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Kiirreageerimisrühm
Ida-Virumaal

Miljoniprobleem
haiglate rahastamises

Leedu pank Eesti
investori maiuspala

Tallinn Dollsi rõivaste valmimisega jännis olnud Mari Martin rajas Ida-Virumaale väiketootmise, et leevendada Eesti disainerite tootmismuret. Martin usub, et
uus lahendus raputab ajale jalgu
jäänud jaekaupmehi. 6–7

Haiglad teevad miljonite eurode eest tööd, millest haigekassa maksab kinni vaid osa. Põhjus
peitub suuresti EMO koormuses,
mis sunnib haiglaid edasi lükkama ka patsientide plaanilist ravi.

Eesti investorite meeli köidab
Leedu Šiauliu Bankas. Kes õigel
ajal aktsiat osta taipas, on saanud osa 81protsendilisest rallist. Panga tulemused on paljulubavad praegugi, kuid kas aktsiat osta enam tasub? 14–16
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Äripäev

Auaaltja

PÄEVA TEGIJA

Hakkab juhist
omanikuks
Tarkvaraarenduse, äri-ja IT-konsultatsioonifirma Iglu senisest juhist Kristjan Aiastest saab
ettevõtte omanik, kui töötajad ettevõtte seniselt omanikult Mart Nõmperilt välja ostavad. Aiastele kuulub edaspidi 50 töötajaga firma enamusosalus. Omanikuvahetus on nüüdseks kokku lepitud, Jäänud on vaid tehingu
lõplik vormistamine. Iglule panid aluse 2013. aastal tarkvarafirmast Nortal ära läinud töötajad.
Iglul hakkas kohe alguses
minema
hästi.
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Tegevusloata ja kahjumis
Eesti Ühistupank, mis rajati
lõviosas pealinna maksumaksja rahaga, kulutab
korraga panga asutamisele
ja Ühistupanga Asutamise
Sihtasutuse lõpetamisele.

Kaks aastat tagasi suvel koguneti rahvusooper Estonia sinisesse saali eesmärgiga asutada Eesti Ühistupank. Fotol Ester Tuiksoo ja tulevane panga juht Ülle Mathiesen.
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TELLIJATELE: Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu peab oma tugevuseks oskust väga erinevate inimestega suhelda.

Pärnu Konverentsid

2 UUDIS

toimetaja Harry Tuul

Äripäev

tel 667 0111

27.märts

toimetajad@aripaev.ee

2017

INTERVJUU

21.aprillil

Motivatsioon ja äri

KADRI AAVIK,
Tallinna Ülikooli sotsioloogia lektor,
Helsingi ülikooli külalisteadur

Vaata: pood.aripaev.ee

LÜHIDALT

Riik teenis ja kulutas eelmise

Sõõrumaa: pooldan
juhte nagu Trump
Eelmisel nädalal spekuleeriti, et turvafirma USS Security
omanikeringis toimunud muutus võib tähendada hoovõttu firma
müügiks, aga nii see siiski polnud.
Merit Pärnpuu

aastaga võrreldes vähem

merit.parnpuu@aripaev.ee

Rahandusministeeriumi andmetel olid riigi tulud jaanuaris 739,8 miljonit eurot ehk 55,4 miljonit eurot väiksemad kui aasta tagasi. Kuludeks suunati 635,9 miljonit eurot ehk 9,8 miljonit eurot vähem kui mullu Jaanuaris.
Maksuamet kogus jaanuaris maksudena
709,6 miljonit eurot, mis on 5 miljonit eurot
ehk 0,7 protsenti vähem kui mullu samal ajal.
Detsembris vähenenud riigi ja erasektori jaotatud kasumite kahanemise tõttu vähenes juriidilise isiku tulumaksu summa.

Rahapesu võttis ameti ka

Rasmannilt
Eesti kaudu toimunud Vene rahapesu tõttu
ametikoha kaotanud Danske panga juht Aivar
Rehe polnudki kogu loo ainus kaotaja samal
põhjusel kaotas töökoha ka Versobanki pikaajaline juht Riho Rasmann.
Postimees kirjutas, et tõenäoliselt olid Rasmanni kiiruga lahkumise põhjuseks kolm erakorralist kontrolli, mille finantsinspektsioon
korraldas Venemaa rahapesu tõttu Versobankis ning mille tulemusel tehti pangale ettekir–

jutused.

Kergemate liiklusrikkumiste
karistused võivad pehmeneda
Siseministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis loob väärteomenetluse seadustikku
uue karistusliigi lühimenetluse. Lühimenetlus kiirendab lihtsate rikkumiste menetlemist
ja vähendab inimeste liigset karistamist.
Lühimenetlust rakendatakse lihtsamate väärtegude puhul, millega ei kaasne kahju inimestele ega varale.
–

Turvafirma ainuomanikuks saanud Urmas
Sõõrumaa soovib USSiga laiendada hoopis
tegevust kinnisvarahoolduse äris.
Tegelete erinevate äridega nii siin kui ka väljaspool. Mis ärid mullu õitsesid ja mis kõrbesid?No minu ärid on kõik sellised, mi-

da ei saa ühe aastaga mõõta, eriti mis puudutabkinnisvara. Kinnisvaras läheb hästi.
Ja eks teenuseärides, mis mul on, nagu turvateenused ja kinnisvarahaldusteenused,
läheb ka hästi. Ei ole midagi väga hõisata,
aga kurta ka pole. Olen võtnud sellise hoiaku, et teen ainult neid asju ja sellisel viisil,
mis minu enda hingele rõõmu pakuvad ja
kus tegu käib rahanumbrist eespool. Kuid
rahanumbrist ei saa ka üle ega ümber, tuleb plussis olla.

haldamine võrdse mahuga ärisuunad. FOTO:

Eluaseme hinnad tõusid eelmise aastal
2015. aasta keskmisega võrreldes 4,7 protsenti ning aastases võrdluses tõusid korterite hinnad 4,5 ja majade hinnad 5,4 protsenti.
2011. aastal oli eluaseme hinnaindeksi aastamuutus 8,5%, 2012. aastal 7,3%, 2013. aastal 10,7%, 2014. aastal 13,7% ning 2015. aastal 6,9%.

piirkonnad seal kaotasin: need, mis jäid teisele poole rindejoont, aga iseenesest areneb
kõik mõnusasti.
Mis teenuseid USS Security peale turvateenuste täpsemalt pakub? Kinnisvarahaldu-

ses on tehnosüsteemid iseenesest ju nii lai
mõiste. See hakkab pihta sealt, et maja oleks
soe, elektrisüsteemid toimiksid, liftid töötaksid. Tegeleme kõige sellega, mis kinnisvara puudutab, et uksed käiks, kõik elektroonsed süsteemid töötaksid, tõkkepuud,
garaažid.

Kui suure osa moodustavad haldusteenused turvafirma USS Security põhitegevuse
kõrvalt? See on esialgu veel väike osa, aga

Mis eesmärgid on tulevikuks seatud? Arvan, et viie aasta jooksul võiks ta (kinnis-

de tegemisi jälgida ega tahaks neid kritiseerida.

vara haldus toim) ollavähemalt sama suur
kui turva pool.

Mida Trump endaga kaasa toob? Trump tõi

–

Kas Rotermanni kvartalis eelmise aasta lõpus valminud 48 merevaatega korterit on
kõik omale omaniku leidnud? Jah, need on

kõik müüdud.
Kui kiiresti tuksub pulss Rotermanni kvartali südames? Rotermanni 14 hoonekomplek-

sis käib paljudel pindadel klientidega koostöös siseviimistlus. Korterites on elanikud
sees, pea kõik korterid on omanikuleidnud
ja äripindadel käib viimase lihvi andmine.
Ma arvan, et kuskil kuu või pooleteise pärast tuleb suurejoonelisem uue väljaku avamine. Meil tekib korstna ümber veel teinegi väljak, mis tuleb hästi läbi mõeldud, hubane ja mõnus.

see on kasvav.

Kas teil on plaanis teenuste osakaalu laiendada? Ikka, muidugi.

Kuidas olete rahul praeguse valitsusega?
Mina ei nurise. Neil on oma töö ja minul
oma töö. Ja mul ei ole aega väga palju nen-

elevust kaasaja tekitab seda edaspidigi. Ma
ütlesin juba ammu enne valimisi, et mulle
sellisedlahendused meeldivad, sest maailm
oli liiga sumbunud olekus ja hästi palju oli
lõhkemata paiseid, mis peitsid endas võltsust, valetjavarjamist. Paljud asjad on hakanud avanema ja mul on selle üle ainult hea
meel. Igal juhul nõuab maailm teistmoodi
ja reaalsemat pilku elule.

jäi mijaoks segaseks. Loomulikult Euroopa
on mulle isiklikult lähemal ja terve tugev
Euroopa oleks ju väga tore, aga ega see Brexit ei tulnudka niisama. See tuli ikkagi sellelt pinnalt, et ju siis paljud ei olnud rahul,
mis toimus. Kõik oli natuke arusaamatu
ja natuke jõuetu, tegelikult võiks elu palju
konkreetsem olla. Mina ikkagipooldan selliseid juhte ja isiksusi, nagu on Trump. Liidrid olgu ka juhid.
Mis emotsioone tekitab Brexit? See
nu

Kaasaegsed lamekatused
•
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Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

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

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

tel +372 51 75 920 | www.ucrent.ee

on USSis turvamine ja kinnisvara

ERIK PROZES

Kas sõjategevus Ukrainas sealseid ärisid ei
mõjuta?Ei mõjuta. Mingil hetkel ma mingid

Kes on teie suuremad konkurendid kinnisvara korrashoiu valdkonnas? Haldusvallas
on ikka suuremadkonkurendid SOL ja ISS.

Majad kallinesid korteritest
rohkem

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa loodab, et viie aasta pärast

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

www.ava.ee
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REKLAAM 3

AKTIVEERI UUS
TÖÖHOIAK

MODULUS KÕRGUSES
REGULEERIV LAUD ALATES

465,-€
+

Meie keha vajab liikumist. Muuda oma tööhoiak aktiivsemaks kasuta istudes ja seistes nii
palju erinevaid tööasendeid kui võimalik. Muutuv tööasend on parim tööasend! Loo tugevam,
parem ja võimekam Mina. Avasta enda jaoks ergonoomiline kontorimööbel ajtooted.ee.
-

6000 270

ajtooted.ee
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ÜHISTUPANK

Maksumaksja raha
muudkui kulub
loodavas pangas
Suuresti tallinlaste maksudest rahastatud Eesti
Ühistupanga asutamisest saab suvel juba kaks aastat,
kuid sel teisipäeval kogunev korraline üldkoosolek saab
tõdeda, et pank on endiselt tegevusloata ja kahjumis.
Koit

Brinkmann
Väikenurm

Marge

aripaev@aripaev.ee

Äripäeva käsutuses olevast tulundusühistu Eesti Ühistupanga majandusaasta aruandest selgub peale selle, et peamine kulu
oli juhtkonnale makstud tasud. Mullu läks
alates 3. veebruaristkuni aasta lõpuni juhatuse ja nõukogu tööjõukuludeks koos sotsiaalmaksuga kokku 306 000 eurot.

Kuid see pole veel kõik

368 000

euroni küündis tegevusloata Eesti Ühistupanga
kahjum eelmisel aastal.

Paralleelselt tiksus selle aasta veebruari lõpuni ka likvideerimisel olev Ühistupanga
Asutamise Sihtasutus, mille tööjõukulud
eelmise aasta algusest olid sotsiaalmaksudega ligi 318 000 eurot.
Osaliselt kattusid ka mõlema juhatuse ja
nõukogu liikmed. Nii olid Ülle Mathiesen

ja Roul Tutt nii Ühistupanga kui ka Ühistupanga Asutamise juhatuses. Tutt oli ka
viimase likvideerija. Samuti olid mõlemas
nõukogus Ahti Kallaste jaTaavi Aas.
Tallinna linn rahastas likvideerimisel
olevat Ühistupanga Asutamise Sihtasutust
mullu 300 000 euroga ning 2015. aastal anti sinna 275 000 eurot.

