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Miljarditehase minek
Lätti pole välistatud

Maksuvabastused
järgmisest aastast

Nike’ tossud hakkavad
väsima

Hiigeltehas annaks Eesti majan-

Äripäev annab ülevaate, millised spordi- Ja tervisekulud Ja mis
ulatuses järgmisel aastal erisoo-

Spordikaupade tootja Nike kipub
oma arendusega rongist maha
Jääma. Nike’juhtkond teab oma
nõrku külgi ja nad tegelevad
nendega, kuid Nike’-suguse hiiu
puhul võtab muutuste elluviimine aastaid aega. 14–15

dusele tuntava tõuke, kuid... Planeeringuprotsess võtab üle 2,5
aasta, mis näitab, et Eesti ei ole
selles mõttes kuigi konkurentsivõimeline, märgib ettevõtmise
üks juhte Margus Kohava. 6

dustusmaksust pääsevad. Tuleb
meeles pidada, et selliste kulutuste katmine on tööandja õigus,
mitte kohustus. 11

Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Otsige häid
eeskujusid!
Originaal on originaal, kuid head
koopiad on samuti ilma teinud,
kirjutab tänasel arvamusküljel EY partner Ranno Tingas.
See pole üleskutse plagieerima

asuda! Küll aga meeldetuletus,
et head eeskujud võivad olla
suureks abiks, seda ka ettevõtluses. Ja meil on ju suurepäraseid edulugusid, kas pole? Isegi
selliseid, mis on elu sisse puhunud tervele sektorile Ja teistelegi
ettevõtetele laia tee ette rajanud.
Niisiis, hea eeskuju leidmine
on pool võitu.
Loe lisaks
lk 12
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RIIGIHANKED

Segadus seadusega
Riigihangetel tuleb arvestada Euroopa Liidu direktiividega, mida pole suudetud
Eestis seaduseks vormida. Seaduse hilinemine ähvardab Eestit trahviga. 4–5

Varuli büroo vandeadvokaadi Kristina Laarmaa hinnangul peaks rahandusministeerium riigihankeseaduse tõlgendamisel andma siduvaid eelotsuseid sarnaselt maksuametiga. FOTO: ANDRES HAABU

TELLIJATELE: Spordirõivaste tootja Trimtex investeerib uude Loode-Pärnu tööstuskülla rajatavasse tehasesse 4 miljonit eurot.
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Arvan, et kasküsimust peaks
selliste numbrite
juuresaeg-ajalt
küsima. Mitte
võtta aksioomi,
et ei ole paremat
rahapaigutamisviisi kui linnahall.

LÜHIDALT

Londonis toimus tulevahetus
Londoni südalinnas Suurbritannia parlamen-

di hoone juures pussitati eile politseinikku Ja
väidetavat ründajat tulistas politsei. Samal ajal
sõitis Westminsteri sillal auto otsa vähemalt
viiele inimesele. Esialgsetel andmetel hukkus
üks naine, palju on vigastatuid, osa neist raskelt. Politsei piiras ümbruskonna sisse piiranud Ja parlamendi väljakul peatati liiklus. Politsei peab rünnakut terroriaktiks.

Läti ekspert: Eesti lõhub
oma edukat maksusüsteemi

Linnahalli nõukogule
lahkumisavalduse esitanud
juhatuseliige Väino Sarnet.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu ja endise start-up-ettevõtja Alise Lezdina sõnul võtab Läti oma maksusüsteemi muudatustega

FOTO: ANDRES HAABU

eeskuju Eestist, samal ajal kui Eesti lammutab
oma edu alustala.

“Läti rahandusministeerium on teinud ettepaneku muuta tulumaks ühtlasemaks, kaotades
ära senise nn solidaarsusmaksu kõrgematelt
sissetulekutelt. Soovitakse liikuda 20protsendilise üksikisiku tulumaksu suunas. Samuti on
plaanis kaotada ära ettevõtete tulumaks reinvesteeritud kasumilt, säilitades ainult jaotatud
kasumile 20protsendiline tulumaks täpselt
nagu Eestis,” ütles Lezdina ettevõtluskõrgkooli Mainor saadetud pressiteates.
Lezdina hinnangul on õige, et Eesti valitsus tegeleb palgavaesuse probleemiga, samas ei tohiks maksumuudatused vähendada motivatsiooni ettevõtluseks või investeeringuteks.
–

Sõõrumaa võib USSI müüa
Turvafirma USS Security konkurentide hinnangul võib firma omanik Urmas Sõõrumaa valmistuda ettevõtte müügiks. Sellele viitab üleeile omanikeringis toimunud muutus.
Eilne Postimees kirjutab, et USS Security senine vähemusaktsiate omanik Mark Luts müüs
eile lõuna paiku oma osaluse kaasomanik
Sõõrumaale, kellest sai nüüd enda asutatud
turvafirma ainuomanik.

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame

raamatupidamist

Sakala
23. märts 1878

kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

Eesti Ajalehtede Liit õnnitleb
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Linnahalli projektihanke
kohal küsimärgid

100

UrmoAndressoo
u rmo.a nd ressoo@ari paev.ee

“Tuleks küsida kaks küsimus
kas edasi liikuda ning siis, kuidas edasi liikuda,” arvas möödunud nädalal Tallinna Linnahalli nõukogule lahkumisavalduse esitanud juhatuseliige
Väino Sarnet.

–

miljonit eurot läheb linnahalli rekonstrueerimine
maksma viimaste andmete järgi.

Sarneti sõnul oli ta seda öelnud ka abilinnapea Taavi Aasale. “Arvan, et kas-küsimust
peaks selliste numbrite juures
ka aeg-ajalt küsima. Mitte võtta aksioomi, et ei ole paremat
rahapaigutamise viisi kui linnahall,” kommenteeris ta. Rekonstrueerimise eelarve on ca
100 miljonit eurot.
Kui aga projektiga edasi
minna, ei peaks Sarneti sõnul
muinsuskaitse ja muude piirangute alla jäävasse hoonesse üritama “kõiki häid asju” ühte kohta kokku ajada. “Siis saaks asjagavõib-olla kuidagimoodi hak-

rium

Umbkaudunädal tagasi kehtetuks kuulutatud linnahalli projekteerimishanke eelarveks oli ette nähtud 6–7 miljonit
eurot summa, mille pani paika
sõltumatu eksperthinnang. Linnahalli koostööpartner Allianssi arhitektibüroo, kellele projekteerimine välja kuulutamataläbirääkimistega riigihanke vormis esitati, pakkus aga hinnaks
ca 9,4 miljonit. Just see oli Sarneti sõnul üks põhjus, miks Tallinna Linnahalli AS otsustas hanke
tühistada.
Teine põhjus hanke liiva
–

kama,” arvas ta.

Võta meiega ühendust

jooksmiseks oli vastuolu autoja hankeseaduse vahel. Nimelt oli Tallinna Linnahalli AS saanud projekteerimise usaldamiseks Allianssile
nõusoleku linnahalli autoriõigusi omavalt arhitektilt Raine
Karpilt. Rahandusministeeriumi algatatud j ärelevalvemenetluse käigus jõudis aga ministee-

rikaitse-

seisukohale,

et Raine Kar-

pi autoriõigus ei laiene projekti tehnilistele osadele. Seetõttu
on olukord, kus pole korraldatud avalikku hanget, ministeeriumi juristide arvates riigihanke seadusega vastuolus.
Linnahalli rekonstrueerimisprojekt näeb ette, et hiljemalt aastaks 2020 valmivad alal
konverentsikeskus, kontserdisaal ja mereäärne äripind, kuhu on Sarneti sõnul planeeritud
kohvikud, restoranid jms. Rekonstrueerimine läheb viimaste andmete järgi maksma ligikaudu 100 miljonit eurot.

KOMMENTAAR

Tühistatud hange ei
pruugi olla loo lõpp
Kristina Laarmaa
Varuli advokaadibüroo vandeadvokaat

Seadusest tulenevad alused
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke ehk kõnekeeles suunatud hanke korras lepingu sõlmimiseks on
äärmiselt piiratud ning selliseid aluseid tuleks tõlgendada kitsendavalt.
Kui riikliku j ärelevalve-

menetlusekorras on tuvastatud hankija poolt riigihankereeglite rikkumine, ent
hankija on jubahankelepingu ära sõlminud, siis on riivatud osapooltel võimalik
nõuda hankelepingu tühisuse tuvastamist. Samuti võib
hankija õigusvastane tegevus anda põhjust väärteomenetluse või kriminaalmenetluse algatamiseks.

www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

Palju õnne!

KONKURENTSIVÕIME

Ratase komisjon hakkab seisakuga võitlema
Märt Belkin

minister, keskkonnaminister,

mart.belkin@aripaev.ee

riigihalduse minister ja maaeluminister. Siiski saavad ka nemad komisjoni istungil osaleda, kui teemakäsitlus nende kohalolueeldab ning peaminister
nad istungile kutsub.
“Valitsuse eesmärk on Eesti väljaviimine majandusseisakust,” seisab eelnõu seletuskirjas. Uut komisjoni on valitsuse
hinnangul vaja selleks, et tõhustada täidesaatvavõimu tasemel
riigi majandusarengu ja konku-

Peagi hakkab tööle ministritest
koosnev konkurentsivõime komisjon, mis peaks edendama
Eesti majandusarengut ning
muutma riiki konkurentsivõimelisemaks.

Loodavat komisjoni hakkab
juhtima peaminister ning selle
liikmeteks saab seitse valitsuse
14 ministrist. Kõrvalejäävad siseminister, kultuuriminister,
sotsiaalkaitseminister, kaitse-

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

rentsivõime edendamisega seotud ülesannete täitmist ja koordinatsiooni.
Komisjoni ülesanne on kujundada seisukohti majandusja konkurentsivõime vallas ning
juhtida konkurentsivõime kava koostamist ja elluviimist. Lisaks hakkab ministrite komisjon koordineerima täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust
majandus- ja konkurentsivõimepoliitikas.
Varem on ministrite eestve-

www.ava.ee

damisel majandusele hoogu sisse puhuda proovinud justiitsminister Urmas Reinsalu eestvedamisel loodud ettevõtjate
ja ametnike töögrupp, mis tegi
mullu märtsis 64 ettepanekut,
kuidas Eesti ärikeskkond paremaks muuta. Reinsalu trumpas
aga novembris üle toonane peaminister Taavi Rõivas, kelle kokku kutsutud majandusarengu
töögrupp pakkus vahetult enne
valitsuse vahetamistvälja 80viisi, kuidas majandust edendada.

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
23. märts 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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Sest iga sõna
on oluline!

•

LÜHIKESED

Kuuldeaparaadid OÜ pakub kuuldeaparaatide

järjekorrad vastuvõtule!
•

TASUTA

kuulmisuuringud!
•

PARIMAD

konsultatsiooni, paigaldust ja tasuta kuulmisuuringuid patsientidele seitsmes uues kuulmiskeskuses Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas,
Rakveres, Viljandis ja Paides. Väljastame
aparaate ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
toetusega isikliku abivahendi kaardi alusel.

Pakume patsientidele vajadusel 12 kuud järelmaksu 0% intressiga. Lühikesed järjekorrad,
parimad aparaadid, professionaalne paigaldus.
Broneeri tasuta konsultatsioon meie kodulehel

aparaadid!

kuuldeaparaadid.ee või telefoni teel.

TALLINN

TARTU

PÄRNU

NARVA

Pärnu mnt 139 E/2, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

Ülikooli 8

Ülejõe Tervisekauplus, Keskväljak 1
Telefon: 447 2686
Parnu@kuuldeaparaadid.ee

OÜ Narva kliinik, Aasa 4

Telefon: 53 807 287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

RAKVERE

VILJANDI

Tuleviku 4, Dr. Tiina Pruler-Ild ruumides
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

Viljandi Tervisekeskus kab. 303, Turu 10
Telefon: 433 3783

Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

Telefon: 356 8899
Narva@narvakliinik.ee

PAIDE
AS Järvamaa Haigla, kab.

412, Tiigi 8
Telefon: 53 011 529
Paide@kuuldeaparaadid.ee

KAANELUGUtoimetaja
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Harry Tuul

tel 667 0111
23. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

Abikaasa Ruth Oltjeriga rahvusvahelist desinfektsioonivahendeid tootvat keemiaettevõtet Chemi-Pharm vedav Andres Oltjer tunneb häbi siinse riigihangete seaduse pärast. FOTO: ANDRES HAABU

RIIGIHANKED

Aeglast Eestit
ähvardab trahv
Riigihangete seaduse vastuvõtmine on pikalt takerdunud, mistõttu
ähvardab Eestit Euroopa Komisjonilt mitmesaja tuhande eurone trahv.
Marge

Väikenurm

Märt Belkin

aripaev@aripaev.ee

Äripäev
Eesti pidanuks läinud aasta aprillis koos
värske seadusega üle võtma kolm eurodirektiivi. “Küll öeldi, et seadus saadakse valmis eelmise aasta novembris, siis tuli jutuks
jaanuar-veebruar, siis räägiti maist,” lausus
märtsini töötukassa hankeosakonda juhtinudAndres Õunapuu, kes aastaid varem oli
ametis endises riigihangete ametis.
Samasuguses teadmatuses elavad juristid. “Õiguskindlusele ei too see midagi
head,” ütles riigihangetele keskenduvVaruli büroo vandeadvokaat Kristina Laarmaa.
“Ei oska ennustada, millal seaduse valmis
saavad.Korduvalt on ennustatud, millal see

eelduslikult vastu võetakse ning siiani ei ole
ükski ennustus paika pidanud, mistõttu ei
julgekeegi enam ennustusi tehagi.”
Ministeeriumi inimestega kohtus Õunapuu aasta alguses. “Sain nende jutust aru, et
sanktsioonid järgnevad,kuid nad ei osanud
öelda, millised.”
Seaduse pidurid

Kuidas seadus välja kukub, pole teada. Ettevalmistusperiood rahandusministeeriumis
kestis pikalt, kaasati palju huvigruppe. Siis
liikus eelnõu parlamenti, kus see on vindunud pea aasta. Ministeerium ja poliitikud nimetavad põhjuseks eelnõu eestvedaja muutust protsessi juhtinud Maris Lauri läks haridusministriks siis vahetus valitsus ja koos sellega majanduskomisjoni
koosseis ja juht. “Kui valitsus ei oleks vahetunud, oleks eelnõuga võib-olla juba aasta
–

