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GerdKanterileeimeeldikaotada.«Agakui

maasusin

Gerd Kanter: Edu toovad
suured ja esmapilgul
isegi ulmelised
eesmärgid. Gentleman

ükskordoma võitjeakaotusi kokku arvutama, siisselgus,etolenkaotanud kaugeltrohkem kui võitnud,»lausus ta.Foto:EikoKink
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Mais tuleb kirjandust
täiel rindel

Ideed Eesti jaoks liiga
lennukad

Kasiinofirma kulud
närisid tulusid

Mais toimub aasta kaks olulisimat Eesti kirjandusfestivali Prima Vista Tartus ning Headread
Tallinnas. Kummalgi on mahukas
programm, mis seob kirjandust
ka teiste valdkondadega filmi,
muusika ja muuga. 10

Eduka Eesti arvamuskonkursil
auhinnalisi kohti võitnud Priit Pekarevi ideesse on Eestis suhtutud umbusuga. Mujal maailmas
hakatakse aga sarnaseid ideid,
näiteks digitaalset sularaha, juba
ellu viima. 8

Kuigi Eestisja Lätis Olympicu
ärikasum kahanes, jäi Läti, Leedu ja Slovakkia toel kasiinofirma
kasum mullusesse suurusjärku,

–

–

Analüütikud olid aga sihi 14 protsendi võrra kõrgemale asetanud.
18–19
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Lidl alustab idast
Saksa säästupoodide kett Lidl soetas
Narva kesklinnas krundi, et sinna kaubanduskeskus ehitada. Samal krundil kavatses Lidl tegevust alustada juba kümme aastat tagasi, kuid tollal plaanist
loobuti. Tallinna maantee 7 asuva krundi suurus on 7474
ruutmeetrit.
Euroopas tegutseb praegu 27 riigis ligikaudu
10 000 Lidli keti
kauplust. Balti
riikides tegutseb
ettevõte esialgu vaid Leedus,
kus nad avasid
oma kaupluse
2016. aastal.
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1,0871

0,9199

9,6329

62,0342

RAUDTEE

Rail Baltic
pilvedest
maa peale
Ettevõtja Raivo Vare meelest
peame otsustama, kas julgeme
raudteeprojektiga seotud riskide
peale välja minna. Aeg on ka
aru saada, et RB on eelkõige
lühemateks sõitudeks, mitte
viuhti Berliini minekuks. 4–5

FOTO: ANDRAS KRALLA
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Tootsi tuulepargi maa läheb
avalikule pakkumisele
Valitsus loobub kirgi kütnud plaanist anda
Tootsi Suursoo kinnistu üle Eesti Energiale
ning korraldab endise turbamaardla müügiks
avaliku enampakkumise.
Valitsus tühistas eilsel kabinetinõupidamisel
varasema korralduse, millega oleks kinnistu
antud ilma enampakkumiseta üle Eesti Energiale. Hulk tuuleenergia ettevõtteid pöördus
kinnistu enampakkumiseta eraldamise asjus
kohtusse. Firmad leidsid, et riik on Tootsi Suursoo riigifirmale andmisega andnud kuni 15
miljoni euro eest ebaseaduslikku riigiabi.

Armin Karu poeg müüb Eestis
investeerimisteemante
Väärismetallide investeerimise ja müügiga tegelev SMI, mille üks asutajatest on Armin Karu
poeg Erik Karu, alustas Eestis investeerimisteemantide müüki, teatas ettevõte.
SMI müüb Belgia päritolu investeerimisteemantide sertifitseerija HRD Antwerp tooteid.
“Oleme teinud teemantidesse investeerimise võimalikult lihtsaks ja kättesaadavaks igale
inimesele, hinnad algavad paarisajast eurost
ning kuller toob saadetise kohale paari päevaga,” ütles SMI juhatuse liige Erik Karu.
2014. aastal alustanud SMI asutajad on Erik
Karu ja Bert-Ken Raudberg.

SEB kasum mullusest väiksem
SEB Eesti lõpetas esimese kvartali 12,5 miljoni
euro suuruse puhaskasumiga, aasta tagasi oli
puhaskasum 12,8 miljonit eurot, teatas pank.
SEB esimese kvartali tulud kasvasid aastases
võrdluses 10,9 protsenti. Kvartali puhaskasumit mõjutas suurenenud dividendilt makstud
tulumaks. SEB Eesti maksis esimeses kvartalis emaettevõttele 30 miljonit eurot dividendi,
eelmisel aastal maksti 20 miljonit eurot.
SEB tegevustkulud olid esimeses kvartalis 15,3
miljonit eurot (14,8 mln 2016. a).
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Aitame leida uue
omaniku Sinu ettevõttele
Eestist või Skandinaaviast.

Euroopa Inimõiguste Kohtu
praktika: otsuseid ei põhjendata
Eelmise aasta lõpus Euroopa
Inimõiguste Kohtus menetlusse võetud Äripäeva kaebus läbis küll esimese sõela, kuid tei-

KOMMENTAAR

Kaebuse saatuse
otsustab üks
kohtunik

ses voorus kaebusega tutvu-

nud üksainus kohtunik otsustas kaebust ühegi avaliku põhjenduseta kojale mitte edasi saata.

Karmen Turk
Äripäeva esindanud vandeadvokaat Triniti
büroost

Euroopa Inimõiguste Kon-

Äripäeva esindanud Triniti

ventsiooni asjus esitatud
kaebuste menetlus toimib
Euroopa Inimõiguste Kohtus
üldreeglina kodades.

büroo vandeadvokaat Karmen
Turk on kriitiline, et ilma ühegi põhjenduseta saab üks kohtunik sellise otsuse teha.
Teises voorus vaatas Äripäe-

va kaebuse üle Euroopa Inimõiguste Kohtu üksikkohtunik
Ksenija Turkovic, kes ei näinud

piisavalt põhjust, et asja koja
koosseisule edastada. Turkovic
on Horvaatia kohtunik, kes on
peamiselt spetsialiseerunud
kriminaalõigusele. Väljendusvabadus, mis oli Äripäeva kaebuse sisu, ei ole olnud sellekohtuniku fookuses.
Äripäev: oht pressivabadusele
Äripäev kaebas Euroopa Inimõi-

guste Kohtusse Eesti riigikohtu
otsuse, mis kohustas Äripäeva
ümber lükkama väiteid, mida
toimetuse hinnangul pole kunagi esitatud. Eestis riigikohtuni läinud vaidlus vandeadvokaatide Kari-Paavo Kochi ja
Tambet Mullariga oli Äripäeva
jaoks põhimõtteline, kuna toimetuse hinnangul ohustab riigikohtu otsus pressivabadust
kõige laiemas mõttes ehk seda,
kas ja kuidas võib ajakirjandus
kajastada avaliku debati keskmes olevaid teemasid.
Äripäeva esindava Turki sõnul oli kaebuse esitamise esmane põhjus see, et Eesti kohtutes
rakendatav nn kaudsete väidete kontseptsioon ei ole kooskõlas pressivabaduse standarditega. Nimelt ei ole Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt
lubatud kohtutel asendada tegelikult avaldatut enda või hageja tõlgendusega sellest, mida avaldati.
Vähem tähtsaks ei saa Turki sõnul pidada ka seda, et Eesti kohtud on Äripäevalt välja
mõistnud hüvitise, mis on olemuselt karistuslik ning millel
on selge jahutav mõju uurivale ajakirjandusele Eestis. “Äripäeva kaebuse põhjuste hulgas on ka asjaolu, et kohustades
meediat esitama taotlusi otsingumootoritele nende artiklitele viitavate tulemuste mittekuvamiseks (nn õigus olla unustatud) on vastuolus efektiivse

Prantsusmaal Strasbourgis asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu
saal. FOTO: AFP PHOTO Scanpix
/

Kohtumenetluse kiirendamisega on
loodud filtreerimissüsteem hästi toime
tulnud. Samas võib ja peabki küsima
kohtu legitiimsuse kohta.
Triniti büroo vandeadvokaat Karmen Turk, Äripäeva esindaja

2500

eurot mõistis riigikohus Äripäevalt Kari-Paavo Kochi
kasuks välja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

õiguskaitsevahendi põhimõttega,” lisas Turk.
Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi sõnul
on väljaande seisukoht, et olu-

korras, kus advokaadi

teenus

on olla kliendi nimel ja ülesandel juhatuse liige või osanik, ta-

gades sellega ettevõtte tegelike
kasusaajate avalikkuse eest peitmise, on ajakirjandusel õigus ja
kohustus viidata sellist teenust
osutavatele advokaatidele, kui
ettevõte on sattunud avaliku
huvi orbiiti.
Artiklite teemaks maksupettus

Tsiviilvaidlus Äripäeva ja vandeadvokaatideKochi ning Mullari
vahelkäivitus 2014. aastal ilmunud artiklitest “Skeem: kütus
“pesti” maksudest puhtaks” ja
“Müsteerium: miks Järvik kahtlustusest pääses?”.
Äripäev nimetas artiklites
Mullarit ja Kochi, kuna neile
kuuluv Advokaadibüroo Mullari Koch OÜ omas OÜd Soldina Õlibaas, mis oli segatud
maksupettuse skeemi. Seejuures osutas büroo Marko Kalevi
jaJürgen Järvikukontrolli all olnud ettevõtetele nnkliendikonto teenust. Praeguseks on Kalev
sama skeemi tõttu, millest ar&
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tiklidrääkisid ja milles kasutati
ka Soldina Õlibaasi, maksupettuses süüdi mõistetud. Kalevi
toonane äripartnerJärvik andis
menetluses ütlusi tunnistajana.
Mullari ja Koch andsid Äripäeva kohtusse ja vaidlus läbis
kolm kohtuastet. Riigikohus
kohustas Äripäeva avaldama
veebis ja lehes ebaõigete väidete ümberlükkamise avaldused
järgmisel kujul: “AS Äripäev on
11. juuli 2014 ajalehes Äripäev
artiklis “Skeem: kütus “pesti”
maksudest puhtaks” avaldanud
väite, mille kohaselt Jürgen Järviku huve on väidetavas maksupettuse skeemis esindanud teiste hulgas advokaadidKari-Paavo Koch ja Tambet Mullari. Selline väide on eksitav ja ei vasta
tegelikkusele. Lisaks võib ajalehe Äripäev 11. juuli 2014 artiklitest “Skeem: kütus “pesti”
maksudest puhtaks” ja “Müsteerium: Miks Järvik kahtlustusest pääses?” jääda mulje, justnagu oleksid vandeadvokaadid
Kari-Paavo Koch ja Tambet Mullari teadlikult ja artiklites nimetatud isikutega kooskõlastatult
osalenud artiklites kajastatud
väidetavas maksupettuse skeemis. Selline väide on samuti eksitav ja ei vasta tegelikkusele.”

Kaasaegsed lamekatused

ARVUTITE HOOLDUS JA REMONT

•

•

HOOLDUSLEPINGUD

Konfidentsiaalsus tagatud.

.

SERVERITE MÜÜK JA LAHENDUSED
•ARVUTITE JA LISASEADMETE MÜÜK

Nord Law Consult OÜ
e-post: arneraam@gmail.com
tel: 509 4773

Asume: Riia 130, Tartu
Telefon:+372 55 962988
E-post: info@abi.ee
Veeb: http://www.abi.ee
E-pood: http://pood.abi.ee

teame menou/i

Kohtumenetluse kiirendamise eesmärgil tehtikonventsiooni muudatused, mis
jõustusid 2010. aastal. Ühe
muudatusega sätestati, et
kohtunik koostöös ettekandjatega ainuisikuliselt otsustab kohtuasja edasisaatmise kojale või selle menetluse lõpetamise. Sellist otsust
ei põhjendata ja see pole ka
edasikaevatav. Enamgi veel,
teadaolevalt on standard, et
otsusest teatatakse kaebajale
tüüpkirjaga, mis jätabkaebajale ainsaks teadmiseks
ainuisikulise otsuse teinud
kohtuniku nime.
Väikese online-uuringu
tulemusena võib aga kaebajale selguda, et see kohtunik ei ole akadeemiliselt ega
professionaalselt olnud kunagi huvitatud kaebaja kaebuse teemast või on konkreetne kohtunik spetsialiseerunud täiesti teisele õigusvaldkonnale, nt eraõiguse asemel kriminaalõigusele.
Tegemist on kohtumenetluse kiirendamise eesmärgil
vastuvõetud konventsiooni
muudatusega. Ning sellega
on loodud filtreerimissüsteem ka hästi toime tulnud.
Samas võib ja peabki küsima
kohtu legitiimsuse kohta.
Arvestades, et kohus
nõuab 47 liikmesriigi kohtutelt lahend lahendi järel seda, et kohtupidamine peab
olema õiglane ja avalik ja
kohtud peavad enda otsuseid piisavalt põhjendama,
tuleb küsida, miks Euroopa
Inimõiguste Kohus ise ei pea
neile standarditele vastama.
Kindlasti ei sisaldu käesolevas hinnangut Euroopa
Inimõiguste Kohtu tegevusele kui sellisele.Küll aga sisaldub siin ettepanek, et ka ainuisikuliselt otsust tegeval
kohtunikul ei tohiks olla lubatud saata kaebajale tüüpkirja, milles puudub mis tahes põhjendus.

•

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

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

teiearvuti probleemidele/
Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja
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REKLAAM 3
Pirita
Tallinn

Jüri

Kiili

Kuusalu

Haapsalu

Pandivere

Viljandi

Hei, ratta-ja jooksusõber!
1.

06. mai

Kuusalu 24. Rattaralli

2.

21. mai

Elva 32. Rattapäev

3.

04. juuni

Mulgi 7. Rattaralli

4.
5.

17. juuni
30. juuli

Haapsalu 17. Rattaralli

6.

19. august

Pandivere 27. Rattaralli
Võru 12. Rattaralli

F

02. sept

Fakto Auto 7. Rahvasõit

1.

03. mai

Jüri

2.

17. mai

Kiili

3.

31. mai
14. juuni

Pirita
Jüri

Kiili

6.

26. juuli
09. august

F

27. august

Ikla / Ainaži

4.

5.

UUS VÕIMALUS

JOOKSUSÕPRADELE
Alates hooajast 2017 kutsub
Temposõidu sari osalema
ka jooksusõpru! Sarja kõigil
etappidel on kavas 5 km pikkune
jooksudistants, mis pakub head
väljundit nädala sees jooksuvormi
testimiseks.
Maanteejooksud on suunatud
ka triatleetidele, kellele avaneb
nüüd võimalus pärast rattasõitu
jooksmisega jätkamiseks.

Pirita

Elva

Ikla

Võru

Filter Maanteekarikasari on
harrastusspordile suunatud
võistlussari, mis koondab seitset
suuremat rattarallit üle Eesti.
Iga etapp koosneb nii pikast kui
ka lühikesest distantsist, mida
täiendab võistluskeskuses toimuv
lasteprogramm. Lisaks toimub
soodne tervisesõit neile, kes
võidu sõitma minna ei tihka, kuid
naudivad ühist rattasõitu!
Filter Temposõidu Karikasari
on Eesti vanim järjepidevalt
toimuv rattasari aastast 1986.
Osalema ootame igal tasemel
harrastussportlaseid. Distantsid
jäävad vahemikku 10 kuni
25 km ning sõidetakse
ohutus eraldistadi formaadis.
Sari on populaarseks
väljundiks ka triatleetidele,
olles neile suurepäraseks
treeningvõistluseks.

5 km
MAANTEEJOOKSUD
Info ja registreerimine
www.aerobike.ee

TERVISESÕIT
NÜÜD
ERITI SOODNE!
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INTERVJUU

Vare soovitab
Rail Balticuga
valmistuda
halvimaks
Ennast Rail Balticu optimistiks pidav ettevõtja
Raivo Vare soovitab kõiki raudteeprojektiga
seotud riske kainelt hinnata ja riskid on suured.
–

gib uuring SKTd suurendavast hinnanguliselt 2 miljardi eurosest mõjust. Kuidas sellised hinnangud sünnivad? Need hinnangud

Vilja Kiisler

vilja.kiisler@aripaev.ee

Äripäev
Räägime uuringust, mida me pole kumbki
näinud, küll aga oleme sellest palju kuulnud:
sel nädalal esitles Ernst
Young Rail Balticu tasuvusanalüüsi, mis näitas, et projekt
on rahanduslikult ja majanduslikult elujõuline. Kas see analüüs veenab teid? Selle ta&

suvusanalüüsi puhul üritati tehakahte asja korraga: analüüsida ühte suuremastaabilist infrastruktuuriprojekti ja samal ajal
juurde tuua selle üldise sotsiaalmajandusliku mõju hinnang. Need on olemuslikult
kaks väga erinevat asja. Suurem osa kriitikat on seni puudutanud seda poolt, kus projekti hinnatakse puhtalt rahalises, bilansilises loogikas mingi hoomatava ajaperioodi jooksul. Siin on kriteeriumid suhteliselt
lihtsad, keerulisem on hinnata kaudseid
mõjusid. Projekti nende kahe külje kokkuviimisel on tublit tööd tehtud.
Selle uuringu presenteerimise raames
Riias esines ka kaks prantslasest ekspertispetsialisti, kellest üks rääkis sotsiaalmajanduslikust mõjust laiemal teoreetilisel
tasemel ja teine Euroopas paleuseks olevast Prantsuse kiirrongisüsteemi taustast.
Ka prantslased ei suutnud oma projekti
alustades paljudele küsimustele vastuseid
anda, see oli ärilises mõttes alguses täpselt
samuti riskiprojekt ainult selle vahega, et
neil oli poliitiline otsus lõplikult tehtud ja
neil oli see ka prestiiži teema, mis meil ei
tundu nii olevat.
–

Kuidas hindate uuringu kommunikatsiooni et kõigepealt magustoit, aga siis sibul,
küüslauk ja muu vängem kraam? Üks selle
–

projekti laiemaid probleeme on olnudkommunikatsiooni ebapiisavus. Kui suurte projektide informatsiooniväljas on augud, siis
täidetakse need väljamõeldiste, kuulujuttude, soovmõtlemise ja eelarvamuste, vandenõuteooriatega.
Parim näide on see fosforiidivedu Euroopasse Euroopa rööpa peal see on nii jabur,
et ei kannata mingit kriitikat. Fosforiidi vedamine ei oleüldse realistlik, agakui peaks
seda veetama, siis ei veeta seda sellisel viisil
jaammugi mitte nendelkiirustel. Maailma
vähesest tundmisest ja suurest energia ülejäägist saab kokku ohtliku kokteili.
–

Vaatamegi siis sotsiaalmajanduslikku ja rahalist poolt eraldi. Uuringu tutvustuses kasutatakse väga palju sõna “hinnanguline”.

