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Võrguäri toob magusa
tüki riigikassasse

Kogemus Rootsis
õpetas partnerit valima

Norra saab veel julgelt
energiaga priisata

Monopoolsel turul tegutseva
Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi puhaskasumist jõudis aastatel
2013–2015 pea 63% ehk 77,6 miljonit eurot dividendina riigikassasse. Küsime asjaosaliselt, kuidas on see õigustatud. 6

Madratsitootja Rager tegi Rootsi partnerite seas suurpuhastuse,
jättes mõnekümnest edasimüüjast alles mõne. “Las olla kasum
väiksem, aga sa tead, et raha tuleb alati koju,” ütleb firma üks

Norra energiasektor pakub võimalusi nii neile, kes on huvitatud naftast ja gaasist, kui ka neile, keda huvitab taastuvenergia. Naftat peidab Norra maapõu
veel miljardeid avastamata barreleid. 14–15

omanikke Valeri Kukk.

8–9
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Leppis ise endaga
kokku ja sai sule sappa
Tallinna linnavalitsus otsustas eile
vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli ASi nõukogu esimehe kohalt. Tegevlinnapea Taavi Aas
selgitas ajakirjandusele, et Pai
vabastamise põhjus oli iseendaga sõlmitud kunstilise juhi ametikoha täitmise tööleping, ja takkapihta ei olnud lepingu tingimustes omaniku esindajaga
kokku lepitud. Meelis Pai teatas
aga, et tema jätkab linnahalli kunstilise juhina ja see ei olevat
üldse tõsi, et tema ise
endaga kunstilise
juhi töölepingu

sõlmis.
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TARISTU

Rail Baltic
nörritab
omanikke

valitud Karo Mets OÜ

Viimase kolme
aasta jooksul on
Rail Balticu tulevases
trassikoridoris
saanud uue
omaniku üle saja
kinnistu. Lõviosas
metsaomanikud,
kellest enamik ostu
kahetseb. 4–5

juht Runo Ruubel on

juba riigiga
loodab

läbirääkimisipidanud ning

ühena vähestest leidarahuldava

kompromissi.
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Eile käis Santa
Monica Networksi
Eesti tütarettevõtte
juht Margus Vaino

LÜHIDALT

Remontimata korteri hind
hakkab korralikule järele jõudma

(paremal)

1Partner Kinnisvara konsultandi Monika
Murumetsa sõnul lähenevad Tallinna räämas
korterite hinnad remonditud pindadele. Eriti
märgatav on see äärelinnas.
“Remontimata korterite hinna on üles ajanud
väikeinvestorid, kes ostavad üüripindasid või
siis ost-remont-kiirmüük eesmärgiga väiksemaid ja kehvemas seisus pindasid kokku,” ütles Murumets 1Partner Kinnisvara pressiteate
vahendusel. “Turul on ebaratsionaalseid pööriseid ja ostjal peab jaguma kannatust ja julgust kaubelda,” lisas Murumets.

tutvumas uue emafirma

Elisa Eesti juhi Sami
Seppäneniga.
FOTO: ANDRES HAABU

Õpetajate palk jõudis rekordini
Eelmise aasta lõpus ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni. Kõige
kõrgem oli keskmine palk Sauga, Tori, Tahkuranna, Are ja Tähtvere vallas ning Narva-Jõesuus, kus see ületas 1400 eurot, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Lauri kritiseeris Ossinovskit
Tervishoiu rahastamise suurendamiseks peab
valitsus piirama teisi riigieelarvelisi kulutusi või tõstma makse, lausus riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.
“Üllatust ei tulnud: Ossinovski lubadus, et leitakse raha tervishoiu lisarahastamiseks, jäi
täitmata. Ettepanek, millega Ossinovski läks
valitsusse, oli sama, millest ta rääkis mullu:
maksta sotsiaalmaksu pensionäride eest riigieelarve muudest vahenditest,” ütles Lauri.

Raamatupidamine

1243

üle Eesti.

Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas

RUUMI

majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJASPABERIVABA

ERINEVATEKS

SÜNDMUSTEKS

Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee

SEMINARIRUUM.EU

tel 6 191 341
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Elisa ja Lõhmuse fond
jagasid võrgufirma
Võrgufirma Santa Monica Networks jaguneb pooleks:
Elisa ostab meil ja Soomes tegutseva osa, Rain Lõhmuse fond
Läti ja Leedu firmad.
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

MIS ON MIS

Äripäev

Balti regiooni võrguteenuste integreerimi-

Santa Monica Networks
se, kujundus-ja paigaldusteenuste pakkuja.

Monica Networksi Eesti ja Soome firmad ostnud Elisa saab enda äriklientidele paremad teenused, Läti ja Leedu ettevõtete uuele suuromanikule Livoniale oli
firma ammu investeerimisvõimalusena silma paistnud.
Santa Monica Networksi Eesti tütarettevõtte juhi Margus Vaino hinnangul tugevdab Elisa tehinguga oluliselt oma positsiooni Soomes. Eestis hakkab Santa Monica pakkuma äriklientidele laiemat toodete ja teenuste valikut. “Elisal on ärikliente ja on, mida pakkuda, aga meie teeme väga spetsiifilisi asju. Ma arvan, et suudamekoos pakkuda
palju rohkem,” ütles ta. Kus jakuidas sünergia ja koostöö täpsemalt tekib, hakkavad ettevõtted arutama siis, kui konkurentsiamet
on ühinemise heaks kiitnud.
“Elisa on teinud hea tehingu,” ütlesVaino
jalisas, et Santa Monica Networks Group on
olnud väga kasumlik ja kasvatanud viimase
kümne aastaga käivet kuus korda. “Ma arvan, et oleme üks väheseid ettevõtteid, kes
on suutnud Eestist edukalt Soome laieneda. 2005. aastal hakkasime selle projektiga pihta ja nüüd on Soome tütarfirma kõige suurem.”
Santa

Fookus ärikliendil
Vaino

korrektne

pakendiaruanne

www.arukasaruandlus.ee

Pakub IT-turbe ja andmekeskuse lahendusi. Teeb koostööd üleilmsete võrguseadmete, andmekeskuste ja turvataristute juhtiva-

te tarnijatega.
Kliendid on muu hulgas suurettevõtted,
valitsus- ja finantsasutused.

Livonia Partners
Investeerib 83 miljonit eurot, panustades
ühte ettevõttesse 3–15 miljonit eurot. Tegevust alustades oli eesmärk osta viie aasta
jooksul osalus 8–12 Balti ettevõttes.
Balti Innovatsioonifondiallfond, mis on Euroopa Investeerimisfondi loodud fondifond.
TULEMUSED

Haldusettevõte hoidis taset
Santa Monica Networks Groupi
majandustulemused mln eurodes

70
56

käive

42

66,1

28

kasum

14

4,4

0

ütles, et Santa Monica pakkus Elisale

peamiselt huvi nende struktuuriüksuse pärast, mis teenindab Eestist Soome ja ka teiste riikide suurettevõtteid.Lisaks huvitas tema sõnul Elisat teenuste komplekt, mis pakub rahvusvahelistele ettevõtetele eri riikides ühtlaseltasemelteenust. “Elisa kui omaniku nägemus oli väga selge, miks nad ostavad selle ettevõtte et tugevdada ärikliendile teenuste pakkumist.”
Elisa Eesti juht Sami Seppänen tõdes, et
nendekliendid ootavad üha suuremat võimekust lahendada digitaliseeruva keskkon–
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ALLIKAS: SANTA MONICA NETWORKS

na vajadusi. “Tänu Santa Monica

oskustele ja
asjatundlikkusele oleme selleks tunduvalt
paremini valmis. Otsimegi sünergiat kahe
ettevõtte teenuste vahel ning näen, et see on
loomulik samm, et Elisa Eesti hakkab oma
äriklientidele pakkuma Santa Monica teenuseid ja vastupidi,” ütles ta. Seppäneni sõnul ostsid nemad justEesti ja Soome firmad,
sest need on nendekoduturud.

ava@ava.ee

|

Livonia Partnersi asutajapartneri Rain
Lõhmuse kinnitusel jagati Santa Monica
Networksi tütarfirmad sõbralikult. Livonia fond investeerib Baltikumi ettevõtetesse ning tema sõnul oli see õnnelik juhus, et
Elisal olid huvid rohkem Eestis ja Soomes.
Samuti toimivad Santa Monica tütarettevõtted iseseisvalt ning grupp ei pea olema
Lõhmuse sõnul tingimata Baltikumi-ülene.
“Me analüüsime palju firmasid ja Santa
Monica jäi juba mõnda aega tagasi sõelale
kui silmapaistev ja tubli firma,” ütles Lõhmus. Santa Monica tütarfirmade ost on Livonia Partnersi jaoks esimene tehing väljaspool Eestit. Esimesed kaks ostu olid Eestis
Baltikumi suurim saunatootja HaServ ning
kodu-ja aiatoodete müüja Hortes.
Erineva perspektiiviga investeeringud

Seppäneni kinnitusel on Santa Monica Networksi tehing tehtud väga pikaajalise perspektiiviga. Livonia Partners on aga ettevõtetes kolm kuni seitse aastat. “Kuna me oleme tähtajaline fond, siis me ei saa vastata,
et tahame igavesti jääda,” nentisLõhmus.
Lõhmus ei tahtnudkonkreetseid eesmärke Läti jaLeedu firmadega avada, sest need

pole avalikud ettevõtted. “Selge on see, et
kavatsus on kasvada. See ei ole mingi kulude kärpimise harjutus,” ütles ta. Lõhmuse
sõnul on need ettevõtted, mis toodavad raha ja kasvavad seetõttu orgaaniliselt.
Firmad ostetiEesti haldusettevõtteltSanta Monica Networks Group, kes otsustas eelmisel suvel, et on aeg teha muudatus. Tütarfirmad olid kasvanud piisavalt suureks ja oli
vaja uut omanikku, kes viiks nad uuele tasemele. “Me kasvasime väikeettevõttestkümne aastaga kuus korda suuremaks, ühel hetkel tuleb lihtsalt lagi ette,” selgitas Eesti ettevõtte juht Margus Vaino.
Grupi tütarettevõtete pooldumine erinevate omanike alla Vaino sõnul ettevõtete
jaoks suurt muutust kaasa ei too, sest neid
on juhitud lokaalselt. Tihe koostöö Läti ja
Leedu kolleegidega peaks jätkuma samamoodi. “Meil on sõlmitud koostööleping ja
jätkame klientide teenindamist.”

www.ava.ee
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tel 667 0161

REKLAAM 3
www.kia.ee

Kia cee’dkevadkollektsioon
salongides kuni -5000 €

Kia cee’d hinnatud varustuspaketid ja lai mudelivalik, annavad
võimaluse praktiliseks otsuseks kõigile, kes hindavad muretut
ja kvaliteetset igapäevaelu. Kevad on uue elu algus!

Proovisõidus on kevadet:
.

TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47
PÄRNU: United Motors, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors, Järveküla tee 22.
RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5.

VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97 .

KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Valga, Pihlaka 2.
Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril). Vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
Kütusekulu (l/100 km)/CO2(g/km): linnas alates 5,1/113, maanteel alates 3,7/102, keskmine alates 4,2/109.
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Rail Baltic
metsaomanikke

ei hellita
Viimase kolme aasta jooksul on Rail Balticu
trassikoridoris saanud uue omaniku üle saja
kinnistu, aga maaomanikud ütlevad, et oleks
trassist teades tehingu parema meelega
tegemata jätnud.
harides teeniksid nad aastate

Mari Mets

et ise metsa

mari.mets@aripaev.ee

pärast metsa müües või maha võttes märksa
suuremat tulu, on trassikoridori maa ostmi-

Äripäev
Äripäev teeb ülevaate, millistele ettevõtete-

le kuulub Rail Balticu trassil kõige rohkem
kinnistuid ning kes on ostnud enim kinnistuid alates ajast, kui trassikoridor oli juba üldjoontes teada ehk oli selge, et tulevane raudtee neid suure tõenäosusega mõjutab. Aktiivsusega maade ostmisel torkavad
silma metsafirmad.
Kuigi on spekuleeritud, et Rail Balticu
trassile jäävate maadega käib kõva hangeldamine ja nupumehedpüüavad muidu ebahuvitavaid maatükke kokku osta lootuses
neid riigile edasi müües hõlptulu teenida,
välistab maa-ameti kinnisvara haldamise osakonnajuhataja Merje Krinal selliste
plaanide perspektiivikuse.
“Äralõige ühest kinnistust tuleb umbes
üks hektar. Selle ühe hektari peale äriplaani üles ehitada ja suurt tulu teenida pole
reaalne. Riigil on huvi ainulttrassikoridori
vastu. Maaomanikult krunditakse vajaminev maatükk välja, nii et tema enda pind ei
pruugigi väheneda.Või tehakse tema maast
kitsas äralõige, mille riik hüvitab. Siin ei saa
rääkida eriti suurtest summadest või suurest tulust, mida loota riigi hüvitisest,” purustas Krinal spekulantidest nupumeeste lootuse.
Ta selgitas, et ümberkruntimisega on
võimalik saada oma kinnistu väärtuses
riigimaad ehk sisuliselt pikendada endist
maatükki ära võetud tüki võrra teisest otsast. See, et omanikult ostetakse ära kogu
maa, on pigem erand väga väikeste kinnistute puhul.
“Kui äralõige tekitab kahele poole raudteed kolmnurga, millele ei jää iseseisvat
kasutust, tuleb riigil kaaluda terve maatüki ostmist. Kui mõistlikke kokkuleppeid ei
saavutata, jääb sundvõõrandamise variant,
riik ei pea selleks poolt valda maadkokku
ostma, et raudteed teha,” ütles Krinal.
Oleks teadnud, poleks ostnud