–,

lõpus kuhugi jõutud. Ükski neist pole aga
põhjus, et ei oleks saanud eelnõuga kiiremini toimetada,” ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. “Keeruline öelda,
mis takistas. Pigem on takistusedrahandusministeeriumi ja poliitilise suuna poolt.”
Ministeeriumi riigihangete ja riigiabi
osakonna juhataja Kristel Mesilane ütles,
et nad suutsid enda meelest kuldse kesktee
leida, kuid nüüd on riigikogu aktiivne huvigruppidekaasaja, kes otsib oma keskteed.
Euroopa Komisjonilt on tulnud kaks
etteheitvat kirja japeagi võib komisjon võtta ette kohtutee. Euroopa Kohus võib Eestit
venitamise eest trahvida enam kui 300 000
euroga. Eestiga samas paadis on Belgia, Hispaania, Leedu, Luksemburg, Austria, Portugal, Soome ja Rootsi.
Riigikogus uue seaduse menetlust juhtiv
reformierakondlane Deniss Boroditš trahvi-

ohusträäkida ei taha. “See on küsimus meie
Brüsseli inimestele, kes jälgivaid neid protsesse,” rääkis ta. “Trahvi asja ma ei saa kommenteerida. Meie saame kommenteerida
seda, mis puudutab riigikogu maja ja sellega seonduvat.”
Hinges lootus

Ministeerium loodab, et seadus jõustub en-

ne, kui Euroopa Komisjon raha nõuab, ja
kui komisjon isegi selle sammu astub, võtab hagi pärast seaduse vastuvõtmist tagasi. Viimane võib aga vaid lootuseks jääda. Nimelt on Euroopa Komisjon viimasel
ajal muutunud liikmesriikide aegluse tõttu
karmimaks. Enam ei loobu komisjon hagist
ka siis, kui seadus on lõpuks vastu võetud.
Siiski ei taha ministeeriumi lootus hääbuda. “Kuna meie suhtes alustati menetlust juba eelmisel aastal, siis meid see loodetavasti ei puuduta,” ütles Mesilane. “Aga
mida kauem seaduse vastuvõtmine venib,
seda tõenäolisemaks hagi esitamine muutub,” tõdes ta.
Ministeeriumis arvatakse, et riigikogu
võtab uue seaduse vastu suve algul ja see
jõustubkõige varem septembris.
Riigikogu majanduskomisjoni esimees,
IRLi poliitik Aivar Kokk on optimistlikum
nad teevad kõik, et seadus järgmisel kuul
vastu võtta. See on võimalik, kui tänaselkomisjoni istungil viimased ettepanekud lahenduse leiavad. “Meile on öeldud, et kui ta
on aprillikuus vastu võetud, siis trahvi ei tule. Praegu selles graafikus me oleme täiesti.”
Andres Õunapuu tegeles omal ajal praeguse riigihangete seaduse loomisega. Kas
asjad käisid toona kiiremini? “Ei käinud
nad midagi, me ei jõudnud siis ka tähtajaks
üle võtta,” lausus Õunapuu ja meenutas, et
direktiivi pidanuks üle võtma 2006. aas-

–

5
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PANE TÄHELE

Osa muutusi juba jõus
Euroopa Liidu kolm riigihan-

gete direktiivi jõustusid eelmise
aasta 18. aprillil. Eesti pole vastavat seadust seni vastu võtnud,
ent osa ELi reeglitest on otsekohalduvad.
See tähendab, et ettevõtjatel on
suurte hangete puhul olnud tegelikult juba pea aasta aega
õigus nõuda teatud direktiivi
reeglite järgmist. Äripäev toob
välja kolm olulist muudatust, mille direktiiv kaasa tõi.

1.

Maksuvõlg. Hankija

ei

saa menetlusest kõrval-

dada pakkujat, kellel oli
menetluse alustamise ajal maksuvõlg, ent kes on selle vahepeal
ära tasunud või võla ajatanud.
Kui hankija ei ole enne kõrvaldamise otsuse tegemist kontrollinud, kas ettevõtja on maksuvõla tasunud või ajatanud ja teeb
ettevõtja suhtes kõrvaldamise otsuse, saab firma selle vaidlustada.
Heastamine. Kui hankijal on kohustuslik või
vabatahtlik alus pakkuja kõrvaldada, võib ettevõ-

2.

te koos enda taotlusega esitada
hankijale tõendid, et rikkumised

on heastatud ja usaldusväärsus
taastatud.
Kõrvaldamise alus on näiteks
süüdimõistmine raskete kuritegude eest. Direktiivid näevad
ette võimaluse kõrvaldada ka
pakkujad, mis on kuritahtlikult eiranud varasemaid hankelepin-

Kui ikka hanke
läbiviija soovib
hanke tulemit
mingis suunas
mõjutada, siis see

võimalus ka leitak-

rajas veski Helsingisse. Eesti taasiseseisvuminevõimaldas 1993. aastal perekond
Puhkil uuesti Eestis äriga algust teha. Täna tegutseb Balti Veski Baltimaade suurima
teraviljakontserni Baltic Mill koosseisus, olles Veski Mati kaubamärgi all pakkumas
Eesti suurimat kuivainete tootevalikut. Soovime, et Veski Mati on meie partneritele
ja tarbijaile väärt kauba ja hea toote sümbol.
Lisainfot ettevõtte kohta leiad www.veskimati.ee või Veski Mati Facebook lehelt.

se.

Ettevõte ootab oma sõbralikku kollektiivi säravat ja tegudelt teravat

Silberauto omanik
Väino Kaldoja

MÜÜGIJUHTI

guid.

Peamised tööülesanded:

Heastamismeetmed võivad
olla näiteks sisemise korralduse muutmine või kahju hüvitamine. Hankija saab esitatud andmete põhjal analüüsida, kas nende meetmete kasutusele võtmise järel on tegu piisavalt usaldusväärse partneriga, kes võiks han-

~~

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

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

~~

keprotsessis jätkata.

3.

Balti Veski AS ajalugu on alguse saanud esimese Eesti Vabariigi ajal tegutsenud
aktsiaseltsist J. Puhk & Pojad. 1934. aastal laiendas ärimees Eduard Puhk haaret ja
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Ootame kandidaadilt:

Minimaalne aastakäive. Kui riik nõuab

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

~~

~~

hanketingimustes pakmis on roh-

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

~~~~~~~~~

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

