid aastate jooksul leebemaks muutumimuutumise märke näidanud. Nüüd ollakse ettevaatettevaatlikult positiivsed.
institutsio5) Üha enam võtavad ka institutsionaalsed investorid bitcoini tõsisemalt

Leidsin ka põhjuseid, miks ma bitcoinist
eemale hoiaksin.
1) Bitcoini hind on väga kõikuv ja aktsiatega võrreldes on kauplemismaht väike.
2) Minevikus on esinenud vargusjuhtumeid, mille tõttu suleti maailma suurim
bitcoinibörs. See pani bitcoini hinna järsult kukkuma.
3) Bitcoine ei saa hoida pangakontol
ning selleks on vaja spetsiaalset krüpteeritud rahakotti.
4) Regulatsioonid ei pruugi nii kiiresti muutuda ja bitcoin ei pruugi massideni
üldsejõudagi.
5) Krüptorahadel puudub eelnev ajalugu, seetõttu on keeruline öelda, mida
võiks tulevikus oodata.
Need on minu argumendid, miks osta või mitte osta bitcoine. Ise ma bitcoini ei
investeeriks, kuna see ei läheks kokku mu
eelnevate strateegiatega.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

päevane muutus

+0,13%

600

väärtus 279 885,42 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

300
14.03.2016

14.03.2017

ning pankadele ja tehnoloogiafirmadele pakub huvi bitcoini tehnoloogia blockchain.

USD

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,74

t

489,00

Diislikütus,

47,51

t

460,00

Valge suhkur NYSE LIFFE,

515,00

145,70

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

Hongkongi dollar
India ruupia

P/E

P/B

ROE

14.03

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

Citrix otsib ostjat. USA tarkvarafirma teeb koostööd Goldman
Sachsiga, et leida enda ligi 13miljardilise väärtusega ärile ostja.

14.03
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

14,9

4,9%

0,73

0,8%

-

2,73

0,0%

Alma Media
Citycon

-

4,1%

2,22

-0,54

12,3

0,9

8,9

1,310

0,00

8,9

9,1%

0,81

3,1%

Elisa Comm.

32,76

0,03

20,3

5,6

4,3

Harju Elekter
LHV Group

3,440

-0,58

18,3

5,7%

1,04

4,4%

4,29

-0,23

-

0,6

-

9,550

-0,52

14 278
17717

12,7

20,8%

2,64

0,0%

-

-

Merko Ehitus
Nordecon

8,900

0,00

5,0%

1,29

7,2%

HKScan

3,41

-0,58

-

0,5

4,1

0,00

1 077
9 226

25,8

1,290

13,7

1,22

Kesko

43,06

0,02

43,1

2,1

5,8

33,51

-1,15

-

2,3

3,0

4,96

-0,72

-

1,4

-

0,39

16,4

2,7

2,7

Väärismetallid

14.03

Olympic EG

unts 31,105 g

1,850

-0,54

251 265

9,7

2,58

2,3%
8,1%

0,396

0,25

6 423

35,0

1,9%

0,67

0,0%

Neste Oil
Nokia

1,980

0,00

-

-

-2,7%

1,29

0,0%

Olvi

25,80

78 749
1 728

10,7

24,2%

2,58

3,6%

PKC Group

23,25

0,17

35,7

3,6

3,0

105,3

0,49

Stockmann

7,24

-2,16

-

0,5

-

0,79

0,0%
8,4%

10,68

1,33

-

1,5

-

6,5%

Kuld COMEX

1205,51

PRFoods
Pro Kapital Grupp

Plaatina NYMEX

939,90

Silvano FG

2,760

-0,36

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

749,72

Skano Group

0,493

1,44

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,956

-0,93

13,800

-0,72

16,97

405,25

SGD

1,507

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,873

CNY

7,372

Šveitsi frank

CHF

1,075

HKD
INR

8,280

70,548

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

37,672

JPY

122,350

Tšehhi kroon

CZK

27,021

CAD

1,435

Türgi liir

TRY

3,995

Korea won

KRW

1222,960

Ungari forint

HUF

312,430

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,130

USA dollar

USD

1,066

PLN

4,338

Rumeenia leu

RON

4,556

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

Finnair
Fortum

8,9%
26,6%

=

Singapuri dollar

Kanada dollar

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

66,4

1,408

Jaapani jeen

EUR

%

suuruse kahjumiga.