Suurimad maaostjad Rail Balticu trassikoridoris on olnud metsafirmad, kes on ostnud maidkokku nii eraisikuteltkui ka teistelt ettevõtetelt.Krinali sõnulavaldavad eraomanikele suured metsaettevõttedüle Eesti
pidevalt väga suurt survet metsademüümiseks, sõltumataRail Balticu trassist.
Kuna erilist tulu pole metsafirmadele
trassile jäämisest loota ja suurem osa tõdeb,

ne olnud pigem kesine diil, mille oleks võinud ka tegemata jätta. Ometi ei ütle keegi,
et oleks plaanitavale raudteetrassile jäävat
maad ostes (Äripäev tegi väljavõtte omanikevahetustest alates 2014. aastast) teadnud,
et sinna raudtee tuleb.
Metsaomanikud ütlevad, et tegelikult
pole ju praegugi sada protsenti kindel, kas
nende metsast ikka hakkab raudtee läbi minema ja seetõttu pole mõtet ka ennatlikult
tehinguid tegemata jätta. Samas märkis
Krinal, et kui metsa võetakse maha üksnes
66 meetri laiusel raudteetrassi ribal, puudutab see siiski pea kõiki 650 eraomanikku, kelle maa on ka 350 meetri laiusel trassi nihutamisruumil.
Kõik metsafirmad, kellega Äripäev suhtles, kinnitavad, et Rail Baltic mõjutab tugevalt nende plaane raudtee alla jäävate maa-

Trassile jääva
metsa majandamist
mõjutab Rail Baltic
kindlasti negatiivselt, ütleb soomlaste

kontserni Tornator
Timberland

juht

Eestis Riido Rosin.
FOTO: TERJE LEPP

tükkidega.
“Loodan, et see pole kahjumlik”

Kui Raplamaal tegutseva OÜ Priimo Mets
juhataja Aivo Mündel on info nappuse tõttu riigi peale pahane, siis kõige leplikum on
Pärnu mees Runo Ruubel, kes ütleb, et trassi
on ju vaja ja eks natuke tuleb lõivu maksta.
Ta kuulub nii OÜ Eremka kuika mullutubli metsakasvataja tiitliga pärjatud OÜ Karo Mets juhatusse. Kummalgi metsafirmal
on kaks maatükki Pärnu-ja Raplamaal, mis
jäävad Rail Balticu trassikoridori.
“Ma ei ole selle trassi pärast väga pessimistlik, etta rikub mu elu täitsa ära. Metsamaad ju müüakse ikka. Kui needmaadkompenseeritakse, saab jälle uued asemele osta,”
ütles Ruubel. Tema ettevõtted on riigiga juba läbirääkimisi pidanud ja Ruubel loodab,
et koos leitakse rahuldav kompromiss.
“Nad pakuvad päris palju lahendusi
ostavad välja, vahetavad, mõõdavad ümber, annavad riigimetsast asemele. Oleme
rääkinud seni vaid põhimõtetest ja meie
eelistustest, kuid pole hinnani jõudnud.
Ma loodan, et see pole kahjumlik, kui see on
tulus, siis on tore. Eks ilmselt mõni on üht
ja mõni teist. Saame hakkama,” lausus ta.
Raplamaal toimetav Aivo Mündel ettevõttest Priimo Mets ütleb, et kõige hullem
on see, et pole välja töötatud hüvitamismehhanismi, et aru saada, kuidas täpselt
toimub hüvitamine, mis on hindade alus,
rääkimata ajast ja väljamaksmise korrast.
“Riik on väga ebausaldusväärne partner.
Kuna looduskaitseliste piirangutega kinnistute kokkuostmisel on küll lepingud

sõlmitud, aga raha nende ostmiseks on väga piiratud hulk, mistõttu on ootejärjekord
8–10 aastat. Kui riik nüüd tuleb rääkima, et
ostab Rail Balticu aluse maa välja, võib tekkida senist kogemust arvestades sarnane
olukord, et omanikelvõib raha kättesaamine viibida,” rääkis ta.
Kui Mündel oleks teadnud maad ostes
(tänavu jaanuaris ja 2015 septembris), et
need jäävad Rail Balticu trassile, oleks ta
need enda sõnul ostmata jätnud. “Loomulikult, see tekitab tüli jaarusaamatust.”
Ta ütles, et riigil tuleks alustuseks välja
mõelda, kuidas vajalik maa omandada ja
alles siis tegeleda muudeplaanidega. “Meil
on alustatud vastupidi: on plaan, aga pole
veel maadki, kuhu raudteed ehitada. Keegi
ei ehita ju enne maja, kui krunti pole. Selles mõttes on nüüd küll valesti lähenetud,”
ütles Mündel.
Ta lisas, et kui neil on korralik metsamassiiv, millekeskelt läheb trass läbi, siis on ka
ülejäänud metsa raske majandada ja selle
väärtus kahaneb.
Hea kogemus tehingustriigiga

–

Riigil on
plaan, aga
pole veel

maadki,
kuhu raudteed ehitada.
OÜPriimoMets
osanik jajuht
Aivo Mündel

Rail Balticu trassikoridoris 12 maatükki
omav Eesti suurim erametsaomanik, soomlaste Tornator Timberlandi kontserni kuuluv Tornator Eesti OÜ on ostnud 10 trassile
jäävat kinnistut valdavalt 2015. aastal. Ettevõtte juhataja Riido Rosin ütles, et kuna
neil on üle 5000 katastriüksuse, siis trassialuste maade pärast nad eriti pead ei murra.
“Meie plaanidele on trassil kindlasti mõju olemas,” ütles Rosin ja rääkis, et kui trass
hakkab lõikamaläbi neilekuuluva maa, mis
ülejäänud osas neile alles jääb, siis see on
neile pigem halb, aga igat maatükki peab
vaatama eraldi, millised tulevad ligipääsud
oma maale jne.“Metsa majandamise mõttes
mõjutab see meidkindlasti negatiivselt, aga
kui riik kompenseerib seda paremini kui
tühipaljast metsamaad, arvestades muid
turuväärtusi, ei pruugi see võõrandamistehing meile kahjulik olla,” lausus ta.
Rosin märkis, et nende varasemate kogemuste põhjal maid riigile võõrandades on olnud riigi arvutused kasvava metsa väärtuse kompenseerimisel päris head,
seega on nad tavaliselt võõrandanud maa
koos metsaga, mitte otsinud ise võimalusi raiumiseks.
Ta ütles, et metsa majandajana tasuks
maad osta ikka pigem sinna, kuhu Rail Balticu trassi ei tule. “Osta kokku ja vaadata,
kuidas ruttu võimalikult palju kallimalt
edasi müüa, pole päris meie tegevus,” sõnas Rosin.

PANE TÄHELE

Suuremad ostjad
Ettevõtted, kes on omandanud viimasel kolmel aastal Rail Balticu trassikoridoris enim kinnistuid.

Eesti suurim erametsaomanik Tornator
OÜ on ostnud juurde 10 kinnistut ja omab
trassikoridoris kokku 12 kinnistut Rapla-ja
Pärnumaal.
Kinnisvarafirma Insalko Baltic OÜ on
omandanud 7 kinnistut Rae vallas Kullese
teel. Ettevõttel on trassikoridoris 12 kinnistut.
Lisaks on firma omaniku Raimu Tali nimel
veel 15 kinnistut samas piirkonnas.
AmEst Haldus OÜ, mis on asutatud
2015. aastal, on omandanud 4 kinnistut erinevates valdades Raplamaal.

KOMMENTAAR

Riik hüvitab eraomanikele
kasvava metsa väärtust
MERJEKRINAL
maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja

Eramaaomanikud võivad raiuda metsa enne, kui riik raudteetrassi alla jääva maa omandab, või müüa maa riigile
koos metsaga.

Viimasel juhul hüvitatakse kasvava
metsa väärtus ning metsaraie lahendab

majandusministeerium. Rail Balticu
trassikoridori laiusega 66 m jääb ligikaudu 850 ha metsamaad, millest ligikaudu 300 ha on eraomandis ning ülejäänu riigiomandis ehk RMK halduses.
TASUB TEADA

Rail Balticu ideest teostuseni
Euroopa Liit langetas Rail Balticu rahastamisotsuse 2015. aastal.
Eesti riigi huve Rail Balticu rajamisel esindab riigifirma Rail Baltic Estonia OÜ (RBE),
mille juht on Indrek Orav.
RBE omab kolmandikku lätlanna Baiba Rubesa juhitavast Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõttest AS RB Rail, mis asutati 28. novembril 2014.
Rail Balticu 350 meetri laiuses trassikoridoris on ette nähtud raudtee ja selle äärse kaitsevööndi jaoks 66 meetrit, mis piiratakse
umbes 35 meetri pealt aiaga. Kahel pool kavandatavat raudteemaad on 142 meetri laiune nihutamisruum, et võimaldada projekteerimise käigus

vajalikke täpsustusi.

Raudtee kaitsevööndis väljaspool aiaga piiratud ala võib edaspidi toimetada (ehitada,
ladustada jne) vaid eriloaga.
ALLIKAD: RAILBALTIC.INFO, MAA-AMET, ÄRIPÄEV
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Bauhof on Eesti suurim Jaekaubandusettevõte ehitusmaterjalide Ja aiakaupade
sektoris. Ettevõttes töötab ligi 500
inimest ning meid ühendavad väärtused
on rõõmsameelsus, nutikus ja julgus.

Meie professionaalsesse ostuosakonda on

oodatud tööle

KATEGOORIAGRUPI
JUHT (SISEVIIMISTLUS)
Sinu ülesanneteks on vastutusvaldkonda
kuuluva
kategooria
arengu
juhtimine,
meeskonna juhtimine, ostu– ja müügipoliitika
välja töötamine ning selle elluviimise
korraldamine.
Eeldame, et Sul on kõrgem haridus, varasem
töökogemus ostuvaldkonnas, koostöö ja läbirääkimiste pidamise kogemus, väga hea esinemisja veenmisoskus.

Ootame Sind kandideerima, kui oled valmis uuteks
põnevateks väljakutseteks, orienteerud hästi
numbrites, näed suurt pilti, valdad inglise ja vene

keelt, oled valmis välisreisideks.

Saada CV palgasoovi ja võimaliku tööleasumise
ajaga e-posti aadressile personal@bauhof.ee
märgusõnaga „Kategooriagrupi juht”.

TASUBTEADA

MIS ON MIS

Kes omab enim
kinnistuid?

Rail Balticu trass

ettevõte

Loksa

kinnistute arv

Kahe Vee Projekt OÜ
Insalko Baltic OÜ
Tornator Eesti OÜ
Adelan KVH OÜ
Tallinna Sadam AS
Landeker OÜ
Eesti Raudtee AS
Bravalla OÜ
Mainor Ülemiste AS
Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS
Vintselle OÜ
Maxima Eesti OÜ
Mesika Kinnisvara OÜ
Surju PM OÜ
Vesmel OÜ
Rukki Arendus OÜ
Eremka OÜ
AmEst Haldus OÜ
Technopolis Ülemiste AS
Kehtna Mõida OÜ
Favorte OÜ
Oga Invest OÜ

15
12
12
11
10
10
9
9
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

Haabneeme

Kolga

Maardu

TAL L I N N
Peetri
Assaku
Jüri

Harku
Karjaküla

Klooga

Keila

Laagri

Aruküla

Kehra

Luige

Saue

Kiili

Saku

Vaida

Aegviidu

Lehtse

Ämari

Kiisa

Rummu

Aespa

Kose-Uuemõisa
Kose Ravila

Kohila

Habaja

Turba

Käravete
Aravete

Riisipere

Ardu

Hagudi Juuru

Alu

Kaiu

Rapla

Risti
Kuusiku

Keava
Kehtna

Märjamaa

Väätsa
Käru

Türi
Särevere

Järvakandi

814

Oisu

Eidapere

Vändra

Võhma

Pärnu-Jaagupi

trassikoridoris kokku.

Tootsi
Olustvere

Üle 100 neist on vahetanud viimasekolme aasta jooksul omanikku.

Lavassaare

Audru

Sauga

Pärnu

Sindi
Viiratsi

Paikuse

Viljandi

Tõstamaa

Kõpu

Ramsi

Õisu

Võiste

Kilingi-Nõmme
Tihemetsa
Häädemeeste

www.laduks.ee

Halliste

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

ALLIKAS: MAA-AMET

I

HOOLDUS

Abja-Paluoja
Mõisaküla

Karksi-Nuia

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

ALLIKAS: MAA-AMET, KINNISTUSRAAMAT,

ÄRIPÄEV

Suure-Jaani

Are
Tori

Kui palju maad võtab
Rail Baltic enda alla?

RAI LBALTIC.INFO,

Paide

Lelle

kinnistut on Rail Balticu

Rail Balticu pikkus Eestis on
210 km.
350 meetri laiuses trassikoridoris on raudtee ja selle äärse
kaitsevööndi jaoks ette nähtud
66 meetrit.
66 meetri laiuses trassikoridoris on metsamaad 850 ha, millest u 300 ha on eraomandis.
563 trassikoridori jäävat kinnistut on eraomandis, 162 riigiomandis, 87 kohalike omavalitsuste käes ja 2 avalik-õiguslikus omandis.