Projekti hinnanguline sotsiaalmajanduslik
tulu 16,2 miljardit eurot peaks üles kaaluma
siseriiklikud investeeringud. Peale selle rää-

sünnivad olemasolevate uuringute ekstrapoleerimisel. Näiteks eurotunnelitkasutati
ekstrapoleerimisobjektina. Teiseks kasutatakse eksperthinnanguid, mis on alati natuke subjektiivsed, ja kolmandaks statistikat. Ja neljandaks kasutatakse intervjuusid. Üpris palju on küsitletud eri valdkondade inimesi ka mina andsin oma sisendi.
Nii et see on sellinekombineeritud meetod.
Aga me oleme maailmas täiesti unikaalses olukorras. Diskussioonides kasutatakse sageli Vene rööpalaiuse ja ida-lääne suuna argumenti, ja see eristab meid paljudest
klassikalistest rahvuslikest raudteesüsteemidest. Raudtee käitlemise mudel Eestis,
Lätis ja Leedus on ainulaadne. Mujal Euroopas ei ole sellist asja, me oleme selles mõttes
unikaalsed. Sedaunikaalsust on toitnud ja
nimetame nüüd ikka asju õige nimega Vene kaup, eelkõige Venemaaga seotudkaubavedu. Kõik muu seal ümber on juba klassikalistele mudelitele natukelähemal olev asi.
Näiteks reisijatevedu on rusikareeglite
abil lihtsalt hinnatav: rahvastiku tihedus,
distantsi pikkus, valitud raudteetehnoloogilised lahendused, graafikud, integreeritus üleriigiliste ja rahvusvaheliste transpordisüsteemidega. Reegel on, et 300 kilomeetri raadiuses on raudteevedu alati rahaliselt kahjumlik. Aga sotsiaalmajanduslikult kindlasti mitte! Muidu ju riigid sellega ei tegeleks.
–

Ettevõtja Raivo
Vare teeb Rail

Balticuga seotud
kommunikatsiooni

maatasa. Ebapiisav
informatsioon on

tema sõnul olnud
põhjus, miks on

liikvel nii palju
eelarvamusi ja
kuulujutte ja
vandenõuteooriaid,

väljamõeldisi.
ANDRAS

Foto:

KRALLA

–

–

Rail Balticu vastaste üks argument on alati olnud, et kaubaveoga pole mitte kuidagi
võimalik kasumisse jõuda, rehkenda, mispidi tahad. Mis teie arvate? Projektipõhise
ärikasumlikkuse mõttes ei ole kaubaveoga

võimalik kasumisse jõuda. Seda ma olenalgusest peale rääkinud. Aga see kriteerium
on iseenesest teisese tähendusega, ta näitab
ainult teatud miinuse suurust. Aga sotsiaalmajandusliku aspekti jaoks ei olegi kaubaveol suurt tähendust.
Aga reisijatevedu? Aga reisijatevedu küll.
Ja see ongi see, mille pärast kõik on alguse
saanud. See on see, mille pärast üldse selli-

seid asju ehitatakse. Mitte ühtegi kiirrongisüsteemi pole mitte ühestki riigis ehitatud
kaubaveo jaoks! Neid on alati rajatud reisijateveo huvides ja sinna on mõnikord juurde tulnudka kaubaveo funktsioon.
Distantside ületamine ja regulaarsuse
tagamine on multiplikatsioonilise efektiga.
Kui on olemas kiire, hea ja stabiilne ühendus metropoli ja teiste asustuskeskuste vahel, siis tekib paljudel puhkudel ettevõtete
initsiatiiv viia oma struktuuriüksused keskustest ära. Neil ei ole vaja isegi keskustes

Kuidas nüüd
käituda? Ega ma
ka ei tea. Mul on
ka kõhklusi.
Ma ei kujuta

ette kedagi, kes
saakski anda
garantiid selle
85 protsendi
asjus.
Raivo Vare RailBalticu ELI rahastusest

(pea)kontoritpidada. Kogu liikumine muutub nii mugavaks ja sujuvaks, et seda võimalust kasutatakse. Ei pruugi olla tingimata
raudtee, võib olla näiteks kiirmaantee, aga
see peab võimaldama lühikese ajajooksul
ületada pikki distantse. Ja see on asi, mida
pole võimalik väljendada klassikalise äriplaani vormis.
Palju sõltub sellest, kui hästi suudetakse
kaasata inimesi ja institutsioone, kes selle
ettevõtlusele n-ö maha müüvad.
Meil ei ole reisijateveo kasumlikkuse
jaokspiisavat elaniketihedust. Kahjuks. See
on täiesti kindel. Midagi ei ole teha, meid on
lihtsalt liiga vähe.Vähemaltkaks korda rohkem peaks olema, et see asi välja mängiks.
Ja kolmandaks, Rail Baltic on olnud selline helesinine paleus: oleme ette kujutanud, kuidas me istume Tallinnas vagunisse ja oleme viuhti! Berliinis. See ei ole
realistlik. Olgem ausad, me vaatleme praegu seda projekti täiesti teises kontekstis. Me
räägime ikkagi sellest, et viuhti sõidame ikkagi ainult Vilniuse või Kaunaseni. Uuringust tuli selgelt välja, et valdav osa liiklusest
on tulevikus ikkagi Baltiriikide sisene nagu ta on ka praegu. Eelkõige ikkagi kohalik
liiklus. Hea näide on Tartu maantee: kaks
kolmandikku transpordist ei kulge mitte
Tallinna ja Tartu, vaid hoopiski vahepealsete punktide vahel. Seesama loogika kehtibka RB puhul.
Ja siis tuleb juurde täiendav argumentatsioon, näiteks ühendus lennujaamadega Riia jaTallinna lennujaamaga ühendatus annabkonkreetse lisaefekti. No aga ikka
on meid reisijateveo jaoks vähe.Kaubavedu
peaks äriprojekti mõttes selle vahe katma,
–

–

–

–

kuid ta ei suuda seda teha. Nii või teisiti on
RB eelkõige lühemate juppidekaupa liiklemiseks: Tallinn–Riia, Riia–Vilnius või veel
väiksemadvahemaad. Ja siis ei ole mõtet ka
sõita 300 km tunnis, sellepärast räägitakse
nüüd kiirusest 240 km/h.
Balti riigid loodavad praegu, et Euroopa Liit
katab projekti kuludest 85 protsenti, kuid
lõplik otsus on veel tegemata. Kui tõenäoline on, et ELi rahastus kukub ikkagi ära või
ei tule oodatud mahus? Ärakukkumist ma

ei usu puht poliitilistel kaalutlustel. Aga
probleem on rahastamise jätkumine. Selle finantseerimisperioodi ehk kuni 2020
saaksime teoreetiliselt realiseerida ning
teha ära vajalikud ettevalmistustööd.Eesti
ja Läti on sellega natuke kaugemale jõudnud kui Leedu.
Aga see õige ehitusaeg algab alles 2021,
2022,2023 eri riikides, ja siis on juba järgmine finantsperspektiiv. Siis ei ole Euroopa Komisjoni tippametites enam needsamad inimesed; teiseks on selleks ajaks ilmselt toimunudBrexit, mis muudab oluliselt
rahastamistausta. Kindlasti leidub selleks
ajaks uusi küpseks saanud teemasid, millele
üritatakse saadarahastust. Nende ohtudega ei oska praegu midagi peale hakata. Ma
ei kujuta ette kedagi, kes saakski anda garantiid selle 85 protsendi asjus. See on tõsine risk ja sellega peab arvestama.
Te räägite rohkem ikkagi riskidest ja ohtudest. Kui te teeksite nüüd oma optimismi
või pessimismi puust ja punaseks, kuidas

see kõlaks? Tegelikult on see nice-to-haveasi. Kui ta oleks olemas, oleks sellestkõvas-
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Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
müüb suulisel eelregistreerimisega
enampakkumisel kinnistu

MAGDALEENA TN 9
katastritunnus 78401:118:0028 Tallinn
Pakkumise alghind on 115 000 eurot
Enampakkumine toimub 10 mail 2017 algusega
kell 11.00 aadressil Tallinn Kiriku plats 3 II korrus
Registreerunuks loetakse pakkujad kes on hiljemalt
09. maiks EELK a/a EE932200221002160604
üle kandnud osalemistasu 2000 eurot selgitusega
“M9 enampakkumine”.

Informatsioon müügiobjekti kohta
telefon: +372 50 25 039
E-post: jyri.parbo@eelk.ee

ti kasu. See teisene kasu on piisavalt suur,
Prantsusmaa kogemus on seda tõendanud

ja ka teised analoogsed näited. Aga probleem on selles, et meil ei ole teda veel. Ja
püsti ees on mitmesugused riskid. Plussid
on iseenesestmõistetavad, aga peab arvestama ka miinustega ja olema valmis halvimaks, et mitte ebameeldivalt üllatuda. Ma
olen optimist. See projekt on olnud seotud
tugeva poliitilise tahtega ja mõni probleem,
mis minu meelest oli suur takistus, on hakanud ka lahenema mis on kolme Balti riigi
koostööga seotud. Kogu selle projekti käivitamine reaalses elus saab olema üliraske,
ülikeeruline.
Me oleme jõudmaskopa maasse löömise
staadiumisse. 2017. aasta põhiülesanne on
jõudapunkti, kust enam tagasiteed ei ole,
jäi kõlama ka uuringu presentatsioonist.
–

Mida me kaotame, kui laseme sellel rongil
minna? Kõik rohelised vastuargumendid

RB-le kahvatuvad tema rohelise efekti kõrval. Selles argumentatsioonis ongi märgata
teatud peataolekut. Tehke-aga-mitte-minuõues või parem-ärge-tehke-üldse no seda
on alati kõigi projektide puhul. Suuri infrastruktuure ei rajata mitte kunagi referendumiga ja tõenäoliselt ei olegi see võimalik. Vastama peame küsimusele: kas me julgeme neid riske võtta? Ja kas me oleme valmis aktsepteerima, et see ei ole Berliini sõiduks? Et see võtab aega, enne kui saavutame
enam-vähemnormaalse tasuvuse. Ja kas me
aktsepteerime seda, et see ei pruugi nii hästi õnnestuda ja me maksamegi selle sünergeetilise efekti eest reaalset raha.
Seda valmisolekut eesti rahval eriti ei ole
–

–

ja see on nii meie tugevus kui ka meie nõrkus. Kuidas nüüdkäituda? Ega ma ka ei tea.
Mul on ka kõhklusi.

PANE TÄHELE

Ehituse 8, Haljala, Lääne-Virumaa

Rail Baltic arvudes
EY uuringu põhjal

Tel +372 56 444 07

Missugune võiks olla Eesti ettevõtjate roll

Projekti eeldatav kogumaksumus on 5,8 miljardit eurot kolme Balti riigi peale.

selle projekti rajamisel? Mis puudutab pro-

jektienda teokstegemist, siis seal on tööpõlduküll ja küll. Suuremastaabiline ehitamine loomulikult. Igasuguseid hankeid tuleb ju terve müriaad. Aga vaataks tulevikku: avanevad võimalused, mida täna lihtsalt ei ole. Kui hästi suudetakse seda ära kasutada osa ettevõtjaid on juba võimalusest
kinni haaranud, aga on ka neid, kes kardavad konkurentsi.
Kindlasti tähendab RB probleemi bussivedudele. Reisijatevedu on konkurentsitihe
ala. Praegu on bussivedajad reaalses konkurentsis sisuliselt ainult ühe, Tallinna–Tartu
kiirliiniga, ja selge see, et bussiliinidele on
see tohutu turukaotus. Hirmul on kindlasti ka lendajad. Riiga pole siis ei aja ega raha
mõttes küll enam mõtet lennata. Tallinnast
Vilniusse võib ju veel kaaluda. Nii et on ka
kaotajaid. Aga võimalusi loob tööle hakkav
klastriefekt. Sõlmjaamade ümber tekivad
uued äriklastrid. Nii et plusse on üksjagu.
Meil ei ole jätkunud vahendeid, et arendada olemasolevat raudteed, ja karta on, et
kui suur konkureeriv projekt käima läheb,
siis jääb neid võimalusi veelgi vähemaks.
Logistikute äri muutub muidugi ka. Väiksemate kiirvedude suurem osa liigub praegu autodega, need võivad kolida raudteele.
Paljugi sellest kaubast, mis liigub praegu mööda maanteed, peaks rändama raudtee peale, ja selleks on Euroopas ka kõik tingimused loodud.
–

–

Eeldatav sotsiaalmajanduslik
tulu on 16,2 miljardit eurot.
Loob ehitusetapi jooksul
13 000 ehitusvaldkonna töökohta ja 24 000 kohta projektiga seotud tööstusharudes.
Alustab tegevust on 2026.
aastal.
Kulud ja tulud jõuavad tasakaalu 2031. aastal.
AlliKAs: ERnst

&

info@realisatsioonikeskus.ee

KÕIK KAPID POOLE HINNAGA
Teeme ruumi uuele kaubale

Youngi

TASUVUSANALÜÜSI KOKKUVÕTE

KUULA VEEBIS

“Kogu tõde Rail Balticust”
www.aripaev.ee/eetris

-50%
E–N 10–17R 10–18
Tähetorni 21-i, Tallinn,
Tel 552 6608

www.

.ee
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toimetaja Piret Reiljan

tel 667 0111
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toimetajad@aripaev.ee

INVESTEERINGUD

Eelarvepoliitika läheb lõdvemaks
Neljapäeval kinnitatud riigieelarve
strateegia näeb lähiaastateks ette
struktuurse puudujäägi, mille arvel tehakse
hoogsalt investeeringuid.
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Äripäev
Kokku läheb aastatel 2018–2021 investeeringuteks 2,3 miljardit eurot. Seejuures
suunatakse 797 miljonit eurot teehoidu.
Näiteks kulub 130 miljonit eurot Tallinna–
Tartu maantee Kose–Mäo lõigu neljarajaliseks ehitamiseks.
Kokku 205 miljonit eurot nõuab raha ka
Rail Balticu arendamine. Tänavu algavad
raudteeprojekti projekteerimine ja ehitushangete ettevalmistamine, tuleval aastal läheb mõnes lõigus aga juba ehituseks. Aastal 2019 algab Rail Balticu Pärnu jaÜlemiste reisiterminali rajamine.
Euroraha toel jätkub ka Tallinna ringtee
teise etapi ehitus, mis võtab 2018. ja 2019.
aastal 42 miljonit eurot ringtee ehitatakse Jüri–Väo lõigus 2 2rajaliseks. Lisaks saavad Pärnu jaTartu maantee mõnes lõigus 2
+1 möödasõidurajad.
Mitu projekti on valitsusel kavas ka IdaVirumaal näiteks näeb strateegia ette Tallinna–NarvamaanteeleSillamäeliiklussõlme ehitamise, et tõsta liiklusohutust. Käivitub ka Tapa–Narva raudteelõigu rajamine, selleks läheb 7,1 miljonit eurot. 6 miljoni eest läheb rekonstrueerimisele Narvatläbiv Rahu-Kerese tänava transiittee.
Valitsus kinnitas ka40 miljoni euro suunamise linnahalli renoveerimiseks. Uutest
projektidest saavad Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ja Tallinnaballetikool endale 33 miljoni eest uue Kaunite Kunstide Kooli nimelise õppehoone.
–

+

–

Raha lairibale ja arstidele

Niinimetatud strateegiliste investeeringute programmiga saavad omavalitsused 58
miljonit eurot elamufondi investeeringuteks. 20 miljonit eurot läheb lairiba interneti juurdepääsuvõrkudeväljaehitamiseks.
Kinnituse sai ka tervishoiu rahastamise reform nelja aasta jooksul tuleb juurde 215 miljonit eurot. Valitsuse teatel parandab see ligipääsu arstiabile ja teenuste
kvaliteeti. Valdav osa rahast kandub haigekassale sellest, et riik hakkab pensionäride
eest sotsiaalmaksu tasuma.
–

I
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Kaitsekulutused jäävad vähemalt 2%
juurde SKPst. Lisaks sellele katab riik Eestis viibivate liitlastega seotud kulusid, mis
muu hulgas hõlmab investeeringuid Tapa
linnakusse. Jätkub ka idapiiri ehitus.
Investeerimisplaanide katmiseks laseb
valitsus eelarve järgmisel kolmel aastal
puudujääki. Järgmisel ja ülejärgmisel aastal on struktuurne miinus 0,5% SKPst, 2020.
aastal on puudujääk 0,3%. Defitsiidi kate on
varasemate aastate ülejääk.
Eksperdid puudujäägi pärast mures

Majandus-ja finantseksperte koondav sõltumatu eelarvenõukogu on defitsiidiplaani suhtes kriitiline ja märkis, et tegelikkuses kujuneb 2018. aastal puudujääk märksa
suuremaks, kui arvatud, kuna maksutulude prognoos on liialt optimistlik ning Eesti praegust seisu majandustsüklis on valesti hinnatud.
Rahandusministeerium arvab, et eelarve tuleb defitsiiti lasta, kuna Eesti majandus
ei tööta veel enda võimete piiril SKP lõhe
ehk vahe majanduse potentsiaali ja tegeliku tootmise vahel on suur ning sulgub alles 2020. aastal.
Eelarvenõukogu hinnangul näitavad
aga tööturunäitajad, et tegelikkus on teistsugune ka näiteks Euroopa Komisjoni ja
IMFi hinnangul on olukord parem ning lõhe võib sulguda juba 2018. aastal. Seetõttu
arvab nõukogu, et valitsus stimuleerib majandust vales majandustsükli etapis.
“Eelarvekulude liigne kasv võib erasektoris raskendada tööjõukulude kasvu soovitud rajal hoidmist ja tootmise laiendamiseks vajaliku tööjõu leidmist. Samuti ei
saa välistada, et mõnes sektoris või segmendis võib sisenõudlus pakkumisega võrreldes ülemäära kasvada,” seisab nõukogu ar–

–

vamuses.
Rahandusminister Sven Sesteri sõnul pole rahandusministeeriumi majandusprognoosis põhjust kahelda, ent arvestatud on
ka kehvemate stsenaariumitega. Kui tegelik

puudujääkkujuneb arvatust suuremaks, tuleb see hiljem ülejäägiga katta.
“Kui peaks olema olukord, kus aasta sulgudes struktuurne positsioon on muutunud ja 0,5% [puudujäägi] asemel on näiteks
0,6%, siis loomulikult tuleb järgnevatel aastatel teha mehhanism, mis korrigeerib puudujääki,” rääkis Sester.

EESTI
RAHVUSVAHELINE
KAUBANDUSKODA

ICC Eesti on rahvusvahelise äri juhtorganisatsiooni ICC WBO
ainuesindaja Eestis. ICC on loonud eksporditehingute tarbeks
heal kaubandustaval rajaneva ühiskeele - lingua franca.

Rahandusminister Sven Sester usub, et ministeerimi majandusprognoos on realistlik. Foto: Eiko Kink

Make Trade Simple!
ICC Eesti arendusprogramm
Profikoolitused sellest, kuidas ära hoida kaotusi eksporditehingutes!