Mullu veebruaris äriregistrisse kantud
tulundusühistul Eesti Ühistupank tekkis
aga vahepeal kriitiline seis omakapitaliga.
Sellele juhtis panga nõukogu ja juhatusetähelepanu Ühistupanga revisjonikomisjon,
tehes ka ettepanekud majandusseisu parandamiseks ja kulude vähendamiseks.
Revisjonikomisjon leidis, et juhatuse
liikmete tasu võiks vähendada ja nõukogu
liikmetele tasu mitte maksta seni, kuni finantsseisund paraneb. Nõukogu otsustaski jaanuaris toimunud koosolekul peatada
kuni üldkoosolekuni nõukogu liikmetele
tasude maksmine. Ainsana pääses kärpekirvest nõukogu esimees Mae Hansen, kes
sai tasu edasi.
Kas juhatuse liikmete tasusid vähendati, seda revisjonikomisjoni aruandes märgitudpole ning ka Ühistupanga juhatuse esimees Ülle Mathiesen jättis selleleküsimusele vastamata.Küll on tema sõnul Ühistupanga juhatuse kolme liikme töötasud Eesti finantsturu keskmisel tasemel.
“Me loodame, et saame finantsinspekt-

sioonist tegevusloa käesolevaks suveks kätte,” märkis Mathiesen.
Mullu jaanuaris sisse antud tegevusloa
taotlust menetletakse siiamaani. Eelmise
aasta novembris ilmnes, et tegevusloa väljastamiseks soovib finantsinspektsioon varem kokkulepitud omakapitali täiendava
sissemakse suurendamistrohkem kui kaks
korda. Selle nõude täitmiseks vajas Ühistupank lisaaega, mille tulemusel lepiti kokku
tegevusloa menetluse pikendamine.
Veel 4,2 miljonit eurot

Suurenenud kapitalinõude täitmiseks otsustas ühistu asutajaliige Tallinna linn
2016. aasta lõpus linnavolikogu kaudu, et
vajadusel suurendatakse järgnevatel aastatelpanga omakapitali 4,2 miljoni euro võrra. Selles ulatuses hakatakse katma panga
esimeste tegevusaastate kahjumit.
Mathiesen selgitas, et kuna tegemist on
täiesti uue panga loomisega, siis see võtabki aega. “Lisaks peab arvestama, et taasiseseisvunud Eestis ei ole kunagi ühistulistel
alustel panka loodud ja osasid regulatiivseid protsesse rakendatakse esimest korda,” sõnas ta.
Finantsinspektsioon kommenteeris lühidalt, et Eesti Ühistupanga tegevusloa taotlemise menetlus kestab, kuid kahjuks ei ole
käimasolevate menetluste kohta võimalik
detailsemat info anda.
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Kaks aastat tagasi veebruaris
teatasid Eesti Ühistupanga

asutamisest

toonane

abilinnapea Taavi Aas
(vasakul), panga juhatuse liige
Roul Tutt ja juhatuse esimees
Ülle Mathiesen.
FOTO: RAUL MEE

ÜKS KÜSIMUS

Miks Ühistupangal
ei ole siiani
krediidiasutuse
tegevusluba?
Ülle Mathiesen
Eesti Ühistupanga juhatuse esimees

Eesti Ühistupanga puhul ei
ole tegemist toimiva äri pan-

gaks ümberkujundamisega,
vaid täiesti uue panga loomisega ning see võtabki aega.

Lisaks peab arvestama,
et taasiseseisvunud Eestis ei
ole kunagi ühistulistel alustel panka loodud ja osa regulatiivseid protsesse rakendatakse esimest korda.
Pangandus on arenenud
riikides üks väheseidkõrgendatud tegevusnõuetega majandusharusid. See tähendab, et seaduse tasandil
on reglementeeritud nõuded
panga tegutsemiseks vajalikule kapitalile ning kapitalipuhvritele. Samuti on seadustes väga täpselt määratletud tegevuslubade väljastamine ning edasise tegevuse
järelevalve.Kõrgendatud tegevusnõuded on seatud selleks, et kaitsta hoiustajate
huve. Me loodame, et saame
finantsinspektsioonist tegevusloa selleks suveks kätte.

Nõukogu liige Jüri Mõis: linna raha kulutamine on rumal
Ühistupanga nõukogu liige
Jüri Mõis on rahul, et panga
alustamine toppabja usub,
et on suutnud sellele kaasa
aidata.
Mäletan, et otsustasite, et vastupidiselt Ain Hanschmidtile te
raha Ühistupanka ei panusta.
Kas tegite mõistliku otsuse? Jah,
tundub küll. See taust panga

Kas olete mõelnud nõukogust
lahkumisele? Olen mõelnud,

kaua nad mindkannatavad seal.
Ise ma küll sealt ära ei lähe. Minu eesmärk on inimestele selgitada, et linna raha seal kulutamine on rumalus. Mina lootsin,
et kandeid ei tehtagi panga arvelduskontole, aga need on tehtud, kuid raha on alles. Minu arvates on mul õnnestunud suur
rahaline kahju ära hoida.

le küsimustele vastata. Küsige
Mae Hansenilt (nõukogu esimees toim).

ti. Finantsinspektsioon ei lähtu emotsioonidest, vaid analüüsist.

Kuidas suhtute sellesse, et revisjonikomisjon soovitas juha-

–

Linnavolinikuna hindan
Ühistupanga ümber toimuvat üheselt see on Tallinna maksumaksja raha ebamõistlik kasutamine.
Iseenesest on ühistuline tegevus mõistlik asija ka
–

Juhatus: Ülle Mathiesen, Roul
Tutt, Katrin Orav.
Nõukogu: Mae Hansen, Ahti
Kallaste, Ain Hanschmidt, Hardi Kampus, Jüri Mõis, Jaanus
Murakas, Kalev Kreegipuu.
Hanschmidti vahetab välja Tallinna finantsjuht Katrin Kendra.
Sisseastumismaks 10 eurot.
Osamaks eraisikule minimaal-

selt 350 eurot, juriidilisele Isikule minimaalselt 1500 eurot.
Asutasid tunamullu Juunis
119 eraisikut ja 34 juriidilist isikut,
sh peale Tallinna linna Mainor,
E-Piim Tootmine, Silikaat Grupp,
Saidafarm, Fund Ehitus. U.S. Invest ja Seven Oil. Samuti Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna Hoiu-Laenuühistud, EELK Varahaldus ja
paljud väikeettevõtted, nt perearstikeskus Remedium.
Liikmeid mulluse seisuga 161.
Ühistupanga tegevuskulud
olid mullu üle 64 000 euro, sellest osteti Äripäeva andmetel
ca 50 000 euro eest õigusabiteenust AB Varulilt.

LOE VEEBIST
Pikemalt teema kohta.

www.aripaev.ee

Elektrum ei ole lihtsalt elektritarnija,
vaid kõige sõbralikum elektrimüüja
Eestis. Seetõttu oleme otsustanud
teha kingituse meie klientidele.
Olles Elektrumi äriklient, saavad ka
kõik Sinu firma töötajad sõlmida
elektrilepingu sõbrahinnaga!

Küsi lisa oma kliendihaldurilt
või helista 711 5555

elektrum.ee

tuse liikmete tasu vähendada
ja nõukogu liikmetele tasu mitte
maksta seni, kuni rahaline seis
on parem? Sellele vastamine tähendaks sisulist vastust. Ma ei

taha sellele vastata. See

on

üks

teravatest teemadest.
Kui palju teravaid teemasid on?

Kas selles on mingi osa ka finantsinspektsioonil, kes ei ole
tegevusluba andnud? Kindlas-

Hanno Matto
Tallinna linnavolikogu liige (SDE)

Eesti Ühistupank

Ühistupanga nõukogu liige
Jüri Mõis

Mille taga pangaga alustamine
seisab? Ma ei tahaks sisuliste-

töölehakkamiseks on osutunud
veelgi raskemaks, kui oletasin.

Savisaare pärand elab
edasi

MIS ON MIS

panga olemasolu.

Ühistupanga majandustulemused head ei ole. Ei saagi olla
head. Iga ettevõtte käivitamine on alguses suurtes miinustes. Saab paralleele tuua kas või
LHV pangaga. TransferWise ei
ole tänaseni kasumis.

KOMMENTAAR

pangandusvormina ei ole
see taunitav, aga praegusel
juhul tuleb ju üle 98 protsendi rahast Tallinna eelarvest. Normaalne oleks ühistulise tegevuse puhul, et panustatakse võrdselt. Häda
ongi selles, et linn kontrollib
praegu ühte häält, aga sisse on pannud pea kogu osakapitali. Laiem kontekst on
selles, et Edgar Savisaare pärand elab edasi. Tegemist on
munitsipaalkapitalismi ehitamisega. Avalik võim ei pea
tegutsema valdkonnas, kus
erasektor tuleb toime.Kui
meil oleks turutõrge, siis
oleks normaalne, et riik või
linn läheb oma kapitaliga
sisse. Finantssektoris ei ole
meil ju turutõrget.
Eriti kurb on see, et kui finantsinspektsioon nõudis lisagarantiid järgmiste aastate kahjumi kandmiseks, siis
volikogus lihtsalt suruti see
otsus läbi. Kui varem pandi osakapitali raha, siis nüüd
võeti pikaajaline 4,2 miljoni euro suurune garantii ka
veel peale. See on eriline nahaalsus.
Ühistupanga juhatuse
tööd hindan ma ebarahuldavaks, aga samas olen rahul, et see töö on olnud ebarahuldav, sest sel hetkel, kui
see monstrum saab tegevuslitsentsi, siis alles hakkavad
kahjumid tekkima.
Tuleb teha poliitiline otsus jaTallinna linn peab
Ühistupangast väljuma.

Minu jaoks on
terav teema juba

Arvan, et neid on väga palju.
Minu jaoks on terav teema juba
panga olemasolu.
Kui palju teile sarnaseid kriitikuid Ühistupangaga seotud on?

Neid on ikka päris kõvasti, kes
selle asja suhtes kriitilised on.
Arvan, et nad on algusest peale
kriitilised olnud.
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Le Pen
kohtus
Moskvas
Putiniga
Venemaa president Vladimir
Putin kohtus reedel Moskvas
Prantsusmaa äärmusparempoolse Rahvusrinde juhi Marine Le Peniga, kes lubab Prantsusmaa välja viia nii eurost kui
ka Euroopa Liidust.
Le Pen lubas Putinile, et kui
temast saab lähenevatel valimis-

telPrantsusmaa president, siis ei
toeta ta Euroopa Liidu poolt Ve-

nemaalekehtestatud sanktsioonide jätkamist, vahendas agentuur Bloomberg.
Nii Le Pen kui ka Prantsuse konservatiivide kandidaat
Francois Fillon toetavad Venemaaga lähedasemaid suhteid.
Nädal tagasi toimunud presidendikandidaatide teledebatis ütles Fillon, et on valmis aktsepteerima ka Krimmi annekteerimist. Tsentrist Emmanuel
Macron seevastu toetab suhetes
Venemaaga Saksamaa kantsleri Angela Merkeli seisukohta,
et sanktsioonid peavad praegu
jõussejääma.
“Ma olen alati olnud sanktsioonide vastu,” ütles Le Pen enne Putiniga kohtumist. “Ma olen
alati leidnud, et need töötavad
soovitud eesmärgile vastu.”
Le Pen ütles, et tahab Venemaa ja Prantsusmaa koostööd
võitluses islamiterrorismi vastu.
Le Peni nõunik Florian Philippot eitas samal ajal, et Marine Le Pen küsib Moskvas rahalist
tuge, kuna Prantsusmaa pangad
keelduvad parteile valimiskampaaniaks laenu andmast. Le Pen
on öelnud, et räägib pigem rahvusvaheliste laenuandjatega.
Varem on Le Peni partei Tšehhi-Vene pangalt laenu saanud.
“Kui Fillonil oleks väljavaateid võita, siis Putin Le Peniga ei
kohtuks,” kommenteeris Bloombergile Moskvas asuva poliittehnoloogiate keskuse direktor Igor Bunin. “Aga kuna ta on

veendunud,

et Macron on sama

mis Merkel, siis otsustas ta kõik
ühele kaardile panna.”
Putin eitas kohtumise alguses edastatud telepildis, et üritab Prantsusmaa valimisi mõjutada.
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Kiirreageerimisrühm turgutab
Tallinn Dollsi rõivaste
valmimisega jännis olnud
Mari Martin rajas Ida-Virumaale
väiketootmise, mis pakub
leevendust nii tema enda
kui ka teiste Eesti disainerite
tootmismuredele.
Katre Pilvinski
kaasautor

“Väiketellijana ei ole sa kunagi ühegi tootja
jaoksprioriteetne,” kurtis Martin. Varem on
tema firma KM Ideas OÜ, mis tegeleb peamiselt Tallinn Dollsi rõivabrändi tootmise
ja müügiga, kasutanud allhankeid. “Kuid
allhankijate leidmine muutus keeruliseks
ning olime olukorras, kus oma tootmise
ülesehitamineoli vajalik eelkõige fookusega miniseeriatele,” ütles ta.
Martin lõi firma KM Ideas kaudu tootmise Ida-Virumaal Kiviõlis. Tootmisüksus
alustas vaid Tallinn Dollsi rõivaste valmistamisega, kuid nüüd pakub tootmislahendust ka teistele brändidele. Tootminekäivitati eelmise aasta lõpus ning see on tegutsenud neli kuud. Seal töötavad neli õmblejat
ja brigadir. “Tootmisüksus panustab eelkõige kiirusele, et tellimuste täitmise aeg oleks
võimalikult lühike,” lausus Martin.
Kui ettevõtte tootmine asub Kiviõlis,
siis tootearendusüksusasub Tallinnas Koidu tänaval ning tegeleb tootmise tehniliste ettevalmistustega. Seda on toetanud EAS
162 714 euroga ning see summa kulus spetsiifilisele trükimasinale, mis trükib naturaalseid kangaid. “Seda me veel ootame. See
oleks Eestis esimene omataoline ning sellele
on ligipääs kõikidel Eesti disaineritel,” märkis Martin. Kokku oli moedisainerite ühise
tootmisüksuse loomise projekti maksumus
koos omafinantseeringuga 203 393 eurot.
–