Meisterlik valik!

Kuusalu

Loo Kostivere

Tabasalu
Keila-Joa

Paldiski

Sooviavaldusi ootame hiljemalt
31. märts 2017 a.

mob 56 505 898

info@laduks.ee

6 UUDIS

toimetaja Harry Tuul

Äripäev

tel 667 0111

21. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

ENERGIA

Eesti Energia võrguäri teenib
riigile kopsakat dividendi
Monopoolsel turul tegutseva Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi puhaskasumist jõudis aastatel
2013–2015 peaaegu 63% ehk 77,6 miljonit eurot dividendina riigikassase.

Äripäev
Küsimus, kuidas on see õigustatud, et riik
konkurendipriil turul tegutseva ettevõtte
kasumist nõnda suure osa endale saab, kutsub esile vastakaid reaktsioone.
Eesti Energia juhatuse esimees Hando
Sutter sõnas, et tegu on tavapärase praktikaga ka teistes riikides tegutsevad võrguteenuse ettevõtted maksavad omanikule dividendi. Olgu omanik riik või eraettevõte.
Seetõttu ei näe ka tema, et pea tervet riiki
teenindava Elektrilevi kasumist osa riigile väljamaksmine oleks nii-öelda kaudne
maks tarbijale.
Ka rahandusminister Sven Sester ei leia,
et enamiku Elektrilevikasumi jõudmistriigikassasse saaks pidada kaudseks maksustamiseks. “Et varjatud maksustamise väitel jalgu all pole, võib selgitada lihtsa näitega kui Eesti Energia Elektrilevi maha
müüks, ei muudaks see ei võrguettevõtjale
lubatud tootlust ega tariife,” põhjendas rahandusminister.
Praegu kasutab Elektrilevi võrguteenust peaaegu terve riik ainult Läänemaa,
osa Ida-Virumaast ja Viimsi vald on suuremad alad Eestis, kus elektri toovad majapidamisse erafirmad.
Reaalsus on, et lõviosa Eesti elanikke ja
ettevõtteid on viimastel aastatel võrguteenuse arvet tasudes andnud ka enda panuse
Eesti Energiast riigikassasse makstavatesse
dividendidesse. Tõsiasi on, et kui on soov
elektrit tarbida, ei ole võrguteenuseäri paratamatu monopoliseerituse tõttu võimalik
sellest inimestelkõrvale hoiduda.
Kaitseminister ja IRLi juht Margus
Tsahnka ei eita, et küsimus, kas ja kui palju on riigil õigus monopoolselt turult dividendina tulu teenida, on loomult moraalne. Sellele küsimusele vastavad Eesti Energia otsustusorganid, kes panevad igal kevadel paika, kui palju iga kontserni kuuluva ettevõtte kasumist riigile dividendi tasuda. Valitsuse käed on Tsahkna sõnutsi seotud. “Pidev võitlus käibki selle üle, kui palju saab valitsus sekkuda äriühingu juhtimisse,” sõnas ta.
–

–

–

Ka võrguteenuse ettevõtete lubatudkasumlikkustorkestreerivalkonkurentsiametil puudub siin sõnaõigus, selgitas ameti regulatsiooniteenistuse juhataja ja peadirektori asetäitja Külli Haab.
“Vastavalt elektrituruseadusele on ettevõtjal õigus teenida põhjendatud tulukust
oma investeeringute pealt. Samas peab see
kasum olema piiratud, et vältida ülikasumi teenimist, kuid piisavalt motiveeriv investeeringute tegemiseks ning stabiilse ja
kvaliteetse teenuse tagamiseks,” kirjeldas
Haab. Seda, mida ettevõte oma kasumiga
pihta hakkab kas hoiab raha firmas, laenab välja, maksab dividendiks jne, konkurentsiamet dikteerida ei saa, tõdes ta.
–

Suur kasum, suured investeeringud
Eesti Energia aga ainult ei võta välja, vaid
paneb ka tagasi sisse. Aastatel 2012–2015
investeeris energiakontsern võrguteenuse
parandamisse ca 400 miljonit eurot. “Rikked on vähenenud viimase viie aasta jooksul kolmandiku võrra. Samuti on kogu Eesti praeguseks üle viidud kaugloetavatele
elektriarvestitele, mis teeb Eestist maailma ühe nutikaima elektrivõrguga riigi. Ka
elektrivõrgu kaod on vähenenud ajaloo madalaimale tasemele,” loetles saavutusi Eesti Energia meediasuhete juhtKaarelKuusk.
Tema sõnul on ka võrgutasude hinna langus
1. juulil olulisel määral Elektrilevi efektiivse töö tulemus.
Eesti Energia juht Hando Sutter kinnitas samuti, et töö võrgutasude alandamise nimel jätkub.
2015. aastal teenis Elektrilevi 248miljonilise käibe juures 49,5 miljonit eurot puhaskasumit. Küsimusele, kas võrgutasusid
saaks monopoolsel turul tegutseva ettevõtte suurt kasumit silmas pidades enamgi langetada, vastas Tsahkna, et tegu on libeda teega. “Võrguteenuse hind ajab arvet
nähes inimestel harja punaseks,” möönis
Tsahkna, kuid lisas, et võrgufirma tootlikkust reguleerib ikkagi konkurentsiameti
väga selge regulatsioon. Tsahkna sõnul on
valitsus neile ka seadusemuudatustega võimu juurde andnud, et amet saaks riigiettevõtete monopoolsel turultegutsemist paremini hinnata. “Valitsus hoiab olukorral silma peal. Meie huvi on tagada õiglane elektri hind,” kinnitas Tsahkna.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on dividendi maksmine tavapärane praktika –terikvadeistvõrguetvõeFd.AontdKr:asl

nika

Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

STATISTIKA

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Võlgniku nimi

Seotud isikud

Võlgniku nimi

Mārtiņš Kozlovskis

Mema Chefs OÜ
Mixpower OÜ

INKASSO

f

Alphabaltic Media OÜ (www.alphabaltic.ee)

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

0”
TAUST.EE
Arukse Metall OÜ ...........................................................................................................Reikko
Virit
AVST-Kodulux AS
Viktor Ivanov, Aleksei Danilin
Bonaparte OÜ
Aile Tarum
Carmelita Kaubandus OÜ................................Siiri Visnapuu, Katrin Veldi, Scharlett Hansson
Dakin Kinnisvara OÜ
Jane Ailiste
Eduard Obolenski, Oleg Saar, Jevgenij Samochvalov
Easy Transfer OÜ
Ago Arge
EBC Ehitus AS (www.ebcehitus.ee)
Edipsos OÜ
Cristian Kurvits
Jevgeni Ševtšenko
Finled OÜ
Furgotec OÜ (www.furgotec.ee)
Toomas Männisalu
............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

HOUSE OF SAUCE OÜ

Pauliina Maria Pirkola
Sepper
Kratt Resto OÜ .............................................................................................................Maria
Lareina OÜ
Aleksandr Ivanov
Margus Kiisküla
M.K. Door OÜ (www.mkdoor.ee)
..................................................................................

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

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

Seotud isikud

Merle Tamjärv
Jaroslav Ivankiv
Must Hai OÜ
Andrei Reviakine
Nöörimaa OÜ .............................................................................................................Hendrik
Vikisk
OPC Kaubaveod OÜ
Tõnu Allemann, Andrus Soosalu
Tamjärv
Pesukoda OÜ
Merle
Raigo Siitam
ProLED Group OÜ
Härm, Marika Pabstel
Quatro Food OÜ ................................................................................Rainer
Roofer OÜ
Erkki Vihula
Rootsu Resto OÜ
Maria Sepper, Reijo Mäll
Top HD OÜ
Igor Žukov, Sergey Zhukov
Universal Industries OÜ (www.universal.ee)..................................................Leonid Zelikman,
Jüri Vellerand, Janika Sillat
V Betoonitööd OÜ (www.viabetoon.ee)
Viktor Kurik
Vendi Mööbel OÜ
Dmitri Štšeglevski
VOLARE OÜ
Raul Meikop
Väike-Avi Talu OÜ ....................................................................................................Johannes
Toom
.........................................................................................................

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

Tootjahinnaindeks jäi
veebruaris samaks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2017. aasta
veebruaris võrreldes jaanuariga 0,0% ja võrreldes eelmise
aasta veebruariga 3,9%, teatas

statistikaamet.

Tootjahinnaindeksit mõjutas eelmise kuuga võrreldes
keskmisest enam hinnatõus
elektrienergia, gaasi, auru ja
konditsioneeritud õhuga varustamises ning tekstiili- ja joogitootmises, samuti hinnalangus
kütteõlide ja elektroonikaseadmete tootmises. Eelmise aasta veebruariga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam

8,1%

muutus ekspordihinnaindeks veebruaris võr-

reldes mullu sama ajaga.
Impordihinnaindeks
muutus aastaga 7,9%
hinnatõus kütteõlide tootmises, elektrienergia, gaasi, auru
ja konditsioneeritud õhuga varustamises.
ÄRIPÄEV.EE

7

Äripäev
21. märts 2017

EESTI ENERGIA

TAASTUVENERGIA

Jordaaniast
teenitu läheb
jaama ehitusse

Statistikakaubandus
läheb varsti lahti

Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Eesti Energia paigutab Jordaania põlevkiviäri osaluse müügist teenitud 52,5 miljonit dollarit tagasi elektrijaama ehitusse, alles jäävalt 10protsendiliselt osaluselt ootab riigifirma
tugevat tootlust.
Eesti Energial säilib 2,1 mil-

jardi USA dollari suuruses Jordaania põlevkivielektrijaama projektis 10protsendiline osalus. Projekti rahastavad
1,58 miljardi dollari ulatuses
Hiina suurpangad, ent kuni
528 miljonit dollarittuleb omakapitalist. See tähendab, et Eesti Energia peab aastatel 2017–
2020 jaama rajamisse panusta-

ma 52,5 miljonit dollarit.
Eesti Energia investeeringu

katteallikad on 55 protsendi
suuruse osaluse müügist saadud preemia 19,8 miljonit dollarit ja kaheksa aastaga tehtud
arenduskulude tagastus 30,6
miljonit dollarit, samuti projekti genereeritav tulu.““Uut raha”
Eesti Energia Jordaania elektrijaama ehitusperioodil sisse ei
pane,” ütles riigifirma meediasuhete juhtKaarel Kuusk.
Ootab tugevat tootlust

Eesti Energia teenib projektist
Kuuse sõnul ka omanikutulu,
mis on garanteerinud 30aasta-

se fikseeritud hinnaga elektri
ostu-müügilepinguga ja sellele antud Jordaania valitsuse garantiiga. “Tootlus on hea, tegemist on kahekohalise protsendiga. Täpset tootlust ei saa paraku avalikustada, sest see on konfidentsiaalne info,” ütles Kuusk.
Osalus peab Eesti Energial
projektis säilima vähemalt viis
aastat pärast ehitusprojekti
lõppu, sellise tingimuse seadis

Jordaania valitsus. “Pikemas
perspektiivis plaanime projektist väljuda. Eesti Energia arendusprojektide raskuskese on
Eestis ja välisprojektide puhul
näeme ennast projekti arendajana ning oskusteabe ja tehnoloogia müüjana, mitte pikaajalise investorina,” ütles Kuusk.

52,5

miljonit dollarit peab
Eesti Energia aastatel

2017–2020 Jordaania jaama rajamisse panustama.

“Oleme ühte meelt, et ainulaadset Euroopa solidaarset
tervishoiukorraldust tuleb hoida, sest see tagab arstiabi kõigile, sõltumata inimese sissetulekust,” ütles esimest terviseministrite võrgustikku juhtinud Eesti tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Mõista-

Seaduse vastuvõtmisel on
võimalik Eestil alustada taastuvenergia statistikakaubandusega. Eelnõuga muudetakse
taastuvenergia toetusskeemi
ja väiketarbijatel võimaldatakse saada taastuvenergia toetust
päikesepaneelidele võimsusega
kuni 50 kW.
Majanduskomisjoni esimehe
Aivar Koka sõnul vähenevadkõi-

ÄRIPÄEV.EE

Algdokumentide sisestusest bilansi ja aastaaruande koostamiseni
äriregistris, TSDd, käibedeklaratsioonid, statistikaaruanded,
suhtlemine Maksuametiga.
Ettevõtte põhitegevus on raamatupidamisteenuse osutamine väikese

ja keskmise suurusega ettevõtetele, MTÜdele ja FIEdele. 20aastane
raamatupidaja töökogemus annab võimalust pakkuda kvaliteetset

teenust.

Tallinn, Saagi 4a, Tel 538 42 541

rpteenused@rpteenused.eu

www.rpteenused.eu

Osalus müüdi eelmisel nädalal

Jordaania põlevkiviäri

ajab fir-

ma Attarat Power Company,

milles Eesti Energial oli algselt
65 protsendi suurune osalus.
Eelmisel nädalal müüs riigifirma 55 protsendi suuruse osaluse. Ostjad olid Malaisia ettevõte
YTL Power InternationalBerhad
ja Hiina firma Yudean Group,
mõlema osalus projektis on pärast tehingut 45 protsenti.
Kokku 2,1 miljardi dollari
eest valmivad 2020. aastaks Jordaaniasse 554megavatise brutovõimsusega põlevkivielektrijaam ja -karjäär. Jaam hakkab
katma umbkaudu 10–15 protsenti Jordaania riigi elektrienergia vajadusest.