Loodu lipulaev on Incoterms, lisaks vahekohtu- jt reeglid ning
ICC näidislepingute sari.
Make Trade Simple!" on õpetus sellest, kuidas ICC
instrumentaariumit kasutades on võimalik:
•

•

•

keeruline lihtsaks teha

parendada eksporditehingute kvaliteeti - teha need
selgemaks, siduvamaks, lühemaks ja lihtsamaks
suurendada ekspordi tehingukindlust ja
vältida arusaamatusi ning kadusid tarnel

See on valdkond, kus Eestis on palju arenguruumi.

Tarneklausleid Incoterms® 2010, kõiki ICC tüüplepinguid,
ICC kehtivaid reegleid jt ICC publikatsioone saab
soetada ICC Eesti kontoris Tammsaare Ärihoones,
A. H. Tammsaare tee 47.

Koolitused viiakse läbi koostöös ICC Eesti
asutajaliikme, koolitusfirma EMI EWTga.
Lektoriteks on valdkonna parimad spetsialistid.

NB!
Soodustused ICC Eesti liikmetele
kuldliikmetele!

Info ja registreerimine:
tel 684 1252
icc@icc-estonia.ee

vt ka www.icc-estonia.ee
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Äripäeva konverentsikalender
Vaata programme ja registreeru

pood.aripaev.ee/konverentsid

Eile Saksamaa
parlamendis

KOHE

esinenud kantsler
Angela Merkel ütles,
et ükski Briti majandusharu ei saa

erandkorras vaba
juurdepääsu ELi

ühisturule. FOTO: EPA

BREXIT

Mai

KORRALDAJA

Shopper Marketing’i meistriklass:
Martin Moström (Rootsi)
04.05 Sisekontrolli konverents “Valmistu homseks”
11.05 Veebiseminar “Mida peab teadma raamatupidaja vastutusest”
16.05 Veebiseminar “Kuidas viia äriprotsessid ja IT
süsteemid vastavusse andmekaitseseaduse
nõuetega?”
17.05 Seminar “Probleemsed töötajad:
jõu-ja nõuvõtteid nendega toimetulekuks”
17.05 Seminar “Best Practice professionaalne
sisuturundus”
17.05 Veebiseminar “Bioloogiliste varade arvestus”
18.-19.05 Pärnu Juhtimiskonverents
“Koostöö ja konkurents”
23.05 IT-juhtimise Aastakonverents
23.05 Kinnisvaraarenduse konverents 2017
24.05 Tuleohutuskonverents
24.05 Veebiseminar “GDPR ja andmesubjekti õigused”
24.05 Vene ärikonverents: “Северо-Восток дело
тонкое“ (vene keeles)
25.05 Veebiseminar “Omanikele antav laen
ja selle riskid”
26.05 Müügikonverents. Parim Müügitiim 2017
31.05 Konverents “LAOSEIS 2017 efektiivne
töökorraldus ladudes”
02.05

Kaubandus.ee
Raamatupidaja.ee
Raamatupidaja.ee

ITuudised.ee

Personaliuudised.ee

-

Merkel hoiatas britte
illusioonide eest

45

Saksamaa kantsler Argela Merkel andis eile selgelt mõista,
et lahkumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga ei maksa brittidel loota mingile eeliskohtlemisele.

protsenti küsitletud

Merkel esines Saksamaa
parlamendis enne laupäeval
Brüsselis toimuvat erakorralist
Ülemkogu, kus Euroopa Liit
paneb paika Suurbritanniaga
peetavate läbirääkimiste põhimõtted.
Merkel toonitas, et Euroopa Liit seab neil kõnelustel oma
huvid esikohale. Suurbritannial
tuleb esmalt saavutada kokkulepe liidust lahkumise tingimuste üle ja alles siis saab hakata läbi rääkima, millised näevad edaspidi välja Euroopa Liidu
ja Suurbritannia suhted. Kantsler märkis, et Euroopa Liit läheb
nendelekõnelustele vastu tugeva ühtsustundega.
Ei mingeid erandeid

“Võiks ju eeldada, et see on enesestmõistetav, kuid kahjuks tuleb mul kasutada sellist otseütlemist, kuna minu meelest hellitavad Suurbritannias mõned ikka veel illusioone,” ütles Merkel.
“See oleks aga aja raiskamine.”

järel on lahkumiskõnelustel
esimese kolme teema seas. Teised kaks on Suurbritannia rahalised kohustused ning Suurbritannia ja Iirimaa vahelisepiiri küsimus.
Kui nendes teemades on piisavalt edenetud, siis saavad alata ka Euroopa Liidu ja Suurbritannia uue koostöövormi kõnelused.
Euroopa Liit plaanib oma läbirääkimiste positsiooni paika
saada mai lõpuks. Juuni alguses on Suurbritanniasvalimised
ja sealt edasi saavad põhimõtteliselt sisulised kõnelused alata.
Esimest korda pärast eelmise aasta juunis toimunud referendumit näitas arvamusküsitlus, et britid on hakanud Euroopa Liidust lahkumise otsust kahetsema.
ti

brittidest leidis, et EList
lahkumine on viga, 43%
toetas otsust.
Merkeli koalitsioonivalitsusel on ühtne hoiak, et ei saa olla mingit spetsiifilistele majandusharudele erandite tegemist,
mis säilitaks juurdepääsuühisturuleka pärast Brexitit. Ehk vaba juurdepääs ühisturule eeldab ka kõigi teiste vabaduste tagamist, sh inimeste vaba liikumise aktsepteerimist.
“Ükski kolmandate riikide
hulka kuuluv riik ja sinna hakkab Suurbritanniakuuluma ei
või ega saa eeldada endale samu
õigusi ega veelgi enam paremat
positsiooni kui Euroopa Liidu
liikmesriigid,” kinnitas Merkel.
Merkellubaskaitsta Euroopa
Liidu lõimumise saavutusi ning
seista ka Suurbritannias elavate
Saksa kodanike huvide eest. Euroopa Liidu kodanike õigused
ja Britikodanike õigused Brexi–

Konverentsid.ee

ITuudised.ee
Kinnisvarauudised.ee
Kinnisvarauudised.ee
ITuudised.ee
Delovõje Vedomosti

Raamatupidaja.ee

Bestsales.ee

-

VARSTI

Logistikauudise.ee

Juuni
02.06
06.06
07.06
07.06
08.06
14.06

Tagantjärele tarkus

ÄRIPÄEV.EE

Põllumajandus.ee

–

–

Ajalehele Times tehtud YouGov
küsitluses nõustus 45%, et tagantjärele tarkusena oli liidust
lahkumise poolt hääletamine
viga. 43% leidis, et otsus oli õige
ja 12% ei osanud midagi arvata.
Ühiskond on selles küsimuses
ikka veel teravalt lõhestunud.

Bestmarketing.ee

15.06

Conference: How to Become a Better Trader
with Dr Alexander Elder
Seminar “Kuidas tööstuses energiat säästa ja
protsesse monitoorida”
Veebiseminar “Kauba aheltehingud ja
käibemaks”
Seminar “Lutheri vabriku masinasaalist
moodsaks ärimajaks”
Võtmetöötajate kogemusfestival JAH
Seminar “Best practice andmetele tuginev
turundus”
Loeng “Tulumaksu, palgaarvestuse ja
erisoodustuste muudatused”

Investor

Tööstusuudised.ee
Raamatupidaja.ee
Ehitusuudised.ee

Aripaev.ee

-

Bestmarketing.ee
Raamatupidaja.ee

Kalender täieneb, vaata

pood.aripaev.ee/konverentsid

OÜ Contractor pakub
teraskonstruktsioonide
värvimise teenust.

ÜRITUSI KORRALDAVAD

-Haaveldus terashaavlitega.
Vajadusel katmine.
-Värvikamber 15 m x 4 m x 4m,
max det. kaal 5 t.
-Kvaliteet vastab nii Soome
kui ka Norra standarditele.

tel 50 93 980, www.contractor.ee, info@contractor.ee, Puidu 1, Kohila.

Konverentsil toodete ja teenuste esitlemistkorraldavad
konverentsi reklaamiosakonna projektijuhtid
Age Raam (age.raam@aripaev.ee või telefon 5866 6496),
Eliise Nikopensius (eliise.nikopensius@aripaev.ee või telefon 553 1442).
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toimetaja Piret Reiljan

tel 667 0111
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toimetajad@aripaev.ee

ARVAMUSKONKURSS

Eduka Eesti autori ideed rokivad
Kahel korral Eduka Eesti arvamuskonkursil auhinnatud Priit Pekarev võib vaadelda, kuidas tema välja
käidud ideed maailmas tasapisi teoks saavad ilmselt on samad mõtted liikunud mõnes teiseski peas.
–

Vilja Kiisler

KES ON KES

vilja.kiisler@aripaev.ee

Priit Pekarev
TTÜ ärirahanduse magistrant,
kes sai tänavu Eduka Eesti konkursil kolmanda koha oma digitaalse sularaha ideega.
2016. aastal sai Pekarev teise
koha looga “Ettevõtte tulumaks
tuleb taastada”.

Äripäev
Tänavu kevadel Eduka Eesti arvamuskon-

kursil sai Pekarev kolmanda koha looga
“Digitaalse sularaha riik”, milles tegi ettepaneku, et Eesti võiks rahvusvahelises mainekonkurentsis punktivõidu võtta riigina,
mis kasutab enamjaolt digitaalset sularaha.
Pekarevi ettekujutuse kohaselt peaksid
riik ja pangaliit algatuseks välja töötama
digitaalse sularahakasutuselevõtu baaspõhimõtted ja siis krediidiasutustega kokkuleppe sõlmima, kuidas internetipangas või
rahaautomaadis saaks digitaalset sularaha
nutitelefoni või mõnda muusse seadmesse
konverteerida. Pekarev näeb siin uut tõuget
IT-sektorile, mis võiks koostöös finantsasutustega luua uue kvaliteedi. Erinevalt krediitkaardi ja pangakaardi süsteemidest annab digitaalne sularaha sarnaselt hariliku
sularahaga ostjale anonüümsuse.

MIS ON MIS

Edukas Eesti
Eduka Eesti arvamuskonkurss toimus tänavu viiendat
korda, pannes traditsiooniliselt peaauhinnana välja 10 000
eurot; teise preemia võitja sai
nagu ikka 3000 ja kolmanda
koha omanik 2000 eurot.

Hiinlased juba teevad
Samas suunas on liikunud hiinlaste mõte. Bloomberg kirjutas tänavu veebruaris,

TTÜ magistrant Priit Pekarev

et Hiina Rahvapank (PBOC) on otsustanud
digitaliseeruda ning on kasutusele võtmas
oma krüptoraha prototüüpi. Sisuliselt tähendab see, et võetakse kasutusele digira-

ha, mida saab kasutada mis tahes kaupade
ostmiseks. Kasutajatele ei erine Hiina digiraha esialgu kuigi palju Alipay või WeChati teenusest, kuid müüjad hakkavad saama
digitaalseid makseid otse ostjalt, mis tähendab oluliselt väikemaid kulusid. Digiraha
kasutuselevõtus nähakse võimalust tugevdada finantssüsteemi turvalisust.
Nobelistist majandusteadlane Joseph
Stiglitz on arvanud, et ka USA võiks tasapisi hakata lahti saama sularahast ja liikuma
digitaalse raha kasutuselevõtu poole. Stiglitzit, tõsi küll, inspireeris esmajoones India otsus kõrvaldada käibelt suur hulk sularaha, et võidelda maksupettuste, varimajanduse ja korruptsiooniga. Stiglitz usub,
et digitaliseerimine oleks oluline samm finantssüsteemi läbipaistvuse suurendamisel ja vähendaks üksjagu kõigi nende ebaseaduslike toimingute hulka, mida sularaha võimaldab.Sama väitis Pekarev oma arvamusloos.
Eesti finantsistid ja jaekaubandusjuhid
on küll möönnud, et digitaalse sularaha
käitlemine oleks tublisti odavam kui päris
sularahaga toimetamine, aga ei jaga Pekarevi optimismi korruptsiooni ohjeldamise asjus. Kuni sularaha digiraha kõrvale alles jääb, ei kao varimajandus ja ümbrikupalgad nende hinnangul kuhugi, ja kohus-

on Eduka Eesti arvamuskonkursil välja pakkunud mitu säravat

ideed. Foto: Andras Kralla

tuslikku täielikku üleminekut digirahale
ei peeta mõistlikuks, eriti kuna see võib tähendada olulisi järeleandmisi privaatsusnõuete järgimisel.
Sõrmejäljed kasutusel

2015. aastal pani Pekarev ette asendada PINkoodid sõrmejälgedega. PIN-koodide häda
seisneb selles, et need kipuvad meelest minema seda enam, et tavaliseltkasutab inimene iga teenusepakkuja juures ise koodi,
ühe ja sama kasutamine on turvarisk. Igasuguste digitaalsete dokumentide allkirjastamise vajadus agaainult suureneb, mitte ei
kahane. Mitu arendust võimaldabküll anda
allkirja ekraanil siit on veelvaid sammuke
minna allkirjastamisele n-ö puutetundliku
funktsioonina, arutles Pekarev.
Tänavu aprillis kirjutas CNET, et MasterCard testib Lõuna-Aafrikas uut tüüpi
pangakaarti, mis tuvastab seda kasutava
isiku sõrmejälje, mitte PIN-koodi abil. Biomeetrilist pangakaarti on kavas pilootprojekti korras peagi testidaka Euroopas ja Aasias. Kaardi sisse on ehitatud tilluke sõrmejäljelugeja, mis suudab meeles pidada kahte sõrmejälge.
2015. aastal, kui Pekarev oma ettepanekuga lagedale tuli, sai see hulgaliselt tõrju-

vat vastukaja. Leiti, et selle idee teokssaami-

ne oleks õudusunenägu: iga kord, kui sõrmejälje annad, teab SuurVend, mida sa teed.
Kaheldi, kas peaks oma turvalisust panema
sõltuma tunnusest, mida ei ole kunagi võimalik välja vahetada. Oli neidki, kes kahtlesid, kas sõrmejälgede kasutamine üleüldse
turvalisust suurendab.
Autod hakkavad lendama

–

–

2015. aastal ilmus Pekarevi sulest ettepanek
lennutada Eesti maailma suurte klubisse

droonsõidukiga. “Pole kahtlustki, et droonsõidukiga sisenetakse maailma ühelesuurimale turulekonkureerima selliste gigantidega nagu General Motors ja Volkswagen,”
kirjutas ta. Droonitehnoloogias tohutu potentsiaali üks äratundjaid oli Amazon, kes
nägi selles võimalustkombineerida tehnoloogia kullerteenusega.
Eelmise aasta oktoobris kirjutas Bloomberg, et Uber visandab lendavate autode visiooni. Sealtpeale on Uber oma ideega üha
edasi läinud ja meedias palju tähelepanu
saanud. Sel nädalal toimus Dallases kolmepäevane konverents, mille käigus arutati
lendava auto loomise võimalusi. Eestis pole ettevõtjad droonsõiduki loomise ideest
tuld võtnud.

Tel 613 9737, 503 6450

urunduse
meistriklassid

interneti

turundustreff.ee

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis

/

Google Adwords

/

Google Analytics

|

ava@ava.ee

|

Ideed elust enesest
Priit Pekarev tunnistab, et kõik
Eduka Eesti konkursile esitatud
ideed on talle ühevõrra armsad, aga kõige rohkem kasu
usub ta tõusvat digitaalse sularaha kasutuselevõtust.

Digitaalne sularaha annaks
märkimisväärse kulude kokkuhoiu, aga vähem tähtis pole
ka rahvusvaheline tuntus, arvab Pekarev. “Kahtlemata figureeriks digitaalse sularaha rakendamine päris pikalt kõikides suuremates rahvusvahelistes meediaväljaannetes, mis
taaselustaks Eestis IT-kuvandi,”
arutleb ta. “See oleks toode, mida saaks müüa välismaailmale.”
PIN-koodide biomeetriaga
asendamise mõte sündis, kui
Pekarev sai kiiruseületamise
eest trahvi. Politsei koostas
väärteo protokolli paberil. “Politseiametnikel tuli kõik käsitsi protokolli kirja panna: minu isikuandmed, sündmustega

seotud oluline info jne. See võttis kõvasti aega,” meenutab Pekarev. Kuna dokument oli allkirjastatud, tuli kogu info kanda süsteemidesse, millelekulus
veel kord hulk aega.
Ka digitaalse sularaha mõte
sündis elulisest seigast. Ühe teenusepakkuja juures olikohviautomaadistkohvi ostes võimalik
maksmiseks kasutada mälupulgalaadset seadet. Selleks tuli sinna peale kanda raha. Siis
taipaski Pekarev, et sularaha ei
pea tingimata olema füüsiline.
Droonsõidukite mõte tekkis maailma meediat lugedes.
“Hakkasin mõtlema isesõitvate autode tuleviku, perspektiivi
ja alternatiivide peale,” meenutab Pekarev. See ajendas arutlema, et autosektor liigub ehk vales suunas. Nii sündis mõte, et
droonsõiduk võiks olla hea võimalus mõnele Eesti ettevõttele tuua Eesti maailmakaardile.

www.ava.ee

ja
HT töötlus
kaubaal
u
ste
tootmine
Erinevate

pakkekomponentide

kaubaalused.comTelefon
,

51 05 565
invester@invester.ee
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JUHTIMINE

Soodushind lõppeb täna!

Mis hinde saavad
Eesti juhid?
Rivo Sarapik
rivo.sarapik@aripaev.ee

Juhtimisest sõltub palju rohkem, kui me varem tajusime,
leiab Tallinna Sadama juht ja
tööandjatekeskliidu volikogu
liige Valdo Kalm.

Valdo Kalm on ka konkursi
Parim Juht 2017 žürii liige.
Vestleme parima juhi valimise žürii kogunemise eel. Kas on
lihtne valida 2017. aasta Eesti
kõige paremat juhti? Kindlasti mitte.

juhtimine ka nagu kunst. Kõige paremat kunstnikku või kirjanikku valida on väga raske. Juhtimisel on suur loominguline aspekt juures.
Tõsi, on erinevaid juhtimismeetodeid, aga tegelikult on väga palju ka tunnetuslikku ja väga palju kriteeriume, mille järgi
parim välja selgitada.
Miks? Mõnes mõttes on

Aga kas valik on lai? Küllaltki, ja

ka konkurss näitab sama (Postimehe ja Äripäeva ning juhtimisveebi Konverentsid.ee lugejad esitasid konkursile 161 inimest toim). Nii nooremast kui
ka vanemast põlvkonnast, nii
naisi kui ka mehi, nii avalikust
kui ka erasektorist.
–

PANE TÄHELE

Pärnu
Juhtimiskonverents
Kes pälvib tiitli parim juht
2017, selgub 18. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil.
Lisaks paremate juhtide tunnustamisele jõuavad lavale

oma kogemust jagama tipptegijad Eestist ja piiri tagant.
Nende seas Brexiti eestveda-

Kes siis on hea juht aastal 2017?

ja Nigel Farage, endine sõjaväe-

Lisaks klassikalistele juhtimisoskustele on tähtis panus Eesti asja ajamisse, ka ühiskondlik

piloot Nick Goodwyn, Äripäeva Rikaste TOPi üks nooremaid
miljonäre ning idufirma Testlio

töö. Juhtidel on panus laiem, eriti suurematest ettevõtetest rää-

asutaja Kristel Kruustük, Coop
Eesti juhatuse esimees Jaanus
Vihand, kaitsepolitsei juht Arnold Sinisalu ja paljud teised.

kides. Neil on selgelt suurem
roll ühiskonnas kui ainult majanduslik.