~~~~~~~

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

~~

kujalt aastakäivet,

~~~~~

~~

kem kui kaks korda suurem hanke eeldatavast maksumusest,
võib pakkuja paluda riigilt selle
nõude kohta selgitusi ning tingimuse enne pakkumuste esitamise tähtaega vaidlustada.
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Omalt poolt pakume:
~~

~~

Ettevõtja: piinlik on
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Abikaasa Ruth Oltjeriga rahvusvahelist desinfektsioonivahendeid tootvat keemiaettevõtet Chemi-Pharm vedav Andres Oltjer pole siinse seadusega rahul.
Äripäev kirjutas kuu ha-

seadus, mis loob soodsa pinnase selliseks olukorraks, nagu artiklis oli kirjeldatud,” ütles pärast loo ilmumist ettevõtja Andres Oltjer. “Skandinaaviamaades oleks selline asi välista-

kul, kuidas Tallinna majapidamispaberi hankele esitati valeandmetega sertifikaadid. Kuna
tõendeidtahtlikust võltsimisest
ja hooletusest polnud, karistust

le osalejatele avalikud, välja arvatud mõni erandlik dokument,
ja võltsitud või sobimatud dokumendid leiaksid konkurendid kohe üles ja järgneks hankelt kõrvaldamine,” lisas Oltjer.
Temaga on sama meeltkaubandus-tööstuskoja juht Mait
Palts. “Äripäevas oli artikkel
vaidlusest seoses Tallinna paberihankega. Arvan, et sellised

ei järgnenud 180 000eurone ja
300 asutusele mõeldud töö läks
–

alguses valeandmeid esitanud
ettevõtte taskusse.
“Sisimas on piinlik, et meil
Eestis on selline riigihangete

tud, sest pakkumused on kõigi-

asjad oleksid olemata, kui lisaks
hinnale oleksid avatud ka muud
hankel hinnatavad või nõutud
kriteeriumid.”
Kõige rohkem osaleb ChemiPharm näiteks haiglate korraldatud hangetel Eestis, ka Soomes ja Rootsis. Oltjer kiidab
enim Rootsit. “Hanked on seal
nii läbipaistvad, etkui ma tahan
teada, midakonkurent pakkus,
siis palun saata pakkumise dokumendid kõik need saadetakse mulle meili teel,” selgitas
Oltjer. “See on ju vaid hea, kui
on rohkem läbipaistvust. Miks
me ei võiks Rootsi malli kasutada?”

tal, kuid seadus jõustus alles järgmise aas-

KOMMENTAAR

ta mais. Ka siis kerkis trahvioht. “Kartust oli
küll, sest kohustus on direktiiv tähtaj aks üle
võtta, aga seda enam ei mäleta, kas sellest
midagi juhtus või mitte,” ütles Õunapuu.

Uue ministriga
algab asi otsast peale

“Huvigruppide lobitööd olid risti vastukäivad. Eelnõu, mis parlamenti läks ja mis välja tuli, olid kaks erinevat asja.”
Teadmatuses pakkujad-hankijad

rõhutas, et juba praegu
tuleb arvestada direktiividega, kuid kõik
hankijad ja pakkujad ei pruugi seda teada. Näiteks tuleks anda heastamisvõimalus
pakkujatele, kellel on maksuvõlg või kriminaalkaristus.
Niisamuti pidi Õunapuu töötukassa
hankeid korraldades arvestama direktiividega, mida pole üle võetud. Näiteks esitas pakkumuse maksuvõlaga ettevõte. Võla tegi firma tasa menetluse ajal, mistõttu
ei kõrvaldatud teda hankelt töötukassa
järgis uut direktiivi. Praegu aga tekibküsimus, kas Eesti teeb regulatsiooni, mis suhtub maksuvõlgades ettevõtetesse rangemalt, märkis Õunapuu.
Akadeemilised asutused tahavad Laarmaa sõnul, et ministeerium hakkaks andma siduvaid eelotsuseid sarnaselt maksuametiga. Nii oleks hankijad kindlad, etkäituvad õigesti. Nõu saab küsida ka praegu,
aga ministeerium muudab Laarmaa sõnul
seisukohti. “Rahandusministeerium peaks
olema valmis võtma rohkem sisulist vastutust selle eest, milline arvamus antakse.
Praegu sõltub see väga palju sellest, millise
ametnikuga parasjagu telefoni teel vesteldakse,” ütles ta. “Hiljem öeldakse, et oli viga ja nõutakse struktuuritoetus tagasi,” lausus Laarmaa jalisas, et enimküsitakse raha
tagasi just riigihangete rikkumiste tõttu.
Kristina Laarmaa

–

Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Jüri, Rae vald

Kontaktisik: Ivika Born
Lisainfo telefonil: 6690 527

Kandideerimiseks palun saata CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga “Müügijuht” e-posti aadressile:
ivika.born@cv.ee hiljemalt 5. aprilliks 2017.

–

KAUPMEHE

Maris Lauri
eelnõu endine eestvedaja

MESS

See on väga mahukas eelnõu. Võtab
aega sellesse süvenemine.
Võib öelda, et sellest hetkest, kui tei-

ne inimene ministriameti üle võtab, siis
menetlus algab otsast peale, teine inimene peab endale kõik selgeks tegema
algusest lõpuni. Kui ei oleks tulnud ministri vahetust, siis ma arvan, et eelnõu
oleks praeguseks vastu võetud.

neljapäev 30. märts kell 11-16
Kivilinna Kaupmees Vesse 1 Tallinn

Nagu iseliikuva auto algoritm
Väino Kaldoja
Silberauto omanik

Riigihangete seaduse täiendamine on
nagu iseliikuvale autole algoritmi kirjutamine: pidevalt leiad midagi uut, mida
tuleks täpsustada,ja päris ideaalset tulemit on väga raske saavutada.

Kui ikka hanke läbiviija soovib hanke tulemit mingis suunas mõjutada, siis
see võimalus ka leitakse.
Eelmise koosseisu majanduskomisjon tegeles riigihangete regulatsiooniga aktiivselt, aga nagu ikka vahelduvad inimesed, vahelduvadraskuspunktid, kogemused, teadmised. Mõistlik oleks liikuda rohkem läbipaistvate,
tsentraliseeritud, võimalikultväheste
tootenäitajate ning piirangutega hangete suunas. Ka hankel osalejate suhtes tuleks jälgida, et ettevõtted, kes ei maksa
ausalt makse, ei esita majandusaruandeid või kalduvad seadusest kõrvale, ei
tohiks omada õigust hangetel osaleda.

Ootame messile kõiki professionaale toidu alal. Messil esitlevad oma tooteid
Kaupmehe koostööpartnerid nii Eestist kui ka välismaalt, messiköögis
valmistavad süüa Eesti Peakokkade Ühenduse meisterkokad, toimub
rohkesti degusteerimisi, tehakse tutvust eKaupmehega, jagatakse auhindu,
vahetatakse mõtteid, ja palju muud.
Tartu

Mill loosib kõikide messikülaliste vahel
välja köögikombaini
väärtusega 650€!

–

REGISTREERU lehel registreeri.kaupmees.ee
või skaneeri nutiseadmega juuresolev QR-kood
Tule ammuta ideid ja inspiratsiooni
30. märtsil Kaupmehe messil!
kaupmees.ee
e.kaupmees.ee
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PUIDUTÖÖSTUS

Miljarditehas annaks hoogu
majandusele ja elavdaks transporti
Metsatöösturite Tartu lähistele plaanitav miljarditehas kasvataks analüüsi järgi Eesti majandust kuni
1,4 protsenti, looks kuni 600 uut töökohta ja kasvataks 5 protsendi jagu raudteetranspordi mahtu.
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Äripäev
Est-For Investi tehase ehitamise maksumus
on 800 miljonit kuni 1 miljard eurot. Osa

mõjudest tuleb juba ainult sellest, aga kõi-

Võib-olla
mõtleme selle
peale isegi veidi
rohkem kui kaks
kuud tagasi.
Margus Kohava
tehase võimalikust
rajamisest Lätti

ge olulisema mõju annab projekt siiskikäi-

tusfaasis, rääkis StenAspal projektile põhjaliku majandusliku mõjuanalüüsi teinud rakendusuuringute keskusest Centar.
Ehitusfaasis kasvataks projekt majandust 151–180 miljoni euro võrra, mis suurendaks SKPd kahe aasta jooksul kokku 0,8
protsendi võrra. Kui tehas aga käima läheb,
annaks see majandusele igal aastal juurde
225–290 miljonit eurot, mis tähendakskuni 1,4protsendilist kasvu.
Tehas ise annab Aspali sõnul majandusele hoogu seetõttu, et puidukiu tootmine annaks paberipuule neli-viis korda suurema
väärtuse kui toormena eksportimine. Peale otsese mõju peaks projekt majanduskasvu toetama ka sisendite tootmisega seonduva lisandväärtuse kasvuga. Lisaks annab
teatud toe see, et suureneb eratarbimine.
Toore Eestist ja lõunast
Tooret ehk puitu või puiduhaket läheb EstFori plaanitavas tehases vaja 2,5–3,3 miljonit tihumeetrit aastas. Suur osa sellest on
võimalikkatta Eesti tootmismahust, ülejää-

nud puit ehk kokku kuni 1,2 miljonit kuupmeetrit tuleb importida. Eesti raiemahtu
suurendada vaja ei ole, rääkis Aspal.
Importtoore võib tulla näiteks Lätist, kus
raiemaht on suurem kui Eestis ning ulatub
aastas 12 miljoni kuupmeetrini. Variant on
aga analüüsi järgika Valgevene, kus aastane
raiemaht on 15 miljonit kuupmeetrit, kusjuures juurdekasv on 25 miljonitkuupmeetrit, rääkis Centari ekspert.
Impordi vajadus tekiks tehasel eeskätt
kasepaberipuu vallas. Selle vahelaohind on
Eestis seni olnud märkimisväärselt madalam kui Soomes ja Rootsis, kus seda erinevalt Eestist väärindatakse.Kui tehas aga tuleb, siis hind ühtlustuks ja Eesti jõuaks Põhjamaade tasemele järele,selgub analüüsist.
Est-Fori projekt annaks käivitumise korral Centari analüüsi järgi hoogu ka tööhõi-

Est-For Investi

eestvedajad on
metsandusärimehed Margus

Kohava ja
Aadu
Polli.
FOTO:

ANDRAS KRALLA

2,5

aastat võib
kavandatava

tehase planeeringuprotsess
aega võtta.

vele: tehas ise annaks tööd 200 inimesele, mujal majanduses, näiteks transpordis
ja müügis, tekiks lisaks 300–400 töökohta.
Riik teeniks Est-Fori tehase rajamisest
analüüsi järgi ehitusfaasis kokku 40–48
miljonit eurot maksutulu, sellest kuni 28
miljonit tööjõumaksudest ja kuni 20 miljonit käibemaksuna. Käitamisfaasis peaks
riigile igal aastal laekuma 11–12 miljonit
eurot maksutulu.
Kasvatab transpordimahtu
Kui praegu läheb puit peamiselt

ekspordiks

sadamatesse, siis projekti käivitudes läheks
see hoopis Tartu lähistele Est-Fori tehasesse.
Centari analüütikute hinnangul muudaks
see Eesti transpordi märksa efektiivsemaks
ning väheneks tühivedude osakaal.
Transpordi vallas on oluline ka import
peamiselt Valga–Tartu suunalt ning lõpptoodangu transport, millestpool läheb analüüsi järgi Tallinna japool Läti poole. Maanteel kasvaks transpordi maht 1–1,8protsenti. Kolmandik tehase transpordimahust

tuleb ilmselt aga raudteel ning kasvataks
raudteetranspordi mahtu 5 protsendi võrra.
Jaanuari lõpus tegi Est-For rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu
algatamiseks. Valitsusel tuleb selle kohta otsus teha 90 päevajooksul. Kui planeering algatatakse, kestab protsess ilmselt 2,5 aastat.
“Seaduses on kirjas, etriigi eriplaneering
tulebkoostada sellise oluliseruumilise mõjugaprojektile, mille vastu on suur riiklik
või rahvusvaheline huvi. Meie tehas seda
kindlasti on,” rääkis projekti vedaja Margus
Kohava. Ühest küljest hõlmab eriplaneering
sobivaima asukoha valikut, ent teiselt poolt
sinna tulevate rajatiste detailsetanalüüsi.
Tehas tuleb taotluse järgi Suur-Emajõe
piirkonda, ent täpset asukohta investorid
veel otsivad. “Tehase pikaajalist majanduslikku tasuvust silmas pidades peame üheks
oluliseks asukohavaliku kriteeriumiks
raudtee võimalust, mis tähendab, et see ei
saa olla väga kaugel Tartust,” rääkis Kohava.
Eesti planeeringu protsess sisaldab nelja
avalikku väljapanekut ja arutelu ning selle

jooksul saavad kõik osapooled teha ettepanekuid kavandatava tehase kujundamisel.
Eriplaneering on ka ehitusprojekti koostamise alus ning tähendabkisisuliselt ehitusloa väljastamist.
Kui Eestis peaks midagi aga ebaõnnestuma, kaaluvad investorid jätkuvalt tehase
rajamise varuvariandina Lätit. “Võib-olla
mõtleme selle peale isegi veidirohkem kui
kaks kuud tagasi,” rääkis Kohava.
Peamine probleem on Eesti pikk bürokraatia planeeringuprotsess üle 2,5 aasta
on väga pikk aeg ning näitab seda, et Eesti
seadusandlus ei ole selles mõttes kuigi konkurentsivõimeline, märkis ta.
Investeerimisotsuse teeb Est-For aastal
2019, selle ajani tegelevad projekti vedajad
ka tehnoloogia valikuga ning projekti täpse paikapanemisega. Kui investeerimisotsus
on positiivne, algab ehitus 2020. aastal ning
käivituda võib tehas aastal 2022.
Tehase plaanide taga oleva Est-For Investi
juhid on tuntud Eesti metsandusärimehed
Margus Kohava ja Aadu Polli.
–
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Londoni City on
praegu vaieldamatu
Euroopa finantspealinn,kuid Brexit

võib

tema osatähtsust
kahandada.
FOTO:EPA

LÜHIDALT

Alexela meelitab ametiühingute

liikmeid kliendiks
Alexela Group Ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid koostöölepingu, millega Alexela hakkab ametiühingute ametlikuks energiapartneriks.

“Kokkuleppe kohaselt saavad edaspidi kõik
ühtse liikmekaardi süsteemiga ühinenud
keskliitu kuuluvate haruametiühingute liikmed väga headel tingimustel kütust, elektrit ja
maagaasi,” ütles Alexela Groupi juhatuse esimees Andreas Laane.

PANGANDUS

Brexit toob Londonist finantsala
töökohti üle kogu Euroopa
kasusaajaid on palju, on parem
väljavaade ühispositsiooni kujunemiseks ja selle kindlustaÄsja Tallinna väisanud Londomiseks, et saame Suurbritanni lordmeer, kelle roll on kaitsta City huve, rõhutab Londoni
nialt hea kokkuleppe.”
eeliseid ka pärast Brexitit, kuid
Londoni lordmeer Andrew Parmley ütles Tallinnas, et
pangad valmistuvad kohanema uue olukorraga, kus LondoLondoni finantssektor loodab
läbirääkimistelt lahendust, mis
nil ei ole enam seniseid häid
tingimusi Euroopaga kaupleoleks võimalikult sarnane praemiseks.
guse süsteemiga ELiga kaupAastaks 2019, kui Suurbrilemisel.
tannia liidust lahkub, tuleb valFinancial Times väitis enam
mis olla.Lahkumisavalduse ankui 30 rahandusala tippjuhi ja
nab peaminister Theresa May ametnikuga tehtud intervjuu
sisse tuleval kolmapäeval.
põhjal, etFrankfurt on esile kerVõitjateks on kerkimas kimas eelistatud sihtkohana,
Frankfurt jaDublin, ent ka Amskuhu finantssektor oma tegeterdam ja Varssavi. Poola asevust Londonist üle toob. Samas
kui reastada linnad selle järgi,
peaminister Mateusz Morawiecki prognoosib, et tänavu tekib kus oleks parem elada, siis doPoolas äriteenuste vallas juurmineeris kolimisfirma Movinde vähemalt 35 000 töökohta.
ga koostatud pingereas Dublin,
Saksamaa Hesseni liidumaa kirjutas agentuur Bloomberg.
Iirimaal on küll kõrgeim tu(kus asub Frankfurt) rahandusminister Thomas Schäfer ütlumaksumäär suurima sissetules ajalehele Financial Times, et leku saajatele (52%), kuid Dubkui brittide lahkumisest on kalinis korteri üürimine on oluliselt odavam kui Pariisis, Franksusaajaid rohkem, on sellel mõfurdis või Luksemburgis. Frankju ka lahutuskõnelustele.
furt on alles kuuendal kohal ja
Tugev ühine huvi
Pariis üheksandal, jäädes alla
“Kuikõik töökohad (Suurbritannii Vallettale Maltalkui ka Brüsnia finantssektorist toim) koliselile. Dublini eelis on ka inglidaühte riiki, siis need riigid, kes se keel. Standard Chartered Plc,
sellest kasu ei saa, ei peaks seda Barclays Plc ja Bank ofAmerica
Brexiti kõnelustel oluliseks teeCorp vaatavad Brexiti järel just
maks,” ütles Schäfer. “Kuid kui Dublini poole, et seal laieneda
Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Sirje

–

Nagu teised pangad,

teeme plaane halvimaks,
lootes parimat. Kuid
lootma jääda pole mingit
mõtet.
Royal Bank of Scotland Groupi
tegevjuht Ross McEwan

ja kindlustada nii juurdepääs
Eli ühisturule.
Oma indeksis võttis Londonis asuvMovinga arvesse ka selliseid tegureid nagu Michelini
tärnidega restoranide ja Burberry kaupluste arv ning kokteili hind. “Kõik räägivad sellest,
et Pariis ja Frankfurt valmistuvad pangandusala inimeste sissevooluks Brexiti järel,” ütles
Movinga juhtFinn Hänsel. “Tegelikult oleksid Dublin, Valletta, Luxembourg ja Amsterdam
palju paremini varustatud selleks, et need töötajad ka õnnelikud oleksid ja ennast koduselt
tunneksid.”
Frankfurdil tugevad trumbid

Tööandjate kaalutlused on siiski ilmselt teised ning nii on pigem Frankfurt rahvusvaheliste suurpankade esimene eelistus nagu Goldman Sachsil ja
Citigroupil. Linnas on juba tuseal
gev sektori ökosüsteem
on Deutsche Bank ja Euroopa
–

–

Keskpank ning üks olulisiregulaatoreid ELis BaFin. Puuduseks
on jäigad tööturu reeglid. Dublinis on aga probleemid elamispindade nappusega ja ka järelevalve võimekus võib küsimärgi
alla sattuda.
Morgan Stanley president
Colm Kelleher ütles Londonis
toimunudkonverentsil, etkindlasti tuleb mingi hulk töötajaid üle kolida. “See ei tähenda
Londoni lõppu,” ütles ta. “Kuid
on ilmselge, et meil tuleb kohaneda,” vahendas Bloomberg.
Pank on vaadanud nii Frankfurdi kui ka Dublini poole.
Ka Itaaliapüüab suurte maksusoodustustega finantssektorit
Londonist Milanosse meelitada. Stockholm ja Berliin püüavad Londonilt üle võtta fintechliidrirolli.
Royal Bank ofScotland Groupi tegevjuht Ross McEwan ütles,
et pangal on võimalused laiendada nii Hollandis, Iirimaalkui
ka Saksamaal. “Nagu teisedpangad, teeme plaane halvimaks,
lootes parimat. Kuid lootma jääda pole mingit mõtet.”
Brüsseli mõttekoda Bruegel näiteks hindab, et Londonist võib pangandusest kaduda
10 000 töökohta ja 20 000 finantsteenuste alalt. Muud arvamused küündivad 232 000 töökohast 4000ni.
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Ehitajate asemel võib Soome
hakata meelitama finantsiste
Tööjõu värbamise uuringust
selgus, et eelkõige Lõuna-Soomes plaanitakse lähiajal tööta-

jaid juurde palgata ning enim
kasvab nõudlus finantssektoris, hotellides ja restoranides,
avalikus sektoris ja energeetika valdkonnas. Seevastu ehituses ennustatakse töökohtade
arvu langust

“Meie ettevõtjatele on see sõnum, et eestlaste jaoks atraktiivsed turud värbavad inimesi
juurde, seega on tarvis nii ava-

liku kui ka erasektori tahet ja
pingutust, et kaasmaalasi ko-

dus hoida,” ütles uuringu tulemusi tutvustanud pressiteates
Manpoweri äriarenduse juht
Kirke Altrov.