Tellimused uuelt platvormilt
Väiketellimuste tootmine käib koostöös
ettetellimiskeskkonnaga Pre-o-Porter.com.
Platvormi kaudu saavad inimesed teha tellimused enne tootmist ning sellekaudu finantseerida disainerite tööd.
“Platvormi äriloogika on see, et ta aitab
disaineritel kasvada miniseeriate suunal.
Praegu teevad disainerid enamasti ateljeemoodi, kuna neil pole ressurssi ega võima-

Tallinn Dollsi juht
Mari Martin asutas
Kiviõlis tootmisüksuse,
mis pakub
leevendust ka teiste
Eesti disainerite
tootmismuredele.
FOTO: ANDRES HAABU

Kui meie

otsime endale
ateljeesse õmblejat, siis võtab
see umbes aasta, et leida õige
töötaja.
moekunstnik Aldo
Järvsoo

PANETÄHELE

EASi toetused projektile
KM IdeasOÜ sai toetuse loomemajanduse taristu- ja tehnoloogilise võimekuse arendamise voorust 162 714,40 eurot. Kokku oli
projekti maksumus koos omafinantseeringuga 203 393 eurot.
Pre Production OÜ sai starditoetuse 14
400 eurot ja loomemajanduse taristu ja tehnoloogia arendamise toetuse väärtuses 99
253,09 eurot (toetuse saamine kinnitatud,
kuid väljamakseid veel tehtud ei ole).

lusi investeerida tootmisesse,” selgitas Martin, kes on platvormi ärimudeli autor.
Pre-o-Porter.com platvormi haldab Pre
Production OÜ, mis sai EASilt projektile
99 253 euro suuruse toetuse. “Projekti raames arendatakse välja ka teine platvorm
onlinepattern.com. See on platvorm, mis
ühendab loomemaastikul disainerid, lõi-

ketegijad ehk konstruktorid ja kangapakkujad. Siin võib tuua paralleeli inseneride
valdkonnas GrabCADiga,” märkis EASi loomemajanduse programmijuht Katre Purga.
Disainerite hinnavõit
Moekunstnik Aldo Järvsoo sõnul on kiir-

reageerijate tootmisüksus Ida-Virumaal

hädavajalik. “Kiirreageerimistootmine on
selline asi, mis peaks Eesti disaineritelolema. Tellimusi võib tulla väga kiireid ja väga palju. Tänu sellele tootmisüksusele võidavad disainerid hinnas. Kõik, mis Harjumaal toimub, on natuke kõrgema hinnaga,” selgitas ta.
Teisalt, mujale kui äärealadele on tootmisüksuste rajamine keeruline, sest ainult
seal on oskustöölised alles. Näiteks Tallinnas on paljud õmblejad vahetanud pärast
suurte õmblusfirmade lagunemist eriala.
“Kui meie otsime endale ateljeesse õmblejat, siis võtab see umbes aasta, et leida õige
töötaja,” möönis Järvsoo.

TULE EHITUSMESSILE!
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Eesti disaini

Tule, valmista ette ja vii ellu Eesti energeetikat
mõjutavad suurprojektid!

76934

ARENDUSTE

juures.

Eesti Energia arendusteenistuse ees seisavad
kogu kontserni tulevikku mõjutavad olulised
ja suuremahulised arendusprojektid.

PROJEKTIJUHT

eurot kahjumit teenis KM Ideas OÜ
2015. aastal 95 372eurose käibe

Ootame oma meeskonda arenduste projektijuhti,
kelle ülesandeks on tuvastatud ärivõimaluse,
PÕLEVKIVIGAASIST BENSIINI tootmise
investeerimisotsuse ettevalmistamine ja
tehase rajamine. Projekti eesmärk on jõuda
investeerimisotsuseni 201 7. aasta lõpuks
ning seejärel tehase ehitamine ja käivitamine.

Jaekaupmees
jääb rahulikuks
Ülemiste ja Viru keskus teevad suurimaid
Eesti moekaupade käibeid ning Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ei usu, et uus
platvorm tuleb neid segama.
“Jaemüüjate käivet selline ettevõtmine ei

Tule, sest meiega koos tegutsed Eesti jaoks
strateegiliselt olulises valdkonnas ning lood
väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku!

ohusta kindlasti mitte.Start-up’id tekitavad
probleemi, mida tegelikult ei ole. Siis nad
lahendavad selle probleemi ära ja üritavad
kunstlikult tekitatud probleemi lahendust
maha müüa,” kommenteeris Pärnits.
“Kuid väga hea, et teevad, sest paljudest
sellistest pisikestest algetest võib midagi suurt ka tekkida, kuid praegu ma küll
ei näe, et massid hakkaksid uue platvormi
kaudu rõivaid ostma. E-kaubandus on üks
asi, mis trügib kaupmehe või poepidaja vanale mängumaale, kuid uus platvorm mind
väga ei šokeerinud,” märkis ta.
Ülemiste keskuses on Eesti disainitoodangust esindatudkõik Baltika grupi kaubamärgid ja Kairi Vilderson ning Pärnitsa
sõnul suuremat nõudlustEesti disaini järele keskuses polegi.
Moekunstnik Tiina Talumees arvab, et
platvormi suurim kasutegur disaineri jaoks on kindlasti tootmisriskide maandamine.
“Pre-o-Porter on väga põnev uus lahendus, mis on heaks abimeheks brändile parimate tooteotsuste tegemisel. Meie jaoks
on see kindlasti hea võimalus astuda Eesti
naisele samm lähemale, jälgida, mis talle
meeldib, mida ta vajab, mida ta tahab kanda.Lisaks on kogu süsteem tehtud nii mugavaks kliendile toodud disaineridkokku
ühte kohta. Just nendel põhjustel otsustasimegi ka oma kollektsiooni platvormiga liita, et veelgi paremini tunnetada klienti ja
olla tema jaoksmugavalt kättesaadav,” rääkis Talumees.
Mari Martin usub, et kõige rohkem on
uudsest lahendusest šokeeritud jaekaubandus, kuna see kipub kõige rohkem ajale jalgu jääma. Poodidesse jõuavad disainerrõivad pärast ettetellimist ja siis juba
täishinnaga.
uue

–

Eesti Energias Sinust sõltub!
Täielik info Eesti Energia tööpakkumiste lehel.

energia.ee/tule

Soodushinnaga ettetellimine

Baltika Grupi jaekontseptsioonide ja brändingu arendusjuht Maire Milder ütles, et
see, et uus portaal pakub kliendile võimalust tellida disainerbrändide esemeid soodushinnaga ette, on kindlasti teatudklientide jaoks oluline argument ja loodetavasti annab Eesti disainile võimaluse veelgi
kasvada.
“Täpsustan, et moeäris ei toimu allahindlused ainult hooaja lõpus, vaidka hooaja keskel (mid-season sale), lisaks praktiseerivad paljud rahvusvahelised moebrändid spetsiaalseid pakkumisi aina levinum on näiteks see-now-by-now-printsiip,
kus moebränd pakub eeltellimiseks esemeid, mida ta samal ajal catwalk’i laval näitab. Samas on ja jäävad ka need kliendid,
kes tahavad osta just täpselt siis, kui tekib
soov ja nad külastavad oma lemmikbrändi kauplust või e-poodi ja teevad ostu kohe,” rääkis Milder.
–

EUROOPA LIIT

Eesti kaotas vaidluse
suhkrutrahvi üle
Eesti jäi kohtus alla Euroopa

Komisjonile, kui nõudis suhkrutrahvi vähemalt osalist tagasisaamist. Veel pole selge, kas
Eesti jätkab vaidlust.

selge, kas valitsus kaebab otsuse
edasi. Edasisi samme kommenteerib ministeerium pärast otsusega tutvumist.

Valitsus otsustas kaks aas“50 : 50,” vastas maaelumitat tagasi esitada hagi Euroopa
Kohtusse, et saada Euroopa Liinisteeriumikaubanduse japõllumajandussaadusi töötleva dult vähemalt osaliselt tagasi
34,3 miljonit eurot suhkru ületööstuse osakonna juhatajaTaavi Kand, milline tõenäosus oli, liigse laovaru eest makstud taet Eesti kaotab. “Argumendid su. Eesti nõudis, etkomisjon arolid mõlemal. Otsus on praegu vestaks otsuse ülevaatamiselkaselline, nagu ta on.”
he Euroopa Kohtu 2012. aasta
Kand sõnas, et praegu ei ole kohtuotsusega, millega tühista-

ti muude toodete, mitte suhkru
üleliigse laovaru eest tasu määramise otsus. Lisaks ka kohtuotsusega, milles Euroopa Kohus
leidis, et õigusakte ei saa üksikisikutele rakendada, sest neid ei
avaldatud õigeks ajaks liikmesriigi keeles.
Üleliigse laovarutekitas Eestile Oliver Kruudale kuulunud
ja 2011. aastal pankrotistunud AS Luterma, millelekuulus
kommivabrik Kalev.
ÄRIPÄEV.EE
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MEDITSIIN

Haiglatel jääb
ületöö eest
miljoneid
saamata
Kuigi lepingumahtu ületava töö tegemine
on haiglatele justkui vabatahtlik tegevus,
siis reaalsuses ei ole erakorralise arstiabi
mitteosutamine võimalik, kirjutas ajaleht
Meditsiiniuudised.
Triin Tabur
triin.tabur@aripaev.ee

Nii tehakse miljonite eurode eest tööd, millest haigekassa maksab haiglatele kinni
vaid osa. Lepingumahtu kuni 5% ületav teenus makstakse välja ambulatoorses ja päevaravis koefitsiendiga 0,7 ning statsionaarses arstiabis 0,3. Sellest edasineületöö tuleb
haiglal lihtsalt kuludesse kanda.
Haiglate liidu juhi ja haigekassa nõukogu liikme Urmas Sule seisukoht on, et ületöö tegemine ei ole haiglate huvides, aga kohustusi täitmata jättaka ei saa. “Ületöö tähendab alandatud koefitsiendiga rahastamist.Eks kõik tahaksid saada töö eesttasustatud ikkagi koefitsiendiga 1,0,” ütleb Sule.
Läänemaa haiglas tehti mullu haigekassa lepingut ületavat tööd 197 758 euro ulatuses, koefitsiendiga sai haigla sellest kätte
74 293 eurot. Haigla ravijuht Kai Tennisberg
ütleb, et haigla püüab väga täpselt lepingut
jälgida.Ta lisab, et igal nädalalmuudab Lää-

nemaa haigla plaaniliste haigete vastuvõttu vastavalt sellele, kuivõrd on haigusjuhte erakorralise meditsiini osakonna (EMO)
kaudu lisandunud.
Kirde-Eestis asuval Rakvere haiglal jäi
mullu ületöö eest saamata 447 667 eurot.
Haigla juht Ain Suurkaev kinnitab, et seda
mõjutasid EMO kaudu lisandunud ambulatoorsed juhtumid ja statsionaarne pool.
Haigla ambulatoorsest ületööst moodustas mullu 27% EMO töö. “Ole siinfakiir ja ennusta siis ette, kui palju EMO uksest inimesi
ühel või teisel ajal siseneb: ilmad mõjutavad,
üritused mõjutavad. Ja kuidas ikka seda kõike täpselt plaanilisest eriarstiabi tööst eraldi reservis hoida,” arutleb Suurkaev.
Ta tütleb, et EMOsse pöördujate arv kasvab pidevalt ja on nähavahetu suhe ambulatoorse ning statsionaarse arstiabi ja perearstide koormatusega ning nenderaviviiside kättesaadavusega. “Mida raskem on arstile planeeritult pääseda, seda suurem on
EMO koormatus,” lisab ta.
Kuressaare haigla juht Märt Kõlli ütleb,
et mullu oli nende ületöö summa koefitsienditaumbes 250 000 eurot, mida haigekassa

Põhja-Eesti

Regionaalhaigla
traumapäev märtsi

alguses koostöös
Lääne-Tallinna

Keskhaiglaga
õpetas meedikuid
erakorralisi haigeid
veel kiiremini aitama.
FOTO:TERJE LEPP

rahastas umbes 75 000 euro ulatuses. Seejuures moodustasid erakorraliselt hospitaliseeritud 58% hospitaliseeritute üldarvust.
“Kuna erakorraliselt hospitaliseerituga seotud haigusjuht on patsiendi seisundi, erakorralise diagnoosimisvajaduse ja muu sellise põhjuse tõttukallim, tekitab see olukorra, kus keskmine juhuhindkujuneb plaanitust kõrgemaks,” räägib Kõlli.

Viljandi haiglal jäi ületöö madalama
maksumuse tõttu võrreldes tavatööga eelmisel aastal saamata üle 100 000 euro potentsiaalset tulu. Põlva haiglas oli mullu
ületööd vähe ja enamik jäi esimesse poolaastasse, kinnitab haigla ülemarst Margit
Rikka. “Ületöö tasustamine on tõsine probleem,” ütleb Rikka, “seega püütakse haiglas
seda lihtsalt mitte tekitada.”

EMO võiks olla avatud arvega

Suurhaiglatel saamata miljoneid eurosid

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev on seda
meelt, et erakorralise meditsiini teenuse rahastamine peaks olema haigekassa rahastusmudelis n-ö avatud kohustus. Sama mõtte on välja käinud arstide liit. “EMO ei tööta ju eelregistreerimisel jasee pole koht, kuhu tullakse saatekirjaga,” jätkab Suurkaev.
Ta rõhutab, et inimest, kes tuleb EMOsse ja vajab ruttu ravi, ei saa koju saata. “Tema elu jatervisega tuleb tegeleda sõltumata
haigekassa lepingust. Siseerialal pole meil
ka statsionaaris plaanilist ravitegevust, mida saaks ära jätta,” ütleb Suurkaev. EMO teenus moodustab Rakvere haiglas 33% kogu
ambulatoorsest mahust.