26. mail

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu hinnangul iseloomustab Eesti
juhte tegevusele orienteeritus. Foto: Andras Kralla

mete väärtuste koha pealt, aga
palju on meil areneda ka heal
eesmärgistamisel. Paljudes ettevõtetes on väga palju arenguruumi nii eesmärkide seadmisel, nende jälgimisel kui ka hiljem analüüsimisel.

Mis on juhtimises hästi? Eesti ju-

hid on töökad, vaat et töötavad
üle. Kuna meil on palju väikeettevõtjaid, siis neil on eriti raske. Nad on mitmes rollis ja päeva lõpuks on ka neil endil käed
õlised. Talupojatarkus, mis on
meile omane, on juhtide juures
väga positiivne.
Mis praegust Eesti juhtimiskultuuri laiemalt iseloomustab?
Tegevusele orienteeritus. Võiks

olla isegi pikaajalisem vaade,
samas on hea, et tegutsetakse.
Loodan, et järjest enam ka eesmärkide nimel.

Kas juhid teevad seda piisavalt,
räägivad ühiskonnas kaasa? Mina küll näen seda. Ka tööandja-

2017

mü gitm

Parim

te keskliidus on näiteks volikogus ja töörühmades palju

juhte
ning needinimesedpanustavad
oma vabast ajast.

Mis hinde paneksite Eesti juhtide tööle viie palli süsteemis? Tugeva nelja.
Juhtimisest ja selle kvaliteedist on viimasel aastal räägitud,
et kasina juhtimiskultuuri tõttu jääb meil palju saavutamata.
Kas te näete pilti samamoodi?
Näen samamoodi ja on hea, et

sellest rohkem räägitakse.

Juh-

timise taga on palju tootlikkuse ja efektiivsuse võimalusi. Hea
juhtimise taga on väärtuspõhi-

sest juhtimisest tulenevat meeleolu. Kui meeleolu ja motivatsioon on kõrgel, on inimene
palju efektiivsem ja teeb palju
paremat tööd. Juhtimisest sõltub palju rohkem, kui me varem tajusime.
Kus juhtimise kvaliteedis king
enim pigistab? Kindlasti peh-

Ütlesite viis aastat tagasi, et juhtimine muutub keerulisemaks.
Kas see on nii läinud? Jah, sest

maailm ehk keskkond ise on
keerulisem. Mitmes valdkonnas, minu enda kogemusel telekom ja nüüd logistikaäri, on
keerulisust rohkem, osapooli on
samuti rohkem ning turg on läinud keerulisemaks.
Teil on kogemus era-ja avalikust
sektorist. Kas juhtimine neis eri-

neb? Ei, sest inimesed ja nende
motiveerimine on sama.

UURING

Iga neljas pere elab peost suhu
Sissetuleku katkemisel saaks
oma säästude arvel kolm ja
enam kuud hakkama 38% Eesti peredest, 25%-l puuduvad
säästud kas üldse või need on
ühe kuu kuludest väiksemad,
selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse ja Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust.
“Esimest korda sellise uurin-

gupuhul tegime mitu huvitavat
avastust Eesti elanike rahaasjade planeerimise kohta. Näiteks
92% Eesti peredest planeerib ra-

haasju, kuid rohkem kui kolmandik on olnud viimasel aastal rahalistes raskustes janeljandikul puuduvad säästud mustadeks päevadeks,” ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juhtKati Voomets. “Mida suuremad on pere sissetulek ja säästud, seda vähem järjekindlad ollakse rahaasjade planeerimisel.”
Rangeks pereeelarve planeerijaks võib pidada igat viiendat elanikku, kes panevad palgapäeval raha kõrvale ja planee-

rivad ülejäänud kulutused vastavalt kuu sissetulekutele. Enam
kui pooled 57% vastanutest
planeerivad pere rahaasju mälu abil, 24%koostab eelarvet paberil oma süsteemi järgi ja 15%
teeb seda elektroonselt arvutis,
telefonis või muus nutiseadmes.
Veidi üle poole eestlastest
ei ole oma sissetulekuga rahul.
Ainus peretüüp, kus rahulolu
ületas rahulolematuse, olid pered, kus elati koos vanematega.
–

–

ÄRIPÄEV.EE

MÜGIKONVERTS
Korraldajad:
Toetajad:

Tallinna loomaaia
konverentsikeskuses
09:30 Müügikonverentsi avamine ja Parim Müügitiim 2017
valimise avapauk
konverentsi moderaator ROLAND TOKKO, Eduakadeemia juht

I sessioon: Ideed, millega saad oma müüki kasvatada
09:45 7 müügiideed, mida juba homme kasutada
Parim Müügitiim 2017 finalistid
10:00 Kuidas luua teenindussaalis, poes ja messil kliendiga tõhus
kontakt?
MERILIN MÄNNIK, Tallinna Parim Teenindaja 2017, Denim Dream
10:20 Kuidas ajastada closing'ut?
ELLI VALLA, kinnisvaradivisjoni juht, Sellit
10:40 Müük sotsiaalmeedias, kas Sinul juba on oma taktika?
BRIT MESIPUU, Linna Ekraanid
11:10 -11:25
ENERGIAPAUS JA PARIM MÜÜGITIIM 2017 VÕISTLUSE I VOOR

II sessioon: Müügi võtmeküsimused
11:30 Müük ärikliendile, kas B2B asendub H2H müügiga?
KAIDO VESTBERG, Mercuri International Eesti juhtivpartner
12:00 Müügi võimalikkusest maapiirkondades, muuda mõttemalli
MARGUS RINK, Coop panga juht
12:30 Diskussioon: Kas müügitöötajad on tööjõuturult otsas?
RAIN RESMELDT, Uusen CV-Online turundusjuht
KAIJA TEEMÄGI, Elisa Eesti personalijuht
13:00 -13:45
LÕUNAPIKNIK LOOMAAIAS JA PARIM MÜÜGITIIM 2017 II VOOR

III sessioon: Teematoad, kus päevakorras sektoripõhine müük
13:45 -14:45 Teematoad:
Turism, juhib Estraveli juht ANNE SAMLIK
Tootmine, juhib Atria Eesti juht OLLE HORM
Reklaam, juhib Äripäeva reklaamidirektor ASSO LAIDO
Teenindus
Suured B2C äris, juhib müügitreener OLGA MEINSON
Väikeettevõtted, juhib Eduakadeemia juht ROLAND TOKKO
14:45 -15:00 ENERGIAPAUS JA PARIM MÜÜGITIIM III VOOR

IV sessioon; Kuumad teemad müügis
15:00 Debatt: Kas müügitöötaja kodukontorisse?
15:30 Hinnapsühholoogia: vaata üle, kuidas Sa hinda kliendile
presenteerid
INDREK SAUL, hinnameister ja müügi kasvu coach
16:00 Parem ajakasutus ja tööpäeva tõhus organiseerimine
KRISTJAN OTSMANN, aja-ja projektijuhtimise koolitaja, Selge Pilt
16:30 PARIM MÜÜGITIIM 2017 VÄLJA KUULUTAMINE

Info ja registreerimine: www.bestsales.ee
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toimetaja Mari Hiiemäe

tel 667 0218
anett.rannamets@aripaev.ee
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FESTIVAL

Kirjandust
kõigile

FOTO: TIINA KÕRTSINI/
ÕHTULEHT / SCANPIX

Aasta kaks olulisimat Eesti kirjandusfestivali “Prima Vista”
Tartus ning “HeadRead” Tallinnas arvestavad oma esinejate
arvu sadade ja külastajate hulka tuhandetega, millest võib
järeldada, et kirjandus on eestlastele jätkuvalt südamelähedane.
–

–

Mari Hiiemäe
Puhkepäeva toimetaja

Eriti torkab aktiivne kirjanduse populariseerimine silma Tartus, kus kirjandusfesti-

val toob kirjandusega seotud sündmused
otse avalikku ruumi sinna, kus publik tavapäraselt liigub. Tulemuseks on statistika, millekohaselt külastab festivali üritusi
kokku ligikaudu 10 000 inimest. “Muidugi on see number kõigi ürituste peale kokku, kaasa arvatud laadad ja Pargiraamatukogu, ning sisaldab ka vaid korraks kohal
käivaid inimesi,” täpsustas “Prima Vista”
programmijuht Marja Unt. Sellegipoolest
on kirjandusfestivali publikuhulk muljetavaldavalt suur.
Undi sõnul tõstab publiku arvu nüanss,
et vormiliselt on “Prima Vista” väga mitmekesine. “Teeme väga palju interdistsiplinaarseid ettevõtmisi, mis seovad näiteks
kirjanduse ja muusika või kirjanduse ja filmi. Kirjandus on küll keskne, aga me keskendume sellele, et leida neid kokkupuutealasid teiste distsipliinidega,” rääkis Unt.
Iga-aastane publiku lemmik on olnud
näiteks Pargiraamatukogus toimuv kontsert “Kirjanikud muusikas”, kus tänavu esinevad luuletajad jakirjanikud Aapo Ilves, fs,
Jüri Kaldmaa, Kaisa Ling ning õhtu lõpetab
Taavi Peterson Bob Dylani lauludega.
–

Festival tõmbab publiku kaasa

Paljud asjad on Undi sõnul tänavu “Prima
Vistal” korraldatud teisiti. Näiteks toimub
ürituse avamine rongkäiguna, kuhu on oodatud eriti lapsed, aga ka nende vanemad,
õpetajad ja muudhuvilised. “See tõotab tulla energiline ja hoogne sündmus,” arvas
Unt. Samuti on viimasel festivalipäeval tänavu esimest korda korraldatud Eesti kirjanike salongipäev, kus armastatud kirjanikud räägivad oma lapsepõlvest ning kohtumisest kauge või võõraga maade ja merede tagant. Päeva teema on ajendatud festivali tänavusest üldteemast “Seitsme maaja
mere taga”.
Mai viimasel nädalal toimuva Tallinna
kirjandusfestivali “HeadRead” keskmes on
vestluskohtumised erinevate autoritega nii
Eestist kui ka välismaalt. Kaugeim festivali
külaline tuleb tänavu Malaisiast. Toimuvad
luuleõhtud, vestlusringid, õpitoad, mõõduvõtmised luules ja proosas, lastehommikud
japalju muud.
Mitmekesised võimalused

pakub Tallinna kirjandusfestivalil luulekohvikute programm, kus esinevad
erinevad kohalikud luuletajad koos muusikutega. Samuti tasub sattudaka näiteks ansambli Juhan kontserdile, kus tuntud eesti muusikud Riho Sibul, Jaak Sooäär, Henno Kelp ja Andrus Lillepea esitavad lugusid, mis on inspiratsiooni saanud Juhan Liivi loomingust.
Neile, kellele meeldib kaasa mõelda ka
iseennast samal ajal liigutades, sobivad kirjanduslikud jalutuskäigud erinevates Tallinna linnaosades. Nõmme kirjanduslooPõnevust

Loojangu

laulu- ja luulelodi 2016.

FOTO: UKU PETERSON

Tartu luulevõistluse Trslämm finaal “PriVmasta2016” aj l kultu riba ris Arhi v.
FOTO:

UKU

PETERSON

“Prima Vista” raamatulaat 2016.
FOTO: HEIKKI LEIS

FOOKUSES

9. Tallinna rahvusvaheline
kirjandusfestival “HeadRead”
24.–28. mai Tallinna Kirjanike Majas, Tallinna Keskraamatukogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Vene Teatris jne.
75 sündmust, kus astub üles 112 kirjanduslikku esinejat nii Eestist kui ka välismaalt.
www.headread.ee

14. Tartu rahvusvaheline
kirjandusfestival “Prima Vista”
8.–13. mai Tartu erinevates paikades
www.kirjandusfestival.tartu.ee

lisi pärleid saab tänavu otsida Jaanus Vaiksoo jaWimbergi juhtimisel. Retke Kalamajas juhatavadkirjanik Maarja Kangro ning
näitleja ja lavastaja Eva Koldits. Koduloolanejosef Kats jalutabkirjandusehuvilistega
vanalinnas, kirjandusteadlane jakolumnist
Maarja Vaino aga Kadriorus.
Nii Tartu kui ka Tallinna kirjandusfestival elab tänavu kaasa Soome Vabariigi 100.
sünnipäeva tähistamisele.
“Prima Vista” välisesinejate hulgas on
seetõttu eriliselt esile tõstetud Soome autorid. “HeadRead” on oma programmis koha leidnudaga Soome Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud vestlusringide sarjale,
kus arutletakse iseseisvumise ja iseseisvuse tahkude üle.
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TOIMETAJA VEERG

Lugeda saab
igal pool
Inimene, kes väidab, et tal ei jätku lugemiseks aega, valetab.

Tegelikult loevad kaasaegses ühiskonlugema
on õppinud, see seda oskust ka kasutab.
Ka see on lugemine, kui silm hajameelselt üle välireklaami teksti libiseb või uute autode hindu seirab. Lugemisoskus läheb käiku alates sotsiaalmeedia lappamisest lennupiletite broneerimise ja lepingute sõlmimiseni. Kes loeb raamatuid, kes
loeb raha.
Kirjandusfestivalid peaksid justkui olema sündmused, mis toovad kokku inimesed, kellele meeldib lugeda. Ongi, ainult
et kusagil ei ole kirjas, et see just ilukirjandus peaks olema, mida külastajaile lugeda meeldib.
On tore, et kirjandusfestivalidel ei sorteerita publikut nende lugemuse põhjal.
Nõnda on ka suur jagu nii Tartu kirjandusfestivali “Prima Vista” kui ka Tallinna
kirjandusfestivali “HeadRead” programmi üritustest sellised, mida saab nautida
igaüks.
Saab filme ja etendusi vaadata, kontserte kuulata, osaleda ühistel jalutuskäikudel küll kalmistul küll kultuuriloolistes
paikades. Iga üritus on nurkapidi küll kirjandusega seotud, kuid ei kohusta eelteadmisteks. Teadmisi saab hoopis kohapeal.
Eks üks kirjandusfestivalide mõte on
viia kokku autorid, fännid ja erialainimesed, kel on üksteise olemasolust juba niigi mingi pilt olemas. Teine mõte on kirjanduse populariseerimine. Ja mine tea, võibolla jõuavad viimaks needki, kel ainult raha lugemiseks aega, ühel heal päeval ka
mõne ilukirjandusliku raamatu ette võtta.
nas kõik ja seda iga päev. Kes kord

Vaade näitusesaali. Esiplaanil

Thérése Lebruni töö
“5

konkretsiooni”,

kasutatud

materjal
paber, portselan,
karuputk.
FOTOD:

LIINA

LELOV,

RAKENDUSKUNSTI

TRIENNAAL

NÄITUS

Ajavahes aega maha võttes
Merilin
kaasautor

Mets

Detail Octave

Vandeweghe tööde

7. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitus võtab sel

seeriast “Kultuursed
kombed”.

aastal fookusesse aja mõis-

te, uurides esemelise maailma kaudu erinevaid ajakäsitlusi tarbekunstnike ja disainerite
loomingus.

Rahvusvaheline žürii valis
näitusele 256 teose hulgast 49
tööd, mis kõik lähenevad teemale oma vaatenurgast. Kokku osaleb kunstnikke 19 riigist,
kõige arvukamalt Põhjamaadest, Baltikumist ja Kesk-Euroopast, kuid esindatud on ka näiteks Hiina, Jaapan ja USA.
Tee tunneli lõppu

Näituse kujundus suunab külastajad esmalt pikka ja pimedasse koridori, mille lõpus paistab valge miniatuurne purskkaev. Enne tunneli lõppu jõudmist saab teha kõrvalepõikeid
liigendatud vaheruumidesse
kokku moodustub saalist omamoodi labürint, milles võib vabalt valitud trajektooril orienteeruda ning muu hulgas üles
otsida näitusetöödest peapreemiatega märgitud teosed. Teise auhinnalisekoha vääriliseks
tunnistatudVillu Plingija Silja
Sarapuu video “Vaip” pälvis suisa Tarbekunsti-ja Disainimuu–

töö osteti

muuseumi püsikogusse.
Lisaks kolmele silmapaistvale peapreemiaga hinnatud tööle
leiab näituselt veel eripreemiate väärilisi teoseid ning üllata-

Giidiga õpib rohkem

Näituse peapreemia võitnud töö “Kultuursed kombed”, autor
Octave Vandeweghe.

RAKENDUSKUNST

“Ajavahe. Time Diference”
Eesti Tarbekunsti-ja Disainimuuseum/ Lai 17, Tallinn
Giidituurid eesti keeles:
06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07 kell 12.00
Giidiks tekstiilikunstnik ja leiutaja Kadi Pajupuu. Osalemine
muuseumipiletiga.