“Soome on madalseisust üle
saanud, viimase aastaga on nad
värbamisprognoose igas kvartalis tõstnud,” märkis Altrov.
Äsjasest tööjõu värbamise
plaane kaardistavast rahvusvahelisest uuringust selgus, et ka
teised eestlaste seas populaar-

sed tööturud on uute töökohtade loomise suhtes mõõdukalt
optimistlikud. Austraalias plaanib teises kvartalis töötajaid
juurde värvata 9% tööandjatest,
Norras ja Iirimaal 6%, Soomes ja
Suurbritannias 5%. Lähinaabritest vähem positiivne on Rootsi, kus plaanib töötajaid juurde värvata vaid 2% tööandjatest.
Manpower Groupi rahvusvahelise uuringu raames küsitleti enam kui 58 000 tööandjat
43 riigis. Nendest kõige posi-

0,5 €
(sisaldab km)

tiivsemalt näevad lähitulevikku Taiwani, Jaapani ja Sloveenia
ettevõtjad, teatas ettevõte.
39 riigi küsitletud ettevõtjad kinnitasid, et plaanivad
2017. aasta teises kvartalis töötajaid palgata. Vaid neljas riigis, Itaalias, Brasiilias, Šveitsis ja

Belgias, arvati, et töökohti jääb
vähemaks või ei muutu midagi.
Lähituleviku suhtes kõige
optimistlikumad riigid asuvad
jätkuvalt Aasias.
ÄRIPÄEV.EE

0€
KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
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Tähetorni 21j, Tallinn
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Leedu
autovaraste
ohver läks
politsei vastu
kohtusse
Kurikuulsate Leedu autovaraste ohver,
väikeettevõtja Aigar Palm läks politsei
soovitusel nende endi vastu kohtusse,
saamata hüvitist politsei tekitatud
kuuliaukude eest tema BMWs.
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Äripäev
Aigar Palmi kindel seisukoht aasta tagasi oli
mitte alustada pikki, väsitavaid ja kulukaid
kohtuvaidlusi, vaidlahendadavarguse ohvriks langemisega kaasnenud probleemid
muudmoodi. Nüüd pidi ta oma sõnu söömaja võttis kinni politsei pakutud variandist nende otsus kohtus vaidlustada, sest
ebaõiglus oli tema jaokskarjuv. Otsus, mille ta kohtust sai, süvendas temas aga veelgi tunnet igasuguse õigluse puudumisest.
Kui Leedu relvastatud autovargad väikeettevõtja Aigar Palmi vähemkui aasta vana
luksusliku BMW X5 mullu 12. veebruariltema Tartu lähistel asuva kodu õuelt varastasid, pidi ta hakkama kohe maid jagama nii
kindlustuse kui ka politseiga tema autole
tekitatud kahju pärast. Palm polnud rahul
kaskokindlustuse ERGO pakutava hüvitisega (44 000 eurot nii, et auto jääb kindlustu-

Ettevõtja Aigar Palmi BMW X5 polnud veel aastatki vana, kui Leedu
autovargad selle mullu pihta panid ja katki sõitsid. FOTO: ANDRES HAABU

sele või 64 000 eurot nii, et romu jääb Palmile) kümne kuu eest 86 000 euroga ostetud sõiduki eest ning sellega, et politsei polnud nõus talle näitama õnnetuse dokumente. Palm ei usu, et leedukatest vargad põhjustasid tagaajamise käigus kokkupõrke politseiautoga, pigem vastupidi.
Kes keda rammis?
Tartu politseijaoskonna

patrulli-jajärelvalvetalituse juht Alvar Pähkel kinnitas aasta tagasi Äripäevale, et leedukate juhitud
BMW sõitis otsa tee ääres parkinud politseiautole. Kui vargad märkasid politsei teetõket, pöörasid nad auto ümber, üritades sõita
teetõkkeks pandud sõidukist mööda, põllule. Seda üritades libises BMW aga vastu teetõkkeks pandud politseiauto esimest nurka.
Palm on veendunud, et selle sama esimese nurgaga rammis politsei Škoda hoopis ise
tema BMW külge. Palmi auto igatahes muutus kasutuskõlbmatuks. ERGO maksis talle
selle eest hüvitist, rakendades varguse puhul kehtivaid omavastutuse määrasid. Olgugi et Palm sellega rahul polnud.

Kas politsei

kasutab pättide
kättesaamiseks

Eesti kodanike
vara? Politsei oli

neil kogu aeg
sabas, miks nad

pätte kohe minu
maja ees kinni ei

võtnud?
Leedu autovaraste
ohver Aigar Palm

Politseisõidukitel pardakaa-

meraid peal ei

–

–

a

olnud.
politsei-ja piirivalveameti vanemp-

ressiesindaja Maria
Gonjak

“Kohapeal liiklusõnnetuse materjale ei
fikseeritud (kuna varastatud autot juhtinud leedukas põgenes sündmuskohalt
toim). Politseisõidukitel pardakaameraid
peal ei olnud, samuti ei ole sündmustekäigust muud videomaterjali ning sündmused
on taastatud tagantjärele asjaosaliste ütluste põhjal, mida tuleb aeg-ajalt ette,” selgitas
politsei-ja piirivalveameti (PPA) vanempressiesindaja Maria Gonjak toimunut.
Kuid lahendamata jäi kuuliaukude küsimus kes need kinni maksab? Politsei lasi neid Palmi autosse terve tärina.
Palm jooksis selguse majja toomiseks
Tartu ja Viljandi politseijaoskondade vahet. Auto varguse kohta alustas Lõuna prefektuur Tartus kriminaalmenetluse, kuid
varaste j politseiauto vahel toimunud liiklusõnnetuse kohta algatas väärteoasja Viljandipolitseijaoskond.
Gonjak PPAst ütles, et kui menetlus on
lõppenud, on varastatud sõiduki omanikul,
kes liiklusõnnetuses ei ole menetluse osaline, võimalus tutvuda väärteotoimiku materjalidega, mille kohta ei ole rakendatud

juurdepääsupiirangut. “Kuna selleks on vaja toimik ette valmistada ja tagada olukord,
et juurdepääsupiiranguga andmed ei saaks
avalikuks, on vaja kohtumine menetlejaga
aegsasti kokku leppida,” teatas ta.
Kes võtab omaks kuuliaugud?

Palm küsis dokumente ka oma kindlustusandjalt Ifilt, kuid sai sealt teada, et temalt
ärandatud autoga õnnetuse põhjustanu
lahkus sündmuskohalt, mistõttu õnnetuse kohta sündmuskohal dokumente ei vormistatud. Kuna politseiauto juhi süüdkahju tekkimises tuvastatud pole, tuleb käsitleda liiklusõnnetuse põhjustajana BMWd
juhtinud varast.
If hüvitas politseiauto remondi jakinnitas, et Palmikindlustusmaksed ei tõuse. See
oleks Palmile suurkulu, sest Ifis on kindlustatud kogu tema Lõuna-Eestis mulla-, kaeve-ja teetöid pakkuva firma Palmeks masinapark, kümmekond sõidukit.
Eelmise aasta aprillis lubas Pähkel patrulli- ja järelvalvetalitusest Tartus Palmile, et politsei püüab välja mõelda, kuidas

PROGNOOS

Soome majandus võib
hoogu juurde saada

MAXDOOR
~

AIAD JA VÄRAVAD

~

LIPUMASTID

Danske Bank ja Soome keskpank on äsja kergitanud Soo-

~

OÜ Maxdoor tegeleb 2006 aastast, aedade ja väravate müügi ja paigaldusega.
Meie tootevalikusse kuuluvad nii võrk-, paneel-kui varb-ja puitaiad. Toodame ise
vastavalt vajadusele nii tiib-kui liugväravaid. Meie klientideks on ehitus peatöövõtjad,
ettevõtted kui ka erakliendid.
Lisaks pakume ajameid väravatele ja garaaziustele ning erinevaid
raadiotehnoloogia kasutusvõimalusi Saksa firma Sommer laiast
tootevalikust.

OÜ Maxdoori meeskonnal on pikaajalised kogemused erinevate piirete ja aedade
ehitamisel, ehitame valmis nii roigasaia kui ka vastupidava varbaia.
Maxdoori väravad valmistatakse vastavalt kliendi soovidele valida võib erinevate
mõõtude, värvitoonide ja täidiste (laudis, võrk jne.) vahel.
kuiavalmisn ehitamsl, roigas

ehvviatastrumbpiadeaiva.

Loomulikult saab Maxdoorist ka värava paigalduse.

maxdoor.ee
Maxdoor OÜ

Pärtli 1, Haljava, Jõelähtme vald, Harjumaa

tel 5663 9905

info@maxdoor.ee

me majanduskasvu prognoosi.
Danske Bank prognoosib
nüüd Soomele tänavu ja tuleval aastal 1,5% suurust majanduskasvu varem prognoositud
1,3% asemel.
Ka ekspordi väljavaated on
helgemad, kuna maailmamajanduses jätkub kasv, Soome
konkurentsivõime on paranenud ja Venemaa majandus toibub. Samas pidurdavad eratarbimisekasvu palgatõusule pandud piirangud ja inflatsiooni
kiirenemine.
Soome keskpank tõstis läinud nädalal selle aasta majanduskasvu prognoosi detsembris
visandatud 1,3 protsendilt 1,6le, öeldes selgituseks, et kasv on
muutunud laiapõhjalisemaks.
“See on positiivne uudis,”

kommenteeris Soome keskpanga juht Erkki Liikanen. “Oluline tegur on keskpanga lõtv rahapoliitika, mis on aidanud ergutada euroala majanduskasvu. Samuti oluline on globaalse
keskkonna paranemine,” vahendas agentuur Bloomberg.
Tulevaks aastaks prognoosib keskpank Soome SKP kasvu
1,5% ja järgnevaks aastaks 1,3%
detsembris mõlemaks aastaks
prognoositud 1,2%asemel. Läinud aastal kasvas Soome majandus 1,4%.
Soome sai majanduslangusest välja 2015. aastal. Kasvu on
vedanud peamiselt eratarbimine ja ehitus. Nüüd on vedama hakanud ka eksport, osutab keskpank, ning väljavaateid parandab ka paranev olukord tööturul.
ÄRIPÄEV.EE
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saaks hüvitadaPalmile vahe, mis tal jäi kaskokindlustuselt saamata, ligi 14 000 eurot. Pähkel selgitas, Palm peaks ise esitama
taotluse summaga, mis tal saamata jäi, kui
oleks olnud tavaärandamine, ja märkima,
et auto sai ta tagasi kuuliaukudega. Mais
esitas Palm avalduse. “Kas politsei kasutab
siis pättide kättesaamiseks Eesti kodanike
vara? Politsei oli neil kogu aeg sabas, miks
nad pätte kohe minu maja ees kinni ei võtnud?” küsib Palm.
Arusaamatu käik
Läks pool aastat, kuni politsei juristid leidsid, et PPA ei pea Palmile midagi hüvitama.
Sellise otsuse sai Palm 20. oktoobril. Selgitati, et tema BMW sai kahjustusi nii liiklusõnnetusest kui ka politsei kinnipidamisel
kasutatud tulirelvakuulitabamustest. Jurist
kirjutas, et kuigi Palm väitis, et Ifikindlustus keeldus talle kuulitabamuste eest kahju hüvitamast, siis Ifi hüvitamisotsus sellist
keeldumist ei sisaldanud.
Ainus kahju, mida Palmile hüvitati, oli
tema sõnul ERGO-lt saadud 44 000 eurot
ärandamise ja politseiautoga kokkupõrke
eest, talle jäi ka romu. Politsei otsuse järgi
lükkas ERGO selle väite ümber, saates politseile kahju hüvitamise otsuse, leides, et kogu kahju tekitati sõidukile varguse käigus,
tegemata vahet liiklusõnnetusega ja varaste kinnipidamisel kuulivigastustest tekitatud kahjul. Seega ei leidnud politsei silmis
kinnitust, et kindlustusandja pole hüvitanud kuulivigastustest tekitatud kahju. Politsei keeldumisotsuse lõpus aga seisis, et
Palmil on õigus pöörduda 30 päeva jooksul halduskohtusse ja otsus edasi kaevata.
Seda Palm ka tegija esitas 18. novembril
avalduse Tartu halduskohtusse, nõudes PPA
otsuse tühistamist ja kahju hüvitamist summas 15 041 eurot. Kohus nõudis politseilt
Palmi kaebusele vastust. Politseimärkis vastuses, et Palmi kahju hüvitamise nõude lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse olles ise öelnud Palmile, et ta võib otsusega rahulolematuse korral halduskohtusse pöörduda. Paraku jõudis lõpuks samale järeldusele ka Tartu halduskohus, kes 4.
märtsi määrusega otsustas jätta Palmi kaebuse läbi vaatamata. Kohus heitis politseile ette, et see Palmile edasikaebamise kohta eksitavat infot andis, tegelikult tulnuks
tal pöörduda prokuratuuri.
“Kohtule jääb seejuures PPA vastuse pinnalt arusaamatuks, kuidas on halduskohus pädev lahendama kaebust PPA otsusele, millega jäetikahjunõue rahuldamata, samas aga puudub pädevus lahendadakaebaja sama kahju hüvitamise nõuet. Kohus on
seisukohal, et PPA oleks pidanud kohe teavitama kaebajat, et kahju hüvitamise taotlus tuleb esitada prokuratuurile,” seisis koh–

tumääruses.

ÜKS KÜSIMUS

VÄLISTURG

LÜHIDALT

Miks suunasite Aigar Palmi
halduskohtusse, mille
pädevuses asi polnudki?

Soome

Soomes hakatakse tootma
Mercedese uut mudelit

ehituses
rahulikum
aasta

Valmet Automotive on allkirjastanud kokkuleppe Mercedes-Benzi järgmise põlvkonna
automudeli tootmiseks, kirjutas Kauppalehti. Investeeringu suurus on kümneid miljoneid
eurosid. Tootmine Uusinkaupunki tehases läheb käima 2018. aasta lõpus. Juurde palgatakse üle 1000 töölise.

Maria Gonjak
politsei-ja piirivalveameti vanempressiesindaja

PPA lahendas Palmeks OÜ (esindaja Aigar Palm) kahju hüvitamiseks esitatud
taotluse varalise kahju 14 055,07 eurot
hüvitamiseks lähtuvalt taotluses toodud asjaoludest.

Esiteks, Palmeks väitis, et kindlustusandja If P&C Insurance AS keeldus
Palmeks OÜ BMW-le tekitatud liiklussituatsiooniga mitteseotud kahju (politsei tekitatud laskevigastused) hüvitamisest. Teiseks, Palmeks ei vaidlustanud politsei tegevuse õiguspärasust.
Pärast PPA tehtudkorduvaid järelepärimisi nii taotlejale kui ka kindlustusandjatele selgus, et tegelik kindlustusandja oli ERGO Insurance SE. ERGO
leidis, et kogu kahju sõidukile tekitati varguse käigus, mistõttu tulistamisest tekkinud kahjustuste võrra ERGO
hüvitist ei vähendanud. ERGO sõlmis
Palmeks OÜga 10.03.2016 kokkuleppe
BMW-le tekitatud kahju hüvitamiseks,
olenemata kahju tekkepõhjustest.
PPA lahendas selle taotluse lähtuvalt taotluses toodud seisukohtadest ja
õiguslikust käsitlusest riigivastutuse
seaduse alusel ning keeldus kahju hüvitamisest, kuna ERGO oli jubakogu
kahju kaebajale hüvitanud.
PPA otsus Palmeks OÜ-le kahju hüvitamata jätmise kohta on haldusakt haldusmenetluse seaduse mõttes, seetõttu
oli avaldajal õigus see kohtus vaidlustada, millest PPA ka avaldajat teavitas.
Palmeksi Tartu halduskohtule
18.11.2016 esitatud kaebus kahju hüvitamiseks erines esialgsest kohtueelses
menetluses esitatud taotlusest nii kahju summa poolest (15 041 eurot) kui ka
selle poolest, et kaebaja vaidlustas politsei tegevuse (tegevusetuse) õiguspärasuse.

Kahju hüvitamise nõuet uutel asjaoludel halduskohus lahendada ei saa,
sest kaebaja väitel tekitati temale kahju
kriminaalmenetluse käigus menetleja
(politsei) poolt süüliselt menetlusõiguse rikkumise tõttu. Tulenevalt süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusest saab kriminaalmenetluse toimingutele jamenetleja tegevusele
hinnangu anda kas kohtueelset kriminaalmenetlust juhtivprokuratuur või
maakohus, kuid mitte halduskohus.
PPA seisukohtade õigsust on kinnitatud nii halduskohtus kui ka ringkonnakohtus.

KOHTUASI

Anti Tammeoksa
kohtuotsus lükkus edasi
Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Suure töökoormuse tõttu lükkas Harju maakohus kahe kuu
võrra edasi otsuse tegemise
jäätmeäri ühe mõjukaima niiditõmbaja Anti Tammeoksa soodustuskelmuse kriminaalasjas.

Tammeoksa süüdistatakse
aastail 2010–2012 ligi 660 000
euro väljapetmises EASilt ja
KIKilt. Toetusraha küsimisel
paisutati seadmete hind suuremaks, et saada rohkem toetust
ja vältida omafinantseeringu
tasumist.
Lisaks Tammeoksale olid
mullu septembris alanud kohtuistungitel süüdistatavate seas
ka kunagine Rahvaliidu aseesimees, Nelitäht OÜ omanik
Mario Sootna, Kalevi Paluteder, Vello Lips, Dmitri Käsk

TASUB TEADA

Porised jäljed Eesti Keskkonnateenuste müügis
Äripäev kirjutas hiljuti, et riigi
suurima jäätmekäitlusfirma Eesti Keskkonnateenused enamusosaluse müük võis seda osalust varjatult kontrollinud sõpruskonnale tuua miljoneid eurosid, mida nüüd teistesse äridesse
edasi paigutatakse.

ning nendega seotud ettevõtted
Nelitäht OÜ, RS Technology OÜ
ja Keskkonnatehnika OÜ. Kõikide nende suhtes lõpetati aga
kohtumenetlus oportuniteediga. Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Endla
Ülviste selgitas, et otsused tehti kaitsjate taotlusel ning kuna
kõik teised süüdistatavad olid

Enamusosalus võidi Äripäeva
allika sõnul müüa ligi 8 miljoni
euroga, raha liikus Anti Tammeoksa Hollandi ettevõttesse Dommel B.V. Lisaks vihjati Äripäevale, et asjaga on seotud Rain Rosimannus, Toomas Tauts, Priit Haller ja Aivo Kangus.

sisuliselt Tammeoksa käsutäitjad, pidas prokuratuur otstarbekaks oportuniteeti kasutada.
Tammeoksa kaitsja Martin
Triipan ütles jaanuaris, et ootab
Tammeoksa õigeksmõistmist,
esitades kohtule ka taotluse
õigeksmõistmise korral advokaadikulude hüvitamiseks, mis
ulatuvad 142 000 euroni.

Soomes ehituses, kus ka paljud
Eesti ettevõtjad on tellimusi ja
tööd leidnud, tuleb tänavu rahulikum aasta.
Kui mullu kasvas ehitusala
7% ja andis ligi kaks kolmandikku Soome SKP kasvust, siis
tänavu ootab Soome ehitusala

katusorganisatsioon Rakennusteollisuus kasvu vaid 2–3%.
Tulev aasta võib veelgi “rahulikum” tulla, sest suurte ehitusprojektide valmimise järel pole nii mahukaid projekte enam
peale tulemas.
Mullu lõi alustatud uute korterite arv Soomes 37 400 tasemel rekordi. See oli 13% enam

kui eelnenud aastal. Selleks aastaks on prognoos 35 000 ja tulevaks aastaks 33 000. Helsingis on puudus väikestest üürikorteritest.
ÄRIPÄEV.EE

Rimi kritiseerib uue aktsiisi plaani
Kahekomponendiline pakendiaktsiis tõstab
klientide jaoks oluliselt toodete lõpphinda,
teatas Rimi. Rimi tarneahelajuht Allar Kahju
ütles, et seadusettepanekusse on lisandunud
aktsiis pakkematerjalide turule toomise eest.
Ta märkis, et Rimi kulud suureneksid sel juhul
vähemalt 500 000 euro võrra aastas.
15 miljoni euro suurune soovitav maksulaekumine tähendaks tema sõnul kliendile olulist
jaemüügihindadekasvu.

Sarapuu lubas äridest taanduda
Selleks et vältida süüdistusi endaga seotud ettevõtete teemal, tõmbub Tallinna abilinnapea
ja Atko Grupi nõukogu esimees Arvo Sarapuu
ettevõtlusest tagasi, andes kõigis ärides ohjad
üle oma pojale, kelle nimi on ka Arvo Sarapuu.
Äripäev kritiseeris üleeile toimetuse Juhtkirjas Sarapuu huvide konflikti. “Sarapuu seotus
pealinna prügiäriga on saamas valitsuse probleemiks Ja tegemist võib olla korruptsiooniga.”

MÄRKA JA KIIDA
TEENINDAJAT!
www.heateenindus.ee

Peatoetaja:

10 REKLAAM

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
23. märts 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

5. KÜTUSETURU
AASTAKONVERENTS:
MUUTUSTE AASTAD 2017–2020
27. APRILL 2017
~~~~~~