Kesk-ja regionaalhaiglate enda kanda jäänud ületöö summad on teisest suurusjärgust ja võrreldavad mõne maakonnahaigla või perearstikeskuse 2017. aasta eelarvega. Nii näiteks oli Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2016. aasta ületöö kokku 5,6% lepingumahust, millest saamata jäänud tulusid
oli 3,4% ehk umbes 4,7 miljonit eurot. Võrdluseks, Põlva haigla leping haigekassaga on
alanud aastaks 4,1 miljonit eurot, Läänemaa haigla oma 3,9 miljonit ja Rapla oma
3,9 miljonit eurot. Regionaalhaigla juht
Agris Peedu kinnitab, et üle poole saamata
jäänud rahast oli erakorralise iseloomuga.
Tartu Ülikooli Kliinikumist läks koefit-

BÖRS

MÄRKA JA KIIDA Kas kalakasvatajate
aktsiatel on lagi käes?
TEENINDAJAT!
www.heateenindus.ee

Peatoetaja:
SIRJE RANK

sirje.rank@aripaev.ee
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KRISTI LEIDSAAR
Kinnisvaramaakler

Gsm: +372 5560 3055
E-post: kristi@skanton.ee
www.skanton.ee

Mullu jaanuaris tehti Norras
ajalugu nafta hinna langus ja
kasvav nõudlus mereandide järele tekitas olukorra, kus lõhe
hind (4,5 kilo) ületas Brenti nafta barrelihinna.
–

Nüüd aga tuleb järjest uudiseid, et analüütikud tõmbavad
kalatootjate aktsiate hinnasihte alla. Reedel langetas SEB ka
investor Toomase portfellis oleva Lerøy Seafoodi aktsia hinnasihti ja muutis soovituse “osta”
pealt “hoia” peale.
Lõhe hinna tõusu taga on olnud nõudluse kasv, mida tõukavad tagant nii tervise- kui ka
keskkonnahoiu trendid ning
mitme seni kehtinud kaubanduspiirangu kadu. “Meie arvutuste järgi kasvab nõudlus Atlandi lõhe järele keskmiselt 12%
aastas. See tähendab, et igal aastal on vaja lisaks 200 000 ton-

55%

kerkis mullu kalasektori
indeks Oslo börsil, kuid

see aasta on alanud üle
10% suuruse langusega.

lõhet, et hoida hind stabiilne,” ütles Rootsi majanduslehele
Dagens Industri Norra mereandide nõukogu analüütik Paul T.
Aandahl.
ni

Hind on valusalt kõrge
“Näeme, et tarbijad on hakanud vähem värsket lõhet ostma
ja et eksport Euroopasse väheneb. Eelkõige Aasias näeme aga
nõudlusekasvu ning ka võimet
maksta kõrgemat hinda,” ütles
Paul T. Aandahl. Ta prognoosib, et hinnatase jääbkikõrgeks.

Nordea kalandussektori analüütik Kolbjørn Giskeødegård
ütles Dagens Industrile, et tuludepoolest võib see aasta mullusest parem tulla. Mullu oli kala
turuhindküll rekordiline, kuid
lepingud olid sõlmitud pikema
aja peale madalamalt hinnatasemelt. Aasta lõpul sõlmiti
aga hulk uusi lepinguid juba
kõrgemalt hinnatasemelt, mis
annab alust oodata paremaid
tulemusi.
Norra varahaldusfirma
Alfred Berg Kapitalforvaltning
ASi aktsiate osakonna juhtLeif
Eriksrød on arvamusel, et kalatootjatel tuleks kala rohkem
väärindada, et iga kala eestrohkem raha kätte saada. Näiteks
müüa kalad fileena.
“Meile meeldib see sektor
jätkuvalt, kuid sealne hinnatase on juba nii kõrge, et järgmist tõusu annab oodata,” ütles Eriksrød.
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EMO ei tööta ju
mingil eelregistreerimisel ja see
pole koht, kuhu
tullakse saatekirjaga.
Rakvere haigla juht
AinSuurkaev

13,2miljoni

euro eest tegid
haiglad mullu lepingumahtu ületavat tööd. Esimesel poolaastal 8,3 miljoni euro eest ja teisel
4,9 miljoni euro eest.
siendiga haigekassale arveid summas 5,37
miljonit eurot, saamata jäi 3,01 miljonit.
Ida-TallinnaKeskhaiglas osutatieelmise
aasta jooksul eriarstiabi üle haigekassa lepingu mahu 6,2 miljoni euro eest (33 000
ravijuhtu), millest koefitsientidega maksti
kinni 2,6 miljonit eurot. Seega haigla kanda jäi 3,6 miljonit eurot. “Kui vaadata haiglate aasta lõpptulemusi, siis võib ju arvata,
et kulud on kaetud, probleemi pole,” selgitab haigla finantsjuht ja juhatuse liige Kersti Reinsalu. “See on näiline, me hoiame tagasi väga palju investeeringute pealt suudamekatta ainultumbes 50% vajadusest. Ka
palgatõus peaks olema suurem, et personali hoida,” räägib Reinsalu. Tööjõu voolavus
oli ITKs eelmisel aastal ligi 16% ja selle peamine põhjus on just palk.
Finantsjuht lisab, et osa eelmise aasta
ülekulust sai edukalt kaetud ka müüdud
kinnisvarast saadud rahaga. “Erakorralise
töö tegemine plaanilise arvel mõjub kõige
negatiivsemalt just patsientidele, sest oleme sunnitud eelnevalt kokkulepitud ravivõi operatsiooniaega muutma ning see tekitab mõistagi pahameelt,” möönab Reinsalu.
–

Haigekassa katsetab
EMO hinnakirja
Eelmisest aastast on tervishoiuteenuste loetellu lisatud
erakorralise meditsiini (EM)
teenused vastavalt patsientide
triaažikategooriale, mis määratleb patsiendi käsitluse kiiruse erakorralise meditsiini osakonda pöördumisel.

Haigekassa eriarstiabi paketi
arenduse talituse juht Tiina Sats
ütleb, et kuna eelnevalt ei ole
EMi teenuseid hinnakirjas sisaldunud ja hinnakirja välja töötamise käigus tekkis mitu küsimust, otsustati esialgu rakendada EMO hinnakirja kahe piirkondliku haigla jaoks(PERH ja
TÜK toim) teades, et just neis
haiglates on tõenäoliselt kõige
–

suurem variatsioon patsienti-

de profiilis.
Eesmärk oli analüüsida, millised on EMO patsiendid ja milline on selle osakonna teenuste kasutus vastavalt triaažikategooriale, millised on erinevused raviasutuste vahel ja seos
perearstiabiga. Teiste asutuste

Ka Lääne-Tallinna Keskhaigla oli sunnitud mullu üle lepingumahu tehtud töö 2/3
ulatuses oma kuludesse kandma. Ületööd
tehti 3,6 miljoni euro eest ja 2,1 miljonit
eurot jäi haiglal võrreldes haigekassa hinnakirjaga saamata.
“Haigla vahenditest leidsime selleks raha, kuid paraku tuli ületöö tõttu lükata
järgmisesse aastasse edasi osa patsientide
plaaniline ravi,” räägib haigla finantsjuht
Siim Kallast. Lepingumahu täitumise tõttu
lükkas haigla edasi ligikaudu 250 patsiendi plaanilise ravi. Kallast kinnitab, et ületöö tekibki justerakorraliste juhtude tõttu.
LTKH eripära on see, et see on ainuke
nakkushaigustega tegelev kliinik PõhjaEestis nakkushaiguse diagnoosiga patsiendid on aga alati erakorralised. Kuna lepingumaht on väga piiratud, on suurema
nakkushaigustepuhangu korral selle haigla ületöö tegemine möödapääsmatu, kuna
erakorraliste patsientide arv kasvab haiguspuhangu tõttu märgatavalt.
Ida-Viru Keskhaiglas tehti 2016. aastal
ületööd veidi rohkem kui 3 miljoni euro
ulatuses ja 1,9 miljonit eurot jäi haiglal saa–

puhul makstakse endiselt valmisolekutasu, samuti tasutakse õe triaaži, vastuvõttude ning
lisaprotseduuride ja-uuringute
tegemise eest.
“Analüüsi põhjal võib öelda,
et EMO teenuste laialdanekasutamine rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsientide poolt
võib takistada ravi saamist nii
erakorralistelkuika plaanilistel
patsientidel, kuna erakorraline
töö täidab suhteliselt suure osa
lepingu mahust,” räägib Sats.
Seega on lisaks tasustamismeetodi väljatöötamisele vaja
korrastada teenuse kasutamist.
“Näiteks kuidas tagada EMO külastamise info liikumine perearstile, et perearstil oleks teadmine, milliste patsientidega
rohkem tegeleda,” ütleb Sats.
Haigekassa esindaja kinnitab, et juhtprojektist õpitud
teadmistega töötab haigekassa edasi sel aastal, et muutused
saaksid laialdasemaltrakenduda 2018. aastal.

mata. Pärnu haiglas tehti 2016. aastal ületöödkokku ligi 1,6 miljoni euro eest ning
enamik sellest tööst oli statsionaarne ravitöö. Sellest on haigekassa hüvitanud lepingu järgi ligi 700 000 eurot.
EMO raviarved tuleb esitada enne teisi

Haigekassa esindaja sõnul on lepingu kohaselt tervishoiuteenuse osutaja kohustatud esitama tasumiseks esmajärjekorras
vältimatu abi osutamise raviarved, seejärel lepingumahu olemasolul muude teenuste raviarved.
“Seega, järgides lepingut, ei tohiks olla probleemi, et vältimatuabi raviarved tasutakse koefitsiendiga,” selgitas haigekassa eriarstiabi paketi arenduse talituse juht
Tiina Sats. “Kindlasti peab EMOde suure
koormusega tegelema, kuid meie hinnangul ei aitaks vaid koefitsiendi kaotamine
probleeme lahendada.”
Haigekassa esindaja sõnul on äärmiselt
oluline, et patsiendid saaksid õigel ajal ja
õiges kohas vajalikku ravi. “Meie lepingud
haiglatega ning teenuste ostmine peavad
seda põhimõtet toetama,” kinnitab Sats.

LÜHIDALT

Pank langetas OEG hinnasihti
Swedbank langetas Olympic Entertainment
Groupi hinnasihti, sest ettevõtte kulud on suurenenud. Seda peamiselt Lätis, kus kuluallikas
on Garkalnsiga ühinemise lõpetamine.
Kui varem oli Olympic Entertainment Groupi hinnasiht 1,95 eurot, siis nüüd arvab Swedbank, et aktsia kaupleb oma õiglase väärtuse
juures ning langetas hinnasihi 1,9 eurole.

Töötukassa juhid jäid ametisse
Töötukassa nõukogu otsustas ühehäälselt pikendada töötukassa juhatuseametilepingut
järgmiseks viieks aastaks.
Töötukassa juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Meelis Paavel ja juhatuse liikmed Erik
Aas, Reelika Leetmaa ja Pille Liimal. Juhatuse
esimehe tasu on 5200 eurot kuus Ja juhatuse
liikmete tasu 4400 eurot kuus.

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

PABERIVABA
Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

EHITUS

Endover: püüdsime
Bauschmidti pankrotist päästa
Marge

Väikenurm

eurot. “Sai

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Kinnisvaraarendaja Endover
leiab vastupidiselt Bauschmidti pankrotihaldurile, et püüdis
ettevõtet kompromissiga päästa, kuid sellest ei piisanud.