Ossinovski juhtimisel
arutati tervishoiu üle

tumata.

homme riigikogu täiskogus.

kidel tarbijatel taastuvenergiatasud, kui statistikakaubandus
käivitub edukalt. “Statistikakaubanduse põhilised kliendid
võiksid olla näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Luksemburg ja Belgia, kelle prognoositav taastuvenergia puudujääkkokku on ligi 200 TWh aastas,” ütles Kokk.
Majanduskomisjoni liige
Kristen Michal märkis, et tarbija
huvides hakkame taastuvenergiat ostma vähempakkumisel.

PAKUN
RAAMATUPIDAMISTEENUST

Kuusk möönis, et ka Jordaania jaamal oma riskid, ent nendega on otsuse tegemisel arvestanud mitte ainult Eesti Energia,
vaid ka projekti finantseerivad
pangad ja Hiina ekspordikrediidi agentuur Sinosure, samuti
kaasaktsionärid Malaisia firma
YTL ja Hiina ettevõte Yudean.
Kõik osalised on tema sõnul teinud sõltumatu tehnilise, majandus- ja õigusliku
auditeerimise ja projekti on detailidenianalüüsinudrahvusvahelised sõltumatud nõustajad.
Lisaks on elektrijaama ehitaja Guangdong Power Engineering Corporation (GPEC) andnud välja suuremahulised garantiid jaamapõhiparameetrite
ja ajagraafiku täitmiseks. “GPEC
ehitab jaama“võtmed kätte” lepingu alusel, kus põhivastutus
on peatöövõtjal. Samuti on Jordaania andnud garantii oma
põhivõrguettevõtte kohustuste täitmise kohta,” rääkis Kuusk.

EUROOPA SOTSID

Maltal kogunenud Euroopa
sotsiaaldemokraatidest terviseministrite võrgustik kinnitas ühiselt vajadust kaitsta solidaarset ravikindlustust, mis tagab igaühele võrdse ligipääsu
arstiabile sissetulekutest sõl-

Riigikogu majanduskomisjon
otsustas saata elektrituru seaduse eelnõu teisele lugemisele

RP-TEENUSED OÜ

gi on tervishoiu eelarved kõikjalEuroopas aina pingelisemad,
sest elanikkondvananeb ja üks-

nes tööjõumaksudest rahastatud tervishoid ei ole enam jätkusuutlik,” selgitas ta.
Nii asus sotsiaaldemokraatidest terviseministrite võrgustik arutama, kuidas tagada solidaarse ravikindlustussüsteemi
tulevik. Üks võimalikke lahendusi on võtta üle Euroopa kasutusele erinevad e-tervise lahendused, nagu näiteks digitaalsed
saatekirjad, e-konsultatsioon ja

digiregistratuur.
ÄRIPÄEV.EE

100% taastuvatest allikatest toodetud
elektrienergia on soodsam, kui arvad.
Küsi lisainfot ja
pakkumist ettevõttele!

elektrum.ee
Powered by Green on 100% taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia, mis on kaetud ametlike päritolutunnistustega.
Powered by Green elektrienergiat tarbiv ettevõte saab kaasa personaalse serti~kaadi
ning õiguse kasutada Powered by Green kaubamärki oma teenuste ja toodete müügis.
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MÖÖBLITÖÖSTUS

EASi nõul
loodud
firma
kasvab
mühinal
Paikusel asuv madratsitootja
Rager asutati paljuski seetõttu,
et samadele omanikele kuuluv
madratsite vahendamisega
tegelenud firma ei oleks EASilt
toetust saanud.

2,5korda

Väinu Rozental
vainu.rozental@aripaev.ee

Äripäev
“Me taotlesime EASilt abi ja nemad soovitasid teha tootmisfirma, kuna vahendusega tegelevat firmat nad toetada ei saa,” meenutab Rageri tegevjuht ja üks omanikest
Aare Jalakas, miks Rager Trade’i kõrvale tekkis 2011. aasta aprillis tootmisfirma Rager.
“Mõlemad firmad tegutsevad jätkuvalt,
ent tuleb tõdeda, et laps on kasvanud emast
suuremaks,” muigab Jalakas. Kui madratsite vahendusega tegeleva ettevõtte käive on
tasapisi kahanenud, siis madratsitootja majandusnäitajad on kasvanud suisa gaselliliku hüppega.
Kohtumiseks kokku lepitud täistunnil
Jalakastkabinetist ei leia, tema kärutab hoopis tõstukiga lao ja rekka vahet ning aitab
töömeestel kušette veokile laadida. Magamisasemed lähevad Norrasse Bergenisse
ehitatud hotellidesse. “See auto oleks pidanud juba eile laeva peal olema, aga transpordifirmal tekkis viivitus,” vabandab
Jalakas. Laadimistöö tehtud, suundume

kasvas
2013.–2015. aastal Rageri käive.
2015. aasta käi-

ve oli 968 535
eurot ja kasum
48 426 eurot.

Pärnumaa madratsitootja Rageri juht ja üks kolmest omanikust Aare Jalakas (paremal) ja üks omanik Valeri Kukk.

kontori puhkeruumi. Peale Jalakase võtab
jutuajamisest osa kompanjon ValeriKukk.
Firmakolmas osanik Edgar Übner on parasjagu kohtumisel kliendiga Tallinnas.
“Me teeme rahulikult oma asja, meil ei
ole vajadust tormata või ennast tõestada.
Me eiole teinud midagi sellepärast, et saada
see diplom,” rõhutab Kukk ja osundab seinal rippuvale diplomile, mis tõendab Gaselli-staatust. “Küll aga, kui see diplom tuli, oli
väga hea tunne.”
Praakisid valed kliendid välja

Madratseid ja kušette tootva Rageri käive
oli 2015. aastal ligi miljon eurot, mullune
käive tuli aga vaid 0,8 miljoni kanti. “Praakisime välja terve rea Rootsi kliente,” põhjendab Jalakas kehvemat tulemust.“Samas
on juba praegu näha, et tänavu tulebkäive
üle miljoni euro. Oleme keskendunud õigetele klientidele.”
Rager läks 2015. aasta algul suure hurraaga vallutamaRootsi turgu, poole aastaga
loodikoostöösidemed paarikümne kauplusega. Tasapisi hakkasid Rageri omanikud tajuma ohtu, et nii jätkates lõigatakse näppu.
Partnerid soovisid jõudsalt vähendada algselt kokku lepitud koguseid ja nõudsidüha

paremaid ning kallimaid materjale. “Aga
ega toote hind ju seetõttu ei muutunud ehk
nagu koostööpartnerid rõhutasid: me leppisime ju hinnas kokku,” räägib Kukk. “Me
vaatasime, et ei tule omadega välja ja võtsime vastu selge otsuse lõpetada ebakorrektsete partneritega koostöö.”
Praegu on ettevõttel Rootsis jäänud vaid
mõni pood, kellega jätkatakse otselepinguga. Lisaks on partneriks üks vahendusfirma, kelle kaudu on Rager saanud müüa
oma toodangut Skandinaavia hotellidesse ja hostelitesse. “Meil on Rootsis kindlad
partnerid, kellelt saame raha õigel ajal kätte,” märgib Kukk. “Parem las olla kasum
väiksem, aga sa tead, etraha tuleb koju. Kõik
see toimib aga vaid siis, kui mõlemadpooled täidavad oma kohustusi ja lubadusi.”
Kuke hinnangul said nad Rootsist kasuliku õppetunni. “Me võtsime päris palju uusi materjale kasutusse, sest rootslaste
nõudmised on natuke erinevad,” lausub ta.
“Meie sortiment läks oluliselt laiemaks tänu Rootsi turule minekuga.”
Rager teeb vedru-, katte- ja poroloonmadratseid, kušette, kattetekke, tumbasid.
Firmas on 14 töötajat, mullu palgati õmblejaid juurde.Tootmispinda on ca 1000 m2.

Foto: Väinu Rozental

“Siin majas olid kunagi Sindi sovhoosi garaažid ja töökojad,” tutvustab

Jalakas

hoonet. “Kui meie selle 2011. aastal enda käsutusse saime, oli see sisuliselt tondiloss.”
Vahemärkusele, et ega hoone praegu
ka kõige värskem välja ei paista, hüüatab
Jalakas: “Kui te oleksite seda maja tollalnäinud! Ühte seina praktiliselt ei olnud ja osaliselt oli põrand sillutatud munakividega.
Me oleme kõik teenitu siia sisse pannud, oleme valanudkorralikud põrandad jasoojustanud seinad.”
Toodang on sarnane, hind erinev

Kuke andmeil on Eestis kümmekond tõsist
madratsitootjat ja seega konkurents kõva,
ent samas saavad madratsitootjad omavahel hästi läbi. “Tihtipeale, kui tuleb suurem
tellimus sisse, siis me ikka üksteiselt küsime, et kas seda või teist materjali oleks anda,” seletab ta.
Kuke sõnul on madratsitootjate toodang
laias laastus sarnane, põhiline erinevus on
hind. “Näiteks on meie toodang umbes kolmandiku võrra odavam neist, kes teevad
oma brändile massreklaami. Meil on tööd
piisavalt ja me eipea paaniliselt uusi kliente otsima.”

Vaata veel SEMINARIRUUM.EU

Seminariruumide rent
TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

kontaktandmed

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

Oru
95 m2
Oru 1
60 m2
Oru 2
15 m2

100

kokkuleppel

50
10

JÄNEDA MÕIS OÜ 10 eri

info@janedaturism.ee

www.janedaturism.ee

soodustused

suurusega
konverentsiruumi

dataprojektor,

paljundus,

grafoprojektor,

faks,

pabertahvel,

toitlustami-

TV, video, ekraan,

ne,

CD-mängija, inter-

kohvipausid

100

kokkuleppel

net, wifi, sülearvuti
kasutamine

www.oruhotel.ee

Lääne–Virumaa
73602 Jäneda
tel 384 9750

majutus-

lisainfo

kohti

10–250 10–25 €/h
ja kokkuleppel

wifi, dataprojektor,
pabertahvel, markerid, grafoprojektor

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

TASUTA!

paljundus,
kohvipausid,

toitlustamine

120

hind
kokkuleppel

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

Mis on kiire kasvu põhjused?
Kindel partner Rootsist. Partneri kaudu on vooditega sisustatud mitu hotelli Rootsis, Norras ja
Šveitsis. Koostööpartneri kaudu
hotelle sisustades on kasumimarginaal väiksem, aga tootmise seisukohast on hea see, et korraga
tellitakse teatud tüüpi voodit mitte paarikaupa vaid kümneid ja
sageli mitusadagi. Rootsi partner
tellib Rageri tooteid ka endale lattu, et saaks katki läinud või kulunud voodi kiiresti välja vahetada.

Kliendikeskne tootearendus.
Rageri tootearendus põhineb
klientide soovitustel. Seepärast
kohtutakse tihti jaemüüjatega, et
teada saada, mida peaks toodete juures muutma, et need paremini müüks. Jaemüüjad annavad tootjale tagasisidet, millisele kangavärvile, kangakoostisele,
vedru jäikusele või raami kõrgusele peaks tähelepanu pöörama.
Kliendid katsetavad ja proovivad
uudistooteid.

Sõnapidamine. Kliendid tellivad
ikka partneri käest, kes teeb tellitu õigeks ajaks valmis ja tagab

stabiilse kvaliteedi. Rageri omanikud toonitavad, et kindlasti ei tohiks suuregabariidilist kaupa kohale viia kokkulepitust varem.
Tellijal pole üldjuhul kohta, kus
kaupa ladustada, ega transpordimehi, kes kauba maha laadivad.
Laotöötaja teenus ostetakse sisse kellaajaliselt ja kaup peab olema kohal täpsel ajal.

Madratsitootja kolm soovitust
tegema. See kõik on stressirikas
ja sellega tuleb arvestada.
Kasva tasapisi. Eesmärk ei ole
kasvatada käivet hüppeliselt, firma kasv peab olema vastavuses võimekusega. Praegu täidab
Rager tellimuse üldjuhul kahe nädalaga, oluliselt suuremate koguste korral pikeneks valmimisaeg kordades ja suureneb risk,
et me ei suuda tellimusega tähtajaks valmis saada. Me tahame,
et meie partnerid oleksid meie-

Sul peab olema ettevõtja hing.
Levinud on arusaam, et ettevõtjaks hakates teenib piisavalt raha
ja on palju vaba aega. Tegelikult
rabeled vähemalt esimestel aastatel ettevõtjana tunduvalt rohkem kui palgatööd tehes. Ettevõtjana kannad muresid kaasas ja mõtled pidevalt nende lahendamisele. Lisaks koged kogu
aeg, et seda pole sa varem teinud ja seda pole sa üldse õppinud, aga ka need asjad pead ära

MIS ON MIS

ga rahul. Sest kui nemad on rahul, tähendab see, et oleme jätkusuutlikud.
Kuula asjatundjaid. Alati peaks
olema valmisolek kuulata Inimest, kes on sind huvitavas valdkonnas tegija. Iseasi on see, kas
sa tahad ja hakkad tulevikus
tema nõuande järgi talitama. Kui
sa satud suhtlema asjatundjaga,
siis vähemalt kuula teda hoolega
ja püüa jutust leida enda jaoks
vajalikku.