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

ees muutuste aastad.
~~~~~~~ ~~~~~~~

~~~

konverentsi fookuses
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

muudatused ning
uuendused.

21.aprillil

Viinistu kunstimuuseumis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Motivatsioon
ja äri

9:15-10:00 Hommikukohv, Äripäeva raamatupood,
giidiga ringkäik kunstimuuseumis ja mõtisklused motivatsioonist

TEADUS, MOTIVATSIOON JA ÄRI
10:00
Tööõnne võimalikkusest

teadus ja praktika.
TIINA SAAR-VEELMAA, karjäärinõustaja ja psühholoog

10:45

-

Kas töö või talent?
MAIT RUNGI, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dotsent

11:30

Eesti meesjuhtide karjäärid sooaspektist
KADRI AAVIK, Helsingi ülikooli külalisteadur

12:15–13:00 Lõunapiknik rändrahnude vahel

TEEMATOAD MOTIVATSIOONIST
13:00-14:30

KONVERENTSI EESMÄRK
on tuua kokku kõik turu osapooled, juhid ja otsustajad: kütuse jae-ja hulgimüüjad,
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

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

~~~~~

~~~~~~~~~~~

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

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

suuremaks, sest kütuseturu muudatused puudutavad paljusid sektoreid.

Mindfulnessi tehnikad
ANNI KUUSIK, kliiniline psühholoog ja mindfulnessi treener
Mängides loovuse ja ühise eesmärgini
ALEKSEI RAZIN, GAME clubi loovjuht

Kuidas teha üks motiveeriv esinemine?
Esineja kinnitamisel

TEEMAD:
~

Eesti kütuseturu uuring 2017

~

Eesti kütuseturu regulatsioonid lähiaastatel

~

Anna hoogu oma väljakutsele

~

RUTI EINPALU, juhtide coach

~

~

–

esmaesitlus ja järeldused

Maailma kütuseturu võimalikud arengud
Kütuse käitlemise e-keskkond muudatused müüjatele ja käitlejatele
Biolisandi kohustus ning kas kõik masinad kannatavad biokütust
Toimub 2 arutlusringi
–

14:30-14:55 Energiapaus, giidiga ringkäik kunstimuuseumis

(ENESE)JUHTIMINE JA MOTIVATSIOON
15:00

Kuidas leida ja aidata teistel leida oma tee?
KAIRI OJA, vabakutseline ajakirjanik

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toomas

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

Saks.

~~~~~~~

keskkonnaminister Marko Pomerants.
Lisaks astuvad lavale rahandusministeeriumi, majandus-ja kommunikatsiooni-

15:30

Kuidas motiveerida projektiorganisatsioone?

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

HEDE KERSTIN LUIK, juhtimistreener

jt esindajad.

16:00

Disain

16:30-16:45

Teadus Tööelamus
KLAAS-JAN REINCKE, Vivic töödisaini labori asutaja
+

=

Mõtisklused motivatsioonist
AIRA TAMMEMÄE, programmijuht

SOODUSHINDVAID TÄNA JA HOMME, 24. MÄRTSINI
~~~~~~~~
229 €~~~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~

Tavahind

~~~~~~~~

~~~~~~

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

199 €+km/osaleja.