Hiljuti ilmus Äripäevas artikkel, et saneerimist üritanud
Bauschmidt läks ikkagipankrotiteele, võlgu on ehitajal kogunenud miljoneid eurosid. Ajutise pankrotihalduri, vandeadvokaat VeliKraavi hinnangul tõmbasid Bauschmidti vee alla vaidlus arendaja Endoveriga ja paar
kahjumlikku objekti. Samuti
julge laienemine.
Bauschmidt tegi leppetrahvi nõudnud Endoveriga kokkuleppe, mis ei olnud Kraavi sõnul mõistlik. Selle asemel pidanuks kohtule panustama kokkuleppe järgi kaotas Bauschmidt rohkem kui pool miljonit
–

sellest asjast nii vähe.
Mul on tunne, et Bauschmidtile
tehti liiga,” lausus Kraavi. Tema
sõnul paljud töövõtjad mängivadki selliste asjade peale.
Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud ei nõustu
Kraaviga. “Kui ei ole kellegagi
rääkinud, ei tohiks ka sõna võtta, sest hinnang võib osutuda
valeks selline ebaõiglus kahjustab Endoveri ärihuve,” lausus
Laud. Tema sõnul tuli Endover
raskustes Bauschmidtile hoopis vastu ja see aitas Bauschmidtil jatema võlausaldajatel säästa
väga palju raha, mis kohtuteed
ette võttes oleks kulunud.
City Residence’i asjas oli Bauschmidtil vaja rohkem kokku
leppida kui Endoveril, märkis
Laud. “Meie oleks oma õigusi
kohtus kaitstes ennast mugavamalt tundnud.”
Leppetrahv, mille Bausch–

“Kahju, et Bauschmidtiga
on nii läinud, kuid vastutuse

võtab ikka see, kes võttis riski,”
ütles City Residence’i ehitaja
pankroti kohta Robert Laud.
FOTO: ANDRAS KRALLA

midt nõustus Endover Kinnisvarale tasuma, oli 550 000 eurot.
Bauschmidt võttis kompromissiga kohustuse kõrvaldada kiiresti objektil esinevad vaegtööd.
City Residence sai valmis, kuid
ehituse venimise tõttu kannatas
Endover majanduslikku kahju,
märkis Laud. “Endover Kinnisvara tegi olulisi järeleandmisi
lepingust lähtuvate sanktsioonide nõudmisel,” lisas ta.
Laud paneb vastutuse ehitaja õlule. “Vahel on nii, et ettevõtmised ebaõnnestuvad. Kuid
selles ei saa kunagi süüdi olla klient ehk töö tellija, vaid ikka ehitaja, kes on teinud valearvestusi, kui ei suutnud hinnata
turu võimalusi või enda võimekust,” ütlesLaud.
Kompromiss sõlmiti mõlema poole tahtel ning selle üle
tagantjärele nuriseda on pehmelt öeldes ebaviisakas, lisas ta.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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Shopper marketingi meistriklass
Inspiratsioonirikas

välkloeng

1243

2. MAI 2017 Tallink Spa Conference Hotel
&

Shopper marketing on
“uus trend”, millest
aitab läbi murda ja selgust
tuua tõenäoliselt kõige
suuremate kogemustega
shopping marketingi ekspert

Meistriklassis saad teada:
•

•

•

•

•

•

MARTIN MOSTRÖM

•

Rootsist.
•

Mis on shopper marketing?
Milline on brändi võim jaekaupmehele ja ostjale?
Kuidas digitaliseerimine on tarbijat muutnud?
Millised on tarbija ja ostleja erinevused?
Milline on ostja teekond ostuni?
Kuidas tehakse ostuotsus?
Milliste tööriistade abil saab parandada toote
kommunikatsiooni müügikohas?
Shopper marketingi plaan kuidas teha tarbija

RUUMI

–

strateegiat?
•

•

Millised on 10 põhimõtet, kuidas tarbijale läheneda?
Kuidas parandada turunduse ROId?

Meistriklass kestab kell 12:00–17:00

NB! Loeng on inglise keeles.
Vaata meistriklassi täpset programmi

ERINEVATEKS

SÜNDMUSTEKS

Soodushind kuni 25. APRILLINI 139 EUROT (km-ga 166,80 eurot).
Alates 26. aprillist kehtib tavahind 199 eurot
(km-ga 238,80 eurot).

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

SEMINARIRUUM.EU

Äripäev

toimetaja Harry Tuul

27.märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

tel 667 0111
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RIIGIASUTUSED

Valitsus soovib 1000
töökohta Tallinnast ära kolida
Reedesel valitsuse kabinetinõupidamisel arutas valitsus avaliku sektori 1000 töökoha Tallinnast
väljaviimise plaani, mis puudutab umbes 40 riigiasutust.
Iga ministeerium esitas oma haldusalakohta ise ettepanekud ja koordineerib ka töö-

kohtade üleviimise korralduslikku tegevust. Täpse tegevuskava esitavad ministeeriumid valitsusele maikuus.
“Valitsuse eesmärk on suurendadariigiasutuste kohalolekut üle Eesti ning muuta
piirkondade tööturgu mitmekesisemaks.
Seni oleme harjunud, et Tallinnast väljaspool on eelkõige need riigitöötajad, kes pakuvad elanikele otsest teenust. Tehnoloogia ja e-teenuste areng võimaldabka nn tagatoa ametnikel töötada ning elada endale meelepärases piirkonnas üle Eesti,” ütles
riigihalduse minister MihhailKorb pressiteate vahendusel.
Ministeeriumid jäävadpaigale

Töökohtade viimisel maakonnakeskustesse
olid fookuses eelkõige keskvalitsuse asutused, kus möödunud aastal töötas ligikaudu 55 000 inimest, neist 45 protsenti Tallinnas. Teistesse piirkondadesse hakatakse viima eelkõige neid töökohti, mis oma
igapäevase töö korraldamisel ei sõltu asukohast. Pealinnast ei plaanita välja viia põhiseaduslikke institutsioone, ministeeriume ning pealinna ja lähiümbruse elanikele ning ettevõtetele teenuseid pakkuvad
asutusi. Laiemat pilti arvestav analüüs tehti juba 2016. aastal riigiülesannete analüüsi koostamise raames.
“Plaani koostamisel võeti arvesse kolme olulist aspekti: avalike teenuste kvaliteet peab säilima, ümberkorralduste maksumus peab jääma mõistlikkuse piiridesse
ning konkreetses piirkonnas peab olema
eeldusi vajalike töötajate leidmiseks,” märkis MihhailKorb.
Töökohti hakatakse suuremalt jaoltpiirkondadesse viima juba konkreetses linnas asuva riigiasutuse harukontorit laiendades või tuuakse asutus osaliselt, näiteks
terve üksusega, uude asukohta. Harukontori laiendamise lahendust on varem kasutanud näiteks Riigi Tugiteenuste Keskus, kellel on kontor peale Tallinna ka Tartus ning
Viljandis.
Kolimise tegevusplaan

Kõigepealt kaardistab ja analüüsib Riigi
Kinnisvara AS (RKAS) koos iga ministeeriumiga konkreetse piirkonna kinnisvaralisi võimalusi maakonnakeskustes jalinnades, arvestades töökohtade loomiseks vajalikke tingimusi. Seejärel teeb RKAS ettepanekud töökohtade paigutamiseks piirkondades nii, et see asutuse tegevust võimalikult vähe pärsib. Sealjuures püütakse leida võimalusi paigutada erinevad riigiasutused ühte hoonesse, et asutuste vahel sünergiat tekitada. Seejärel saavad asutused
hakata ette valmistama töökohtade üleviimise protsessi, mis plaanitakse lõpule viia
2019. aastaks.
Töökohtade Tallinnast väljaviimise
arutelul tõstsid kabinetiliikmed esile vajadust täiendavalt analüüsida kaugtöö töökohtade loomise võimalusi. Riigihalduse
minister sai ülesandeks analüüsida koostöös teiste ministeeriumidega kaugtöö korraldamise senist praktikat ja esitada kaugtöö laiendamise võimaluste ettepanekud
valitsuskabineti nõupidamisele.
Täiendavalt analüüsib rahandusministeeriumkoostöös asjaomaste ministeeriumidega riigiettevõtete ja sihtasutuste pealinnast väljaviimise võimalusi. Vastav analüüs esitatakse valitsuskabinetile sügisel
2017.
ÄRIPÄEV.EE

PANE TÄHELE

TASUB TEADA

1000 töökoha pealinnast väljaviimise ajakava

Millist probleemi
lahendatakse?

ministeerium,

asutus

töökohtade arv

aeg

100

2019. a 1. märtsiks

Haridus-ja teadusministeerium
Haridus-ja teadusministeeriumi haldusala asutused

Justiitsministeerium
Registrite ja infosüsteemide keskuse IT-abi
10
Kohtunikuabid
9
Registrite kantseleid (registrisekretärid)
10
Esimese ja teise astme kohtute tugiteenuste keskus
67
Kaitseministeerium
Kaitseministeeriumi haldusala asutused
üle 100
Keskkonnaministeerium
SA rametsakeskus
25
Keskkonnainspektsioon (osaliselt)
19
Keskkonnaamet (osaliselt)
16
Keskkonnaagentuur (osaliselt)
12
Maa-amet (osaliselt)
11
Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus(osaliselt)
4
Keskkonnaministeerium (osaliselt)
3
Kultuuriministeerium
22
Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed
Narva eesti keele maja
12
Rahvakultuuri keskus
18
Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetuste üksus (osaliselt)
30
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskus (osaliselt)
23
Eesti geoloogiateenistus
50
Maaeluministeerium
Tallinnast osaliselt veterinaar-ja toiduamet, veterinaar-ja toidulaboratoorium,
50
Sakust osaliselt Eesti taimekasvatuse instituut, põllumajandusuuringute keskus, põllumajandusamet
Rahandusministeerium
Maksu-ja tolliamet (osaliselt)
40
Statistikaamet (osaliselt)
50
Riigi tugiteenuste keskus (osaliselt)
5
Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (osaliselt)
10
Rahandusministeerium (osaliselt)
5
Siseministeerium
Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus (osaliselt)
15–20
kuni 100
Politsei-ja piirivalveamet (osaliselt)
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet (osaliselt)
30
Terviseamet (osaliselt)
30
Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (osaliselt)
10
Muud sotsiaalministeeriumi haldusala asutused
80

Peamine probleem on ääremaastumine, mis tähendab inimeste, ettevõtete ning teenuste

2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2017. a lõpuks
2019. a 1. märtsiks
2018. a lõpuks
2018. a lõpuks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2018. a 1. jaanuarist
2019. a 1. märtsiks
2018. a 1. augustist
2019. a 1. märtsiks
2018. a lõpuks
2019. a 1. märtsiks
2019. a alguseks

2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2017. a lõpuks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks

liikumist suurematesse keskustesse ning pealinna. Töökohtade pealinnast väljaviimine on
oluline lahendus negatiivsete
mõjude tasakaalustamiseks.
Riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimise ees-

märgid:
–Riigipalgalised konkurentsivõimelise töötasuga töökohad on
kättesaadavad väljaspool pea-

linna.
–Majanduslikud ja regionaalsed erisused pealinna ning ülejäänud Eesti keskuste vahel on
enam tasakaalus.

Eesmärkide
poole liikumist
iseloomustav mõõdik
Keskvalitsuse töötajate osakaal Tallinnas (täistööajale taandatuna). Algtasemeks on 1. jaanuari 2016. a seisuga 45%.
Eesmärk on, et keskvalitsuse töötajate osakaal Tallinnas ei kasvaks, vaid väheneks.
1000 töökoha pealinnast väljaviimine võib langetada osakaalu 1,5–2%.
ALLIKAS: RAHANDUSMINISTEERIUM

2017. a I poolaastal
2019. a 1. märtsiks
2018. a lõpuks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks
2019. a 1. märtsiks

Valitsuse
eesmärk on
suurendada
riigiasutuste
kohalolekut
üle Eesti ning
muuta piirkondade tööturgu

mitmekesisemaks.
riigihalduse minister Mihhail Korb

DIIVANID | TUGITOOLID
MÖÖBLIKANGAD | KARDINAKANGAD
Decotex Sisustussalong
Pärnu mnt. 160E, Tallinn | E-R 10.00-17.00, L 11.00-15.00 | www.decotex.ee | FB: decotextrade
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KOMMENTAAR

KOLUMN

Ausus läheb
maksu alla

Kas Eesti pangad pesevad raha?
miseks, maksupettuste tõkes-

Pealkirjas esitatud küsimusele
on lihtne vastus ei pese.
–

Rahandusministeerium on alustanud tööd
uue täiendava pakendiaktsiisi kehtestamise nimel. Ausatele ettevõtjatele, keda
muudatus puudutab, teeb see meelehärmi.

Valitsusel on muidugi ökosildi varjus
lihtne uut maksu reklaamida ning lisaraha planeeritud 15 miljoni euro näol on
samuti vajalik.
Jättes kõrvale selle, kas uue maksu kehtestamine üksnes ligikaudu 15 miljoni euro kogumiseks on mõttekas ning
kas uus aktsiis on ikka lõpuni “öko”, on
eluliselt suurem probleem seni ausate
maksumaksjate moraali täiendavmaksustamine.
Nimelt on riigikontroll juba 2010. aastal teravas vormis tähelepanu juhtinud
sellele, et pakendiaktsiisi valdkonnas on
järelevalve äärmiselt puudulik. Sellise
puuduliku järelevalvekahju hinnaks hindas riigikontroll üksnes 2010. aastal miljard krooni. See number on, nagu märkate, selgelt suurem kui uue maksuga loodetav täiendav laekumine 15 miljonit eurot
aastas.

Tänaseks ei ole järelevalve mõttes olukord sisuliselt muutunud.Samuti ei ole
oluliselt kasvanud pakendiaktsiisi laekumine. Riik on sellest probleemist hästi teadlik.
Mida teha?
Üks võimalus probleemi lahendada on
kehtiva korra puudused üle vaadata, need
kõrvaldada ning siis suurendada järelevalvet.
Teine võimalus on teha mitte midagi.
Seda on tehtud seitse aastat. Praegune poliitiline lahendus on aga hoopis teistsugune tehakse juurde uus maks ja kõik muu
jäetakse samaks.
Paratamatult jääb valitsuse tegevusest
mulje, et katkist asja püütakse parandada
uue asja ostmisega, mis toob ausatele ettevõtjatele juurde sadadesse tuhandetesse
eurodesse küündivad kulud.
Kokkuvõttes kuulutab täiendav uus pakendiaktsiis seda, et riik on võimetu tagama järelevalvet ja võrdset konkurentsi.
Ja nüüdkeskendutakse sellele, et disainida ausate ettevõtjate maksustamiseks uus maks. See ei tähenda mitte ainult
ausate suuremat maksukoormust, kõrgemaid hindu tarbijatele, vaid ka suuremat
koormust ausate maksumaksjate maksumoraalile.
Praeguses olukorras tähendab sellise
uue maksu loomine sisuliselt aususe aktsiisi kehtestamist.
–

AUTOR NÕUSTAB EESTI KAUPMEESTE LIITU

PAKENDIAKTSIISI

KÜSIMUSTES (TOIM).