PANE TÄHELE

OÜ Rager
Asutatud 05.04.2011.
Toodab madratseid ja kušette.
Tegevjuht Aare Jalakas.
Omanikud: Aare Jalakas, Valeri
Kukk, Edgar Übner (kõik 33,33%).
Gaselli TOPis 544. kohal.
Eksporti läheb üle 80% toodangust, peamiselt Rootsi, Norrasse.
Edasimüüjad Eestis: Mööbli-

maja, Aatrium Sisustuskaubamaja, Gigant Mööbel Outlet, Internetikaubamajad ON24 ja Põhja-

mööbel.
2011 alustas madratsi–

tootmisega.

2013 renoveeriti tootmishoone.
2015 alustati eksporti.
–

–

KES ON KES

Aare Jalakas, Valeri Kukk ja Edgar Übner
Aare Jalakas on lõpetanud EPA
põllumajanduse mehhaniseerimise eriala (1989), Valeri Kukk
on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli autoinsenerina (1990) ja
Edgar Übner puidutöötlemise
tehnoloogia eriala (1993).

Kukk ja Übner asutasid 2007.
aasta novembris madratsite vahendamisega tegeleva OÜ Rager Trade; 2009. aastal ühines
nendega Jalakas ning tasapisi hakati madratseid ja kušette

tootma.

Äripäeva gaselli rubriik, kus
kirjutame kiiresti arenevatest
väikefirmadest ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus.
Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja ärikasum enne makse aastatel 2013, 2014 ja 2015.
2013. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2013-2015 kasvama käive ja
ärikasum vähemalt 50%.
TOPi jõudis tänavu 875 ettevõtet.

Gaselliliikumist toetavad

LHVja Markit.

LOE ÄRIPÄEVAST

Viimati ilmunud lood
gasellettevõtetest
“Ahjumeistrid Ahjalt” Põlva-

KOMMENTAAR

Avatud meelega partner
Ivar Ilmjärv
poroloonitootja OÜ Alpek FL tegevdirektor

Oleme Rageriga teinud koostööd 2011. aasta kevadest.
Nad eristuvad teistest

koostööpartneritest selle poolest, et nendega on väga meeldiv suhelda ja nad on
avatud meelega. Nagu tootvas

tööstuses ikka, võivad partnerite vahel teinekord tekkida probleemid, näiteks seoses
tarneaja või makseraskusega.
Selliste olukordade tekkimisel on Rager olnud alati aus ja
avatud ning andnud endast
parima, et lahendada probleem parimal moel.

maa firmast OÜst Ahja Moodulahi 13.01.2017 lehes.
“Tartu tennisefännid ehitasid eduka tennisehalli” Tartu firmast OÜst Dorpat Sport
24.01.2017 lehes.
“Soome kaitsevägi päästis
masust” Jõgevamaa firmast
OÜst Ponte 21.02.2017 lehes.
LOEVEEBIST

www.aripaev.ee/gasell

UURING

Eesti on naabrite seast õnnetuim
Kuigi Eesti kerkis kuus kohta värskes ÜRO maailma õnnelikkuse raportis, jääme tabelis maha kõigist oma lähinaabritest. Eespool on nii Root-

si, Soome, Läti, Leedu kui ka
Venemaa.
Eesti kerkis tänavu õnnelik-

kuse edetabelis 66. kohale. Soome on 5. kohal, Rootsi 10. kohal, Venemaa on 49., Leedu 52.
ja Läti 54.

Maailma kõige õnnelikum
riik on raporti koostamise ajaloos (alates 2012. aastast) esimest korda Norra, mis platseerus eelmises tabelis neljandale kohale ja tõukas trooniltkolmekordse võitja Taani. Esikümnesse mahuvad kõik Põhjala
riigid, Euroopast veel ka Šveits
ja Holland ning mujalt maail-

PANE TÄHELE

Kümme kõige
õnnelikumat riiki
Norra, Taani, Island, Šveits,
Soome, Holland, Kanada,
Uus-Meremaa, Austraalia,
Rootsi

66.

kohal on Eesti maailma
riikide seas õnnelikkuse

edetabelis.

mast Kanada, Uus-Meremaa ja
Austraalia.
Kui vaadata tabeli tagumist
otsa, siis viis maailma kõige õnnetumat riiki on Rwanda, Süüria, Tansaania, Burundi ja KeskAafrika Vabariik.
Raportist selgub ka, et hiinlased ei ole 25 aastaga õnnelikumaks muutunud. Kuigi Hiina SKP elanikukohta on viimase 25 aastaga kasvanud, on sealsed elutingimuste näitajad langenud alates 1990. aastast kuni
2005. aastani ja taastunud seejärel umbes samale tasemele,
kui need oli 1990. aastal.
Raportis reastati 155 rii-

ki. Üks olulisemaid aspekte tabeli koostamisel on SKP elaniku kohta.
ÄRIPÄEV.EE

BÜROO
LINNA PULSIL!
ÜÜRILE ANDA VÕI MÜÜA
BÜROOPINNAD TARTU MNT 83

Võta ühendust: Taavi Reimets

/

+372 5858 0906 / taavi@novira.ee

10 REKLAAM

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee

18.APRILL
Bliss konverentsikeskuses

Konverents otsib vastuseid järgmistele küsimustele:
•

•

•

•

millised on peamised kogemused ja õppetunnid mobillsete rakenduste
arendamisel?
kuidas mobiilsete rakenduste abil äri edendada?
kuidas maksimaalselt ära kasutada asjaolu, et enamik kliente on mobiilis?
millised on peamised vead, mida mobiilse IT arendamisel vältida?

Oma kogemuslugusid jagavad tuntud äri-ja avaliku sektori ettevõtted.

Esinevad:
Peaesineja Mobtimizers asutaja ja tegevjuht Brian Egerup Kjærulff (Taani)
Mobi Lab tegevjuht Veiko Raime
Telia digikanalite arendusjuht Martin Mürk
Piletilevi juht Jaanus Beilmann
Rahva Raamatu arendusjuht Toomas Aasmäe
Apollo Holding e-kaubanduse müügi-ja arendusjuht Andre Kaibald
Tallinna Lennujaama turundusdirektor ja äriarenduse juht Eero Pärgmäe
ERRi IKT arendusdirektor Jaanus Lillenberg
jpt

vaata kava ja

registreeru:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Soodushind 249 €(km-ga 298,8 kehtib kuni 10.aprillini
€),

Lisainfo: Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 505 3172
Reklaamimüügi projektijuht Eliise Nikopensius,
eliise.nikopensius@aripaev.ee, tel 553 1442

Korraldajad:

Äripäev
21. märts 2017

Äripäev

toimetaja Harry Tuul

21. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

UUDIS 11

tel 667 0111

MÄRKA JA KIIDA

TEENINDAJAT!
www.heateenindus.ee

AUTOTÖÖSTUS

LÜHIDALT

Opel
pääses
puhtalt

Kuulmann kaotas maksuametile

Opeli võimalikku emissioonipettust uurinud Prantsuse tar-

bijakaitseamet otsustas menetKantsler Angela Merkel koos Jaapanipeaministri Shinzo Abega Hannoveri messil. FOTO: EPA

KAUBANDUS

Merkel otsib liitlasi USA
protektsionismi vastu
Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Sirje

Pärast piredat kohtumist USA
presidendi Donald Trumpiga ja G20 riikide rahandusministrite kohtumist, kus lõppkommünikeest visati USA survel välja protektsionismi taunimine, kutsus Saksamaa kantsler Angela Merkel koos Jaapani
peaministri Shinzo Abega ühiselt vabakaubandust kaitsma.

Napid 48 tundi pärast seda,
kui Merkel ja USA president Donald Trump oma esimesel kohtumisel Valges Majas majanduspoliitikas erimeelsusi arutasid,
kutsus Merkelüles kiiresti lõpule viima 2013. aastal alanud vabakaubanduskõnelusi Euroopa
Liidu ja Jaapani vahel. Saksamaa on valmis olema kõneluste
mootor, ütles Merkel agentuuri
Bloomberg vahendusel.
Merkel toetab ka vabakaubanduslepingut Euroopa Liidu
ja Mercosuri ehk Lõuna-Ameerika riikide vahel ja vahetult enne visiiti Valgesse Majja kinnitas
Merkel telefonivestluses Hiina
presidendi Xi Jinpingiga mõlema riigi jätkuvattoetust avatud
turgudele. “Loomulikult tahame, etkaubandussuhted oleksid
õiglased,” ütlesMerkel pühapäeva õhtul Hannoveris peetud esinemises. “Kuid me ei taha püstitada uusi barjääre.”
“Ajal, mil meil tulebpaljude-

Ajal, mil meil tuleb paljudega võidelda vabakaubanduse, avatud piiride ja

demokraatlike väärtuste
nimel, on hea märk, et nii
Saksamaa kui ka Jaapan
seisavad nende eest.
Jaapani peaminister
Shinzo Abe

ga võidelda vabakaubanduse,
avatud piiride ja demokraatlike
väärtuste nimel, on hea märk,
et nii Saksamaa kui ka Jaapan
seisavad nende eest,” ütles Saksamaad väisanud Jaapani peaminister ja lisas, et Jaapan tahab koos Saksamaaga võidelda avatud kaubandussüsteemi
eest. Täna kohtub Abe ELi liidritega, et kaubanduskõnelusi tagant aidata.
Veajooned maha märgitud

Vabakaubanduse toetamisest
ja kaitsekulutustest on kujunemas esimesed selged erimeelsused USA uue administratsiooni ja Saksamaa vahel. Nädalavahetusel säutsus Trump
Twitteris, et Saksamaa võlgneb
NATO-le oma riigi kaitse eest
väga suuri summasid.
Ühisel pressikonverentsil
Angela Merkeliga ütles Trump,
et USAd on koheldud väga-väga ebaausalt ning et Saksa-

maa läbirääkijad on oma USA
vastased üle trumbanud. Mille peale Merkel selgitas, et Saksamaa ja teiste liikmesriikide
eest peab kaubanduskõnelusi
Euroopa Liit.

Saksamaa ja Jaapani ühtdemonstratsioon nädalavahetusel joonib omakorda alla G20 riikide rahandusministrite äsja lõppenud kohtumisel
kaubanduspoliitika teemal valitsenud erimeelsused.
Ministrid lahkusid Saksamaalt Baden-Badenist ilma, et
oleksid uuendanud kohtumise
lõppdeklaratsioonis lubadust
protektsionismist hoiduda.
“Sõnad, et G20 riigid tahavad protektsionismist hoiduda, ei tähenda tingimata, et see
nii on protektsionism on kasvanud hoolimata retoorikast,”
ütles Bloombergile UBSi varahalduse globaalse turu peaökonomist Paul Donovan. “Muutus
tooniskinnitab aga seda, et kaubanduse alal kavatseb Trump
vähemalt mingi osa oma kampaania lubadustest teoks teha.”
“Mul on kahju, et meie kõnelused ei lõppenud rahuldaval moel,” ütles Prantsusmaa
rahandusminister Michel Sapin. Hiljem pressikonverentsil
ütles ta, et G20 riikide vahel ei
olnud erimeelsusi. Erimeelsused olid ühe riigi ja kõigi ülejäänute vahel.
suse

Peatoetaja:

luse lõpetada ega esita General
Motors Groupi kuuluva brändi
vastu ühtegi süüdistust.
Prantsuse tarbijakaitseamet

alustas laialdast uurimist Opeli
ja General Motorsi suhtes pärast
seda, kui heitgaasiskandaali sattus Volkswagen. “Sellegipoolest
ei leidnud me Opeli puhul mitte ühtegi tõendit pettuse kohta,” kinnitasid uurimist juhtinud ametnikud.
Kahtlustus pettuse suhtes
on esitatud ka PSA Groupile, kes toodab Prantsusmaal
Peugeot’sid ja Citroëne ning kavatseb 2,2 miljoni euroga ära osta ka Opeli.
Heitgaasipettusega on vahele jäänud ka Fiat Chrysler ja
Renault.
ÄRIPÄEV.EE

Tallinna halduskohus ei rahuldanud ettevõtja
Rene Kuulmanni kaebust maksuameti otsusele, millega oli jäetud tema taotlus maksuvõla
ajatamiseks rahuldamata, teatas ERR.
Kuulmann taotles maksuameti mullu 20. mail
tehtud otsuse tühistamist ja soovis, et kohus
kohustaks ametit tema maksuvõla ajatamise
taotlust uuesti läbi vaatama. Halduskohus jättis Kuulmanni kaebuse rahuldamata, kuid tal
on võimalik see vaidlustada ringkonnakohtus.
Harju maakohus kuulutas mullu novembris
välja Tallinna linnavaraameti kunagise juhataja ja Narva-Jõesuu Meresuu SPA eksomaniku
Rene Kuulmanni pankroti.

Eurorühm arutab Kreeka seisu
Rahandusminister Sven Sester arutas eile
Brüsselis euroala rahandusministritega
Kreeka abiprogrammi üle käivate läbirääkimiste seisu.
“Kreekast on viimastel nädalatel kosta positiivseid signaale,” ütles rahandusminister Sven
Sester. “2016. aasta eelarve ülejääk enne intressimakseid on ilmselt üle 3% SKPst ning
head tulemused kanduvad ka 2017. aastasse.
Kui järgmise paari nädala jooksul jõuavad läbirääkijad Kreeka valitsusega edasi ka veel lahtiste teemadega, nagu näiteks tööturu- japensionireform, saab abiprogrammi teise ülevaatuse järgmiste nädalate jooksul kinnitada.”