Näitus jääb avatuks 23. juulini
www.etdm.eejawww.trtr.ee
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gib oma suhestumisest väljapanekuga, pannes seejuures
kaasa mõtlemaka publiku. Kuna kunst üldiselt nõuab arusaamiseks ning isikliku tunnetuse
tekkimiseks süvenemist ning
aega, siis tema sõnul muudavad
kujundusega tekitatud väikesed sopid privaatse vaatluse eriti sobivaks. Nii saab iga külastaja võtta aja olla silmitsi teosega
ning mõtiskleda selle tähenduse üle antud kontekstis.
Peanäituse kõrval on avatud ka mahukas satelliitprogramm erinevate isiku-ja grupinäitustega.

algab Tartu autorilaulufestival
“Mailaul” Neljateistkümnendat

04.05

korda toimuva festivali keskmes
on tänavu folk. Festivali avab

Eeva Talsi enda soolokavaga
ning “Mailaulu” lõpetab Pastacas
koosseisuga Puuluup. Oluline roll
on ka välismaistel esinejatel.
www.mailaul.ee
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Anne Veski, Kalle Sepp, Getter Jaani, Uku Suviste,
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Kes kord lugema on õppinud,

tust giidituuri ajal, kus tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu rää-
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Mari Hiiemäe
Puhkepäeva toimetaja

Eriti põnev on külastada näi-

–

seumi ostupreemia

vaid lahendusi. Näiteks Soome
kunstniku Riikka Latva-Somppi
klaasikunstitöö “Kehaline ajatunnetus” jutustab isikliku loo
keskikka jõudmisest: keha vananemise ja iga väikse kehaosa
tähtsuse peale pani teda mõtlema hetk, mil kunstniku sõbral diagnoositi vähk. Argipäevase ajatõlgenduse toob mängu jaapanlase Yuka Oyama videoseeria “Näod, mida peita”,
milles objektistunud mehaanilised/anonüümsed inimesed
täidavad meeskonnatöö rutiini. Sotsiaalse surve mõjul asetame ennast pinge alla, saavutamaks korraga mitut eesmärki, kuid samal ajal väheneb meie
huvi emotsionaalsete inimsuhete vastu.
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toimetaja Mari Hiiemäe

tel 667 0218
28. aprill 2017

anett.rannamets@aripaev.ee

HÕFF

Maapealne
apokalüpsis
MartRaun
filmitegija ja -blogija

Läbi aegade parimaks sõjafilmiks tituleeritud teos vaatab sõjakoledusi lapse pilgu läbi.
Suurem osa sõjafilme kujutavad inim-

konna poolt korda saadetud õudusi kui
maapealset põrgut. Ükski teos ei näita seda aga nii halastamatult kui 1985. aastal
Nõukogude Liidus valminud ning ka Eesti NSVs linastunudElem Klimovi “Mineja
vaata”. Tegu on ühe häirivama ja brutaalsema (sõja)filmiga.
1943. aasta. Käib II maailmasõda ning
Saksa väed on tunginud Valgevenesse. Loo
keskmes on idealistlik teismeline Florya
(Aleksei Kravtšenko). Poisi jaoks tundub
sõda esialgu mänguna ja vastu ema tahtmist liitub noormees vastupanuliikumisega. Lühikese ajajooksul näeb noormees
sõja olemust, tapetud külaelanikke ning
külla saabunudfašistide julmust.
Mitme märgilise sõjafilmi keskmes on
lapsed näiteks René Clémenti “Keelatud
mängud” (1952), Andrei Tarkovski “Ivani lapsepõlv” (1962) ja Isao Takahata “Jaanimardikate haud” (1988). Laste rikkumata pilgu kaudu avaneb sõda oma kõikides varjundites ning vaevalt on seda kuskil paremini kujutatud kui Klimovi teoses.
Florya läbielamistekaudu näeme sõja armutut, irratsionaalset ja sürreaalsetpoolt.
Nende sündmuste tõttu tundub poiss lühikese ajajooksul mitu aastat vanemaks
–

muutuvat.
Režissööri lähenemine on mõjuv, mees
laveerib oskuslikult reaalse ja ebareaalse
vahel ning keskendub rohkem psühholoogilisele kui füüsilisele vägivallale. Filmitegijate eetika on aga kohati küsitav, kuna filmikunsti nimel tuuakse ohvriks loomad.
Siiski võib filmi “Mineja vaata” pidada haruldaseks teoseks, mida on võimatu unustada. Pea iga teine sõjafilm (näiteks
“Reamees Ryani päästmine”) tundub selle
meistriteose kõrval naiivne. Tegu on kunstiliselt meisterliku depressiivse ja ängistava linateosega. Nii režii, helikasutus kui
kaameratöö pole vananenud, vaid mõjuvad siiani värskelt ja originaalselt.
Kuigi tegu on masendava filmielamusega, tasub tugeva närvikavaga inimestelKlimovi linateostvaadata.

Samantha robinson tabab nõid Elaine rollis hiilgavalt 1960-ndate välimust ja näitlemisstiili. Foto:

HÕFF

Teravmeelne ja
feministlik retro
-horror
Pikavõitu, stiilne ja provokatiivne uurimus armastusest,
soorollidest ning naise positsioonist ühiskonnas.
Mart Raun

FANTAASIAKOMÖÖDIA

filmitegija ja -blogija

Armastuse nõid (The Love
Witch)

DRAAMA

“mine ja vaata”
režissöör: Elem Klimov
Film linastub HÕFFi raames eriseansina laupäeval, 29. aprillil kell 16.00.
Filmile järgneb arutelu Eesti Ekspressi ajakirjaniku Andrei Hvostoviga.
Publikuga kohtub ka filmi üht tegelast kehastanud Vanemuise näitleja Jüri Lumiste.

360˚ VAADE

Kaheteistkümnendat korda toimuval
Haapsalu Õudus-ja Fantaasiafilmide Festivalil (HÕFF) linastub möödunud aasta üks stiilsemaid ja kiidetumaid teoseid
“Armastuse nõid” (2016). Ameerika väikse-eelarveline indie-film on valminud režissöör-stsenaristi Anna Billeri käe all, kes
on ka teose monteerija, kunstnik, kostüümide kujundaja japrodutsent.
“Armastuse nõid” jutustab loo noorest
ja veetlevast nõiast Elaine’ist, kes siirdub
pärast abikaasa tapmist uude linna. Naise eesmärk on välja uurida, mida mehed
tegelikult tahavad, ning leida lõpuks vastassoo esindaja, kes teda tõeliselt armastaks.Kasutades maagiat ja nõiajooke, paneb kaunitar mitmed mehed endasse armuma, ent võlukunsti mõju on liiga tugev
ning tulemused traagilised. Mis juhtub
aga siis, kui Elaine lõpuks leiab oma printsi valgel hobusel?

režissöör: Anna Biller
Osades: Samantha Robinson, Gian Keys,
Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise, Jared
Sanford, Robert Seeley.
Linastub HÕFFil: 29.04 kell 11.45
LOEVEEBIST

Mart Rauni filmiblogi

martraun.wordpress.com

Meeste ja naiste erinevad ootused

Filmis näeme küll õudusžanri elemente
mehi tapvat nõida, rituaale, pentagramme
jne, ent tegu on pigem fantaasiakomöödiaga, kus lahatakse meeste ja naiste rolle.
Mida eri sugupooled üksteiselt ootavad?
Elaine ütleb filmi alguses, et naine peab
pakkuma meeste fantaasiale toitu. Naisel
on väga konkreetne visioon oma ideaalist
–printsist valgel hobusel. Üks meestegelane aga tõdeb, et ideaalset naist ei saagi olemas olla, kuna ta eksisteerib ainult mehe
peas. Kuidas saab siis üldse olla harmooniat meeste ja naiste vahel?

Tallinna Õpetajate Maja

Lisaks saab tellida meeleoluka sündmuse või meeskonnakoolituse.

Hinna sees: pabertahvel, markerid, grafoprojektor, ekraan, wifi, klaver.
Lisatasu eest: dataprojektor, sülearvuti, helitehnika.
Lisateenus: toitlustamine, ruumikujundus, lilleseade, muusika, valgustehnika.

Kõik väljavalitud on naisele esialgu pettumused.Elaine pakub meeletut armastust ja naudingut ning viib mehed hingeliselt nii haprasse paika, et kogu maskuliinsuse ideaal puruneb. Nende emotsionaalseks muutumisega kaob aga ka naise huvi.
Sugudevahelisi ootusi vaadeldakse nii
mehe kui naise perspektiivist, lisaks arutletakse armastuse kui nähtuse võimalikkuse üle. Elaine’il on sellest tundest oma
visioon. Kas naine aga üldse teab, kuidas
eristada armastust abstraktsest ideaalist,
kirest või seksuaalsest tõmbest?
Vana vorm uues perspektiivis

–

Raekoja plats 14 • tel 615 5161,
info@opetajatemaja.ee • www.opetajatemaja.ee
9 ruumi (28-267 m2) konverentside, koolituste, kursuste, firmapidude, vastuvõttude,
sünnipäevade, pulmade korraldamiseks ja muude sündmustetähistamiseks.

tootja

sugudevahelisi ootusi vaadeldakse nii mehe
kui naise perspektiivist,
lisaks arutletakse armastuse kui nähtuse
võimalikkuse üle.

Kuigi loo tegevus leiab aset kaasajas, on
film teostatud retrovõtmes. Tegevus toimuks nagu viiskümmend aastat tagasi. Nii sisu kui vormi poolest võiks “Armastuse nõid” kuuluda 1960ndatelõpu
või 1970ndate alguse technicolor-Ameerika melodraamade, exploitation-filmide või
Euroopa giallo’de hulka. Anna Biller on silmanähtavalt selle ajastu kino austaja ning
paneb suurt rõhku teose esteetilisele küljele. Alates kostüümidest, kunstniku-ja
kaameratööst ning lõpetades näitlejate valiku ja mängustiiliga, tabab“Armastuse
nõid” täiuslikult oma inspiratsiooniallika
kitšilikku vormi, ka pikkuses. Tegu on kahetunnise teosega, mis kärpimisest võidaks. Samas on loo aeglases ja maneerlikus kulgemises ka oma võlu.
Need, kes ootavad “Armastuse nõialt”
klassikalist õudusfilmi või otsest austusavaldust exploitation-kinole, võivad pettuda. Tegu on rahulikus tempos kulgeva allegooriaga, mis kasutab teadlikult ja mänguliselt žanri stampe millegi uue, teravmeelse ja värske loomiseks.
HÕFF toimub Haapsalus 28.–30. aprillil.
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KOOMIKS

TEATER

Naabrite armastuslugu

Hetk läbimängult, lavapingetkrutivad Saara Nüganenja Ott Raidmets. Foto:

Tõnu Lilleorg
kaasautor

Täna esietendub Pärnu Endlas
lavastus “Inimesed akendel”,
mis põhineb Arvo Valtoni novellil “Mustamäe armastus”.
Novell ilmus 1974. aastal,

mil Mustamäele oli kerkinud
juba sadu uudseid korrusmaju.
Maire Look (mängib Saara Nüganen) ja Mihkel Jürimäe (Ott
Raidmets) on kaks üksikut inimest, kes satuvad elamanaabermajadesse. Nad märkavad teineteist kõrvalmaja aknal, armuvad
ja hakkavad teineteist armastama. Samas jääb nende vahele
teatav distants.
Kaasaja peegel

Lavastuse dramaturg Anne-Ly
Sova ütles, et kõnealune novell

mõjub tänapäeval lausa prohvetlikuna, sest kujutab tabavalt meeleolusid meie praegu-

DRAAMA

“Inimesed akendel”
Arvo Valtoni novelli “Mustamäe armastus” ainetel
Lavastaja Laura Mets

Osades Saara Nüganen ja Ott
Raidmets
Esietendus 28. aprillil Tervise kultuurikeskuse saalis (Seedri 6, Pärnu)

ses fragmenteeritud maailmas,
kus leidub rohkelt virtuaalsust ja võõrandumist.“Me ei oska sellele ehk isegi tähelepanu
pöörata, kuidas kapseldume
ära oma maailmadesse ja suhtleme teistega ainult läbi mingisuguse tehnilise meedia,” osutas dramaturg sellele, et silmast
silmasuhtlemisele on tekkinud
palju alternatiive sotsiaalmeedia näol.

Anne-Ly

Sova

“Valton tegeleb mingis mõttes piirsituatsioonidega,” kir-

jeldas

Sova

kirjaniku käekirja.

“Ühel hetkel on kõik täiesti tavaline ja siis enam korraga mitte, sest Valton viib tüüpilise situatsiooni üle tavalisuse piiri.”
Sarnase dünaamika leidis
omal ajal novellis ka kirjanik
Mati Unt: “Valton loob, konstrueerib, vahendab mingi argise
olukorra, milles ei “juhtu” õieti midagi, kuid mis ometi intrigeerib mingi arhetüübiga või
asetab lugeja eksistentsiaalse
küsimuse ette.”
Kirjandusteadlaste sõnul
põrkuvad Valtoni tegelased sageli oma soovide täitmisel argielu masinavärgiga ning tegelaste ja sündmuste kujutamisel ilmutab kirjanik suurt leidlikkust. “Mustamäe armastuse”
eest pälvis Valton 1979. aastal
Tuglase novellipreemia.

Sova sõnul on tüki pealkirjal lisaks otsesele ka sümboolne tähendus, sest “akna” all võib
lavastuse kontekstis mõista ka
akent arvutiekraanil, millekaudu üksteisest füüsiliselt eemal
asuvad inimesed ühenduses on.
Lavastus ei pretendeeri kuidagi
ajastu- ega kohatruudusele, see
pole lavalugu elust Mustamäel
70ndatel. Lavastuse keskmes on
inimsuhetele põnevat valgust
heitev novelli tuum, mis on inspireerinud truppi lavastaja Laura Metsa juhtimisel.

Uusesituskoht
Kuna suvel läbib Endal teatri-

maja põhjaliku remondi, on teater leidnud endale ajutise män-

gukoha Tervise ravispaahotellis, mis asub rannarajoonis. Tänane esietendus juhatabki sisse selle ligi 300 istekohaga uue

mängukoha.

KONTSERT

Prantsuse soul’i-diiva võlub
Tallinna publikut
Prantsuse noorema põlvkonna
popstaari Imany kontsert Nordea kontserdimajas tõotab tulla hingestatud ja soe.

Vanemuise sümfooniaorkester
Heigo Rosin Löökpillid
Dirigent

Paul Mägi

Imany nimi pole veel kuigi
kaua popmuusikataevas säranud, kuid see-eest on see vaid
mõningate aastatega saavuta-

nud üleeuroopalise kuulsuse.
Tundub, et Imany teeb vaid
üht asja korraga, kuid seda põhjalikumalt. Huvitav on teada,
muusikukarjäärile pühendas
Imany ennast alles 2008. aastal
ning oma debüütplaadini jõudis kolm aastat hiljem. Eelnevalt on ta edukas olnud hoopis
sportlase ja modellina.
Igatahes 2011. aastal ilmunud esikplaadist “The Shape of
a Broken Heart” sai kohe hitt,
mis pani aluse lauljatari rahvusvahelisele tuntusele. Mullu andis Imany välja ka oma teise albumi “The Wrong Kind ofWar”,
mis jõudis kärmesti edetabelite
tippu nii Prantsusmaal, Šveitsis
kui ka Poolas.
Vallutab edetabeleid

Lauljatari ilmselt tuntuim lugu
on “Don’t Be So Shy”, mis on pärit filmist “French Woman”, millele Imany muusikat kutsuti kirjutama. Lugu on jõudnud popedetabelite number üks hitiks
üheteistkümnes Euroopa riigis
ning Spotifys on seda kuulatud
üle saja miljoni korra.
Kaasaegse pop-soul-artistide
traditsioone järgiva Imany laulud iseenesest kuulajat ei ülla-

Varem modelli

SOUL

ning sportlasena

Imany

karjääri teinud
Imany tõestab

ennast ka tugeva
lauljana.

30. aprillil Nordea Kontserdimajas, Tallinnas
Piletid: 29,50–59,50 eurot

FOTO: KORRALDAJA

www.imanymusic.com

ta. Lood on

ootuspärased, mõ-

nusad, täpsed. Eriliseks teeb esinemise lauljatari hääl, mis tekitab mõtteid, et lauljakarjääri kasuks otsustamine oli tema jaoks
küll ainuõige valik.
Imanyt soojendab Nordea
Kontserdimajas Läti noor laulja The Ludvig, kes sai sel aastal
teise koha Läti laulukonkursil
Supernova, mille võitja pääseb
Eurovisioonile Lätit esindama.
PUHKEPÄEV

Ü. Krigul
J. MacMillan
C. Saint-Saëns

18. mai kell 19 Estonia kontserdisaal

19. mai kell 19 Vanemuise kontserdimaja
20. mai kell 19 Pärnu kontserdimaja

hooa j

a p e a toeta ja
E

e st i K on t s e r di

s u u rt o e ta ja

estikonr.
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Nii interjöör, teenindus kui ka toit on uues restoranis tipptasemel.

toimetaja Mari Hiiemäe

tel 667 0218

Foto: Raul Mee

RESTORANITEST

HINNANG

Juur

Põhjamaa Juur ja
lõunamaa kohv

Toit:

9

Teeninduse poolest sobiks Juur kutsekooli praktikabaasis. Ainukeseks ebakindlaks
noodiks jäi ettekandja veinitundmine: pisut kahtlev hääletoon reetis, et materjal on
küll omandatud, kuid selle edasiandmine
pole veel sujuvaks lihvitud. Õige pisut ebalust oli kuulda ka noore koka hääles, kui
see laua juures oma loomingut esitles.
Häbeneda pole põhjust

Kokk tuleb köögist välja ilmselt ainult siis,
kui ta on oma kätetööga rahul ja loodab,
et ka kliendid rahule jäävad. Juures pole
neil midagi häbeneda: tegemist on kõrgklassi gastronoomiaga. Kombinatsioonide tasakaalu annab lõpmatult lihvida, aga
see, mida juba nüüd, vaid mõni kuu pärast
avamist pakutakse, annab põhjust restoranil silm peal hoida.
Menüü järgib nordic cuisine’i põhimõtteid. Peakokk Kaido Metsa käe all puhtast

orgaanilisest Eesti toorainest valminud
esiisade molekulaargastronoomia, tutvustab seda FB. Esiisade molekulaargastronoomia toob taldrikutele muu hea hulgas
ka sibulakoore tolmu, vadakukastme, tuhabesee, šokolaadisambla japetersellijuurest magustoidu.
Sammal (tegelikult küll samblik, enamasti põdra- või habesamblik) trügib
Põhjala köögi radadel käivate restoranide taldrikutele juba aastaid. Esimesena tegi Eestis sellega katsetusi minu teada Peeter Pihel restorani Alexander peakokana,
aga olen seda kohanud ka mujal. Pean tunnistama, et Juure samblik on parim, mida
seni söönud. Šokolaad teeb muidugi kõik
heaks, aga Juures on muidu põtrade menüüsse kuuluva taime tekstuur suudetud
ka inimloomale vastuvõetavaks muuta.
Varasemad samblikusöömised ongi meelde jäänud pigem suud kraapiva aistingu
kui maitse tõttu.
On tulnud ette, et loominguliste otsingute käigus ununebkokal lihtne tõsiasi, et
toit peab sööjat ka toitma. Ühest Juure innovatiivsest esteetilisse kõrgliigasse kuuluvast roast söönuks ei saa, vähegi tühje-

Interjöör:

Kokku:

10 10 29

ÄRIPÄEV SOOVITAB

Äripäeva tunnustava märgi pälvinud restoranid

ma kõhu või suurema isuga sööjal läheb
vaja nii eel- kui ka pearooga ja jääb üle
ruumi ka magusa tarbeks. Mis ongi ilmselt nii mõeldud saab ju sel moel kogeda
rohkem maitseid, neid aga Juures jagub.
Iseasi, kas linnasüdamest kaugel asuvas
ärikvartalis selle taseme maitsemõnudele
piisavalt klientuuri jätkub, aga see on juba
majandusrubriigi teema.
–

Kohv veiniga võrdseks
Omaette fenomen on Juure kohvipakkumine. Kohv pole seal niisama kohv, must

või piimaga, espresso või cappuccino koh–

vimenüü on pikem kui mõne koha veini-

kaart. Kohvimeistri abiga valisime välja
Etioopia kohvi ja valmistusviisiks Chemexkannu. Show ei jäänud alla idamaade teetseremooniale, seda saatev jutt oli aga nii
põhjalik, et kui oleks taibanud lindistada, oleks saanud materjali vähemalt paariks kohviartikliks. Omaette elamuseks oli
kohvijoomine punase veini klaasist. Just
nii avanevat kohvi aroomid kõige paremini, selgitas kohvimeister, kes ühtlasi on ka
Telliskivi kvartalis asuva kohviröstimiskojarajaja.