Villy Lopman

advokaat

Juhul, kui selline asi tõesti
toimuks, siis reageeriksid sellele juba esimeste märkide ilmnemisel teravalt nii kohalikud
kui ka Euroopa Liidu järelevalveasutused ning kõik partnerpangad. Siis ei arutletaks meedias selle üle, kui suured võiksid või peaksid olema trahvid,
vaid selle üle, kas kelleltki võetakse tegevusluba ära ning kas
ja kes vangi pannakse.
Kuidas on see võimalik?
Samas ei ole ilmselt ühtegi jaepanganduse teenust pakkuvat
panka, kes saaks kindlalt öelda, et nende kaudu ei ole kunagi raha pestud ega pesta ka tulevikus. Kuidas on see siis võimalik?
Raha pestakse nii tuhandete eurode kaupa kui ka miljonites. Teatud tingimustel
võib suurt osa kuritegelikul
teel saadud rahaga ette võetud samme pidada rahapesuks hoolimata sellest, kas riigilt peteti käibemaksupettusega välja 1000 eurotvõi kanditi miljoneid eurosid narkoraha
varifirmade vahel.
Kui vaadata kohtustatistikat, siis puudutavad süüdimõistvad kohtuotsused pigem
just väiksemates summades rahapesu juhtumeid.
1980.–1990. aastatel tekkinud rahapesu tõkestamise
süsteemi eesmärk oli eelkõige tõkestada ja avastada eraldiseisvaid suuremahuliste rahapesuskeemide toimepanijaid ja isikuid, kes ise otseselt
eelkuritegusid toime ei pane,
kuid pesevad kurjategijate huvides puhtaks miljoneid.
Aja möödudes on avastatud,
et sama süsteemi on võimalik
kasutada mitte ainult rahapesu tõkestamiseks, vaid ka paljudel teistel eesmärkidel terrorismi rahastamise tõkestamiseks, korruptsiooni tõkesta-

Praeguses olukorras tähendab
selt aususe aktsiisi kehtestamist.

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

–

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.

Järelevalve roll
Eestis on pangandussüsteemi
tegevuslubade andja ja järelevalvaja finantsinspektsioon,
Eli tasemel peamiselt Euroopa pangandusjärelevalve. Riigi rahapesu tõkestamise süsteemi vastavust globaalsetele standarditele ning Eli direktiividele hindab omakorda Euroopa Nõukogu vastav ekspertide töögrupp Moneyval. Eesti viimane rahapesu tõkestamise riikliku olukorra hindamine Moneyvali poolt lõppes
2014. aastal positiivsete tulemustega.

Lisaks ametlikule järelevalvesüsteemile toimub sisuliselt
järelevalvekogu finantssektori
poolt, kes pidevalt hindab oma
partnereid jareageerib küsitavate situatsioonideilmnemisele. Samas peab arvestama, et
see, mis on lubatud Jupiterile,
ei ole lubatud härjale. Ehk siis
tuleneb esmane hinnang riigile enamasti tema geograafilisest ja ajaloolisest positsioonist ja selles suhtes on meie
stardikoht mujal kui nii-öelda lääne riikidel. Seda hoolimata sellest, et riikide rahapesu tõkestamise süsteemi hin-

Eesti positiivselt poolelt vaadates kolmandale kohale ning
Know Your Country vastav reitingutabel viiendale kohale
maailmas.
Eesti pankade seis
Kas Eesti pangad on võtnud
suuremaidriske rahapesu tõkestamisel? Vastus on üld–

reeglina ei. Seda näitavad ka
sõltumatud välised hindajad,
sealhulgas Moneyvali rahvusvahelised eksperdid.
See, kas üksikute pankade
riskiisu ja tõkestamise meetmed on vastavuses hetkel kehtivate ootustega valdkonnas,

on iga asutuse ja järelevalvaja
hinnata. Ka äsja meedias kajastatud Danskega seotud uudismaterjali puhul on meile tänaseks teada, et järelevalveasutus on juba oma järelevalvetoimingud teinud, leitud puudustele osutanud ja neile on jõuliselt reageeritud.
Rahapesu tõkestamine ja
rahapesu kui kuritegu on väga uued nähtused. Valdkonna areng on olnud erakordselt
kiire, seda mitte ainult seaduste tasemel, vaid suuresti ka finantssektori enda ja järelevalve ootuste põhjal.
2000. aastate alguses oli
kõigi hinnangul vajalik kahtlastest rahakeerutamistest
teavitada rahapesu andmebürood. Nüüd on osapooltel
selge ootus, et kahtlase tehingu või kliendi tuvastamisel tuleb peale rahapesu andmebüroo teavitamise veenvalt selgeks saada nii kliendi taust kui
ka tema vara päritolu või kliendisuhe lõpetada.
Samuti peab riskipõhise lähenemise põhimõttest tulenevalt kõrgema riskiga klientide tegevus olema selge ja arusaadav juba enne tehingu teostamist.

Tarbimislaenuturg tahab paisuda,
aga suurpangad on tee peal ees
mekesine, kuid vajab avamist
väiksematele tegijatele.
Eesti pangandus on ühe-

külgne ning liiga konsolideemis takistab majanduse arengut. Viie Eesti suurema krediidiasutuse käes on
89% varadest, ainultKreekas
on osakaal veel suurem 95%
(2013. aastani oli see alla 80%).
Saksamaal on viie hiiglase
saak vaid 30 protsenti. Inimestel on valikuvõimalusi liiga vähe ning tihti ei oska nad paremat tahtagi.
Selline olukord võimaldab
pankadel küsida pakutavate
teenuste eest kõrgemat hinda,
kui on kliendi jaoks mõistlik.
Kui tarbijal on ühest pangast
võetud eluasemelaen, oleks
ta nagu kohustatud ostma ka
muud pangandusteenused sa–

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

pannakse.

nangute kohaselt oleme maailmas pigem liidrid. Basel Institute on Governance paigutab

KOMMENTAAR

runud,

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

Kui selline
asi toimuks, siis
arutletaks selle
üle, kes vangi

–

Tarbijalaenuturg on Eestis mit-

sellise uue maksu loomine sisuli-

Aivar Paul
pangaliidu rahapesu tõkestamise
toimkonna juht

tamiseks (valdkond, mis algselt enamikus riikides hoiti rahapesust rangelt eraldi), kapitali riigist väljavoolu peatamiseksjne.
Esialgu narkokuritegudest
saadud raha pesijate vangipanemise eesmärgist on tänaseks
välja kasvanud üldine finantssüsteemi usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamine. Seda nii
panga, riigi, regiooni kui ka
globaalsel tasandil.
Kahtlemata on maailmas
nii üksikasutusi kui ka riike,
kes püüavad eri põhjustel enda
eesmärkidest ja riskiisust tulenevalt selle eesmärgiga mitte
kaasa tulla. Siin tuleb mängu
järelevalve.

2017

Andrus Kuus
Bigbanki Eesti maajuht

Rahal on alati konk-

reetne hind. Intressimäär
pole ainus, mille järgi
raha maksumust hinnata.
mast pangast puhtalt sellepärast, et Eestis on lihtsalt selliseks kujunenud tava. Juriidilist
–

põhjendust ei ole.
Eesti inimeste keskmine rahavaru on umbes 1000 eurot.
Enamikul inimestel ei ole pangakontol mustadeks päevadeks
suurt midagi, kuigi tihti oleks
vaja. Vahel on seda vaja olmeasjade ostuks ja siis on sageli ainus võimalus võtta laenu.

Saab kauba korraga ära ostaja
planeeritult selle eest väiksemate osade kaupa tasuda.
Rahal on alati konkreetne
hind. Intressimäär ei ole ainus
näitaja, mille järgi raha maksumust hinnata. Just tarbijalaenude puhul tuleb mängu
näiteks allahindluskampaaniate aeg, mil kauplused teevad sooduspakkumisi: siis finantseeritakse oste rohkem
tarbimislaenuga.
Kolm soovitust

värske uuring ütleb, et
tulevikus on pangandus-ja
krediiditurul edukad need
ettevõtted, kes suudavadpakkuda lihtsamat, kiiremat ja
mugavamat teenust kui senine
turu standard.Sellest järeldub
kolm soovitust.
Esmalt on vaja avada turg
KPMG

uutele ja väikestele tegijate-

le, andes neile võimaluse oma
tooteid ja teenuseid tutvustada. See sunnib suurpankasid
oma strateegiat rohkem vaba
turumajanduse reeglite järgi
kohandama. Seejärel suureneb
tarbija finantsteadlikkus, st
inimesed teevad enam teadlikke finantsotsuseid, mis parandavad nende heaolu ja vähendavad ülelaenamise riske.
Teiseks, seadustest tuleb
eemaldada aegunud regulatsioonid, mis takistavad uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutuselevõttu.
Kolmandaks, vaja on kiiremini edasi liikuda positiivse
krediidiregistri käivitamisega. Praegu pakub seda teenust
kaks eraettevõtet, aga suurpangad ei ole kaasa tulnud.Kuni
see on nii, pole asjal mõtet.
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Ühe pisipartei
mägrastumine
Millega lõpeb Isamaa Ja Res Publica Liidu
agoonia? Missugune saatus ootab kolme parempoolset nurka sihtivat pisiparteid? Kes teevad uue valitsuse? Poliitilisi mängukaarte segavad ajakirjanikud Harry Tuul ja Vilja Kiisler.

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

56,7

punktile jõudis märtsis erasektori ettevõtete edu mõõtev Markit
Composite Purchasing Managers.
See on 0,7 võrra parem tulemus kui
veebruaris.

JUHTKIRI

Pealinna prügiäri
põrutab (Sara)puusse

Meie sisustame sinu kontori!
Pakume nii uut kui vähekasutatud
kontorimööblit

Keskerakonna plaanitav seadusemuudatus võib pealinna prügiäri
praegusest veelgi kehvemini lehkama panna.
Kui jäätmeseadust muudetakseKeskerakonna ministri Mailis Repsi ettepaneku kohaselt, võib Tallinna prügimajanduses tekkida linna monopol, mida kaunistavad
keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu kõrvad.
Äripäev tuletab nii riigis kui ka Tallinna linnas võimul olevaleKeskerakonnale meelde, et tasuta asju pole olemas: on
ainult tasutud asjad. Nii linn kui ka riik
lubavad “tasuta” asju maksumaksja raha eest, aga maksumaksja on oma raha ise
teeninud, mitte kuskilt niisama saanud.
Nii et selle tasuta asjade jutu võiks lõpuks ometi ära unustada see on ehe vale ja puhas puru silmaajamine. Põhjuse seda uuesti meelde tuletadaannab Arvo Sarapuu lubadus peagi pealinnas prügi tasuta vedama hakata. Ka tasuta ühistransporti pole olemas, see on maksumaksja rahaga kinni makstud.
Repsi ettepanekus muuta jäätmeseadust viisil, mis võimaldaks jäätmekorralduses edaspidi sisetehinguid, võib näha
soovi mängida Tallinna prügimajandus
otseteed Sarapuu ja tema vahmiili sülle.
Euroopa Liidu direktiivid nimelt sedasorti
sisetehinguid ei keela.
Küll aga need seni olnud lubamatud
–

meil: praegu peab omavalitsus prügiveo
korraldamiseks riigihanke korraldama.
Nii Äripäev kui ka Eesti Ekspress on näidanud, et äkitselt pealinna hankeid võitma
hakanud tundmatu ettevõte on varjatult
seotud abilinnapea Sarapuuga.
Puhtaid käsi ja puhast nägu
Toimetus ei usu ülearu entusiastiliku Sarapuu lubadust oma äridest taanduda ja üksnes poliitikale pühenduda. Asi pole mitte

selles, et Arvo Sarapuu poja nimi on samuti Arvo Sarapuu väidetavaltpoja kätte tahaks abilinnapea oma ettevõtmised jätta
jasegadused on ette garanteeritud.
Kui ajakirjandusel on õigus ja Sarapuu
on seni pealinna prügiäris osalenud varjatud osaluste kaudu ning peresuhteid ja
muid sidemeid ära kasutades, ei ole formaalnekõrvaleastumine kindlasti see, mis
kohemaid kõik küsimärgid maha võtaks.
Küll aga näeksime hea meelega, et Sarapuu astuks kõrvale poliitikast: paneks maha abilinnapea ametikoha. Kui ta ise ei taipa seda teha, peaks Keskerakonna juht, juhtumisi ka peaminister Jüri Ratas talle soovitama seda teha vähemasti seni, kuni prokuratuur on ajakirjanduses esitatud materjalisse ja tõenditesse süvenenud.
–

–

–

Äsjased uudised räägivad Sarapuude peäride ka Arvo Sarapuu abikaasa Kersti
Sarapuu on korraga nii poliitik kui ka ettevõtja õnnelikust käekäigust Paides. Nimelt loobus Paide linna ujula renoveerimisest ja hakkab teenust sisse ostma perekond Sarapuu firmadelt.
Kersti Sarapuu võib ju väita, ettema pole
erakonnakaaslastest linnajuhtide otsuseid
mõjutanud, aga kahjuks ei mõju see ülearu
usutavalt. Isegi kui asjad on läbini ausad,
peavad nad ikkagi ka ausad välja paistma.
Praegu ei paista.
Oleme varem juhtkirjas öelnud, et Arvo
Sarapuu ärid on nüüdka Jüri Ratase valitsuse mure: ühe ettevõtjast poliitiku korruptsioonikahtlus heidab varju tervele peaministriparteile.
Tõsiasi, et korruptsioonikahtlus Arvo
Sarapuud ennastüleüldse ei häiri, viitab
ajast ja arust paradigmale, mis niigi mitme
kriminaalkaristuse ja -süüdistusega koormatud peaministriparteile au ei tee: kuni
pole vangi pandud, ei ole varas.
Puhast nägu j puhtaid käsi hindav poliitilinekultuur eeldaks Sarapuult tagasiastumist poliitiliselt ametikohalt mitte
aga tasuta taevamanna lubamistkohalike
valimiste lähenedes.
re

–

–

a

–
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Buum või mitte
Kuigi kinnisvara hind läheneb
tipule, ei maksa eluaseme soetajatel krahhi pärast muretse-

–

ikkagi soeta eluase!