MASSAAŽITOOLID
KOJU JA KONTORISSE

–

Suur valik kaasaegseid massaažitoole
Rent alates 69+km/kuus

KAUBANDUS

Hiina valmistub kaubandussõjaks
Hiinlased on asunud Trumpi
kehtestatavate kaubanduspiirangute hirmus välja töötama
vastumeetmeid, sellegipoolest
loodetakse USA valitsusega läbi rääkida.
Analüütikud usuvad, et pre-

sident Donald Trumpi administratsioon võib kehtestada

Hiina jaoks olulistele ekspordiartiklitele impordimaksu. Vastukaaluks plaanib Hiina seni
USAst ostetud põllumajandustoodete jakäsitöökaupade sissetoomist teiste pakkujate juurest.

Hiina kaalub ka riigis tegutsevatele USA ettevõtetele tegutsemispiirangute seadmist ning
vähendab nende ligipääsu oma
teenustesektorile.

Igaks juhuks halvimaks valmis

“Siin on endiselt ruumi koostööks ja läbirääkimisteks, selle asemel et vastastikku üksteisega võidelda,” ütles üks anonüümseks jääda soovinud Hiina analüütik Reutersile. “Sellegipoolest on meil olemas
plaan juhuks, kui asjad peak-

sid halvaks minema,” lisas ta.
riigikassa sekretär Steven Mnuchin ütles eelmisel nädalal, et ei soovi Hiinaga kaubandussõda, kuid rõhutas sellegipoolest vajadust vaadataüle
osa kaubandussidemeid.
Lisaks leiavad analüütikud,

Ka USA

et Trumpi võimuses on mõju-

tada jüaani kurssi. Näiteks kui
Trump peaks ütlema, et tema
meelest Hiina manipuleerib
oma valuutaga, siis jüaan ka kukub järsult.
ÄRIPÄEV.EE

info@massaazitoolid.ee
www.massaazitoolid.ee

massaazitoolid
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KOLUMN

Betoonist tunnel
3 miljardi eest

Kohtutäiturist saagu ettevõtja

Siiani on konsultatsioonifirmad ja eksperdid pakkunud Helsingi–Tallinna merepõhja aluse tunneli esialgseks maksumuseks
10–13 miljardit eurot tasuvusajaga kuni
50 aastat. Aga saab odavamalt.
Arvestades Eesti ja Soome elanike arvu,

kahe riigi sisemajandustoodangu mahtu
ja neid läbivad seniseid kaubavooge, eriti arvestades meretranspordi odavust teiste transpordiliikidega võrreldes, võib see
rahahulk osutuda liiga suureks. Isegi siis,
kui pool sellest tuleks Euroopa Liidu fondidest.
Teeme merepõhjatunneli

Vastukaaluks pakun välja, et ärgem rajagem mitte merepõhjaalust tunnelit, vaid
asetame betoonist tunneli vee alla ja ankurdame selle merepõhja. See võiks maksma minna 3 miljardit eurot ehk oleks ligi neli korda odavam kui seni räägitud variant.

Pealegi on see lahendus kümnemeetläbimõõduga toru vanast heast betoonist avatud tuleviku innovaatilistele lahendustele.
Sellise tunneliabil saavutaksime kahaneva elanikkonna tingimustes majanduskasvu mitte üksnes oma toodete ja teenuste ekspordist, vaid ka meie territooriumi läbivate kaubavoogude abiga. Peale selle kujuneb tunnelist tööjõu ja turistide liikumise kanal.
Tunnel on vajalik Soome, Eesti ja Euroopa Liidu teiste riikide kaupade ja reisijate (sh tööjõu) vaba liikluse parandamiseks. Ühtlasi on tunnel jätk Rail Balticule,
luues eelduse Helsingi–Tallinna kaksiklinna tekkimisele.
–

rise

–

–

Riigi-ja erakapitali koostöö

Kümnemeetrise raadiusega betoon-

elementidest tunnel võiks kulgeda veepinolles ankurdatud merepõhja. Tunnelisse mahub kahesuunaline raudteetransport ja vajadusel teised tuleviku
lahendused, näiteks Hyperloop.
Ohutusküsimused on lahendatavad tänapäevaste nõudmiste järgi. Tunnel on logistiliselt ühendatud rajatava Rail Balticu
ja Ülemiste transpordisõlmega.
Tunneli rahastamine toimub era-ja riigikapitali koostöös, vajaduse korral kaasatakse raha börsidelt ja riigilaenudest. Sellise tunneli projekti tasuvusaeg on 20 aas-

nast allpool,

Kohtutäituritel on ühiskonnas
kaks tähtsat rolli.
Esiteks, nad peavad tagama,

et kohtulahendidviiakse ellu.
Kui seda ei suudeta, kaob kohtuotsuste vääramatu jõu tunne
ning ühiskond hakkab otsima

alternatiivseid lahendusi, mis
ei pruugi olla head.
Täiturite teine suur roll on
krediidituru toimivuse tagamine. Kaudselt on küsimus majandussuhete usaldusastmes. Ühiskonna majanduslik areng ja võrdsus sõltuvad
sellest, kas võimalikult paljude
isikute ligipääs krediidile on
tagatud ning kui soodsad on
laenu saamise tingimused.
Krediidi tingimused sõltuvad lisaks raha turuhinnaleka
näiteks usust tulevikku ning
sellest, kui hästi turg toimib.
Oluline roll on kohtusüsteemi
kiirusel, mugavusel ja odavusel ning efektiivsusel.

Ülar Maapalu
OÜ Julianus Grupp juhataja

Homme vajame
kindlasti täituritööd rohkem, aga
me ei tea, millal
see homme saabub.

Kuidas praegu on?
Eestis on kohtutäiturid vabakutselised avalikud teenistujad: nad tegutsevad ettevõtjana, kuid on riigi nimetatud.
Eestis on 46 kohtutäiturit, kes
kõik peavad mitme töötajaga bürood. Praegu on aktiivses
menetluses ligikaudu 600 000
täitemenetlustehk keskmiselt 13 000 menetlust ühe büroo kohta.
Justiitsministeeriumi ja
kohtutäiturite koja esindajate
sõnul oli 2015. aastal Eesti kohtutäiturite käive kokku umbes
13 miljonit eurot vähemkui
300 000 eurot ühe büroo kohta. Kohtutäiturite mure on, et
nendekäive on juba mitu aastat languses ning järjest raskem on majanduslikult hakkama saada. Nad näevad ainsa pääseteena tasude tõstmist
ning luba tegutseda paralleelselt kohtutäituri ametiga ka
inkasso alal.

kond tohutult muutunud. Kui
2009. aastal tehti 82 000 maksekäsu otsust, siis 2014. aastal
üksnes 37 000. Võlgade arv on
jäänud 2,5 korda väiksemaks.
Sama lugu on trahvidega, mida täiturid menetlevad.
Nii on see ka inkassofirmadega: kui 2009. aastal tegutses
turul üle 50 inkassofirma, siis
nüüd on neid turul alles jäänud vaevalt kümme. Kui turg
väheneb 2,5 korda, on kolm
võimalust: kas leppida, et saad
2,5 korda vähem palka, tõstad 2,5 korda tariife võlgnikele või vähendada täiturite arvu 2,5 korda. Riigil ei ole kohustust tagada ettevõtjatele (sh
kohtutäituritele) aegade lõpuni käive ja kasum. Kuid teenuse tagamine on siiski vajalik ja
möödapääsmatu.
Justiitsministeerium peaks
tegelema sisuga: kohtutäiturite arvu korrigeerimisest
on palju olulisem selle ameti
suutlikkuse ja efektiivsuse tagamine.

Kohtutäituri tulemuslikkus sõltub eelkõige analüüsist,
seda pole aga võimalik teha,
kui kohtutäiturid saavad aastas menetlusse umbes 1000 tsiviilkohtu otsust ning umbes
3000 politsei jms trahvinõuet.
Sellise mahu juures ei ole
võimalik saavutada andmemahtu, mida analüüsida. Pole ka raha, et palgata analüütikuid, kes ütlevad, millise kivi all on raha, mida üksikemad
soovivad oma lastele või ühisrahastusplatvormi pidajad
oma klientidele tagasi saada.
Väikesed täituritebürood on
nõrgad ja nad ei suuda ei tehnoloogiliselt ega kompetentsi
poolest ajaga kaasas käia.

–

Kuidas võiks olla

Justiitsministeerium jakohtu-

täiturid on jõudnud kokkuleppele, et täiturid ei pea tegutsema enam FIEna, vaid võivad
moodustadaka osaühingu,

Viimase seitsme aas-

ta jooksul on majanduskesk-

mis peab nende bürood. Sel-

leks, et majandusekõrgseisu
tõttu tekkinud täiturite madalseis lahendada, piisab seaduses vaid ühest muudatusest:
tuleb lubada selle osaühingu
osanikuks ka kolmandaid isikuid.
Kui kohtutäitur tahab, võib
ta ühineda teise kohtutäituri bürooga ja moodustada suurema, tugevama büroo. Kui ta
soovib minna pensionile või
muuta elukutset, võib ta oma
osaluse maha müüa ning saada eluaegse ettevõtluse eest
ausat järeltasu.

Kui mõni professionaalkrediidihaldusfirma usub,
et ta suudab selles valdkonnas
pakkuda lisaväärtust eelkõige
tänu suuremale andmeanalüüsi võimekusele, siis täitur, kes
sellesse usub, võib kaasata ka
tema büroo omanikeringi.
Meil puudub ülevaade täiturite efektiivsusest, ka ei ole
avalikul sektoril pädevust teha ettekirjutusi kohtutäiturite majandusliku tõhususe parandamiseks. Ma ei usu, et administratiivselt on võimalik
olukorda enam kuidagi parandada.Ainus võimalus on anda
valdkond vabamaks ja lubada
turulvaldkond korrastada, jättes riigile regulaatori ja järelevalve rolli.
Arutlusel on võimalus, kas
tõsta võlgnike makstavat täituri tasu või tehavalik näiteks loobuda pooltest täituritest. Viimane lahendus oleks
ebaõiglane, sest inimesed on
teinudaastaid tööd, et praksist
üles ehitada.
Õiglasem oleks anda neile soovi korral võimalus oma
praksis maha müüa, et valdkond saaks võimalikult valutult kohaneda turu ja aja muutustega. Sest homme vajame
kindlasti täituritööd palju rohkem, aga me ei tea, millal see
homme saabub ja majanduskonjunktuur muutub.
ne

–

tat.

Rajades Helsingi–Tallinna betoontunsaame anda maailma mastaabis väikese, kuid meile endile üliolulisepanuse kaupade ja inimeste transpordi laiendamisse.

neli,

Toomas Peterson
endine Estonian Airi juht

KOMMENTAAR

Riski teadlik hindamine
Riskidega arvestamine

on akt-

siaturgude valitsemise kõige

Tarvo Vaarmets
Tallinna Tehnikaülikooli
doktorant

olulisem tingimus.

Tunnel on vajalik kaupade ja
reisijate vaba liikumise parandamiseks. Sellise tunneli tasuvusaeg on
50 aasta asemel 20 aastat.

Riski saab hinnata nii tunnetuslikultkui ka väljendada
konkreetselt, numbriliselt. Kui
riski ainult tunnetatakse, aga
ei hinnata, tuleb salaami üsna
pea asendada keeduvorstiga,
kui sellekski enam raha on.

Kui riski ei hinnata,
tuleb salaami üsna pea
asendada keeduvorstiga,
kui sellekski raha on.

Kahepalgeline turg

Aktsiaturg on kahepalgeline
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

–

ja teeb kõige rõõmsamat nägu
just tõusva turu lõpufaasis. Sel
ajal, kui kalamari ja salaami

tunduvad sobivat. Tunnetuslikult on riskid siis kõige madalamad. Paraku tunnete abil
aktsiaturge ei valitse ja tegelikkus on vastupidine just siis
on riskid suured ja nende hindamine eriti oluline. Investeerimisgurud sünnivad turu langus-, mitte tõusufaasis.
Risk on väärtuse muutuse ulatus, volatiilsus ehkmida
rohkem, suurema amplituudi–

ga vara väärtus üles-alla hüppab, seda riskantsem see vara
on. See tähendab, et riski saab
arvutada ja mõõta standardhälbe või ka beetaga. Standardhälve väljendab koguriski, beeta väljendab suhtelist
(süstemaatilist) riski ehk riski
turuga võrreldes.
Tuleb aga tähele panna, et
tegemist on mineviku andmetega ja selliselt mõõdetudrisk
ei pruugi tulevikus samale tasemele jääda.
Näiteks kui me tahame võrrelda investor Toomase portfel-

–

pool võitu

li ja mõne Eesti pensionifondi

riski, siis on see tegelikult üsna
lihtne. Võtame aluseks mõlema portfelli väärtuse muutuse
mingil perioodil ja arvutame
standardhälbe. Suurem standardhälve peegeldab suuremat
koguriski.
Süstemaatilise riski mõõtmiseks saame välja arvutada investeeringu beeta võrreldes mõne seotud turuindeksiga (Tallinna börsi indeks, S&P
500 vms). Sarnase iseloomuga
portfellide või investeeringute puhul saame neid beetasid
ka omavahel võrrelda. Suurem
beeta tähendab suuremat süstemaatilist riski, beeta üle ühe
tähendab, et portfell (investeering) on võrreldes indeksiga
riskantsem ehk volatiilsem.
Kõikvõimas matemaatika

Matemaatika on aga kõikvõimas ja tegelikkuses saab võrrelda ka erineva riskiga portfellide tootlust, aga sel juhul

tuleb neid tootlusi justriskiga
ka korrigeerida. Tuleb risk arvesse võtta. Näiteks tuleks investor Toomase ja pensionifondide tootlus riskiga ehk standardhälbega läbi jagada ja siis
saame neid jubaparemini võrrelda.
Veel korrektsemaks minnes
tuleks saavutatud tootlustest
enne standardhälbega jagamist ka riskivaba tootlus maha võtta, sest see peegeldaks
portfelli juhtimise võimet õiglasemalt. Sellist riskiga korrigeeritud tootlust nimetatakse Sharpe’i suhtarvuks. Muidugi on tootluste võrreldavaks tegemise ehk riskiga arvestamise võimalusi teisigi.
Edukas investor võtab ja
hindab riske teadlikult, mitte
tunnetuslikult. Ta ei jahi üksnes tootlust, vaid annab endale
aru, et rikkuse kasvatamisel on
oluline vältida suuri kaotusi.
Suured kaotused tekivad aga
ülemäära suuri riske võttes.
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Miks juhid
halvasti juhivad?
Juhtimiskvaliteet nii era- kui ka avalikus sektoris jätab Eleringi juhi Taavi Veskimägi hinnangul soovida. “Professionaalset juhtimist on
vähe,” tõdes ta ettekandes tööandjate keskliidu konverentsil, mida Sina saad kuulata
Äripäeva raadios.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

1208euroni jõudise lmise a sta lõpus
Eesti üldhariduskoolide õpetajate
keskmine palk. 1400 euro piir ületati Sauga, Tori, Tahkuranna, Are ja
Tähtvere vallas ja Narva-Jõesuus.