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

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

VAATA PROGRAMMI JA REGISTREERUwww.logistikauudised.ee
Programm ja registreerimine

~~~~~~~~~

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

pood.aripaev.ee

KORRALDAJAD:
TOETAJAD:

KASULIK 11

toimetaja Kadri Põlendik

tel 667 0111
23. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

MAKSUD

Kuidas spordi- ja tervisekulude
maksuvabastust kasutada?
Järgmisest
aastast saavad
tööandjad väiksema
maksukuluga
hoolitseda töötajate
tervise eest.

MIS ON MIS

“Maksuviidad 2017”

Maret Hallikma
advokaadibüroo Primus vandeadvokaat

Palju kriitikat saanud maksumuudatuste
nn kobareelnõule pookis uus valitsus külge ka tulumaksuseaduse muutuse. See muudatusettepanek elas üle ka valitsuse vahetumise ja varemkavandatu sai uue koalitsiooni ajal seaduseks.
Allpool ning kõrvalolevates lisalugudes
saab selgeks, millised spordi-ja tervisekulud ja mis ulatuses järgmisel aastal erisoodustusmaksust pääsevad.

Töötajate spordi- ja tervkiusleudega seotudmu datustest, samuti juba2017
algusesjõustunudmaksumu datustest ning vi maste.aasatastateolulisemateskt ohtulahenditest

maksustamise valdkonnas

valminud
raamatust
“Maksuviidad
ja advoka dib2017”.
Äripäeva
saab lugeda
üro Primus ko stö s

Tööandjal on õigus, mitte kohustus

Maksimaalne maksuvaba summa on

100 eurot kvartalis
Maksuvabastus on seotud üsna olulise piiranguga: 100 eurot töötaja kohta ühes kvartalis. Tundub, et suuremas summas maksuvabastust ei kannatanud riigieelarve välja.
Seadus toob täpsemalt loetelu, millised on
need kulutused, mida tööandja võib maksuvabalt teha:
–avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
–sportimis-või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;

–tööandja olemasolevate spordirajatiste
ülalpidamiseks tehtavad kulutused;
–taastusravile ehk taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise lo-

gopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele tehtavad kulutused;
–ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.
Maksuvabastust ei saa rakendada kulutustele, mida selles loetelus ei ole. Küll aga
võib tööandja valida, milliseid loetelus nimetatud tegevusi ja millises summas ta töötajatele soodustust kasutades võimaldab.
Näiteks võib tööandja otsustada, et tema
ettevõttes töötavateletöötajatele hüvitatakse ainult spordiüritustest osavõtmise tasu
või ainult taastusravi kulutused. Samas võib
anda ka töötajale valida sobiva kulutuse.
Kindlasti tuleb arvestada, et maksuvabastuse piirmäär (100 eurot kvartalis) on
ette nähtud konkreetse töötaja kohta ega
ole üle kantav tööandja teistele töötajatele
ega teistesse arvestusperioodidesse (nt järgmisesse kvartalisse). See tähendab, et kui
näiteks töötaja Mari ei soovi ühe kvartali
jooksul ettenähtud soodustustkasutada, ei
saa seda soodustust üle anda töötaja Jürile
või kasutada topelt järgmises kvartalis.

1

kord aastas, 1. veebruariks, tuleb edaspidi
tööandjatel spordi-ja

tervisekulud maksuametile deklareerida.

Selliste kulutuste katmine on tööandja
õigus, mitte kohustus. See tähendab, et tööandja võib ka otsustada, et hoolimata maksuvabastusest töötajatele sellist soodustust
üldse ette ei nähta, või otsustada, et kulutusi hüvitatakse väiksemas määras.
Samas, kui tööandja otsustab võimalust
kasutada, tuleb maksuvabastuse saamiseks võimaldada selliste kulutuste hüvitamistühetaoliseltkõikidele töötajatele. Seega näiteks juhul, kui ehitusettevõtjast tööandja otsustab, et spordi- ja tervisekulud
hüvitatakse vaid konkreetselt ehitusel töötavatele töötajatele, aga mitte sama ettevõtte kontorirottidele, siis maksuvabastust rakendada ei saa.
Uus regulatsioon ei too muutusi nendes
kulutustes, mida tööandjal on ka praegu
võimalikteha maksuvabalt, näiteks töötajate kohustuslik tervisekontroll. Samuti kulutused töötaja tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel saadud terviskahjustuse raviks.

Massööril peab olema
tervishoiutöötaja tunnistus
Taastusraviteenuseid ei maksustata erisoodustusena, kui
neid osutab vastava kutse
omandanud spetsialist, kellel on kutsetunnistus või kes
on kantud tervishoiutöötajate
riiklikusse registrisse.

Tervishoiutöötajad on registreeritudtervishoiutöötajate
riiklikus registris ning väljastatudkutsetunnistused on registreeritud kutseregistris.

Kõige tüüpilisem kulu, mida

Kui tööandja soetab

ettevõttele kuuluvate või

Küll aga ei ole võimalik maksuvabalthüvitada spordivahendeid, riideid ega jalanõusid,
mida tegevuse harrastamiseks
võib vaja minna.
Maksuvabastuse alla võib
minna ka ettevõttesiseste spordiklubide liikmemaks, sest tavaliselt on sellised klubid loodud selleks, et töötajad saaksid
soodustingimustel külastada
mõnda spordiklubi või kasutada mõnda spordirajatist.
Maksuvabastuse piirmäära
saab kasutada, arvestades nende töötajate arvu, kes ettevõttesisese spordiklubi teenust kasutavad, mitte töötajate koguarvu ettevõttes. Näiteks kui Omniva spordiklubisse kuulub 400
töötajat, kuid kokku on Omni-

tööandja kasutuses olevate spordirajatiste jaoks
uusi vahendeid või seadmeid, tuleb need kulud
endiselt maksustada.

saab Omniva
oma sisemise spordiklubi liikmemaksu hüvitada siiski kokku
40 000 euro ulatuses kvartalis.
Tööandjal lasub kohustus pidada ise arvestust, mis võimaldab
vajadusel töötajapõhise maksuvabastuse piirmäära kasutamist maksuhaldurile tõendada.
Kui tööandja soetab ettevõttele kuuluvate või tööandja kasutuses olevate spordirajatiste
jaoks uusi vahendeid või seadmeid, tuleb need kulud endiselt
maksustada.
vas 1500 töötajat,

Viimasel hetkel lisati seadusesse võimalus töötaja suhtes sõlmitud ravikindlustuslepingu
maksete hüvitamiseks.
Siin mõeldakse vabatahtlik-

ku ravikindlustust, mitte sotsiaalmaksus sisalduvat ravikindlustuse osa. Vabatahtlik ravikindlustus võib hõlmata näiteks kokkulepet kindlustusseltsiga, et selts kannab eriarsti ravikulud nii, et kindlustatud isik
ei pea pikas järjekorras haigekassa rahastust ootama või näiteks hüvitatakse õnnetuse tagajärjel tekkinud puudega seotud
abivahenditekulud jms.
Karta on, et sellise kindlustuse kindlustusmakse on siiski
suurem kui 100 eurot kvartalis, nii et mingi osa tuleb siiski
kanda ka töötajal endal või, kui
maksja on tööandja, tuleb 100
eurot ületavalt osalt tasuda erisoodustusega seotud maksud.

valt piiratud iseloomuga.

Mis on rahvaspordiüritus?
Seaduseelnõu seletuse järgi
on rahvaspordiüritused sellised üritused ja ürituste sarjad,
kuhu on võimalik minna kõigil
soovijatel: Tartu maraton, jär-

vejooksude sarjad jms.

Avaliku rahvaspordiüritusportlikud
ettevõtte
või talvepäevad
või nendega sarnased kitsamale ringile suunatud üritused.
Kindlasti võib vaielda, kas
ülevabariigilised politseinike
suvemängud on selle seadusemuudatuste valguses avalik üritus või siiski piisavalt piiratud
iseloomuga.
sena ei kvalifitseeru

suve-

Eesti
Pressifoto
näitus
Märtsis Tallinnas Viru Keskuses
Aprillis

Pärnu

mine maksuvabastuse alla paraku ilmselt ei lähe. Sellest on
äärmiselt kahju, sest just massaažiteenused on töötajate ühed
sagedamini kasutatavad teenused ning tihtipeale on vajadus
nende teenuste järele tihedalt
seotud töötamisega (nt istumisest tingitud õlavöötme vaevused jms).

Kindlasti võib vaielda, kas ülevabariigilised politseinike suvemängud on selle seadusemuudatuste
valguses avalik üritus või siiski piisa-

Ettevõttesisese spordiklubi Vabatahtlik
liikmemaksu hüvitamine
ravikindlustus
on maksuvaba
tööandja saab nüüd maksuvabalt töötajale hüvitada, on
spordiklubi liikmemaks.

Seega näiteks kutsetunnistuseta massööri teenuse eesttasu-

Keskuses

Mais Narvas Astri Keskuses
Juunis Tartus Lõunakeskuses
Raamat "Eesti Pressifoto 2017"

See, milline üritus täpselt
loetakse piisavalt avalikuks ürituseks ja milline mitte, selgub
järgmiselaastal, kui seadus kehtima hakkab.
Kui avalikust spordiüritusest
võtavad tööandja töötajad osa
meeskonnana, jagatakse võistkonnale hüvitatav osalemistasu võistkonna liikmete arvuga. Näiteks kui töötajad osalevad seiklusspordiürituste sarjas, kus saab osaleda kolmeliikmelise võistkonnana ning võistkonna osalustasu on 270 eurot,
siis ühe liikme osavõtutasuks
loetakse 90 eurot.
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Maksuamet
annab õnge

Hea eeskuju paneb teisedki kasvama

Maksupettustega saab maksuamet võidel-

da ainult koostöös ettevõtjatega.

Ettevõtja annab oma panuse võrdsesjubasellega, et esitab maksuhaldurile igal kuul oma maksuandmed.
Seda infot muude andmetega kõrvutades
saame infot, kus on parasjagu suuremad
maksuriskid.
Tasumata maksude kokkukogumine on võrdse konkurentsi hoidmise mõttes ettevõtja jaoks vaid pool murest. Veelgi
olulisem on, kas tema tehingupartner on
usaldusväärne, võimelinekauba või teenuse eest tasuma ja et hädakorral ei jookseks tuulde katse kokku lepitud raha kätte saada.
se konkurentsi

Eesti on Euroopas unikaalne
riik. Oleme suutnud teha mitmeid asju, millega teised ei ole
nii hästi hakkama saanud.
Me oleme panustanud kaitsekulutustesse 2% SKPst, mis

Kõikidel nendel põhjustel soovib maksuja tolliamet hakata ettevõtjatele riigiga jagatud andmeid tagasi peegeldama, et ettevõtjad saaksid juba enne tehingusse minemist teha teadliku valiku, kellega tehinguid teha ja kellega mitte.
Pikki aastaid on selleks peamiselt
saadud andmeid maksuvõla päringust.
2015. aastast pakub maksuhaldur ettevõtlusliitude eestvedamisel ülevaadetka tasutud maksude summadest, et ettevõtluskeskkonda nii läbipaistvamaks muuta.
Tasutud maksude tabelis on eraldi reana tasutud tööjõumaksud, mis aitavad
ühelt poolt väärtustada ettevõtjaid, kelle
tasutud maksudest saab riik avalikke teenuseid pakkuda, teisalt annavad ka ettevõtjatele võimaluse järeldusteks, kas tulevasel tehingupartneril on kõik tööjõumaksud ikka õigesti makstud?
Ümbrikupalgad on maksuameti jaoks
kahtlemata ka kõige põletavam mure ja
puhtalt kontrollimeetodiga seda majandusest ei kaota. Seetõttu on abi igast ettevõtjast, kes otsustab küsitavalt madalate
tööjõukuludega ettevõtjalt küsida lisaselgitust, kuidas too suudab tööjõudu selliste
palkadega hoida, ja kui selgitus pole piisav, siis tehingusse mitte minna.

Saksamaa jaoks eeskuju. Meil ei ole riigil võlgu. Meie
lapsed on PISA uuringu järgi
maailma ühed targemad.
Kuid meie ettevõtlus on väsinud. Kasvu, mis meid rahuldaks, ei paista kuskilt. Särtsu
ei ole. Väsinud on ka suur hulk
ettevõtjaid. Loomulikult on
maailmamaj andus olnud pikka aega samuti heitlik, kuid
siiski me tahame rohkem, paremini, innukamalt.Kuidas
selleni jõuda?
Kõige olulisem on leida endale õiged eeskujud, õiged
suunanäitajad ja sihiseadjad,
keda järgides tekib tunne: see
on võimalik! Saavutada midagi erakordset ja lahedat. Ühest
küljest on see tõesti nii, et koore riisub esimene. Kuid teisest
küljest oleme näinud, et kui
mõni sektor on edukas, aitab
see edukaks muutudaka teistel samas sektoris tegutsejatel.
Skype’ile järgnesid GrabCAD ja
TransferWise ning paljud teised tublid tegijad.
Kindlasti ei tasu piirduda
ainult nn uue majanduse ja ITnäidetega. Hansapanga teedrajavast kontseptsioonist läks
Eesti majandus hooga käima.
Paljud pangandushuvilised ettevõtjad püüdsid nende eeskuju järgida päris sarnast edu
nad ei saavutanud, kuid jõudsid siiski arvestatava tulemuseni. Originaal on originaal,
kuid head koopiad on samuti
ilma teinud.

Tõend suurendab usaldust

Millega edu mõõdame?

Selle aasta algusest väljastame ettevõtetele ka spetsiaalset maksuandmete tõendit, mida saab kasutada tehingupartnerile oma majandustegevusest ülevaate andmiseks.
Tõendile saab kuvada ettevõtte andmed tööjõu, palga, käibe ja maksuvõla
kohta ning saata selle e-maksuameti/e-tolli kaudu tehingupartnerile. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupartnerid
suurendada oma usaldusväärsust ja nii on
mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.

Eeskujud on ettevõtluses trendiloojad, suunanäitajad nad
valivad välja õiged sihid, mille poole pürgida ja mis aitavad
õnnestuda. Õigeid sihid ei ole
sugugi alati iseenesestmõiste-

Kaido Lemendik
maksu-ja tolliameti
kontrolliosakonna juhataja
asetäitja

Ümbrikupalgad on maksu-ja

tolliameti jaoks kahtlemata kõige
põletavam mure japuhtalt kontrolliga seda ei kaota.

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

www.aripaev.ee/tellimine

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

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine 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.

–

on ka

–

Rohkem andmeid ettevõtjatele

tavad ja need muutuvad ajas.
Aastaid oli selleks sihiks kasum, kuid infotehnoloogia ja
idufirmade ajastul on klientide
arv ja nende kasv esmatähtis
küll neid õnnestub kunagi ka
rahaks keerata.
Kindlasti ei saa öelda, et
Eesti vaevleb eeskujude puuduses. Meil on piisav hulk erakordselt edukaid ettevõtteid
ekspordisektoris, sh traditsioonilises majanduses. Mulle tundubki, et kui mõni edukas ettevõte sünnib ja see saab üldteada tõeks, tahavad kõik saada tema sarnaseks, kuid siis,
kui me ta avastame, on ta juba nii kaugel, et teda ei õnnestu püüda.
Ettevõtluses on päris keeruline leida üles valdkond, kus
uutele tulijatele on uks lahti.
Paljud ärivaldkonnad on meeletult kõrge sisenemisbarjääriga tööjõumahukad, nõuavad suuri investeeringuid. Või
siis on valdkonna konkurents
sedavõrd tihe, nt restoraniäris,
et paljas mõte, et seal võiks edu
saavutada, tundub uskumatu.
Julgemad vaatavad suurematele või arenevatele turgudele,
kus ruumi jagubkõigile uutele ideedele.

Ranno Tingas
EY partner

Ärimehed on
pühendunudja
kirglikud ning
tahavad eesmärgi
saavutada kogu
hingega asja juures olles.

–

Raha juurde

Viimasel ajal ei ole eestlasi köitnud ka börsid, aktsiad
ning muud ettevõtte turuväärtust mõõdupuuks pidavad
instrumendid, vaid suur hulk
raha istub deposiidis. Me vajame eeskujusid ka selles vallas.
Loomulikult on sajanditevanuseid pereettevõtteid, mis
toimivad nagu kellavärk, kuid
on ka äriühinguid, mis börsile minemata oleksid pidanud
rahvusvahelisest edust loobuma. Oluline on leida üles oma
ettevõtte jaoksparim eeskuju,
mis aitab jõuda seatud sihini.
Ettevõtluse innustamise vajadus on olnud poliitikute sõnades sage häälte püüdmise

–

–

õng. Kuid millist eeskuju saavad Eesti ettevõtjad riigilt?
Praegu kindlasti mitte parimat. Riik käitub üsna ootamatu partnerina ning seega võib
öelda, et Eesti ettevõtjatel on
jalgealune muutunud soiseks.
On see siis lubatud sotsiaalmaksumäära kosmeetiline alanemine, mis viimasel hetkel
kaotatakse, või muud kiirtööna valmivad ettevõtluskeskkonna muudatused. Maksusüsteemi võib ja tulebki muuta, et see vastaks konkurentsikeskkonnale jariigi sihtidele, kuid kiirustades tehtavad
muudatusedkannavad pigem
ajalike summadekokkukraapimise märki. Kuidas innustab riik ettevõtjat välisturgudel, kui koduturul peab kiirelt
reageerima lühikese etteteatamisega saabuvatele maksumuudatusteleja ärikeskkonna
regulatsioonide kasvule? See
sunnib ettevõtjaid suurte plaanide ja eesmärkide asemel tegelema kohaliku keeristormiga, mis palju väärtust ei loo.
Samas on kurb muidugi, et
palju selliseid riike, kellest eeskuju võtta, nüüdisajal ei olegi.
Poliitilised tõmbetuuled mõjutavad ettevõtlust nii USAs kui
ka Euroopas. Sa võid ju otsustada, et ehitad kuhugi uue tehase, kuid vabaltvõib juhtuda, et
aasta või paariga on keskkond