Teenindus:

Aadress: Valukoja 10, Tallinn
Telefon: 607 0705
avatud: E 11.30–17.00, T–R 11.30–22.00, L 16.00–22.00
Pearoogade hinnavahemik: 16–21 eurot
Peakokk: Kaido Metsa
www.facebook.com/restoranjuur/

Kohalikust toorainest gastronoomilisi imesid välja
võluv peakokk, linna põnevaim kohvivalik ja modernne
sisekujundus teevad Ülemiste City uuest restoranist Juur
omanäolise ja tähelepanuväärse koha.
Heidi Vihma
kaasautor

28. aprill 2017

anett.rannamets@aripaev.ee

toit

teenindus

interjöör
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Juur, Tallinn
10
Bordoo, Tallinn
9
Haku, Tallinn
Leib Resto ja aed, Tallinn
9
9
Pull, Tallinn
9
Salt, Tallinn
9
Ribe, Tallinn
Lucca enoteca, Tallinn
8
8
Hõlm, Tartu
mon Repos, Tallinn
10
8
mr. Jakob, Otepää
8
FaO27, Tabasalu
8
GreenBakery, Tallinn
Korsten, armastus & Hea Toit, Tallinn 9
La Tabla, Tallinn
8
Linnuküla Resto, Tallinn
9
8
muSu, Tallinn
Noodle Box, Tallinn
10
9
Noot, Pärnu
8
Sardiinid, Tallinn
Taste of asia, Tallinn
8
9
UmbRoht, Tartu
9
Vidrik, Sangaste
Villa Wesset, Pärnu
8
8
WuWei, Tallinn
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soovitab“ kleepsu pälvivad
alates 2016. aastast söögikohad,
mis saavad restoranitestis
kokku 25 või rohkem punkti.
“Äripäev

LOE VEEBIST
Äripäeva restoranitestid
www.aripaev.ee/restoranitest
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RAAMAT

NÜÜDISMUUSIKA

Keel ja grammatika kui elusorganism

Sõda ooperi

mingist kaugest keelest, mille tõlge on alles raamatu lõpus.

Kaspar Viilup

kaasautor, ERR

Sa loed neid lauseid,

teadmata, mida need tähendada võiksid, hääldad endamisi peas ja
kujutad ette sellekeele kõnelejat. Selles on mingi iselaadne maagia.
Minaudier ei distantseeru aga lugejast, ta ei võta intelligendi positsiooni. Ta räägib
võõrastest keeltest nagu Tiit
Pruuli räägiks reisikogemustest. “Grammatika ülistus” on
nagu vestlus õlleklaasi taga:
kuulad, jood, imestad janii kogu õhtu läbi.
Igava teadusteksti asemel
kujuneb seega teos pigem Jules Verne’i laadi seikluslikuks
reisijutuks läbi maailma. Indiaanlastest eskimoteni, kurjadestpärismaalastest malbete
prantslasteni.

Pealtnäha on Minaudieri raamat üks ebaseksikamaid teoseid, mida võiks välja mõelda.
Me võtame olemuslikult ühe
igavama ja kuivema temaatika grammatika ja hakkame
sellele ülistuslaulu laulma. Päriselt?
Tegelikkuses on see teos aga
–

–

midagi hoopis muud. “Grammatika ülistuses” ei ole keel
ja selle grammatika mitte üks
reeglite ja järgnevuste süsteem, vaid elusorganism. Aastasadade ja -tuhandetega kujunenud antropoloogiline peegel, kust paljastub kõige ehedamal moel inimeste igapäev
ja olme. Grammatika kui ajalugu.
Ühest asjast mitmel moel

Jean-Pierre Minaudier räägib

gerundiumitest, käänetest ja
vokaalide hulgast keeles sellise
õhinaga, millest iga emakeeleõpetaja unistaks. Ta defineerib
keeleteadust väljaspool selle
piire, kirgliku eri keelte grammatikate kogujana tal on
neid üle üheksasaja käsitleb
ta hääbuvaidkultuure ja kogukondi just läbi keele. Ta evib
nende elu läbi näitelausete ja
tõlgendab ühiskonna hierarhiat läbi keele ülesehituse.

Joonealused märkused

–

–

Seega ei tasu karta, et tegu

on keeleteadusliku raamatuga.
Mingis mõttes kindlasti seal
on termineid, millest ei pruugi
esmapilgul aru saada, ent võibolla ei olegi vaja. “Grammatika

HINNANG

Jean-Pierre
Minaudier
“Grammatika ülistus”

9
Kirjastus: Varrak

Tõlkija: Jan Kaus
152 lk

ülistuse” üheks mehhanismiks
ongi võõrapärasus. Sa istud pärismaalase kõrval kännu otsas, kuulad tema jõulist lämisemist ja mõtled: “Oi, kui ilus
keel, naguvoolav ojake või vulisevjuga.”
Tähendusmaastike ja lausete omapäraste sõnajärgede
kõrval pöörab teos tähelepanu
ka lihtsaltkeele kõlale. Raamatu iga lehekülje servas on lause

Lisaks teiste keelte n-ö ülistamisele on “Grammatika ülistus” ka eksperiment raamatu kui sellise vormiga. Lisaks
võõrkeelsetele lausetelekasutab autorväga vabakäegajoonealuseid märkuseid. Need ei
tähista mitte alati selgitavaid
märkuseid ja kasutatud kirjandust, vaid annavad laiendust,
täpselt nii, nagu üks õhinaga
peetud vestlus. Lobised hooga
ühest asjast, kui järskuprahvatab mingi teine asi pähe ja lihtsalt pead selle vahele pistma.
Väga orgaaniline ja sõbralik
teos, mis jääb meelde ja teeb
tuju heaks.

vormis
Mari Hiiemäe
Puhkepäeva toimetaja

Vanemuise teatris laupäeval esietendunud nüüdisooper on tähelepanuväärne üsna mitmel moel.
Esiteks on helilooja Märt-Matis Lille,

libretist Jan Kausi ja lavastaja Taago Tubina koostöös lavale toodud “Tulleminek”
oluline kui nähtus omaette. Kaasaegse helikeelega nüüdisoopereid ei sünni Eestis
mitte igal aastal. Teiseks on huvitav materjal, millega teoses tegeletakse.
“Tulleminek” räägib sõjast. Sõjast kui
universaalsest nähtusest, mis on inimkonna eksistentsi läbi aastatuhandete
HINNANG
saatnud.
Helilooja MärtEsimese hooga
Matis Lille ooper
tekitab sündmus“Tulleminek”
tikust arusaamine kimbatust. Teemad hüplevad antiigi jakaasaja vahel, laval loetakse ja
lauldakse läbisegi tekste Homerose “Iliasest” ja esimest maailmasõda kirjeldavatest sõduripäevikutest. Räägitakse sõttaminemisest ja tagasitulemisest, lisaks kõlab regivärsivormis jõulist Eesti meestelaulu. Heksameeter vaheldub regivärsiga,
ooperinumbrid sõnalise osaga. “Tulleminek” muutub nauditavaks hetkest, mil tekib taipamine, et konkreetsed tegelased
ega sündmused polegi olulised. Oluline
on see, et sõja olemus ei muutu, olgu ajastu milline iganes. Sõda on mõttetu ja laastav, samas kordub see ikka ja jälle, tuues
kaasa tühjusetunde ja kaotusvalu. Reamehed esimese maailmasõja kaevikutes surid
sama asjatult kui Trooja sõja sõdurid.
Sõda ei paku häid emotsioone, seepärast ei tee seda ka “Tulleminek”. Autorite
võimekuses ei ole aga põhjust kahelda.
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ÕUDUSFILM

PLAAT

Eksootika seguneb õudusega

Kaval
kohviku-indie

Mari Hiiemäe

Pimedaks jäämisega võitlevAna

Puhkepäeva toimetaja

(Vilouna Phetmany)

Eksootiline Tai kontekst, eestlasest peaosatäitja ja ettearvamatu kulgemisega põnev süžee teevad filmist “Kallis õeke”
filmisõprade erilise lemmiku.
Uhkusega tahaks filmi ni-

näeb ette

metada Eesti filmiks, kuna
eestlased on nii peaosatäitja Tambet Tuiskkui ka suur
osa produktsiooni-ja võttemeeskonnast ning film ise on
hea. Kuna aga režissöör Mattie Do ning kõrvaltegelased on
Tai päritolu, liigitub “Kallis õeke” mitme riigi koostööfilmide hulka, kuhu kolmanda osapoolena lisaks Taile ja Eestile
kuulub veel ka Prantsusmaa.
Filmi positsioon Tai filmimaastikul on ainulaadne. Kuna Tai on vaene maa, on seal
siiani vändatudkokku vaid 13
mängufilmi ning iga uue filmi
lisandumine on suursündmus.
Lisaks on “Kallis õeke” esimene, mille režissöör on naine.
Eksootiline kontekst

Tegemist on vaimustava linatööga, mis haarab vaataja tähelepanu jakujutlusvõime, pakkudes mõnusat närvikõdi ilma
painava hirmutamiseta.
Filmi üheks suurimaks
väärtuseks on Tai kohalik kultuurikontekst, millesse tegevustik paigutub. Üsna detailselt ning ilustamata kujul tut-

peatset
FOTO:

HINNANG

“Kallis õeke”
(“Nong Hak”, 2016)
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Režissöör Mattie Do
Osatäitjad Tambet Tuisk, Amphaiphun Phommapunya, Vilouna Phetmany, Manivanh Boulom jt.
Kinodes alates: 21.04

vustab “Kallis õeke” kohalikku mõtteviisija tõekspidamisi, mis suunavadka filmi tegelaste käitumist. Usk ennetesse
ning müstilistesse sõnumitesse, mida äsja surnud inimestelt
oodatakse, ei ole mitte režissööri välja mõeldud, vaid osa
Tai inimeste veendumustest.
Samuti ei ole midagi imelikku
selles, kui vaene nõburikkama
sugulase teenijaks palgatakse ning teda teenijana ka koheldakse.
Süvitsi ei jää filmis siiski aega eiTai looduse, kultuuri ega
mentaliteediga tutvumiseks,
sest film on fokuseeritud ühe
perekonna loole, kus hakkavad
toimuma ootamatud asjad.
Jõuka eestlasest ärimehe Jakobi (Tambet Tuisk) ärahellitatud
tailannastabikaasa Ana (Vi-

oma ema

surma.

TOOTJA

louna Phetmany) satub tahtmatult meediumi rolli, edastades äsja surma saanud inimeste sõnumeid elavatele. Prouale abiks palgatud tüdruk Nok
(Amphaiphun Phommapunya)
taipab aga kiirelt, et tegemist
on vihjetega, mida saab pärismaailmasrahana välja võtta.
Edasine on juba Noki eetika ja
südametunnistuseküsimus.
“Kallis õeke” on psühholoogilises plaanis mõnusalt mitmekihiline. Tegelaste jõupositsioonide muutused teevad võimalikuks vastastikuse allasurumise, millist võimalust ei jäta kasutamata mitte keegi.
Tegelased käituvad üsna ettearvamatult ning põnevust,
millise finaalini film mitme
süžeekäänaku järel lõpuks jõuda võib, jätkub kuni lõpuni.

Kaspar Viilup

kaasautor, ERR

Ma ei ole kunagi päris täpselt mõistnud,
keda Liisi Koikson muusikuna kehastab.

Lähedalt vaadates näib tema looming
turvaline, midagi sellist, mis sobib restorani õhtusöögi taustaks, kirikusse jõulutuurile, kontserdisaali, autosse, meestele,
naistele, lastele. Universaalne ja küllaltki
intelligente popp, mis ei kehtesta ennast.
Seal on õhku, kuhu tähendused tekivad
sõltuvalt tarbijast endast.
Teisalt on Koiksoni muusikas ka vastasseis sellele samale jõudeolekule, mida näitas juba aastaid tagasi plaat “Väikejärv”.
Esmapilgul õdus, nunnu ja lihtne plaat,
mille taga oli tegelikult Eesti alternatiivjõud ehk Rein Fuks,
HINNANG
Jaan Pehk, Robert
Jürj endal. VärsLiisi Koikson
ke plaat “Coffee for
“Cofee for One”
One” jätkab sama
rida uuel moel.
Liisi on ikka
veel pehme ja tore, ta tulebkoos lillede, liblikate ja sooja suvetuulega. Aga temaga on kaasas justkui sobimatult jõuliseid sünte, vokaalset asümmeetrilist toterdamist ja energiat, mis läheb õdususega vastuollu. Me näeme muusikut, kes soovib murda žanrimüüte, olla kõrgemal lii-

7

gitustest.

Oma osa on selles mängida kindlasti produtsent Raul Ojamaal, kes on maali-

nud ühest poppdžässi plaadist eneseiroonilise indie-plaadi. Kuulake lugu “I Am The
Only One”, keerake sinna mõttes bassi ja
rütmikust juurde ning see on raadiopopp.
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toimetaja Peeter-Eerik Ots

tel. 667 0169
28. aprill 2017

peeter-eerik.ots@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Nihverda, kisa
ja teeni raha

Algaja investori pihtimus

Avalikke arutelusid ja omavahelisi vestlusi
analüüsides olen täheldanud kolme Eestis
iseloomulikku mõttemalli.
Esiteks sahkerdama peab, muidu ei
–

võida. Ettevõtlus on rahamaia rahva seas
hinnas ja kel vähegi ärksam meel, on oma
OÜ ära teinud.Sealjuures tundub olevat valdav arvamus, et kui süsteemis on
auk, siis seda tuleb kasutada. Kes ei kasuta, on kohtlane ja väike sohk on normaalne. Maksan OÜs endale miinimumpalka ja
ülejäänud sahkerdan teistmoodi välja. Tegime MTÜ, sellega seotud asjaajamiseks
oleks kõigil uusimaid iPhone’e vaja. JOKK.
Teiseks kisa alati kaasa, üksikasju pole vaja teada. Alati tuleb pool valida ja sellele kindlaks jääda, vastase argumendid
ei ole mõeldudkuulamiseks ja veel vähem
mõistmiseks. Tõde ei ole kahe seisukoha
keskel, vaid kindlasti ühes või teises äärmuses. Seega ametnikud kindlasti valetavad, kui lubavad, et Eesti metsa liiga palju maha ei raiu, aga täpselt sama kindel on
see, et kõik Eesti metsa kaitseks kõnelejad
on emotsioonidest laetud puukallistajad.
Rail Balticu projekti eestkõnelejatel on sobimatu avalikult projekti murekohtadest
rääkida, teisalt on kõik tellitud tasuvusuuringud kallutatud propaganda.
–

Maailm on mustvalge

Mismoodivõib üldse arvata, et kaladel
võib veepargi akvaariumis hea olla, loomakaitsjad omakorda ei oska turismiraha
hinnata.Kõik eestlased on hirmus vaesed,
aga palgad tõusevad. Debattides kesktee
otsimine on nõrkus, sest oma seisukohale tuleb õigel eestlasel ikka kindlaks jääda,
muidu oled nõrk. Maailm on mustvalge.
Arvatavasti tulenevadkaks esimest
mõttemalli lihtsast kolmandast tõigast, et
raha on meile hirmus oluline. Karjääri alguses olev inimene ütleb, et alla 1700eurose netopalga ei ole mõtet tööle minna.
Kes läheb, ei oska end vääriliselt hinnata ja
müüa ning tal peaks sellepärast isegi häbi olema. Rikkus on lausa kinnisidee ja kes
selle kinnisideega kaasa ei tule, saab märgistavaid küsimusi. Mis mõttes sa ei ole
veel omale linnakodu ostnud? Mis mõttes
sul need esoteerikaraamatud siin riiulis
on? Kas sa ei investeerigi kodubörsile? Enda rahakotiga samaväärselt palju huvitab
teiste rahakott. Äripäeva Palga TOP ja Rikaste TOP on loetavuse tipus.
Mul on erakordselt hea meel, et eestlased on ettevõtlikud, seisavad tuliselt oma
seisukohtade eest ja on õppinud finantsmaailmas võimalusi nägema, kuid tugev
polariseerumine ja üksnes rahast lähtumine lõhestab meie ühiskonda ja on raske
näha kasu, mida see meile tuua võiks.

Debattides kesktee otsimine on
nõrkus, sest oma seisukohale tuleb
õigel eestlasel ikka kindlaks jääda,
muidu oled nõrk.

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

teerimise ja hakata dividendiinvestoriks. Panin eesmärgid
paika, nagu raamat õpetas, ja
asusingi tegutsema.
Avasin LHV pangas investeerimiskonto ja kandsin sinna

esimesed säästud.
Lugesin lisaks Seppo Saaro “100 igihaljast börsivihjet”,
“Warren Buffetti tee”, materjale börsi ja seal investeerimise kohta ning tuhnisin LHV finantsportaalis.
Viimaks tundsin ennast juba piisavalt enesekindlana ja
tegin esimese tehingu Balti
börsil ostsinTallinna Vee aktsiaid.
Hakkasin jälgima ka Äripäeva investor Toomast, sest
ühele algajale investorile on
kasulikjälgida kedagi, kes on
kogenum ja teab, mida teeb.
Alguses pole endal ju ühtegi
head investeerimisideedkäepärast. Ka investeerimisõpikud
juhendavad: kui endal ideid
pole, siis jäljenda kogenud investoreid.

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.

kis, oli

Angel

Lootus

investor

Kõige hullemast päästis mind
raamatutest loetud põhitõdede
järgimine.