JUHTKIRI

Peaminister Jüri Ratas,aga Arvo Sarapuu?

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•

Jüri Ratas võiks Arvo Sarapuule vahendada Äripäeva soovituse:
valige, kas soovite olla ettevõtja või poliitik.
Keskerakondlasest abilinnapea Arvo
Sarapuu seotus pealinna prügiäriga on
saamas Jüri Ratase valitsuse probleemiks,
sest tegemist võib olla poliitilise korruptsiooniga.
Äripäeva hinnangul võib Sarapuud võrrelda reformierakondlase Rain Rosimannusega, ja ühiseid nimetajaid on siin isegi kaks: seotus poliitikaga javarjatud osalused ettevõtluses. Siiamaani on Sarapuu
küll otsesõnu eitanud oma huvisid Tallinna prügiäris, kuid ajakirjanduse käsutuses
olevad otsesed ja kaudsed tõendid viitavad

võimalusele, et Sarapuu ei räägi õigust.
Prokuratuur on pidanud vajalikuks neid
seoseid lähemalt uurida.
Kui Äripäev eelmise aasta septembris kirjutas, et Tallinna prügiveohankeid
on hakanud võitma tundmatud ettevõtted ja konkurendid kahtlustavad selle juures abilinnapea Sarapuu kureeritava linnavõimu abi ja suunamist, prokuratuur
uurimist ei algatanud. Äripäeva tööd viis
pika sammu edasi Eesti Ekspress, kes näitas enamal tõendusbaasil, et Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht Margo Tomingas osalevad varjatult Tallinna prügiäris. Tundmatut firmat, mis arusaamatutel põhjustel linna prügiveo han-

keid võitma hakkas, suunab aga Kaido
Laanjärv, Tominga kunagine alluv Tallinna säästva arengu japlaneerimise ametis.
Need varem ka Äripäevas kirjeldatud suhted on realiseeritud toimivateks sidemeteks ja tehinguteks kuni sinnamaani välja,
et Laanjärve firma Baltic Waste Management (BWM) autod seisavadAtko parklas
mis aga ei takista Sarapuud igasuguseid
seoseid eitamast. Pere-, äri-ja võimusidemeid omavahel segada pole Arvo Sarapuu
jaoks midagi uut: juba omaaegse Maapanga tegevjuhi koht asetas ta keeruliselt põimunud suhete keskmesse.
Takkapihta avaldas Äripäev viimati,
et seesama Sarapuu ärihuvidega seotud
BWM on märtsi algusest peale Nõmmel
prügi vedanud ebaseaduslikult.Formaalselt on Sarapuu ettevõtja-ja poliitikutee
seni olnud siiski uurimisvaba: prokuratuurivastne huvi on esmakordne seda
hoolimatakonkurentide ammustest kahtlustest japidevast rahulolematusest.

–

–

Määrib tervet erakonda
Kuni Keskerakond oli ainuvõimul Tallin-

nas, aga mitte riigis, oli korruptsiooni-

kahtlus Tallinna linna, st Keskerakonna
teema. See tähendas, et vähemasti linna-

võimu silmis mingitprobleemi ei olnud,
ja kahjuks puudub siin igasugune üllatusmoment. Nüüd on aga Keskerakond valitsuses ja peaministripartei. Kui reformierakondlasest peaminister võis Tallinnaga seotud korruptsioonikahtlustele läbi sõrmede vaadata ja viidata, et selle erakonna asjaajamiskultuur ongi niisugune,
siis peaminister Jüri Ratas seda endale lubada ei saa.
Nii nagu Rain Rosimannuse riuklik ja
korruptsioonikahtlustega äristiil määris
Reformierakonna mainet, määrivad Sarapuu äride suhtes kerkinud karmid küsimused Keskerakonna mainet.
Seni seostati Tallinnas ainuvõimul
Keskerakonna nime Edgar Savisaarega, samamoodi kogu sellega kaasas käivat korruptiivset kultuuri ja vastutustundetut
suhtumist maksumaksja raha kulutamisse. Nüüd on sellest saanud peaminister
Ratase mure. Erakonna poliitiline käekiri ei muutu ühe päevaga, aga kuskilt tuleb
alustada. Äkki soovitusest Sarapuule:kuni
prokuratuur tegeleb, tasub kõrvale astuda. Või siis nii, nagu soovitas Äripäev eelmisel sügisel: Sarapuu valigu, kas olla ettevõtja või poliitik. Kahte korraga ei kipu tavaliselt saama nii, et käed puhtaks jääksid.

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: 738 0927
GSM: 506 0579
E-post: evari@evari.ee

www.evari.ee

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

REGISTRAATORID

REPLIIK

Eesti turg tundub ligitõmbav
Sakslaste isu Eesti turule siseneda näitab, et siinne turg ei
ole atraktiivsust kaotanud.

Saksa riigifirma Deutsche
Bahni transpordifirma Arriva
on Eestis maad kuulanud juba
tükk aega, oma paar aastat. Otsinud kohta turul, näiteks kurameerinud Pruuli-Vichmanni
GoBusiga.Teine lugu on Saksa
odavpoodide keti Lidliga, mis
on juba üle kümne aasta Eesti
suunas piielnud. Astunud kord
sammu siia turule ja siis kibekiirelt põgenenud.
Nüüd tulebLidl teiselekatsele. Seega usub nii Eesti kui

Marge Väikenurm
ajakirjanik

Eesti pole pommiauk, kust suured jalga
lasevad.

ka Läti potentsiaali. Lidl on juba ennast edukalt sisse söönud
Leedu turul, kus on suutnud
teisedkonkurendid värisema
panna. Eriti kõnekas on Leedu Maxima esmakordne käibe kukkumine eelmisel aastal,
kuid hoobi on saanudka teised tegijad.
Loodus tühja kohta ei salli
Eestis on üks discounter-tüüpi pood ehk Säästumarket hääbumas, pakkudes vaba ruumi Lidlile. Peale selle kulub
konkurents ära Leedu tegijale
Maximale. Neid jagub, kes on

väsinud aastaid kestnud Lidli tulemise juttudest. Samas on
olnud teisigi, kelle tulekus on
kaheldud näiteks Bauhaus
ja Sportsdirect. Aga nad ikkagi tulid.
Ei ole vahet, kas Eestisse tulevad Arriva jaLidl või üks
neist. Konkurentsi mõttes annaks see nii või naa rahulikult kulgevatele konkurentidele hoogu juurde, sunniks vaeva nägema, samuti oleks rohkem valikuvabadustklientidel. Ning tõestaks, et Eesti pole
pommiauk, kust suured tegijad jalga lasevad.

0,5 €
(sisaldab km)

0€

–

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

www.

|

Tel 552 6608

.ee
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toimetaja Juhan Lang

Äripäev

tel 667 0136
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Norra
naftakaev
pole veel

tühi
Norra energiasektorisse tasuks
investeerida peamiselt seetõttu,
et tegemist on jätkusuutliku ja
stabiilse riigiga, mis on aastaid
köitnud paljusid välisinvestoreid.
Arendatakse uusi naftamaardlaid
ja hinnanguliselt peidab Norra
maapõu miljardeid barreleid
avastamata naftat.
Rainer Saad

OSLO

rainer.saad@aripaev.ee

Äripäev
energiasektor pakub võimalusi nii
neile, kes on huvitatud naftast ja gaasist,
kui ka neile, keda huvitab taastuvenergia.
Kuigi nafta jääb aastakümneteks Norra majanduse nurgakiviks, tõstab taastuvenergia
Norras üha enam pead.
Norra naftaministeeriumi riigisekretär Ingvil Smines Tybring-Gjedde ütles Oslos Swedbanki energiakonverentsil esinedes, et Norral on vaja sõbralikke investeeringuid ja vastutasuks pakutakse ettevõtetele ja investoritele suuri võimalusi. “Hiljuti avasime naftamaardla, kus on 500 miljonit barrelit naftat.Avastamata naftavarusid
võib Põhjameres ja Barentsi meres olla veel
miljardeid barreleid,” ütles Tybring-Gjedde.

HIND

see ületab kõik teisedprojektid

Brenti toornafta hind on suure
kõikumisega

Norra praegune päevane

dollarites barreli kohta

Statoili juht: investeerime suurelt

60

Põhjamaade suurima naftakompanii Statoil tegevjuht Eldar Sætre ütles energiakonverentsil, et kogu naftasektoris on investeeringud vähenenud juba kolmandat aastat
järjest ning tegemist on erakordse juhtumiga. “Nii kaua pole langust kunagi olnud.
Kuid vaatamata sellele investeerime meie
lähiaastatel miljardeid kroone, mis peaks
aitama meil tulevikus tootmiskulusid veel-

Norra

50

36,42

51,18

40
30
20
05.01.2016

20.03.2017

ALLIKAS: BLOOMBERG

suuremaid projekte Norra naftatööstuse
ajaloos. Praeguse prognoosi järgi alustab
maardla tööd 2019. aastal.
Johan Sverdrupi vastu on huvi mitmel
firmal. Seetõttu kuulubki maardlast 40%
Statoilile, 21%Lundin Petroleumile, 18% Petorole, 12% Aker BP-le ning 9% Maersk Oilile. Praeguse hinnangu järgi on seal võimalik toota 500 000 barrelit naftat päevas ning

2019 stardib suurprojekt
avastati 2010. aastal nafta-

Põhjameres
maardla, millele pandi nimeks Johan Sverdrup. Hinnanguliselt peidab maardla endas 2,5 miljardit barrelit naftat, mis on üks

Põhjamerel.
naftatoodang on

2 miljonit barrelit.

gi vähendada,” sõnas Sætre.
Tema sõnul pole Statoilile jakogu naftasektorile väljakutse nafta hinna kollaps,
vaid just praegune taastumine. “Praegu pole aega puhata, vaid vaadata, mida tulevik
võib tuua. Tuleb olla paindlik, see on tähtis.
Oleme tsüklilises tööstuses ja see pakub pidevalt võimalusi,” ütles Sætre.
Praegune nafta hind aitab kasumis püsida

Naftafirmadele on tootmise juures kõige
olulisem see, kui palju maailmaturul barrel maksab. Kui barreli tootmise kogukulu
on suurem selle müümise hinnast, siis saab

ettevõte kahjumit. Kui mitte, on mõtet toota. Seda nimetatakse break-even-punktiks.
Praegune Brenti naftabarreli hind on

51 dollari ümber ning naftafirmad on selle hinna juures kasumis. Lundin Petroleumi tegevjuht Teitur Poulsen ütles, et nad
kavatsevad sel aastal tootmist suurendada.
“Arvestame sel aastal 40dollarilise Brenti
toornafta barreliga ning kavatseme tootmist suurendada,” ütles Poulsen.
Maersk Oili finantsjuht Carsten SonneSchmidt ütles, et tänu kulude kokkuhoiule
on nemad mõne aastaga suutnud langetada
break-even-punkti 60 dollarilt 40 dollarile.
Norra ettevõte Euroopas suur tegija

Statkraft on Euroopa juhtiv taastuvenergia
kontsern. Statkrafti juhiChristian RynningTønneseni sõnul on maailm fossiilkütustest
liiga suures sõltuvuses ning see peab vähenema. Elektri hinna kohta ütles ta, et Euroopas on see viimastel aastatel langenud, kuid
langus ei pruugi kaua kesta.
“Tänu riikide vahel sõlmitud kokkulepetele, on oodata CO2õhkupaiskamise vähenemist. Elektri hind langeb, kuid kaugemas tulevikus on oodata selle tõusu, sest
Saksamaal suletakse palju sütt kasutavaid

Meeskonnatöö
varjatud tahud

25.04.2017
Margus Alviste
€

Mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?