sedavõrd muutunud, et sul ei
tasugi seda tehast käivitada.
Majanduses on häid eeskujusid siiski rohkem kui poliitikas. Äriinimesed on pühendunud ja kirglikud ning tahavad
eesmärgi saavutada alati ja kogu hingega asja juures olles.
Võib-olla peaksime ka Eestis muutma vaatenurka mitte
poliitikud ei ütle, kuidas saavutada majanduskasv ja parem heaolu, vaid ettevõtjad ütlevad, mida riik peaks tegema,
et seda saavutada? Seda siis siiralt, mitte lihtsalt näiva kaasamisena.
–
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Vettinud IRL kaaperdas komberuumi
President Kersti Kaljulaidi käibele toodud komberuumi sõna
meeldib eriti IRLile, tuletades
nii meelde Kaljulaidi enda kunagist erakondlikku kuuluvust.
Hea oleks kogu see kombe-

ruumi mõtestamise ümber
lahti läinud möllkokku võtta Twitteris lendu läinud selgitusega, et komberuum asub
lasteaiarühma garderoobis ja
märjad kombed kuivavad seal
ära kahe tunniga. Kui keelelust
kõrvale jätta, siis üldistas presidendi aastapäevakõne esimesi mõtestusi kõige täpsemini suhtekorraldaja Andreas Kaju, kes ütles Twitteris: “Pärast
Tiina Kangro j Marek Tamme
arvustuste lugemist on selge,
et parem kardab, et president
on tolerast, ja vasak kardab, et
äkki on nats.” Tamm viitas, et
konservatiivne tõlgendus ei
pruugi olla nii süütu, kui esmapilgul paistab (eriti kui
meelde tuleb ajalooliselt rängalt koormatud Lebensraum).

a

IRL on alati seisnud selle eest,

Vilja Kiisler

arvamustoimetaja

et saabuvad sisserändajad aus-

taks Eesti komberuumi, tõmsellega Kaljulaidi kõne
täiesti ühemõtteliselt parteipoliitilisele liistule. Seetõttu
tundub, et presidendil olnuks
õigem see sõna ära defineerida muidu jääbki see ühe äravettinud partei lörtsida ja “natsi stada”.
mates

Kaljulaid oleks pidanud komberuumi defineerima: muidu jääb see
ühe partei lörtsida.
Praeguse seisuga on komberuumi sõna Eesti meedias
kasutatud eelkõige padukonservatiivses tähenduses. Kas
see oli Kaljulaidil nii mõeldud või mitte, on raske öelda
mina seda kõnes esiti ei kuulnud aga küllap ei tahtnud
kuulda. Ehkki mäletasin hästi, et Kaljulaid on ennast määratlenud liberaalsekonserva-

–

Loogikavaba arutlus

IRLi avalduse algatus tuliKalle

Muulilt, kes järeldas kahe pa-

–

–

gulaspere tragöödiast, et pagulaste vastuvõtmine tuleb
peatada. See on sama loogiline
kui järeldada ühest naisepeksu
juhtumist, et kõik Eesti mehed
tuleb otse vangi või vähemalt
ravile saata või siis peaks riik
enne abiellumist meeste taus–

tiivina.

ta kontrollima, et perevägi-

Viimati teatas IRL, et soovib pagulaste vastuvõtmise asjus karmimaid reegleid. Riigikogulane Mart Nutt teatas, et

vald oleks ette välistatud. Keegi nõudis veel kuskil, et poliitikud peaks nendele kuritegudele reageerima. See on sama hea

kui nõuda poliitilist reaktsiooni mis taheskrimiuudisele.
Väljasuremispiina piirile langenud IRList pole selline arutlemisloogika üllatav:
vaadake vaid, mille kõigega
on püüdnud tähelepanu saada partei kunagine läbipõrunud juht, praegune justiitsminister Urmas Reinsalu. Loogika
ei ole meeleheitelerakonna poliitikute parim sõber, selge see.
Kindlasti ei tule aga presidendiinstitusioonilekasuks, kui
üks aastapäevakõnest käibele
läinud termin päris paduparemale ära keeratakse.
Paduparemaid ootab pahimate päevade saabudes avasüli muidugi EKRE. Sinna sobiks
hästi ka parteijuht Margus
Tsahkna, kelle Isamaa 2.0 mängis maha ajaloolise võimaluse
avatud rahvuslusele (vastuolu
terminites?) poliitiline sisu anda iseasi, kuivõrd see poliitikule üleüldse jõukohane ülesanne võiks olla.
–
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TÄNA VEEBIS

Börsi juhil
on plaan
Meil on suurusjärgus 10 miljardit eurot, mida
potentsiaalselt meie elu edendamiseks kasutada. Kui mitte meie, siis kes? Kui mitte praegu, siis millal? Nii küsib täna Äripäeva veebis
ilmuvas arvamusloos Nasdaq Tallinna börsi
juht Kaarel Ots.
Ots pani kirja konkreetsed soovitused nii valitsusele ärategemiseks kui ka laiale avalikkusele järelemõtlemiseks Ja otsustamiseks.

2–3

protsenti oodatakse tänavu kasvu

Soome ehituses. Eelmisel aastal

JUHTKIRI

kasvas ehitusala 7% ja andis ligi
kaks kolmandikku Soome SKP
kasvust.

Laskem sisserände
piirarv vabaks

MÜÜGI EDULOOD:

On küsitav, kas Eesti üldse vajab sisserände piirmäära. Tööandjate
ettepanek see kaotada tundub Äripäevale mõistlik.
Tööandjate keskliidu ettepanek sisserände
piirarv ära kaotada on Äripäeva meelest
igati mõistlik, sest tõepoolest: piirarvust

saanud töökäte puuduse mure lahendamise takistaja.
Kui see tundub ühekorraga liiga radikaalne, siis tasuks seadust muuta nii, et
piirarv poleks seaduses nii jäigalt paika
pandud, vaid jätaks võimaluse tööturu vajadustele paindlikumalt reageerida.
on

Piirarv poole aasta pealt täis

Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar
märkis kirjas siseministeeriumile, et eelmisel aastal sai kvoot täis enne aasta lõppu ja tänavu on põhjust eeldada, et see
saab täis juba suvel. See tähendab, et tööandjad, kes soovivad tööjõudu värvata nn
kolmandatest riikidest, peavad ootama
järgmise aastani pelgalt põhjusel, et välismaalaste seaduses on sätestatud üks number, mida käigupealt muuta ei saa. On küsimisväärne, kas me üldse vajame sellist

neb välismaalaste seadusest, mille mitut
sätet on viimaste aastatel jooksul täpsustatud, täiendatud ja leevendatud.
Ühelt poolt on arusaadav, et tööandjate
vajadused käivad eespool ja riigipoolsed
seadusemuudatused mõningase viiteajaga järel. Teisest küljest aga on tööandjate keskliit pikemat aega valjul häälelkõnelenud elevandist elutoast ehk tõsiasjast, et
Eesti elanikkond vananeb nagu üks edukas Euroopa riik kunagi ja tööjõupuudus
ei ole probleem, mis ennast ise käigupealt
ära lahendaks. Tööealiste inimeste hulk
väheneb aastas 6350 inimese võrra, sellal
kui pensioniealiste hulk suureneb 3400
võrra need on arvud, mida tööandjate
keskliit on püüdnud valitsuserakondade
ajudesse istutada. Oleks ülekohtune öelda,
et kõneldud on päris kurtidele kõrvadele.
Pikaajalist, paarikümne-ja enam aastast
perspektiivitunnet on selle teema suhtes
aga nappinud nii Reformierakonna kui ka
Keskerakonna valitsusel.
Tuletame siinkohal meelde, et tööandjad räägivad eelkõige suunatud ja kontrollitud töörändest ehk siis nende inimeste toomisest, keda vajab hädasti Eesti tööturg. Sisserände piirarv ei puuduta üldse Eestisse Euroopa rändekava alusel üm–

piirmäära.

Siseministeerium soovitas eelmisel
aastal tänavuse aasta piirarvuks sätestada 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti elanikkonnast, sama suur oli piirarv
2016. aastal. 0,1 protsendi piirmäär tule-

ber paigutatavaid inimesi ega mõnel teisel viisil rahvusvahelise kaitse alla kuuluvaid isikuid. Ka ei käi piirarvu alla Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi, USA, Jaapani ja
Šveitsi kodanikud ega Eestisse õppima või
teadustööd tegema tulevad isikud. Samuti mitte need, kes saavad püsivalt Eestisse
elama asumise loa. Viimastel aastatel on
Eestisse elama asunud 6000–8000 välismaalast kõik nad ei jääpüsivalt siia, osa
neist ongi ehtsad töörändajad ja nende pereliikmed.

Kuigi nõukogu on kogu aeg valitud ja valitakse siiamaani poliitiliseltkohtade jagamise tulemusena koalitsioonis, siis oli
aeg, kui juhatus koosnes poliitilise surveta valitud parimatest isikutest tööturul.
Juhatuse liikmeid hakati valima osaliselt poliitiliselt alles
2003. aastal, kui avaliku kon-

Eureka

OÜ

juhatuse liige

Poliitika lõppes
Eesti Posti juhatuses
2007. aastal. 2017 algas
poliitika Omniva juhatu-

ses uuesti.

29.03.2017

Koolitamine jääb

Sisserände piirmäära kaotamise või siis
määra suurendamise poolt räägib ka see,
et pagulashirm on Eestis suuresti järele
andnud. Nagu rõhutatud, pagulased ei käi
kõnealuse määra alla, kuid fooni mõttes
on tegemist Eesti jaoks tervendava ja positiivse muutusega, mis lihtsustab ka töökäte sissetoomise vajaduse teadvustamist
avalikus ruumis. Muidugi ei kao kuhugi
vajadus koolitada ja ümber õpetada kohapealset tööjõudu. Ent seda teevad tööandjad niikuinii, piiri taha vaadatakse ikka
siis, kui häda käes. Ent üks tööturu arendamise meede ei peaks välistama teist.

Poliitikavaba juhatusega Eesti Posti algus ja lõpp
Tauno Tuula

müük

–

REPLIIK

Eesti Posti juhatuses lõppes
poliitika Aavo Kärmase saamisega juhatuse esimeheks ja algas uuesti nüüdse ministri nimetatud juhatuse esimehega.
Olin Eesti Post ASi nõukogu liige 12 aastat (2003–2015).

kinnisvara

kursi tulemusena sai Alo Streimani asemele Peeter Raudsepp. Poliitikavaba juhatuse
valimise taga oli tollane minister Meelis Atonen, kelle selged
juhtnöörid nõukogule olid leida Eesti Postile parim parteitu
juht.Nii jätkuskuni Edgar Savisaare ministriks saamiseni.
Neljas kandidaat

Mäletan täpselt 2006. aasta novembrit, kui valitikolm juhatuse liiget korraga ja nõukogu
esimees andis nõukogule edasi ministri juhised, keda juhatusse peab valima. Need isikud

olid Hans Teiv, Ahti Kallaste ja
keegi härra Laos. Need kolm
“kandidaati” pidid eelvoorust
ainult kolmekesi edasi pääsema, et nad seejärel juhatuse
liikmeks vormistada. Õnneks
oli nõukogus inimesi, kes julgesid ministrile vastu astuda,
ja edasi pääses ka neljas kandidaat Aavo Kärmas.
Poliitika lõppes Eesti Posti
juhatuses alles 2007. Pärast seda saadi juhatuse liikmeks kas
konkursi kaudu või ülendati
ettevõtte sees tublisid tegijaid.
2017 algas poliitika Omniva
juhatuses uuesti.

Tule kuulama

tippmaaklerite
nippe!
Vaata:

Bestsales.ee

14 INVESTOR

toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
23. märts 2017

juhan.lang@aripaev.ee

TULEMUSED

Nike pessimistide ja
optimistide kahevõitlus
–

Nike’ tegevjuht Mark Parker peab pingutama selle nimel, et toime tulla järjest karmima konkurentsiga. FOTO: EPA

Maailma suurim spordikaupade tootja Nike avalikustas teisipäeval
majandusaasta kolmanda kvartali tulemused, mis pidid andma selge signaali,
kuhu firma liigub. Paraku tegid need vee vaid sogasemaks.

17.05.2017

Mare Pork
Soodushind 4 esimesele
registreerujale

€

379 €(km-ga 454,80 €)

Fredy-Edwin

kaasautor

Teadvelolek
ja aeg
Kuidas aega täielikumalt kogeda ja kasutada?

Kehtib kuni 26.03.17
Tavahind: 439 (km-ga 526,80 €)
€

Info ja registreerimine: Renate Steinberg

/

tel: 667 0282

/

e-post:Renate.Steinberg@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

Esse
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“Päris palju muretsetakse Nike’ võimaluste pärast konkurentsitihedas keskkonnas.
Veelkolm kuni viis aastat tagasi Nike’jaoks
selline asi nagukonkurentsitihe keskkond
puudus ja kogu turg liikus vaba aja spordirõivaste suunas,” kommenteeris tulemuste
järel uudisteagentuurile Reuters Edward Jonesi analüütik Brian Yarbrough.
Praeguseks on aga olukord muutunud.
Igipõline rivaal Adidas asus Nike’ koduturul Põhja-Ameerikas turgu võitma. Samal ajal lõi lained 20 aastat tagasi ameerika jalgpalli alussärkide tootjana alustanud Under Armour, kelle reklaamnäoks sai
korvpalliliigas NBA superstaariks tõusnud
Stephen Curry.
Nike hakkas oma protsesside, toodete
ja tarneahelaga rongist maha jääma ja see
kajastus otsekohe ka firma aktsia hinnas.
2016. aastal oli Nike 30-liikmelise Dowjonesi tööstuskeskmise halvim komponent,
kukkudes aastaga ligi 19%. Teise kvartali tulemuste ja aastanumbri vahetusega
taastus investorite usk firma aktsiasse ning
21. märtsi seisuga on aktsia sel aastal tõusnud 14,1%.
Nüüd tuldi välja kolmanda kvartali tulemustega ja esialgu paistab, et investorite
esialgne optimism oli põhjendamata. Nike suutis 28. veebruaril lõppenud kvartaliga kasumit analüütikute ootustest küll
enam kasvatada, tuues puhaskasumina sisse 68 senti aktsia kohta, analüütikud prognoosisid kasumiks 53 senti aktsia kohta.
Käive jäi seevastu oodatust tagasihoidlikumaks. Nike suurendas aastases võrdluses käivet 5%, 8,43 miljardile dollarile,
kuid analüütikute keskmine prognoos oli
8,47 miljardit. Selleks hetkeks oli aktsia järelturu kauplemises juba miinuses, kuid
analüütikutega peetud konverentskõne järel langes see veelgi.
Rongist mahajäänud

Nike’ tegevjuht Mark Parker ütles, et ülemaailmsete tellimuste hulk, mida analüütikud ja investorid tähelepanelikult jälgivad tulevase nõudluse hindamiseks, kukkus korrigeeritud valuuta baasil aastases
võrdluses 1%. Analüütikud ootasid seevastu keskmiselt 3,5% tõusu. Aktsiakukkus seepeale järelturul 3,6%.
Üks probleeme on muutuv kaubandusturg, kus näiteks USAs on viimase pooleteise aasta jooksul ridamisi suuri spordikaupluste kette pankrotti läinud. Parkeri sõnul
sunnib see füüsilistes poodides pakkuma
rohkem allahindlusi, et inimesi rohkem
poodi meelitada.Konverentskõnes rõhutas
Parker, et firma pingutab ikka veel selle nimel, et parendada otse tarbijatele müüki,
luua ja tarnida tooteid efektiivsemalt ning
arendada rohkem tehnoloogiliselt arenenud tooteid. Nike on veidirongist mahajäänud n-ö vaba aja spordirõivaste (athleisure)
turul, kus nüüdtraditsioonilistekonkurentide, nagu Adidas ja Puma, kõrval pakuvad
konkurentsi tuntud moerõivaste tootjad,
nagu Chanel, ning isegi suured jaekaubaketid Kohl’s ja Old Navy.
Adidas otsustas mõni aasta tagasi muuta kogu äristrateegiatPõhja-Ameerikas, mis

VÕRDLUS

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Hinna tõustes on suure nenud
lühikeseks müük

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

Nike’ aktsia hind, dollarites

65,00

Lühikeseks müügi osakaal,

%

57,16

4,000

3,125

57,50

2,250

53,75

3 kuud

0,500

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

0,10

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

-

-

-

0,75
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1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

-

200

200
150
350
100
100/200
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0,50

500

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

28.02.2017
keskmiselt
kuu jäägilt

ALLIKAS: BLOOMBERG

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,05 (7)

-

(3)

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)

endiselt maailma suurim turg ning mis
erineb ülejäänud maailmast seal domineerivate spordialade poolest.
Osaliselt on Adidase edu taga ka jalatsiturg, kus koostöös kuulsuste Kanye Westi,
Pharrell Williamsi ning Rita Oraga on loodud trendikaid ja populaarseid vabaajajalatseid. Nüüd kannab strateegia vilja ja nii
analüütikud kui ka investorid on Adidase
suhtes väga optimistlikud.

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

BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,

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

Tallinna ÄripankVana-Viru

Optimistid pessimistide vastu

on

Citadele Pank

Versobank
DNB
Krediidipank

Versobank
DNB

0,30

Krediidipank

0,01

-

BIGBANK

-

BIGBANK

-

-

Inbank

-

-

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

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

Analüütikud näevad praegu firmat pigem
positiivselt 22 neist soovitavad osta, 11 hoida ning kõigest üks müüa. Aktsia keskmine
hinnasiht on aga 62,47 dollarit, mis lubab
kõigest 7,7% tõusupotentsiaali. Tõenäoliselt
otsustab aga rida analüütikuid hinnasihti, aktsia soovitust või mõlemaidalandada.
Viimastel aastatel, kriisist välja tulles, on
minu hinnangul järjest olulisemaks saanud
kasvu näitamine. Kriisi tagajärjel on firmad