2016 10%. Ahvatlev!
Lisasin aktsia oma jälgimisnimekirja, kuid tehinguid tegema veel ei tõtanud, sest kõigepealt on ju ikka vaja teha esmane analüüs ja seada oma
eesmärgid. Pealegi ei olnud tol
hetkel vajalikke ressursse käepärast.
2016 kevadel jooksis korra küll peast läbi ka mõte os-

aktsiaid võimenduse
ehk investeerimislaenuga, aga
õnneks oli mul nii palju kainet mõistust, et jälgida investori kuldreeglit: ära osta aktsiaid
laenurahaga. Nii jäi see mõte esialgu settima ja oma aega
ta Orava

ootama.
Esimene õppetund

2016. aasta sügisel hakkas Orava Asuntorahasto aktsia suurema nähtava põhjuseta langema ja kukkus aktsia hind kukkus 9 eurolt 6,90-le.
Vaatasin üle fundamentaalsed näitajad ja ühtegi suure-

mat probleemi tuvastamata otsustasin positsiooni võtta, sest
ka dividendisuheoli tänu hinna langusele muutunud veelgi
atraktiivsemaks.
Ostsin esimesed 140 aktsiat hinnaga 6,80. Aktsia jäi nädalaks sellele tasemele püsima ning tõusis isegi 7,10 eurole. Kuid siis võttis hind uuesti
suuna alla japikaajalise investorina ostsin 80 aktsiat juurde
hinnaga 6,35. Nii sai kahe ostuga positsiooni keskmiseks
ostuhinnaks 6,64.
Jällegi jäi aktsia hind püsima ja tõusis isegi korraks tagasi 6,80 europeale.
See süstis lootust, et kõik on
õige. Aga kui hind uuesti päris
sügavale vajus, hakkas kripeldama, kas olin ikka piisavalt
analüüsinud j piisavalt vaj
likku infot kogunud.

Otsused teed ise

Investor Toomas

Orava Asuntorahasto

Oy. Tegemist on väikeettevõttega, mille dividenditootlusoli

–

jällegi on mit-

mes artiklis rõhutanud, et teiste jäljendamine pole alati hea
idee ja et igaüks peab oma investeerimisotsused ikka ise tegema. 2016. aastal ilmus Äripäevas päris mitu lugu Soome investeerimisgurust Seppo
Saariost. Mu oli väga huvitav

lugeda, mida arvab Saario investeerimisest, millised aktsiad tallekuuluvad ja missuguseid ta radaril hoiab.
Üks aktsia, mille Seppo oma

a

intervjuus Äripäevale ära mär-

a-

Saario raamatus “Kuidas ma
investeerin börsiaktsiatesse”
oli juttu ka sellest, kuidas infot leida.
Kammisin meedias läbi
kõik uudised Orava Asuntorahasto kohta, mida oleks pidanud tegema jubapalju varem.
Selgus, et mul oligi kahe silma vahele jäänud analüütikute ennustus, et tõenäoliselt pole Orava Asuntorahasto 2017.
aastal enam võimeline samas
suurusjärgus dividendi maksma ja peab seda kärpima poole võrra.
Otsejoones lõksu

Niisiis olin astunud dividendi

väärtuslõksu.
Kuna aktsia hind oli langenud ostuhinnast 11% allapoole ja esialgne investeerimise
eesmärk ei pidanud enam paika, otsustasin järgida investeerimisõpikute alusreeglit ja
piirata oma kahjumit. Langevas trendis positsioon õnnestus realiseerida 6 euro juures
ja koos tehingutasudega kujunes kaotuseks 12,65%.
Tänu sellele, et tunnistasin eksimust, pääsesin –12,65%
koolirahaga. Kui oleks jäänud
endiselt positsiooni hoidma
lootuses, et ehk tõuseb hind tagasi endisele tasemele, oleks
tänaseks kaotus olnud juba
33,70 protsenti. Kui oleksin
ostnud aktsiat 2016. aasta kevadel hinnaga 10 eurot, oleks
kaotus olnud 55,20%.
Seega, kõik algajad investorid, võtke nõuannet “Tunnista oma viga ja piira kahjumit”
tõsiselt!
Mina sain sellest kogemusest väga hea õppetunni mu
analüüs oli poolik, pimestas
dividenditootlus ja ilmselgelt
nappis mul infot, mille põhjal
otsuseid teha.
Kõige hullemastpäästis
mind raamatutest loetud põhitõdede järgimine.
–

KOMMENTAAR

Kaitsetööstus asub rünnakule
Ambitsioon ja edu juhivad ettevõtted uute ja suuremate väljakutseteni. Eesti kaitsetööstus
on viimaste aastate jooksul läbi teinud märkimisväärse aren-

Viivika Rõuk
Äripäeva kujundus-ja
fototoimetuse juht

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

2015. aastal sattus mulle kätte Jaak Roosaare “Rikkaks saamise õpik”. Raamat inspireeris
mind pürgima finantsvabaduse poole, seadsin eesmärgi jõuda vähemalt 50% klubisse.
Kuna aktsiad olid mulle huvi pakkunud juba varem, otsustasin ette võtta börsil inves-

guhüppe.

Valdav osa Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtetest keskendub oma arenduses ja turunduses rahvusvahelistele turgudele ning seab eesmärgiks

ekspordinumbrite kasvu. Selle eesmärgi saavutamine ei
ole väljakutseteta. Kas jamillised peaksid olema tugimehhanismid, et Eesti kaitsetööstus
maailmas läbi lööks?
Kas see üldse on ühiskonna,
st riigi ning maksumaksja mure, kuidas kaitsetööstus hakkama saab? Arvan, et on küll! Tugevam tööstus Eestis tähendab
tugevamat majandust ning
suuremaid sissetulekuid.
Tugevam kaitsetööstus tähendab ka tugevamat riigikaitsest ja suuremat julgeolekut. Ühiskonnana ei saa me olla lihtsalt tarbijad, vaid peame

Kuldar

Väärsi

Eesti Kaitsetööstuse Liidu
nõukogu esimees

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted on tunnustatud
kui tarkade tehnoloogiate
loojad ja innovaatorid.
ka panustama. Ettevõtlus ei tohi lootavaid ühiskonna abile,
kuid ühiskond peab mõistma,
et ettevõtlus on ainus sissetulekute allikas.
Ma ei kutsu üles ühiselt
kurtma, vaid kutsun üles ühiselt mõtlema, kuidas luua uut
väärtust ning kasvatada Eesti
majandust.
Eesti kaitsetööstuse ettevõtted on tunnustatudkui tarkade tehnoloogiate loojad ja innovaatorid, mis tähendab, et
hübriid-ja asümmeetrilise sõja tingimustes on turg meie
jaoks väga soodne. Meie ette-

võtted on edu saavutanudküberkaitse, sensoorika, robootika ja muude tarkade tehnoloogiate valdkonnas. Lisaks on
suudetud luua rahvusvaheliselt tugev võrgustik, mis annab neile olulise väärtuse tehnoloogia arendaja ja koostööpartnerina. Kuid sellele vaatamata on meie kaitsetööstuse ettevõtted maailma mõistes
valdavalt start-up’
id ja mikroettevõtted.
Väike investeerimissuutlikkus

Eesti on väike riik. Sellel on
eeliseid, kuid see ka kammitseb. Arendused, mis mujal
maailmas võtavad aastaid, on
meil tänu liigse bürokraatia
puudumisele tehtavad kuudega. Aga tootmise juurde jõudes
avastame, et me ei mõista maailmaturu mastaape üldse.

Rahvusvahelisel turul tuleks unustada kõik, mida me
arvame teadvat mahtudest ja
kogustest.
Tootmiskogus 2000 ühikut

aastas on Eestis arvestatav suu-

re seeriana. USAs ei saa me sellise koguse juures rääkida isegi keskmises mahus tootmisest. Kuidas saada suureks ja
vabaneda väikese turu kammitsatest?

Väikeettevõtte suurimad
probleemid on seotud vajadusega investeerida. Kui ettevõtte
käive on 1–2 miljonit eurot aastas, pole võimalik teenindada
15–20 miljoni eurost müügilepingut, sest pole piisavat garantiid ning käibekapitali. Kuidas aga sellised müügilepingud siiski Eestisse tuua?
Ettevõtjad ei saa jääda lootma vaid riigi abile.Kõik asjaosalised peavad olema valmis
ise panustama.

Minu kogemus ütleb, et arvamus, nagu oleksid eestlased
kõigist töökamad, on pigem
müüt.

Selleks, et midagi saavu-

tada, tulebka meil pingutada
nii indiviidikui ka ühiskonnana. Aeg-ajalt tundub, et kipume seda unustama.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Millal kinnisvara
kasvatab raha?
Väikeinvestor Kristi Saare ja kinnisvarafondi
Baltic Horizon JuhtTarmo Karotam räägivad,
kuidas kinnisvarasse investeerides oma
varandust kasvatada ja milliseid uusi võimalusi
raha paigutamiseks turule oodatakse ning
turule tuleb.
raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida ITunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

10,5

protsenti kasvas Eesti liisinguturu

uusmüügi maht 2017. aasta I kvartalis. Eesti liisinguturu uusmüügi maht
oli 284 miljonit eurot. Enim kasvas
sõidukite finantseerimine 18%.

JUHTKIRI

Tootsi ärikahvel:
pada sõimab katelt

–

ESINEMISLAVAD

Eraettevõtjad näevad Eesti Energia plaanis püüda tuult Tootsi
rabadelt soovi haarata endale osa taastuvenergia magusast tasust.
Eesti Energia plaanib rajada riigi toel
tühjaks kaevandatud rabasse tuulepargi, mis sööks ära olulise erafirmade juba rajatud või rajatavate parkide toetustest. Seetõttu on viimased võtnudkasutusse raskerelvastuse ja asunud rünnakule nii
meedias kui ka kohtutes.
Väga raske on otsustada, kellel on
õigus, sest tegu on tõelise sasipuntraga,
mille lahtiharutamisest saaks kirjutada
raamatu ning vaatevinkleid on rohkem,
kui on sõrmi ühel käel. Küll aga on see Äripäeva meelest väga ilmekas japiltlik lugu
sellest, kuidas erinevad huvigrupid asju
näevad ning tekki enda peale kangutavad.
Tüli juured ulatuvad aega, kui Eesti võttis kohustuse viia oma taastuvenergiatootmise maht 20 protsendile energia kogutootmisest. Nii kehtestati õilsal eesmärgil, kuid ühtlasi ka Urmas Sõõrumaa juhitud ärimeeste lobitöö tulemuselkümme aastat tagasi kõrge taastuvenergia tasu
ehk kaudne maks, mis kogutakse energiatarbijatelt. Seejuures on tasude kogumaht
kasvanud tosinkond korda, sest selline ärimudel osutus ootamatult (?!) tulusaks. Et
plahvatuslikku toetuste kasvu pidurdada,
kehtestati tuuleparkidele lisaks toetuste
piir 600 GW tunnile aastas.
Tootsi

Tasu jagatakse mitte tuulepargipõhi-

tega vabal turul, aga see on vaid pooltõde.

selt, vaid kehtib põhimõte, kes ees, see

Esiteks, ühelgi teisel energiaettevõttel Ees-

mees. Kui määr saab täis, siis rohkem tasu ei jagata. Seni on seda juhtunud vaid
üks kord 2015. aastal, samas mullu see
täis ei saanudki. Tasude jagamisel on veel
üks konks. Nende üsna kõrgele fikseeritud
(53,7 eurot/MWh) tasude saamiseks kvalifitseeruvad pargid, mis on rajatud enne
2020. aastat. Pärast seda süsteem muutub.

tis pole riiklikku seljatagust. Teiseks, miks
peaks riigifirma tegutsema turul, kus pole turutõket ehk on elav eraettevõtete konkurents? Kolmandaks, igasugune riiklik
seadusemuudatus või abi jätab igal juhul
mulje huvide konfliktist. Nii ongi juhtunud, kui valitsus otsustas anda Tootsi ala
Eesti Energiale konkursita, mille eraettevõtjad on kohtus vaidlustanud.
Aga peeglisse peaksid vaatama ka energiaettevõtjad, kelle ärimudeli nurgakiviks on maksumaksja raha ning kes võitlevad andunult selle eest, et sellised toetused ei kaoks. Jah, nad on sisenenud sektorisse, mida riik soosis ja soovis, et see areneb, kuid samamoodi on nad teinud kõik,
et maksumaksja kulul kasumeid nautida
vaatamata sellele, et äri tasub ennast palju madalamal toetustasemel ära. Samuti peaksid nemadki arvestama avalikkuse
huvidega. Ka nende huvides peaks olema,
et Tootsi hüljatud raba ei jääkspiltlikult
nelja tuulekätte. Ometi pole teadaolevalt
ükski eraettevõtja selle mahajäetud maatüki vastu huvi tundnud. Teisisõnu, väita,
et ärimehed on käitunud üdini riigimehelikult pole ka õige. Pada sõimab katelt.

Toetuste abil tasuvaks

Just seepärast on Eesti Energial nii kiire

olnud
isegi riigi- ehk omaniku abi, sest ainuüksi toetused tagavad, et park tasub ära ning
nii muutub börsile viidav tütarfima Enefit Taastuvenergia hoobiltrammusamaks
tükiks. Ning just samal põhjusel on konkurendid nii vihased, sest hoobilt muutub
600 GW pott väiksemaks ning suure tüki
sellest haarab enda alla riiklik hiiglane.
Siin aga peitubki kahvel, kus mõlemal
on korraga õigus ja samas ei ole ka. Eesti
Energia probleem on seejuures olemuslik.
Ta on riigi ainuomandis olev firma, kelle
ainuke kasusaaja on riik ehk maksumaksja. Eesti Energia võib ju väita lõputult, et
ta on äriettevõte ja tegutseb sarnaselt teisoma pargi rajamisega ning vaja on

REPLIIK

Otsustusõiguse vähendamine viib õpitud abituseni
Mõni inimene, kes kodus saab
enda ja oma pere elu korraldamisega suurepäraselt hakkama, muutub töökoha uksest
sisse astudes piltlikult öeldes
abituks lapseks.
Õpitud abitus tähendab

olukorda, kus inimene on kas
teadlikult või teadvustamatult
jõudnud arusaamisele, et ta ei
kontrolli tulemust, ta ei oma
kontrolli tema elus juhtuvate
asjade üle. Ning ta annab alla.
“Eh, las minna, mis nüüd mina
siin ikka teha saan…”
See on see nähtus, mida juhid sagedasti kirjeldavad kui

Raimo Ülavere
koolitaja

initsiatiivikuse, otsustamis- ja
vastutusjulguse puudumist.
Abitud juhid

Mida rohkem “mina”

vormi kasutava juhiga on tegemist, seda
suurem tundub olevat
probleem teiste õpitud
abitusega.

Nad ei paku ideid, nad ei taha
võtta vastutust, probleemide
tekkides vajuvad neil käed rüppe, räägivad juhid. Tegelikult
on täpselt sama nähtus täheldatav ka juhtidel. Õpitud abitus väljendub seal peenemalt,
näiteks vähetähtsate asendustegevuste või otsustamise edasilükkamise näol.
Alati, kui kellegi jaoks on
probleem “nendes seal”, küsin:
huvitav, midakirevama kos-

tüümi ja valjema hääle ning
rohkem “mina” vormikasutava
juhiga on tegemist, seda suurem tundub olevat probleem
teiste õpitud abitusega.
Ehk on probleem hoopis
selles, mis inimestega on tehtud. Usun, et inimesed tahavad vastutada, tahavad omadakontrolli oma elu ja töö üle.
Ent nad pole mõnikord harjunud seda tegema. Sest neilt on
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vastutus ja otsustamisõigus

lihtsalt ära võetud. Ja kui vastutust ära võtta saab kulbiga,
siis tagasi võtame me seda väikeste teelusikate kaupa.
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mob 56 505 898
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TULEMUS

Olympic

alustas
aastat
käibe
kasvuga
Aasta esimese kolme kuuga tegi Olympic
Entertainment Group parema käibe kui
aasta varem, selgub värskest aruandest.
dise dividendi maksmisega siis on Tõnis
Lukase hinnangul samutirahuloluks põhjust. “10 protsenti aktsia pealt dividendimäärana on piisav. Stabiilsus on väärtus,”
ütlesLukas.

Liina Laks

–,

liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
hasartmängumaksu tasumist oli
kontserni käive 51,5 miljonit eurot, mis
näitas, et hoolimata tegevuse lõpetamisest
Valgevenes ja Poolas suudetikasvu jätkata.
Võrdluseks: möödunud aasta samal ajal kujunes müügituluks 48,9 miljonit eurot. Pärast hasartmängumaksu tasumist olidneed
näidudvastavalt sel aastal 40,3 ja mullu 37,6
miljonit. Samas puhastulu jäi möödunud
aasta sama ajaga võrreldes peaaegu muutumatuks: puhaskasum kasvas 5,5 miljonilt 5,6 miljonile eurole.
Enne

Tõnis Lukas: stabiilsus on väärtus

Olympicu arengusse suhtub positiivselt ka
ERMi direktor ja poliitik Tõnis Lukas, kelle portfelli kuulub 3000 OEG aktsiat. “Olen
rahul,” ütles Lukas, kelle hinnangul saab ta
kontserni kohta piisavalt infot. “Strateegilises arengus valitseb tasakaalriskide ja alalhoidlikkuse vahel,” kommenteeris Lukas ettevõtte kurssi. Mis OEG dividendipoliitikasse puutub pärast möödunudaastast 15sendist dividendi otsustas OEG jätkata 10sen–

1,6

miljoni euro eest
tegi OEG esiOEG suurim turg on jätkuvalt Läti, kus aga meses kvartalis
hasartmängumaksueelne müügitulu kas- investeeringuid,
vas kõikidest riikidest protsentuaalselt kõi- sealhulgas renoge vähem: kvartalite võrdluses 16 miljonilt
veeris kasiinosid.
16,5 miljonile. Kõige kiiremat kasvu näitasid Malta müügitulu kasv 2,1 miljonilt 3,1
miljonile ning Eesti, kus müügitulu tõusis
möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes
9,5 miljonilt 12,4 miljonile eurole. Samas
tasub välja tuua, et Maltal suurenes ühes
käibega ka ärikahjum poole miljoni euro võrra, 0,8 miljonile. Leedu ja Itaalia, kus
hasartmaksueelne müügitulu oli veel mullu 6,3 miljoni euroga pea võrdne, näitasid
erinevat arengukiirust: Leedus kasvas käive 7-le, Itaalias aga ligi 8 miljonile eurole.
Kasiinode arv kahanes kvartalite võrdluses nelja võrra, 120-le, selle tingis Valgevene
ja Poola mängusaalide sulgemine. Mäletatavasti esitas OEG Poola tütarettevõte Casino
Polonia-Wrocław sp. z o.o jaanuaris sealsele kohtule pankrotiavalduse. Samas teatas
OEG juhatus möödunud nädalal aktsionäEestis ja Maltas tugev käibe kasv

–

–

–

ride üldkoosolekul, et pole Poolat veel mõttes maha kandnud ning litsentsi püütakse
siiski Poola riigilt saada.
OEG teatas hiljuti ka otsusest oma aktsiad Poola börsilt ära viia. Kui Valgevenes oli
müügitulu marginaalne, küündides mullu esimeses kvartalis napilt 0,1 miljonile
eurole, siis Poola turg oli oluliselt suurem
ning tähendas kvartali lõikes 4,5miljonilise müügitulu ärakukkumist.
Slovakkias ootabkontsern vaidluse lõppu Bratislavaga: pealinn soovib nimelt oma
territooriumilhasartmängu keelata. Samas
on kohalikud organisatsioonid otsuse edasi kaevanud.