339 €(km-ga 406,80 €)
Kehtib kuni 26.03.17
Täishind: 399 (km-ga 478,80 €)
€

Info ja registreerimine: Renate

Steinberg

/

tel: 667 0282

/

e-post:Renate.Steinberg@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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PANE TÄHELE

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Ostunimekiri Norra

Tähtajaline hoius EUR, %

naftasektorist

1 kuu

Statoil
aktsia hind
analüütikute hinnasiht
tõusupotentsiaal
sektor

148 NOK
158 NOK
6,9%
nafta, gaas

Scatec Solar
aktsia hind
analüütikute hinnasiht
tõusupotentsiaal
sektor

51 NOK
22,7%

1,13 NOK

1,37 NOK
21,2%
taastuvenergia

178 SEK
195,7 SEK
9,6%
nafta, gaas

sektor
Aker BP
aktsia hind
analüütikute hinnasiht

140,2 NOK

175,5 NOK
25,2%
nafta, gaas

tõusupotentsiaal

sektor

Maersk Oil (AP Møller-Mærsk)
aktsiahind
12160DKK
analüütikute hinnasiht
12 371 DKK
1,7%
tõusupotentsiaal
sektor
kaubavedu, nafta

Spectrum
aktsia hind
analüütikute hinnasiht

37,9 NOK

46,3 NOK
22,2%
seismoloogia

tõusupotentsiaal

ning analüütikud on samuti naftafirmade
käekäigu suhtes optimistlikud. See põhineb eeldusel, et nafta hinna põhi on seljataga ning tulevikus on oodata hinna mõõdukatkasvu.
Norra on küll tugev ja stabiilne riik, kuid
ainuüksi selle argumendi tõttu ei tasuks enda investeerimisotsuseid teha. Enne investeerimist tuleks igal investoril teha ära kodutöö, analüüsides põhjalikult ettevõtte
kohta käivaid numbreid.

sektor
TGS
aktsia hind
analüütikute hinnasiht
tõusupotentsiaal
sektor

187,1 NOK

200,78 NOK
7,3%
seismoloogia

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,90

1,00

1,80

1,80

1,80

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

BIGBANK

0,45

0,50

0,60

0,80

0,80

1,10

1,40

1,60

-

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

-

200

200
150
350
100
100/200
500

21,98 NOK

29,64 NOK
34,8%
seismoloogia

Ensco
aktsia hind
analüütikute hinnasiht

keskmiselt
kuu jäägilt
-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,05 (7)

-

(3)

Citadele Pank

Versobank
DNB
Krediidipank

500

2 kuud

3 kuud

6 kuud

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank

1 kuu

kuu
püsijäägilt

0,05

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

Citadele Pank

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

200
500
100

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100/200 (4)

Versobank
DNB

0,30

Krediidipank

0,01

-

-

BIGBANK

-

-

Inbank

-

-

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd 0%

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
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

10,00%

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

9,25%

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

11,00%
7,00%
13,00%
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

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu

FONDID
17.03

LHV Varahaldus
ost

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

8,53 USD

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

müük

riski-% aasta
algusest
aste

NAV

12 kuud

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

1,60

1,60

1,60

2,62

1,00

4,40

3,99

4,22

1,26

1,26

1,26

1,86

0,62

2,88

3,36

3,72

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,20

0,24

2,24

2,60

1,40

1,40

1,40

3,01

1,28

5,59

4,51

4,93

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,14

0,06

2,25

2,86

1,61

1,63

1,63

3,28

1,57

6,81

6,03

6,05

1,09

1,09

1,09

3,94

0,56

2,44

3,07

3,67

fondi maht
468 687 143
69 965 965
60 418 658
117 552 364
20 523 548
9 078 746
12 528 415

1,30

1,30

1,30

5,55

0,44

2,69

3,81

4,25

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,10

0,45

1,45

2,41

224 003 971
4 216 822

1,73

1,75

1,75

8,83

0,14

3,58

5,28

5,93

4 683 314

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,20

0,05

1,00

2,00

532 806

10,76 USD
26,1%

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

10,98

11,09

11,09

-2,17

1,03

-6,16

6,17

9,99

9,89

9,99

5,49

16,04

6,52

3,84

11 708 888,31
3 820 290,07

nafta puurimine

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,39

6,32

6,39

5,49

16,04

6,52

3,84

-

ost

müük

NAV

tõusupotentsiaal

Nordea Pensions Estonia

Tethys Oil
63,5 SEK

aktsiahind
analüütikute hinnasiht

79,33 SEK
24,9%

tõusupotentsiaal

sektor

nafta puurimine

ALLIKAS: BLOOMBERG

17.03
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

1,68

7,94

4,76

4,56

0,98

0,98

0,98

9,69

2,78

12,67

6,85

5,92

209 568 249,41
28 128 389,45

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,51

4

2,81

3,08

23 146 584,46

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,85

-0,42

1,84

2,23

1,55

1,58

1,56

12,83

4,18

18,07

9,2

7,82

13204 370,42
10 690 810,15

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,29

3,36

3,61

3,45

2 272 927,10

ost

müük

NAV

Trigon Asset Management

SPORDIKAUBAD

Trigon Balti Fond C, EUR

Nike’lt oodatakse seekord
kehvemaid tulemusi
Analüütikute hinnangul jäävad Nike’ kolmanda kvartali tulemused eelmistele alla, kuid
bränd on endiselt tugev ja usaldusväärne.

FactSeti analüütikud prognoosivad rõivatootjale 53sendist kasumit aktsia kohta, samas kui möödunud aastal samal ajal oli kasum 55 dollari
senti aktsia kohta. Samas on teada, et Nike on alates 2012. aastast kõiki FactSeti seatud prognoosid ületanud.
Peamiseks probleemiks peetakse Nike’ jaoks konkurentsikeskkonna karmistumist, mis

6,7

protsenti mada-

lamal kaupleb
Nike’aktsia
praegu hinnasihist.

on

(4)

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

PGS
aktsia hind
analüütikute hinnasiht
tõusupotentsiaal
sektor

sektor

2 aastat

0,10

Tallinna Äripank

võlakiri

Norra naftasektorile prognoositakse kasvu

1aasta

9 kuud

-

BIGBANK

tõusupotentsiaal

Norrat ei tasuks võtta võlusõnana

6 kuud

kontakteeruge pangaga

taastuvenergia

Lundin Petroleum
aktsiahind
analüütikute hinnasiht

elektrijaamu. See toob kaasa ka hinnatõusu,” sõnas ta.
Rynning-Tønnesen näeb suurt tulevikku biokütustele. “Biokütusest võib saada
suurima osakaaluga kütuseliik maailmas,
kuid selle tootmine peab olema jätkusuutlik. Roheline energia on peale tulemas, see
jääb meiega igaveseks,” sõnas ta.
Statkraft on tugev ettevõte, millel on
head tulemused, kuid kahjuks kuulub see
täielikult Norra riigile. Seega, erainvestoril
pole võimalik ettevõtte aktsiatesse investeerida. Oslo börsil on kaubeldavad ainult ettevõtte võlakirjad.

3 kuud

üle 5 aasta

41,7 NOK

REC Silicon
aktsia hind
analüütikute hinnasiht
tõusupotentsiaal
sektor

Avastamata naftavarusid võib Norra
lähedal Põhjameres ja Barentsi meres
olla veel miljardeid barreleid. FOTO: EPA

2 kuud

Danske Bank

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

rõivasektoris juba pankrot-

Sellegipoolest leiavad analüütikud, et Nike on raskemates tingimustes hästi hakkama
saanud ning positiivse poole
pealt pööratakse palju tähelepanu tooteuuendusele ning turundusele.
Nike’ aktsia hinnasihikspeetakse 61,66 dollarit, ettevõtte
aktsia kaupleb praegu 57,8 dollari juures. Optimistlikumad
analüütikud on aga Nike’ aktsia väärtuseks hinnanud isegi
64 dollarit.
äripäev.ee

riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

19,13

19,80

19,42

6,83

1,75

12 kuud
13,95

5 aastat

13,69

8,58

1 492 404,40

30,57

31,66

31,04

11,85

11,20

26,04

9,35

11,37

92 459 004,89

24,13

24,99

24,50

21,61

-1,47

69,86

23,67

1,22

15 970 022,05

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,

te esile kutsunud.

17.03
%

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

udised.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Kas Statoil annab
põhjust rahuloluks?

1123,56

+0,04% ~

1120

1040

960
880

Sellest ajast peale, kui ostsin Statoili aktsiaid, on minu
lugejad asja suhtes skeptilised olnud.
Küll heideti mulle ette, et ostsin seda liiga
kõrgelt, siis seda, et nafta hind ei kerki kunagi oma põhjast ning seetõttu olen oma
investeeringuga hiljaks jäänud.Tegelikult
on kõik läinud vastupidi ning Norra naftakontsern on näidanud head tootlust.
Kuid kas rahuloluks on ikka põhjust või
siiski mitte?

Pigem on
see nagu nokk
kinni, saba lahti

HIND

olukord.

Norra kroonides

800
10

156,25

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

137,50

päevane muutus

118,75

+0,06%

100,00

väärtus 278 884,06 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad
20.03.2017

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

muutused võivad tulevikus riikidele suuri
väljakutseid esitada, kulub aega, enne kui
must kuld täielikult mahakantakse. Selle aja jooksul võib Statoil muutuda hoopis
kasumit teenivaks taastuvenergiafirmaks.
Miks mitte.

praeguselt tasemelt tasuks naftasse või sellega seotud

on liiga palju sõltuvuses naftast, ja mulle
kui Statoili aktsionärile on see igati meeltmööda.
Usun, et nafta jääb Norra majanduse
nurgakiviks ka järgnevakspaarikümneks
aastaks ning Statoili roll on edaspidigi
suur. Kuigi elame maailmas, kus taastuvenergia osakaal üha kasvab ning kliima-

vajub see enne 40–50 dollari vahemikku,
kui tõuseb 60 dollarile.
Üks põhjus on USA kildaõli tootjad. Ka
Sætre ütles, et suur küsimärk on see, kuidas USA kildaõli tööstus praegusele nafta hinnale reageerib. Sest võib minna nii,
et kui nafta hind tõuseb, asuvad kildaõli
tootjad aktiivsemalt jälle tootma, kuna
see tasub neile ära. See tekitaks jälle turul
liigset pakkumist ning hoiaks nafta hinna tõusulkaane peal. Pigem on see nagu
nokk kinni, saba lahti olukord.
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teks hommekasvaks elektriautode müük
davatest autodest, jätkaks naftatootmine endiselt kasvu. See näitab, et maailm
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PANE TÄHELE

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.
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Unilever võib või- ja margariiniäri müüa. Spekulatsioonide kohaselt loobutakse 7,44 miljardi dollari eest Flora margariiniärist ja Storki võibrändist.
Nike’lt oodatakse kehvemaid
tulemusi. Kasumiks prognoositakse 53 senti aktsia kohta, mida
on aasta varasemaga võrreldes
2 sendi võrra vähem. Põhjuseks
tugevnenud konkurents.

SINU ARVAMUS

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

nädala tipu. Põhjuseks keskpanga intressimäärade tõstmist
toetav retoorika.
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Inglise nael saavutas kolme

ettevõtetesse investeerida, muutun pisut
kõhklevaks. Ma usun, et kiiret taastumist
me nafta hinnale ei näe ning tõenäoliselt

50 protsendile kõikidest maailmas müü-
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Kui minult küsitakse, kas

Sætre märkis oma esinemises, et kui näi-
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Müüa ei tahaks, juurde ka mitte osta

Nafta tootmine ei vähene
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Vodafone võtab üle oma India
konkurendi ja saab sealsel telekomiturul suurimaks tegijaks.
Eile avaldatud teate järgi omandab Vodafone 45protsendilise
osaluse Idea Cellularis. Ühinemise kaudu saab Vodafone’ist India
turu suurim telekomifirma, kirjutas Wall Street Journal.
Plaanitava suurühinemise tulemusena on Vodafone’il Indias nüüd vähemalt 400 miljonit
klienti ning 35protsendiline turuosa. Ühtlasi tugevneb Vodafone’i
turupositsioon maailmas.
Lisaks võimaldavad vangerdused
selle osapooltel säästa ligi 2 miljardit dollarit aastas.
Praegu konkureerib India mobiiliturul ligi kümme operaatorit ja
see on teenuse hinna alla toonud,
mõjutades seejuures ka telekomiettevõtete kasumlikkust.

PORTFELL

Suuri hüppeid ei tee

22.03.2016
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Vodafone’ist saab
Indias turuliider

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.

tõusnud üle 10%

148,2

Hiljuti avanes võimalus minna Norrasse kuulama Statoili juhi Eldar Sætre esinemist. Mulle torkas tema puhul silma see,
et tegemist on juhiga, kes seisab kahe jalaga maa peal. Statoili eelnevaid tulemusi
vaadates on jäänud mulje, et Sætre ei ürita
Statoiliga teha suuri hüppeid, vaid ronida
üks aste korraga. Arvestades Statoili suurust, on see ka arusaadav, sest sõltutakse
ju nafta hinnast, mis olemuselt on tsükliline, pakkudes erinevatel aastatel nii tõuse
kui ka langusi.
Tema esinemisest jäi kõlama, et Statoil
investeerib ka siis, kui teised ei investeeri,
ning praegune nafta hinna taastumine ei
anna rahuloluks põhjust, vaid mõelda tuleb kaugema tuleviku peale.
Statoil on suure kaliibriga ettevõte, seetõttu on neil rahalisi ressursse, midaka
kehval ajal laienemiseks kasutada. Arvan,
et selline mõtlemine tuleb ettevõttele tulevikus igati kasuks, ja mulle see meeldib.
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Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

Statoili aktsia on aastaga
175,00

investor Toomas
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