SINU ARVAMUS

2 159

Euroopa Keskpank
AUD

käive,

eelm,

Investor kaotas ravimiäris 3
miljardit. Miljardärist investor William Ackman, kes püüdis poolteist
aastat päästa Valeant Pharmaceuticalsi, müüs osaluse 3 miljardi

10 508
917

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

Müüs: 9. jaanuaril 250 iShares Stoxx Europe 600 aktsiat hinnaga 36,36 eurot aktsia.
Tehingusumma oli 9090 eurot. Teenustasu
oli 14,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

0,97

3,043

2050,00

Viimased tehingud

-1,55

USD/unts,

USD/t

muutus

hind, EUR

PANE TÄHELE
Nordea ähvardab peakontori Rootsist ära kolida Põhjuseks
Rootsi valitsuse ettepanek tõsta tasusid, mida pangad peavad
maksma kriisifondi, mida saaks
uue võimaliku kriisi ajal käiku lasta.

–1,14
–1,49

0,311

2757,5

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

sulgemis-

–0,75
–0,93

1,270

Tsink LME

139,90

–0,70

Microsoft
Tallink
Lerøy Seafood
Statoil

Baltika
Ekspress Grupp

300,25

Kohv NYBOT, USc/nael

Ryanair

Arco Vara

Masuut (1% väävel), t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

=

–0,11
–0.21
–0,54

2296
10200

5805

19250

nael 453,59 g

Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG

President Donald Trump on hiljuti öelnud, et Boeing ja Lockheed
peaksid USA valitsusele müüma
odavamaid lennukeid. Lisaks on
ta öelnud, et toetab maksureformi plaani.

Plii LME
Nikkel LME
Tina LME

Põllumajandus

0,23

1894,5

456,25

14.03

0,75

Alumiinium LME
Vask LME

t

Kerge kütteõli,

Apranga

Tallinn
aktsia

see ei puudutaks.

Lerøy Seafood

Apple

Miks jätta bitcoini investeerimata?

13.03

protsendile. Eksporditehinguid

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

–

Mootoribensiin,

Reuters.
Firmad soovivad ettevõtete maksumäära alandamist, põhjendades, et see teeks nad maailmas
konkurentsivõimelisemaks, mis
omakorda aitaks USAs rohkem
töökohti luua.
Kosmose-ja lennutööstuse eesmärk on langetada riigisiseste tehingute maks 35 protsendilt 20

investeeringutel?

900

Värvilised metallid

1121,19
955,95

Boeing ning veel 90 lennundus-

Kuidas läheb Toomase

14.03

06

ja kosmosetööstuse ettevõtet
paluvad, et USA Kongress maksusüsteemi muudaks, kirjutas

PORTFELL

Miks bitcoini investeerida?

Kütused

04

Boeing nõuab
maksumuudatusi

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

1500

–

02

BÖRS

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

HIND

poole aastaga

investor Toomas

12

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

14,6

-23,0%
5,4%

15,0

19,4%

2,92

9,420

0,43

14 324
21 702
49 109

14,9

15,4%

2,30

4,2%

0,555

0,00

-

118,5

-2,1%

1,04

0,0%

1,328

0,23

2 260

-

-

-

-

Stora Enso

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

14.03

Riia

aktsia
Apranga
City Service
Invalda

7,434

aktsia

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

14.03

Vilnius

divid.
tootlus

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

2,7

0,75

-

-

-

EUR/RUB

9,5260

63,3947

2,8

4,4

4,100

1,74

-

1,0

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,650

0,15

15,9

0,6

-

0,963

0,00

-

1,5

-

Grindex

4,80

-0,41

12,6

0,4

-

Siauliu Bankas

0,506

0,40

1,9

1,1

-

Latvijas Gaze

8,49

0,00

11,6

0,6

-

Snaige

0,225

0,00

-

0,4

-

Olainfarm

9,27

0,43

11,9

1,4

-

TEO LT (Telekomas)

-

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

divid.
tootlus

Baltika

Arco Vara

+0,97%

–1,55%

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