Indrek Mäe
börsitoimetuse ajakirjanik

raneb.

da.

Võib küll eeldada, et kriisi saabudes kahaneb täna ostetud eluaseme hind märkimisväärselt, kuid kui kodu soetatakse aastakümneteks, kasvab
selle väärtus pikaajalises perspektiivis ikka.
Elupinda soetades peaksime mõtlema eelkõige sellele, kui palju ja mis suunas mõjutab võla teenindamine meie
igapäevast elukvaliteeti. Arvestades, et praegu on korte-

ri üürimine üldjuhul kallim
kui pangale tasutav laenu tagasimakse, see tõenäoliselt paOskuslik majandamine

Oskuslikult majandades teenindab vana laenu üürnik ning suurenenud vajadused rahuldatakse ilma sissemakseta.

Majandusolukorra halvenedes võib kaduda töö ja sattuda
ohtu laenu teenindamine.Lahenduseks on parema aja saabumiseni kodu välja üürida ja
saadavast tulust laenulepingut täita.

Soetatud eluase võib ka pere
kasvades väikeseks jääda ning
tekib surve vahetada see suurema vastu. Võib tunduda, et

0,5 €
(sisaldab km)

tungiv vajadus parema elamispinna järele sunnib müüma ka
krahhi hinnaga ning investeeritud summat ei pruugi taga-

0€

si saada.

Survemüügist päästab kehvas turuolukorras aga taas olemasoleva pinna väljaüürimine. Uue ja parema elukoha soetamisel saab aga sissemakset
vältida, võttes varem soetatud
kinnisvara tagasimakstud osale hüpoteegi.
Oskuslikult majandades
teenindab vana laenu üürnik
ning suurenenud vajadused rahuldatakse ilma sissemakseta.

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

www.

|

Tel 552 6608

.ee
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AKTSIA

Eestlaste

lemmik
Leedu

börsilt
Eesti investorite seas on üha
populaarsemaks muutunud
Leedu pank, mille aktsia oli
eelmisel aastal Balti börside üks
paremaid.
Rainer Saad
rainer.saad@aripaev.ee

Šiauliu Bankase aktsia tõusis eelmisel aastal
korraliku käibe juures 81 protsenti. Pank on
viimastel aastatel parandanud majandustulemusi, viinud ellu uusi strateegiaid ning
vähendanud halbade laenude osakaalu. See
meeldibka Eesti investoritele, kes peale aktsia hea käekäigu toovad esile ka panga häid
suhtarve ja tulemusi. Müüa ei kavatse aktsiat praegu keegi, kellega Äripäev vestles.
Puhaskasumi kasv muljetavaldav

Tallinna Tehnikaülikooli doktorandile
Kristjan Liivamägile kuulub 21 050 Šiauliu
Bankase aktsiat ning ta on panga viimaste aastate finantstulemustega väga rahul.
“Aasta baasil on kasvanud nii laenuportfelli maht, intressitulu kui ka panga puhaskasum. Oluline on mainida, et puhaskasumi kasvule aitasid 2016. aastal kaasa
ka erakorralised tulud, kuid isegi ilma erakorraliste tuludeta on panga puhaskasumi
kasv aasta baasil olnud muljetavaldav,” ütles Liivamägi.
Tänu üldistele madalatele intressimääradele on pank suutnud Liivamägi sõnul vähendada deposiitide intressikulu, mis on
samuti positiivselt mõjutanud panga puhaskasumit.
“Aktsia hind on viimastel aastatel nendele positiivsetele finantstulemustele ka vastavalt reageerinud,” lisas ta.

Näen veel kasvuruumi, hinnavahe LHVga on ikka ligi kahekordne,
Šiauliu Bankas siis ligi kaks korda
odavam.
investor Madis Müür

Riigikogu majanduskomisjoni aseesiveebruaris
9000 Šiauliu Bankase aktsiat, hinnaga 0,496
eurot aktsia. Märtsis ostis ta 3000 aktsiat
juurde, hinnaga 0,51 eurot aktsia.
“Neljanda kvartali tulemus polnud just
see ostmise põhjus, kuna viimase kvartali tulemus jäi alla kolmele eelnevale. Peamine argument ostuks on väga madal P/E
(aktsia hinna ja ettevõtte kasumi) suhe, mis
minu rehkenduste järgi on 4,2. Isegi neljandakvartali tasemel jätkates oleks P/E kuskil
7,” märkis ta.
“Teine usaldust sisendav argument on
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengumees Toomas Kivimägi ostis

Kukkonen

Kehtib kuni 29.03.17
Tavahind: 399 (km-ga 478,80
€

Varajased investorid korralikult plussis
“Šiauliu Bankase tootlus on tõepoolest
meeldiv olnud ja olen ise üle 90% sõitu saanud sellega,” ütles Müür, kes investeeris Leedu panga aktsiatesse eelmise aasta alguses.
Müür märkis, et ettevõte kasvatas aastatel 2013–2015 igal aastal oma kasumit ligi 100%, kordajad olid väga odavad. “Turul
valitses hirm teiste Leedu pankade pankroti tõttu. Oli ka oodata LHV ja Citadele pan-

ga IPOt, mis oleks huvi ka Šiauliupanga vastu tõstnud. Citadele IPO küll ei realiseerunud, aga Šiauliu kasumi kasv jätkus, osalt
tänu ühekordsema iseloomuga üllatustele
ja see on ka hakanud aktsia hinnas kajastu-

ma,” lisas Müür.
Praeguseks on Müür enda Leedu panga
aktsiate hulka 20% võrra vähendanud, kuid
vaid sel põhjusel, et see moodustas juba liiga suure osa tema portfellist.
Liivamägi enda positsiooni müüa ei plaani. “Aktsia ostu- või müügisoovitust mina
anda ei saa. Ma saan ainult öelda, mida mina oma positsioonidega olen teinud. Minu
keskmine positsiooni soetushind on 0,327
eurot aktsia kohta ning minu analüüsi järgi kaupleb Šiauliu Bankas fundamentaalselt
atraktiivsel hinnatasemel,” ütles ta.
Millised on tulevikutuuled?

LHV arvates on Leedu panga aktsia õiglane

hinnavahemik 0,5–0,55 eurot, Swedbank
soovitab aktsiat osta ning on hinnasihiks
seadnud 0,62 eurot.

Kuidas vältida raiskamist ja keskenduda sellele,
mis loob väärtust?

339 €(km-ga 406,80 €)
€

gi müügiks,” ütles Kivimägi.
Investor ja pokkeriproff Madis Müür
märgib samuti, et Leedu panga aktsia on
odav. “Näen veel kasvuruumi, hinnavahe LHVga on ikka ligi kahekordne, Šiauliu
Bankas siis ligi kaks korda odavam. Muidugi sarnastel kordajatel neid kauplemas ei
näe lähitulevikus, LHVjääb kallimaks. Küll
ootan, et hinnavahe võiks väheneda ja Šiauliu Bankase püsivad kasuminumbrid võiks
samaks jääda või veidikasvada ja see peaks
aitama ka hinnal kerkida,” ütles Müür.

Efektiivsus
igapäevajuhtimises

03.05.2017
Jari

panga osalus. Tõenäoliselt läheb see kuna-

€)

Info ja registreerimine: Inge Lauri

/

tel: 667 0212

/

e-post: inge.lauri@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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VÕRDLUS

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Leedu panga
tulemused paranevad

Tähtajaline hoius EUR, %

miljonites eurodes
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Tallinna Äripank

DNB
Krediidipank

81

aktsia hind.

Šiauliu Bankas Groupi eelmise
aasta puhaskasum oli rekordilised 43,7 miljonit eurot, mis on
83 protsenti rohkem kui aasta varem.

“Eelmisel aastal keskendusinelja valdkonna arendamisele: ettevõtete rahastus, tarbi-

me

Rahadividendi aktsionärid ilmselt niipea
ei saa
dividendiLiivamägi ei oota, sest ŠiauliuBankas on kasvufaasis ja tulenevaltregulatiivsetest nõuetest kapitali adekvaatsusele ei ole tema sõnulvõimalik pangal lähiajal
suurt rahadividendi aktsionäridele maksta, kuna vastasel juhul ei ole neil piisavalt
omakapitali laenuportfelli kasvatamiseks.
“Seega mina ei näe, et lähiajal Šiauliu
Bankase dividendipoliitika oluliselt muutuks ning pigem jätkatakse aktsionäridele aktsiadividendide maksmist, mille puhul omakapital bilansis ei vähene,” lisas ta.
Suurt

jate

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

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd 0%

Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

säästmine ja

investeerimine ning igapäevased pangandusteenused. Oleme
seadnud endale eesmärgi saada Leedu tipp-pangaks,” ütles
Šiauliu Bankase tegevjuht Vytautas Sinius.

Grupi laenude ja liisingute
portfelli väärtus kasvas eelmisel aastal 13protsenti ning ületas 1 miljardi euro piiri. Varade kvaliteedi indikaator paranes järsult
halbade laenude
suhe võrreldes kõikide laenudega vähenes 7,5 protsendilt 4,5
protsendile.
Panga aktsia tõusis eelmisel aastal 81 protsenti ning see
märgiti ära ka majandusaruandes. “Edukad tulemused kajastusid eelmisel aastal ka aktsia hinnas. Panga aktsiad olid
kõige enam kaubeldud aktsiad
Vilniuse börsil,” seisis aruandes.

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

tel 770 0000, faks 770 0001,

tel 680 2500, faks 680 2501

tel 669 0941, faks 661 6037

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

DnB PANKTartu

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

Tallinna ÄripankVana-Viru

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

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

tähtaeg

EE3300111038
EE3300110980

1.12.2016
24.10.2016

1.09.2017
1.10.2017

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

Mainor Ülemiste

EE3300110691

16.06.2015

26.11.2018

Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110782
EE3300110840

27.11.2015
25.01.2016

27.11.2018
1.02.2019

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

REKLAAM
intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

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

13,00%
9,25%

12,00%
14,00%

12,50%

nimi-emissiooni

väärtus, €

maht, €

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

3 000 000
3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
12 000 000

kvartaalne

1 000

5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

1 500 000
4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 000 000
15000 000

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

FONDID

REKLAAM
23.03

LHV Varahaldus
ost
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
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12 kuud

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

1,60
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1,60

2,62

0,86

4,08

3,94

4,24
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1,86

0,53

2,68

3,33

3,69

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,19

0,18

2,28

2,57

1,40

1,40

1,40

3,01

1,07

5,15

4,42

4,97

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,13

0,04

2,27

2,83

1,61

1,62

1,62

3,28

1,27

6,31

5,81

6,13

1,09

1,09

1,09

3,94

0,61

2,33

3,08

3,72

fondi maht
469 975 299
70 133 435
60 574 639
117 951 314
20 582 125
9 070 302
12 565 362

1,30

1,30

1,30

5,55

0,50

2,60

3,82

4,39

0,93

0,93

0,93

1,59
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0,30

1,45

2,35

224 858 183
4 228 877
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1,97

533 211

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
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11,06

-2,42

-0,82

-7,12
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9,96

9,86

9,96

5,12

15,25
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4,19

11 617 722,21
3 821 296,60

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,36

6,30

6,36

5,12

15,25

5,97

4,19

ost

müük

NAV

LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

–

-

Nordea Pensions Estonia

23.03
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

1,34

7

4,46

4,76

0,97

0,97

0,97

9,69

2,08

10,87

6,36

6,19

209 670 017,21
28 079 847,30

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,5

3,55

2,71

3,2

23 213 970,89

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,63

-0,33

1,97

2,21

1,53

1,56

1,55

12,83

2,97

15,4

8,39

8,18

13 268 547,86
10 578 814,02

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR
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0,81
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3,64

0,27

2,94

3,49

3,5

2 272 198,95

ost

müük

NAV

Trigon Asset Management

PENSIONIFONDID

jooksul pühendanud rohkem
aega sellele, et analüüsida ettevõtteid, projekte ja varasid, mille väärtpaberid ei ole veel börsil,” teatas Viisemann LHV uudiskirjas. Ta avaldas lootust, et
see aitab tuua kõrgemad pikaajalise tootluse numbrid jarohkem kasu Eesti ühiskonnale.
“Otsime investeerimisvõimalu-

Otsime turvalisi ja kasum-

likke investeerimisvõimalusi
ka üle maailma,
kuid koduturu

–

eelis on see, et
siin saame ise

uusi võimalusi
luua.
Andres Viisemann

äripäev.ee

riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

19,04

19,72

19,33

6,83

1,29

13,19

8,78

1 468 180,58

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,40

31,48

30,86

11,85

10,57

25,53

8,86

11,43

92 478 397,45

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

24,39

25,26

24,76

21,61

-0,40

69,12

21,63

2,16

15785 099,09

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

si ka üle maailma, kuid koduturu eelis on see, et siin saame ise
uusi võimalusi luua.”
Viisemanni hinnangul kulutatakse liialt energiat olemasolevate varadega spekuleerimisele ettevõtete, aktsiate ja kinnisvara ostmine. “Ostaja müüa
on lihtsam ja sageli kahjuks ka
tulusam kui luua midagi uut,”
arvas ta. “Tänane rahapoliitika
on pigem kasvatanud ebavõrdsust, kuna madalatest intressimääradest on proportsionaalselt rohkem võitnud need, kel
juba on vara,” lõpetas ta.