optimeerinud ja tõmmanudkulutusi koomale jakivist enam vett välja ei pigista, mistõttu on Wall Streetil käibe kasvu kiirenemine järjest olulisem näitaja.
Konverentskõnest jäi mulje, et Nike’juhtkond teab oma nõrkukülgi ja nad tegelevad
nendega, kuid kogu selle protsessi ja strateegia muutmine, eriti Nike’-suguse hiiu
puhul, võtab aastaid aega.
–

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

kuupäev

tähtaeg

EE3300111038
EE3300110980

1.12.2016
24.10.2016

1.09.2017
1.10.2017

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

Mainor Ülemiste

EE3300110691

16.06.2015

26.11.2018

Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110782
EE3300110840

27.11.2015
25.01.2016

27.11.2018
1.02.2019

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

REKLAAM

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär

intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

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

13,00%
9,25%

12,00%
14,00%

12,50%

nimi-emissiooni

väärtus, €

maht, €

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

3 000 000
3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
12 000 000

kvartaalne

1 000

5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

1 500 000
4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 000 000
15000 000

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

FONDID

REKLAAM
21.03

LHV Varahaldus
ost
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

Nike peab näitama kasvu

nüüd 0%

Pankade kontaktandmed

e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

Veebruari alguses kirjutasin, kuidas investorite ja analüütikute pessimism on loonud hea võimaluse odavalt siseneda Under
Armouri. Olen endiselt seda meelt, et Under Armour on ülemüüdud ja firma aktsia
peaks olemakallim.
Nike’ aktsia seevastu tundub võib-olla
isegi veidi üleostetud, st kallis. Läinud aasta oktoobris kirjutasin, kuidas Adidas ja teised teevad Nike’ elu keeruliseks, kuid tundub, et detsembris avalikustatud tulemused muutsid investorid liialt sinisilmseks.
Nike’ olukorda saab praegu iseloomustadakui optimistide ja pessimistide kahevõitlust. Kuigi aktsia on sel aastal tõusnud
14,1%, siis viimase paari kuuga on märkimisväärselt tõusnud ka lühikeseks müüdud aktsiate osakaal. Teisipäevase seisuga
oli kõigist kauplemises olevatest aktsiatest
3,12% lühikeseks müüdud, mis iseenesest ei
ole suur number, kuid annab selge suuna.

on

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

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,60

1,60

1,60

2,62

0,84

4,13

3,93

4,24

1,26

1,26

1,26

1,86

0,52

2,71

3,33

3,70

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,23

0,15

2,26

2,57

1,40

1,40

1,40

3,01

1,06

5,25

4,41

4,99

2,84

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,15

0,02

2,27

1,61

1,63

1,63

3,28

1,52

6,80

5,89

6,14

1,09

1,09

1,09

3,94

0,56

2,22

3,06

3,70

fondi maht
468 770 759
69 986 916
60 460 338
117 551 976
20 542 074
9 091 460
12 542 123

1,30

1,30

1,30

5,55

0,42

2,35

3,79

4,33

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,13

0,37

1,45

2,39

224 309 861
4 222 369

1,73

1,75

1,75

8,83

0,08

3,09

5,20

6,08

4 681 894

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,21

-0,07

1,00

1,99

533 140

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

11,02

11,13

11,13

-1,87

0,19

-6,95

6,53

9,92

9,82

9,92

4,70

14,37

5,83

4,03

11 706 288,53
3 794 503,33

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,34

6,27

6,34

4,70

14,37

5,83

4,03

-

ost

müük

NAV

LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

Nordea Pensions Estonia

21.03
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

1,35

7,18

4,47

4,67

0,97

0,97

0,97

9,69

2,18

11,41

6,39

6,06

209 234 577,34
28 026 139,46

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,38

3,53

2,67

3,14

23 144 403,92

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,88

-0,55

1,88

2,21

1,54

1,57

1,55

12,83

3,26

16,31

8,49

8,03

13 214 752,58
10 605 289,48

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,13

2,93

3,44

3,47

2 271 514,68

ost

müük

NAV

Trigon Asset Management

LUKSUSKAUBAD

Hermeselt üllatuslikult head
tulemused ja dividend
Prantsuse luksuskaupade tootja Hermes kasvatas möödunud
kvartalis märkimisväärselt puhaskasumit, suurenes ka ärirentaablus.
Hermese eelmise aasta puhaskasum oli 13 protsenti suu-

rem kui aasta varem ehk ulatus 2016. aastal 1,1 miljardile eurole. See on analüütikute
hinnangul märk sellest, et luksuskaubad on taas populaarseks
muutumas.

Näiteks 400dollariliste siidisallide müügi poolest tuntud
Hermes saavutas möödunud
aastal ka rekordilise ärirentaab-

12

protsendi võrra

rohkem maksab
Hermes tänavu

dividendi.

(4)

3 kuud

Inbank

15.01.2016

1aasta

9 kuud

kontakteeruge pangaga

1,375

50,00

6 kuud

Danske Bank
Tallinna Äripank

3,394

61,25

2 kuud

REKLAAM

luse, mis jõudis 32,5 protsendini. 2015. aastal oli kontserni ärirentaablus 31,8 protsenti.
Peale selle rõõmustas Hermes investoreid, tõstes dividendi 12 protsendi võrra. Aktsionäridele makstakse tänavu välja 350 miljonit eurot.
Hermese käive kasvas aga
8 protsendi võrra, 5,2 miljardile eurole ning kontserni kinnitusel loodetakse käibe kasvule ka tulevikus. Seda hoolimata
suurenevast majanduslikust ja
geopoliitilisest ebakindlusest
üle maailma.
äripäev.ee

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

21.03
riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

19,08

19,76

19,37

6,83

1,51

12 kuud
13,54

5 aastat

13,27

8,75

1 483 458,30

30,40

31,48

30,86

11,85

10,57

24,94

8,86

11,36

91 942 264,69

24,10

24,96

24,47

21,61

-1,59

66,94

21,14

1,73

15619 619,45

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

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

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

faks 680 0402

Värsked kaubandusuudised
Sündmused

Kaubandus.ee
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OMX TALLINN

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

Kuhu investeerida
kirsturaha?

1125,31

-0,21% ~

1120

1040

960

880

Mulle kirjutas Meelis, kes uuris, kuhu võiks
investeerida oma matuseraha.
“Ma pean silmas soovitusi ligi 70aastasele inimesele, kes on pannud kõrvale 5000–
10 000 eurot,” täpsustas ta. “Ma ei tea, millal seda vaja läheks, kuid hoiusel väärtust
kaotada ka ei tahaks.”
Kõigepealt pean ütlema, et minu silmis
pole 70 aastat mingi vanus, et hakata matuseplaane pidama. Minu hinnangul on
see just paras aeg, et uus firma püsti panna või kas või ümbermaailmareisile minna. Võtkem või minu sõber, investor Seppo
Saario, kes on 78 aastat vana, kuid investeerib ja kaupleb soliidsele vanusele vaatamata aktiivselt börsidel.
Rääkimata sellest, et soomlasest vanameister teeb tänini iga päev aktiivselt
sporti: suusatab, jookseb, mängib golfi ja
käib pea igal aastal orienteerumise veteranide maailmameistrivõistlustel. Minu teised tuntud iidolid Warren Buffett ja Charlie Munger on vastavalt 86-ja 93aastane ning teevad äri, nii et seda nägu. Võiksin seda nimekirja mõistagi veel pikalt jätkata.

800
10

Kui hinge
taga on 500010 000 eurot,
siis kindlasti
ei paigutaks
ma seda kõike
aktsiatesse.

PANE TÄHELE

investor Toomas

Sestap tasub vormistada oma investee-

Ära lase riigil oma
järeltulijaid lüpsta!
Et päranduse saajate jaoks on aktsiate
soetusmaksumus 0, siis aktsiate müügi korral kogu müügisumma maksustatakse tulumaksuga.

mitega.
Aruande 232. leheküljel avalikustatud info järgi võib käimasolev
kriminaaljuurdlus päädida panga Jaoks kopsakate trahvidega.
Kohaliku ajalehe Het Financieele Dagbladi andmetel on altkäemaksuskandaali segatud ka telekommunikatsiooniettevõte Vimpelcom ning Usbekistani endise

investeeringutel?

–0,06%
väärtus 278 732,60 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

presidendi tütar.

aktsiate päevane muutus protsentides

Apple

0,67

Microsoft

0,33

Apranga

0
0
–0,21

Baltic Horizon Fund
Tallink
Olympic EG
Berkshire Hathaway B-aktsia
Lerøy Seafood
Statoil

le ning mitte kogu raha umbropsu investeerida. Jah, hajutamisest kodubörsil eriti
rääkida ei saaja likviidsust pole liigapalju,
kuid nõnda väikse summaga pole need riskid ülearu aktuaalsed.
Teine, end seni üsna lollikindlana tõestanud investeerimisidee, on paigutada
oma raha jupikaupa mõne suurema regiooni börsiettevõtete käekäiku jäljendavasse indeksifondi. Teenus-ja haldustasud
on talutavalt väiksed ning pole veel kuulnud, et keegi oleks parema pikaajalise passiivse investeerimisstrateegiaga lagedale tulnud.

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.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,29

t

487,00

Mootoribensiin,

Diislikütus,

47,66

t

463,75
t

457,75

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

295,50

Kerge kütteõli,

Põllumajandus
nael 453,59 g

Plii LME
Nikkel LME

2291
10160

Tina LME

20475

Tsink LME

2877

Väärismetallid
USD/unts,

=

143,20

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

1930
5794

USD/t

483,30

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

2141,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

405,25

147,05

unts 31,105 g

Hongkongi dollar
India ruupia

P/E

Hermes üllatas. Luksuskaupade
tootja eelmise aasta puhaskasum
suurenes 13 protsenti, ärirentaablus tõusis 32,5 protsendile ning

P/B

ROE

22.03

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

4,9%

0,72

0,8%

-

-

2,72

0,0%

Alma Media
Citycon

-

4,1%

2,25

-1,06

12,5

0,9

8,8

1,340

0,75

9,1

9,1%

0,83

3,0%

Elisa Comm.

32,98

-0,27

20,5

5,4

4,2

Harju Elekter
LHV Group

3,690

0,54

19,7

5,7%

1,11

4,1%

-0,94

-

0,6

-

-0,83

12,8

20,8%

2,65

0,0%

Finnair
Fortum

4,21

9,600

38 986
39 892

-

-

-

25,6

5,0%

1,28

7,3%

HKScan

3,40

-1,16

-

0,5

4,1

13,3

1,19

Kesko

-

-

-

2,8

Merko Ehitus
Nordecon

8,810

-1,67

1,260

-0,79

3 204
12 609

Olympic EG

1,860

-0,53

86 178

9,8

8,9%
26,6%

2,59

2,4%
8,1%

1,33

-

2,5

-3,25

3 455

34,2

1,9%

0,66

0,0%

Neste Oil
Nokia

35,81

0,387

4,95

-1,30

-

1,4

-

1,980

0,00

-

-

-2,7%

1,29

0,0%

Olvi

25,84

0,94

16,5

2,7

2,7

53 572
1 513

11,1

24,2%

2,68

3,5%

PKC Group

23,30

3,97

35,79

3,6

3,0

107,2

0,50

Stockmann

7,27

-0,41

-

0,5

-

0,80

0,0%
8,3%

10,85

-0,37

-

1,5

-

6,5%

0,00

-4,38

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,965

-0,21

13,900

0,00

GBP

0,868

Šveitsi frank

CHF

1,075

HKD
INR

8,389

DKK
THB

7,435

70,493

Taani kroon
Tai baat

37,434

JPY

121,580

Tšehhi kroon

CZK

27,021

CAD

1,435

Türgi liir

TRY

3,897

Korea won

KRW

1208,010

Ungari forint

HUF

308,290

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,125

USA dollar

USD

1,080

PLN

4,263

Rumeenia leu

RON

4,565

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

14,8

-23,0%
5,4%

15,1

19,4%

2,94

9,490

0,64

102 431
19 714
12 289

Stora Enso

15,0

15,4%

2,32

4,2%

0,600

0,00

-

128,2

-2,1%

1,12

0,0%

1,310

0,00

23 733

-

-

-

-

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

22.03

Riia

aktsia
Apranga
City Service
Invalda

aktsia

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

EUR/RUB

2,69

0,00

-

2,8

4,5

-

-

-

-

-

4,200

0,00

-

1,0

-

0,651

0,00

15,9

0,6

-

0,977

0,41

-

1,5

-

0,512

-1,16

1,9

1,1

-

0,250

0,00

-

0,5

-

-

-

4,82

-1,43

12,7

0,4

-

Siauliu Bankas

Latvijas Gaze

8,39

0,00

11,5

0,6

-

Snaige

9,18

-0,76

11,8

1,4

-

TEO LT (Telekomas)

9,4923

61,8110

Arco Vara

Skano Group

+0,81%

–4,38%

divid.
tootlus

%

Linas Agro
Panevezio Statybos

Grindex
Olainfarm

22.03

Vilnius

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

divid.
tootlus

14,5

0,502

Suurbritannia nael

P/B

66,0

2,860

1,956

P/E

%

124
3 276

Skano Group

7,442

eelm,

3 863

Silvano FG

CNY

muutus
hind, EUR

0,81

792,65

BGN

22.03

-0,64

967,30

1,509

käive kasvas 8%.

1,240

Plaatina NYMEX

SGD

Airbnb vallutab Hiina turgu Hiina turul kolmekordistatakse töötajate arvu, kohalike tarbeks muudeti teenuse nimi Aibiyingiks.

0,309

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

17,55

PANE TÄHELE
Siemensi juht müüs aktsiaid.
Seda 3,78 miljoni euro eest.

Baltika
Ekspress Grupp

Arco Vara

1250,16

Singapuri dollar

Kanada dollar

EUR

%

Kuld COMEX

1,397

Jaapani jeen

käive,

eelm,

PRFoods
Pro Kapital Grupp

Euroopa Keskpank
AUD

muutus

hind, EUR

–1,24

–1,35
–2,58

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

=

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

22.03

sulgemis-

–0,63

SINU ARVAMUS

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

3,093

22.03

Ryanair

ING pressiesindaja Raymond Vermeulen keeldus täpsemaid asjaolusid Reutersile kommenteerimast. “Meie panga kohta on Hollandi võimud algatanud kriminaaluurimise, mis sisaldab altkäemaksu-ja rahapesujuhtumeid,”
ütles ta.
Vermeuleni sõnul on ka USA võimud panga tegevuse vastu huvi
tundnud ning nendega tehakse
igakülgset koostööd.

–0,53

Viimased tehingud

USD

on sattunud uurimise alla seoses
rahapesu ja korruptsioonijuhtu-

päevane muutus

Hajuta ostud pikema aja peale

21.03

1127,67
955,95

Hollandi suurpank ING avalikustas viimase kvartali aruandes, et

Kuidas läheb Toomase

pealt tasub endale selgeks teha, midarisk
investeerimise kontekstis üldse tähendab.
Seda lähemalt uurides võib selguda, et madala riskiga investeeringute pähe turundatud tooted osutuvad pikas perspektiivis
tõeliseks raha ostujõu hävitajaks. Võtkem
või meie oma pensionifondid.
Mina soovitan Meelisel esmalt vaadata ringi kodubörsil ja miks mitte soetada
endale portfelli mõni väärt dividendiaktsia. Kodubörsi ettevõtteid on välismaistest
börsifirmadest üldjuhul lihtsam analüüsida ning nende aktsiate soetamine pole üle
mõistuse kallis.

Värvilised metallid

06

korruptsioonikahtlus

PORTFELL

Et aktsiate hinnad püüavad praegu tippe,
soovitan ostud hajutada pikema aja pea-

22.03

04

Hollandi pangal

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.

Siiski on Meelise küsimus igati õigustatud. Nii elus, äris kui ka investeerimisel on
kõige olulisem kõigepealt elus püsida. Sestap soovitan esmalt tehakõik endast olenev selleks, et hing võimalikultkaua sees
püsiks. Kõik muu on teisejärguline.
Sama mõtteviisi kasutaksin ka oma investeeringute haldamise puhul. Kui hinge
taga on 5000–10 000 eurot, siis kindlasti
ei paigutaks ma seda kõike aktsiatesse. Investeerimisnõustajad soovitavad sel puhul
tavaliselt lahutada oma vanus 100stning
nõnda leida soovituslik protsent portfellist, mis võiks aktsiatesse investeerida.
Ülejäänud raha soovitaksid spetsialistid
ilmselt paigutada rahulikumatesse varaklassidesse.
Minu hinnangul on see aga veidi lihtsameelne lähenemine ning pigem soovitan
lähtuda iseenda riskitaluvusest, eesmärkidest, ajahorisondist ja teadmistest. Kõige-

Kütused

02

PANGANDUS

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

ringud suurema ajavaruga (enne surma)
oma soosikute nimele.
Nõnda talitades on järeltulijail 20% tootlust
nagu maast leitud!

Eeskätt püsi elus

12

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