23.03
%

12 kuud
13,47

Trigon Balti Fond C, EUR

LHV otsib tootlust
börsivälistest ettevõtetest
LHV pensinifondide juhi Andres Viisemanni arvates võiksid
pensionifondid rohkem Eestisse investeerida ja kohaliku
väärtpaberi turu väiksus kui
vastuargument ei päde.
“Oleme viimase kuue kuu

(4)

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

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

Pangal
rekordiline
kasum

Liivamägi sõnul sõltub Šiauliu Bankase,
nii naguka teiste pankade tulevik, arvestataval määral makromajanduse käekäigust.
“Kui Leedu majandus kasvab, intressimäärad püsivad madalad, tarbijate ja ettevõtete
kindlustunne on kõrgel tasemel ning võetakse laene tarbimiseks ja investeeringuteks, siis tõenäoliselt läheb ka Šiauliu Bankasel hästi,” ütles ta.

-

-

200
150

Pankade kontaktandmed

aastal Šiauliu Bankase

hea suhe. FOTO: VERSLO ŽINIOS

0,00

-

BIGBANK

protsenti tõusis eelmisel

Paljud Eesti investorid on leidnud maiuspala
Leedu börsilt. Šiauliu Bankase kasuks
räägib aktsia hinna ja ettevõtte kasumi

-

Versobank

ALLIKAS: BLOOMBERG
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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
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52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Olen hea võimaluse
maha maganud

1127,74

Kui korrektsioon peaks
tulema, olen sel-

1040

995
950
04

HIND

0,515

0,5

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?
päevane muutus

üle 80 protsendi, olles sellega paremuselt
kolmas aktsia Balti riikides.
Vaagisin ostu pikalt, kuid siis otsustasin mitte osta, kuna arvasin, et pikka pidu
aktsial olla ei saa, kuna Šiauliu Bankas on
ju nii tilluke.
Paraku on aga kõik läinud vastupidi
pank jätkab kasvamist, tulemused aina paranevad ning ka aktsia hinna tõus pole rahunemisemärke näidanud.Lugedes Äripäeva investori rubriigi lugu, näen, et ükski artiklis välja toodud investoreist müüa ei plaani ning Toomas Kivimägi ostis alles hiljuti
aktsiaid juurde.
Tore on näha, et varajased investorid on
aktsiaga juba tugevalt plussis ning pank
teenis eelmisel aastal rekordilise kasumi.
Lausa kadedaks teeb!

0,3

–0,61%

0,2

väärtus 275 794,07 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

05.01.2016

23.03.2017

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

asjaolu, et aktsia on olnud nii hea esitusega
ja see meelitab üha enam ostjaid. See loomulikult ei tähenda, et aktsia tõus võib läbi
saada ning panga tulemusedalla käia, vaid
ma olen lihtsalt ettevaatlik ja üritan jääda
ratsionaalseks.
Eelmisel aastal müüsin kõik LHV aktsiad. VõrreldesLeedu pangaga on LHV suhtarvude poolest kallim. Kui keegi nüüd minultküsiks, kumba selles võrdluses eelistaksin, siis odavamat. Pole ka LHV aktsia pärast
minu müüki (9,5 eurot tasemelt) suurt midagi edasi teinud.

–

oleks
minust silmakirjalik praegu hakata uuesti
aktsiaid kokku kuhjama.
Olen ka korrektsiooniootel, mis tähendab, et prognoosin turgudele langust. Võib
juhtuda, et olen enda prognoosiga päris
mööda pannud, aga kui korrektsioon siiski peaks tulema, olen mina vähemalt selleks valmis.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS
24.03

Kütused
USD

rematest positsioonidest. Seetõttu

Värvilised metallid

23.03

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,77

t

495,00

0,51

Apranga

0,37

Apple

0,31

02

1127,74
955,95

muutus

käive,

hind, EUR

eelm,

EUR

%

PANE TÄHELE
HSBC laieneb Hiinas. Juurde palgatakse 1000 töötajat.

Kahjumis Credit Suisse maksab tegevjuhile boonust. Tidjane Thiami eelmise aasta palk oli
12 mln dollarit ning boonus kasvas 6 protsenti. Samas sai pank
3 mld dollarit kahjumit.

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

24.03
sulgemis-

0
0
–0,21
–4,15

SINU ARVAMUS

Tallinn
aktsia

0,21
0,07

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.

tuse ja müüsin kolmandiku kõikidest suu-

tada praegu kiirrongile hüpata. Minna
püüdma uut 100protsendilist tõusu oleks
minust hooletu.
Panga aktsia on ka sel aastal alustanud
lendstardist ja tõusnud aasta algusest üle
14 protsendi. Ma küll ei ürita prognoosida Leedu panga aktsia tippu ega peo lõppu, kuid mulle tundub, et tõusu taga on ka

0,9

Microsoft

Viimased tehingud

Jaanuaris tegin enda portfellis suurpuhas-

Šiauliu Bankase aktsia on hoogsalt tõusnud, kuid mulle tundub, et pole mõtet üri-

Ryanair

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

Jaanuaris müüsin portsu aktsiaid

Nüüd oleks hilja osta

12

Brexitist tuleneva ebakindluse
tõttu nõrgenenud nael kasvatas
hüppeliselt Suurbritanniasse reisivate turistide hulka.
Jaanuaris külastas saareriiki 910 000 välisturisti. Seda on
19 protsenti rohkem kui aasta varem. Seejuures suurenes ka välismaal puhkavate brittide hulk
7 protsendi võrra.
Turistide hulga suurenemist peetakse suureks toeks Briti jaesektorile, mis on suutnud hoolimata ebakindlusest kasvada. Kõige
rohkem lõikavad saareriigi külastajatest kasu riiete Ja ehete müüjad.
Kui enne eelmise aasta juunis toimunud Brexiti hääletust sai ühe
dollari eest 0,67 naela, siis nüüd
saab 0,8. See tähendab, et naela väärtus on pea viiendiku võrra dollari suhtes kahanenud. Euro
väärtus on aga brittide rahvusvaluuta suhtes kasvanud 13 protsenti.

PORTFELL

0,4

Jutt käib Leedu börsil olevast Šiauliu Bankase aktsiast, mis tõusis eelmisel aastal

10

Nõrk nael elavdas
Suurbritannia turismi

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.

eurodes

investor Toomas

Leedu parim aktsia

08

BREXIT

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

Leedu panga aktsial hoog sees
0,6

–

06

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

leks vähemalt
valmis.

~

1085

Leedu börsil on pank, mille aktsia on
peadpööritavat tõusu teinud.
Olen loomultrahulik ning mõnikord mõtlen, et isegi liiga passiivne, sest magasin
maha hea võimaluseLeedu börsilt.
Eelmise aasta keskpaigas kutsusin lugejaidüles saatma mulle investeerimisettepanekuid, kuhu võiksin oma vaba raha panna. Huvitavaid pakkumisi tuli seinast seina näiteks soovitati osta stabiilseid dividendiaktsiaid, üürikortereid ning mind taheti isegi kasutatud autode ärisse tõmmata.
Pakkumisi tuli erinevaid, kuid nende kõrval
jäi mulle silma üks pakkumine, midakaalusin üsna põhjalikult.

+0,43%

1130

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

Kasv eurotsoonis. Eurotsooni
ärid saavutasid märtsis viimase
kuue aasta kiireima kasvu, vedajateks Saksamaa ja Prantsusmaa.

Helsingi

24.03
muutus

aktsia
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

divid.
tootlus

%

Alumiinium LME
Vask LME

1923
5825

Arco Vara

1,240

0,00

2 449

14,5

4,9%

0,72

0,8%

-

-

Baltika
Ekspress Grupp

0,301

-3,53

1 360
786

64,3

4,1%

2,65

0,0%

2,21

-0,36

12,3

0,9

9,1

456,50

2368
9995

Alma Media
Citycon

-

Plii LME
Nikkel LME

8,9

9,1%

0,81

3,1%

Elisa Comm.

32,84

-1,44

20,4

5,4

4,3

t

450,25

Tina LME

20375

5,7%

1,15

3,9%

-0,23

-

0,6

-

2840

12,6

20,8%

2,63

0,0%

Finnair
Fortum

4,37

Tsink LME

39 589
12 334

20,3

291,50

Harju Elekter
LHV Group

3,800

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

Merko Ehitus
Nordecon

8,850

0,45

5,0%

1,28

7,2%

HKScan

3,46

-0,29

-

0,5

4,1

0,00

29 677
765

25,7

1,270

13,5

1,20

Kesko

-

-

-

2,8

Mootoribensiin,

Diislikütus,

47,91

t

Kerge kütteõli,

Põllumajandus

3,051

24.03

nael 453,59 g

USD/unts,

=

137,75

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

Väärismetallid

USD/t

502,10

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

2157,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

400,75

147,00

unts 31,105 g

Hongkongi dollar
India ruupia

-

--

Olympic EG

1,860

0,00

63 063

9,8

8,9%
26,6%

2,59

2,4%
8,1%

-0,55

-

2,5

2,06

6 138

35,1

1,9%

0,68

0,0%

Neste Oil
Nokia

36,28

0,397

4,96

-0,56

-

1,4

-

1,980

0,00

-

-2,7%

1,29

0,0%

Olvi

26,99

0,26

17,2

2,8

2,6

1247,66

Plaatina NYMEX

966,60

Silvano FG

2,940

1,73

128 964

11,4

24,2%

2,75

3,4%

PKC Group

23,47

0,09

36,05

3,6

3,0

Skano Group

0,520

0,00

-

111,1

0,52

Stockmann

7,43

1,23

-

0,5

-

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,966

0,21

0,80

0,0%
8,3%

Stora Enso

11,07

0,09

-

1,5

-

14,000

1,45

6,4%

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

814,17

17,74

Singapuri dollar

SGD

1,509

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,863

CNY

7,427

Šveitsi frank

CHF

1,070

HKD
INR

8,378

DKK
THB

7,436

70,610

Taani kroon
Tai baat

37,320

JPY

119,360

Tšehhi kroon

CZK

27,021

CAD

1,439

Türgi liir

TRY

3,904

Korea won

KRW

1207,380

Ungari forint

HUF

309,220

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,148

USA dollar

USD

1,079

PLN

4,269

Rumeenia leu

RON

4,556

Kanada dollar

-0,31

Kuld COMEX

1,413

Jaapani jeen

1,33

9,520

PRFoods
Pro Kapital Grupp

Euroopa Keskpank
AUD

-2,24

=

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

24.03

1,310

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

-

14,8

-23,0%
5,4%

15,3

19,4%

2,96

9,490

0,96

11 311
32 959
61 471

15,0

15,4%

2,32

4,2%

0,600

0,00

-

128,2

-2,1%

1,12

0,0%

1,300

0,00

10 215

-

-

-

-

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

24.03

Riia

aktsia
Apranga
City Service
Invalda

aktsia

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

Grindex

4,87

1,04

12,8

0,4

Latvijas Gaze

8,40

0,12

11,5

0,6

Olainfarm

9,30

0,32

12,0

1,4

24.03

Vilnius

divid.
tootlus

Linas Agro
Panevezio Statybos
-

-

Siauliu Bankas

Snaige
TEO LT (Telekomas)

sulgemis-

muutus

hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

2,7

0,37

-

2,8

4,4

-

-

-

-

-

4,120

0,00

-

1,0

-

0,649

-0,31

15,9

0,6

-

0,960

-0,10

-

1,5

-

0,516

0,19

1,9

1,1

-

0,250

0,00

-

0,5

-

-

-
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EUR/SEK

EUR/RUB

9,5095

62,2001

PRFoods

Ekspress Grupp

+2,06%

–2,24%

divid.
tootlus

%

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