le pea kõikidel turgudel jäi esimesest kvartalist silmaka hoogne ärikulude kasv. Eelkõige personalikulude ja põhivara kulumi
puhul ning eelkõige just Eestis, tingituna
ärimahu laiendamisest,” ütles Joost ja nentis, et viimanekasvas isegi oluliseltkiiremas
tempos, kui analüütikud ootasid.
Ootasid suuremat ärikasumit

“Kuigi kulude kiire kasvutempo tõttu ettevõtte ärikasum Eestis ja Lätis vähenes ja
Malta ärikahjum suurenes siis ületas ärikasumi kasv Leedus, Itaalias ja Slovakkia
selle languse, mille tulemusena kogu grupi ärikasum siiski aastases võrdluses ligi 4
protsenti kasvas,” ütles Joost.
Kulud kasvasid kiiresti
Eestis kahanes ärikasum 12miljonilise
OEG teatelvähenes aastaga töötajate arv 178 käibe puhul pea kolmandiku võrra, 0,6 milinimese võrra, 3023 töötajale, mille põhjusjonile eurole, samas kui Itaalias kahekordistas eelkõige mainitud Valgevene ja Poola tus ärikasum 0,4 miljonile eurole. Samas
äri sulgemine. Esimeses kvartalis tegi OEG
nentis Joost, et oodatust kiirema kulude
1,6 miljoni euro eest investeeringuid põhikasvu tõttu kujunes ärikasum analüütikute
prognoositust ligi 14protsenti väiksemaks.
varasse, mis tähendas muu hulgas kasiinoderenoveerimist. Tööjõud läks kontsernile
“Samal ajal kasvas emaettevõtte aktmaksma 13,5 miljonit eurot, mis tähendab sionäridele kuuluv osa puhaskasumis ligi
aastaga pea 5protsendist tõusu. Tõusu tegid
18protsendiliseks, kuigi me ootasime iseläbi ka OEG kulud: 31,4 miljonilt eurolt 33,5 gi 20,6protsendilist kasvu. Kuid see tulemus oli tingitud suuresti kahes Eesti tütarmiljonile eurole.
Seda täheldas ka LHV vanemanalüütik ettevõttes saadud kahjumi jagamisest vähemusosanikega,” ütles Joost.
Joonas Joost. “Lisaks hoogsale käibe kasvu-

Läbirääkimiste

praktikum

25.05.2017
Jakob Saks

€

Kuidas läbi nutikate läbirääkimiste saavutada

339 €(km-ga 406,80 €)
kehtib kuni 03.05.17
Tavahind: 399 (km-ga 478,80
€

maksimaalselt hea tulemus?
€)

Info ja registreerimine:Tanel Tammiku

/

tel:667 0285

/

e-post:tanel.tammiku@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

–

–,
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KommertspanKade intressitooted
KOMMERTSPANKADE
INTRESSITOOTED

reKlaam

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
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

-

350
100

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

100/200 (4)

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

1 kuu

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

kontakteeruge pangaga
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

Danske Bank
Tallinna Äripank

500

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

200
500

0,00

Versobank

0,30

DNB
Krediidipank

-

0,05 (7)

-

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100
100/200 (4)

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

0,01

-

6 kuud

0,05

-

0,00

3 kuud

-

Citadele Pank

-

2 kuud

0,05

0,00

-

200
150

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

200

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

Danske Bank
Tallinna Äripank

-

-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

DnB pank Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Versobank Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

Tallinna Hiltonis

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

8,00%

kvartaalne

1 000

3 000 000

EE3300110980
EE3300110659

24.10.2016
10.03.2015

1.10.2017
15.03.2018

10,00%

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

3 000 000
4 000 000

EE3300111046
EE3300110691

1.12.2016
16.06.2015

1.06.2018
26.11.2018

11,00%

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

12 000 000
5 000 000

27.11.2015

27.11.2018

kvartaalne

1 000

1 500 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

5 000 000
1 000 000

kvartaalne

1 000

15000 000

EE3300111038

Casino ees meelitab
reklaamauto möödujaid sisseastuma

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

intressimakse
sagedus

1.09.2017

Creditstar

raha kulutama.

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg
1.12.2016

asuva Olympic

ja

REKLAAM

9,75%
7,00%
10,00%

Uvic

EE3300110782

PlusPlus Capital
Finora Capital

EE3300110840
EE3300110972

25.01.2016
22.09.2016

1.02.2019
22.05.2019

13,00%

PlusPlus Capital
IuteCredit Europe A8

EE3300111079
EE3300111020

20.12.2016
28.11.2016

1.10.2019
15.10.2019

12,00%

TULEMUSED

Creditstar

EE3300111053

1.12.2016

1.12.2019

läti on jätkuvalt oeG suurim turg

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

FOTO:

müügitulu, mln

Läti
Eesti
Itaalia
Leedu
Slovakkia
Malta
Poola

Valgevene
kokku

ANDRES

ärikasum, mln

€

HAABU

I kv 2017

muutus, %

I kv 2016

I kv 2017

16,0
9,5

16,5
12,4

30,1
3,2

5,9
0,9

5,8
0,

6,3

7,9

11,8

0,2

0,4

6,3

7,0

14,7

0,1

0,6

3,9

4,5

25,9

0,0

0,2

2,2

3,1

42,5

–0,5

–0,8

4,6

0,0

–100,0

0,2

0,0

0,1
48,9

0,0
51,5

–100,0
5,3

–0,1
6,6

0,0
6,8

ALLIKAS: OEG

raga investeerimiskeskkonnas pean OEG
väljakujunenud pikaajalist dividendipoliitikat atraktiivseks.
OEG investor ja KaamosGroupijuht
Mait Mengel

14,00%
12,50%

€

I kv 2016

praeguses nullmää-

9,25%

OEG investor ja Kaamos Groupi juht Mait
Mengel andis mõista, et plaanib ka edaspidi OEG-le truuks jääda. “Kasiinoäris on lihtne reegel the house always wins. OEG börsil
olemine pakub unikaalset võimalust mitte mängida kasiino vastu. Vastupidi, väikeinvestorina on võimalus istuda kasiinoga ühel pool lauda. Praeguses nullmääraga investeerimiskeskkonnas pean OEG väljakujunenud pikaajalist dividendipoliitikat atraktiivseks ning seetõttu plaanin jätkata ka edaspidi pikaajalise investorina,”
ütles Mengel.

FONDID
Fondid

reKlaam
26.04

lHv varahaldus
ost

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

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,61

1,43

3,76

3,96

4,37

1,26

1,26

1,26

1,85

0,96

2,53

3,31

3,85

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,16

-0,01

2,11

2,59

1,41

1,41

1,41

3,00

1,81

4,62

4,51

5,11

fondi maht

477 937 635
71 008 199
60 835 697
120 470 627

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

1,19

1,19

1,19

1,29

-0,15

-0,06

2,10

2,79

1,62

1,64

1,64

3,22

2,35

6,08

5,95

6,26

20 625 953
9 200 170

LHV Pensionifond 25, EUR

1,10

1,10

1,10

3,91

1,04

1,76

2,92

3,78

12 677 940

LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR

1,31

1,31

1,31

5,48

1,00

1,87

3,62

4,54

0,93

227 754 671
4 269 244

0,93

0,93

1,59

-0,06

0,00

1,34

2,27

LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

1,74

1,76

1,76

8,66

0,91

2,33

5,04

6,43

0,79

0,80

0,80

2,00

-0,26

-0,55

0,80

1,91

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

11,31

11,43

11,43

0,77

0,06

-8,33

7,20

10,23

10,33

10,33

9,11

17,26

8,04

5,16

11 902 888,46
4 003 826,66

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,54

6,60

6,60

9,11

17,26

8,04

5,16

-

ost

müük

NAV

4 695 388
537 203

–

nordea

pensions

26.04

estonia
riski-% aasta
aste

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,12

1,12

1,12

6,32

1,96

6,57

4,4

5

0,98

0,98

0,98

9,63

2,68

10

6,27

6,47

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,03

1,12

3,44

2,66

3,4

0,88

0,88

0,88

2,25

-0,29

-0,08

1,82

2,23

213 148 815,06
28 654 376,42
23 554 369,40
13 414 220,01

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,55

1,58

1,56

12,56

3,93

14,44

8,45

8,68

10751 326,55

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,80

3,58

0,75

3,04

3,31

3,55

2 320 673,24

ost

müük

NAV

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

19,47

20,16

19,77

6,81

3,58

13,55

31,13

32,23

31,60

11,85

13,28

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

25,11

26,00

25,50

21,38

2,54

trigon asset management

TULEMUS

Baltika kahjum suurenes
Baltika Grupi esimese kvartali
puhaskahjum ulatus 590 000
euroni. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes kahjum 97 000 euro võrra, selgub
ettevõtte börsiteatest.
Grupi müügitulu kasvas esimeses kvartalis 2 protsenti võr-

reldes eelmise aasta sama ajaga,
10,76 miljonile eurole. Jaemüük
kasvas 1 protsendi, 8,52 miljonile eurole.
Hulgi-ja frantsiisimüügi tulu kasvas 3 protsenti, 1,85 miljonile eurole. Müügi kasvu toetasid suurenenud müügimahud kaubamajade ketile Peek
Cloppenburg ja sisenemine
uuele frantsiisiturule Serbias.
&

4

protsenti suurenes Baltika
jaemüük esimese kvartalis Eesti
turul, mis oli
suurim kasv.

Baltika brände esindavaid frantsiisipoode oli esimese kvartali
lõpu seisuga 33 see on 26 protsenti kõigist Baltika poodidest.
Ettevõtte brutokasumi marginaal langes 1,8 protsendipunkti võrra, 48,8 protsendile. Brutokasumi marginaalile
avaldas eelkõige mõju talvekaupade ülepakkumine Balti jaeturul ning sellesttulenevad suuremad allahindlused, mis konkureerisid ka uue hooaja kaupade
müügiga. Samuti mõjutas traditsioonilise hooajasisese allahindluskampaania alustamine
märtsis, eelmisel aastal toimus
kampaania aprillis.

26.04
riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

14,43

9,83

26,90

8,41

11,95

1 463 262,06
101 928 191,73

58,24

21,33

3,10

15027 932,93

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

Nordea
PensionsEstonia
Liivalaia
LHV VarahaldusAS
TartuAS2,
mnt
10145,tel680
0400,
TallinnTallinn
45/47,
10145, tel
1250, 680
710 faks
faks 0402,
710
info@lhv.ee,
1251, eesti@nordea.com,www.lhv.ee
www.nordea.ee

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

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

faks 680 0402

–

ÄRIPÄEV.EE

Äripäev

© Sekretär.ee
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toimetaja Liina Laks

tel 667 0097
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toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

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

Trumpi maksuplaanis
on suured augud

1123,49

-0,21%

~

1130

1085

1040

995

Ka minu portfellis on mõned aktsiad, mida
Donald Trumpi suured maksukärped puudutaksid.
Teisalt on just selle suure maksukergenduse ootus üks tegureid, mis USA presidendivalimistest alates on niinimetatud Trumpi-rallit börsidel kütnud. Kui Trump suurustas, et tuleb lõpuks välja USA ajaloo
suurima maksukärpega, ootasin huviga,
kas sellest võiksid juba niigi kõrgele kerkinud USA börsid veel uut hoogu saada.
Ei tulnudkohe uusi rekordeid, sest mis
seal salata uusi detaile on vähe ja see, mis
teada, juba arvesse võetud. Ostetud on näiteks firmade aktsiaid, millel on kõrgeim
reaalne maksumäär, näiteks tarbekaupade müüjad ja sideteenuste pakkujad.
Trumpi maksuplaani kõige nõrgem
koht on katte puudumine rahandusminister ütleb, et küll maksulangetusest
hoogustuv majanduskasv augu lapib, aga
sellise jutuga Kongressi seadusandjaid
veenda on väga-väga vaevaline.

Rõõmuhüpet börsidel ei
tulnud, ka dollar
võbeles tugevnemise ja odavnemise vahel,
sest seedida tuli
ka hulka muud
infot.

–

investor Toomas

950
06 08

S&P500 on alates Donald
Trumpi võimuletulekust
punktides

2450

2387,45

Lerøy Seafood

1,99

Ryanair

0,32

Microsoft
Baltic Horizon Fund
Tallink

0,04

–0,11

Valitsus arutas neljapäeval Tallinna Sadama 30 protsendi aktsiate
noteerimist Nasdaq Tallinna börsil. Täpsema tegevuskava ja stsenaariumi aktsiate avaliku esmapakkumise korraldamise alustamiseks esitab majandus-ja kommunikatsiooniministeerium valitsusele tänavu sügisel.
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et valitsuse plaan
viia Tallinna Sadama vähemusosalus börsile pakub Eesti inimestele Ja pensionifondidele uusi võimalusi, kuidas raha Eestisse investeerida, ning aitaks elavdada
kohalikku finantsturgu.
Praegu kuulub Tallinna Sadam
täielikult riigile. Valitsuse andmetel on ettevõtte börsile minek plaanis tuleva aasta esimesel

Apple

–0,14

poolaastal.

Olympic EG
Berkshire Hathaway B-aktsia
Apranga

–0,55

PORTFELL

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

2310

päevane muutus

2170

+0,28%

2100

väärtus 276 805,84 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

2240

–

26.04.2017

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

Apple tooks raha koju?

Ja liiga vähe teame endiseltka sellest, kuidas
kavatseb Trump tagasi tuua suurkorporatsioonide tulud, mis praegu USA kõrge tulumaksu tõttu mujal maailmas redutavad.
Ta avaldas küll, et selleraha saab koju tuua
ühekordse maksuga, kuid maksu määra ei
öelnud. Kui näiteks Apple, mis on ka minu
portfellis, raha välismaalt koju tooks, võiks
sellest lootapriskemat dividendi või aktsiate tagasiostu.
Sellist firmade raha koju meelitamist
on USAs varemgi nähtud, kuid valdavalt
pole see läinud uuteks investeeringuteks,
vaid pigem aktsionäride rõõmuks. Kui käis
suur lärm selle ümber, et Euroopa Komisjon nõuab Apple’ilt suuremaid makse, siis
oli juttu, et firmal on välismaal ca 200 miljardit dollarit.

protsendilt 15%-le.Ja Buffetti Berkshire
Hathaway saab enamiku oma tuludest

USAst. Barclays PLC rehkendas välja, et
kui maksumäär alaneks USAs 15%-le, kasvaks Buffetti firma bilansiline väärtus 13%
ehk 36 miljardi dollari võrra. S&P Global
Market Intelligence on välja arvutanud, et
iga protsendipunkti võrra, mis ettevõtete
reaalselt tasutav tulumaksu määr alaneb,
kasvab S&P 500 firmade tulu aktsia kohta
1,34 dollari võrra.
Rõõmuhüpet börsidel ei tulnud, ka dollar võbeles tugevnemise ja odavnemise vahel, sest seedida tuli ka hulka muud infot. Eelkõige Donald Trumpi plaani Põhja-Ameerika vabakaubanduslepinguga
NAFTA, kus ta nüüd järsku teatas, et hirmsast sarjamisest hoolimata ta seda päris
prügikasti ei viska. Muidu on maksuplaani
mõju USA dollarile hinnatud positiivseks.
Praegu paistab Trumpi maksuplaani
saatvat paras skepsis ja kukla kratsimine.
Mõju majanduskasvule võib jääda tagasihoidlikumaks, samas kasvaksid sellest USA
eelarve defitsiit ja võlakoorem.
Arengutel maailma suurimas majandusruumis peab aga siiski silma peal hoidma.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

Berkshire võidaks

Ja siis muidugi võidaks madalamast mak-

sumäärast Warren Buffett. Trumpi ettepanek on kärpida ettevõtte tulumaks 35

26.04

Kütused
USD

Värvilised metallid

26.04

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,73

t

537,50

Mootoribensiin,

Diislikütus,

48,55

t

Kerge kütteõli,

474,75
t

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

Põllumajandus

19785

Tsink LME

2625

3,271

Väärismetallid
USD/unts,

Valge suhkur NYSE LIFFE,

127,65

USD/t

448,90
1883,00

148,25

LIFFE Pariis

9330

Tina LME

25.04

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

2185,5

313,50

=

Rapsiseemned NYSE

Plii LME
Nikkel LME

468,00

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

1964
5705

27.04

käive,

eelm,

EUR

Arco Vara

%

1,370

-2,14

3 990

0,307

2,33

3 661

1,340

0,00

Harju Elekter
LHV Group

4,330

0,93

9,580

1,38

9,060

0,11

Merko Ehitus
Nordecon

-

37 071
152 162

PANE TÄHELE
Nordecon teatas dividendi, milleks sel aastal kujuneb 0,045 senti aktsia kohta. Lisaks makstakse
0,045 senti ka aktsiakapitali vähendamise raames. Nordecon andis teada, et juhatusse on nimetatud Maret Tambek ja Priit Luman.

–1,1
–1,19

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.

Nokia väiksem miinus pani aktsia eile börsil 6 protsenti tõusma.
Käive kahanes I kvartalis 4%, kuid
seevastu vastas 3sendine kasum
aktsia kohta ootustele.

SINU ARVAMUS

USA autotootja Ford teatas, et
puhaskasum vähenes esimeses

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

P/E

Baltika
Ekspress Grupp

–0,67

Viimased tehingud

P/B

ROE

27.04

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

kvartalis pea kolmandiku võrra,
1,6 miljardile dollarile.

27.04
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

16,1

4,9%

0,79

0,7%

Alma Media

5,10

2,20

24,2

3,5

3,1

65,6

4,1%

2,70

0,0%

Citycon

2,25

-0,27

15,0

0,9

9,0

9,1

9,1%

0,83

3,0%

Elisa Comm.

31,76

0,13

19,2

4,8

4,7

2,7

48,3%

1,31

3,5%

Finnair

4,85

-0,61

-

0,7

-

12,6

21,0%

2,65

0,0%

Fortum

13,36

2,06

23,4

0,9

-

26,3

5,0%

1,31

7,1%

HKScan

3,44

0,58

-

0,5

4,7

42,99

-1,98

47,8

2,1

4,7

36,14

-4,09

-

2,5

3,6

1,310

0,00

1 359
1 782

13,9

8,9%

1,24

2,3%

1,830

2,23

112 920

9,6

26,6%

2,55

8,2%

Kesko
Neste Oil

0,376

0,00

2 540

33,2

1,9%

0,64

0,0%

Nokia

5,20

4,54

-

1,5

-

1,900

0,00

-

-

-2,7%

1,24

0,0%

Olvi

27,46

0,15

17,5

2,8

2,7

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1263,73

PRFoods
Pro Kapital Grupp

943,70

Silvano FG

2,880

0,00

28 008

11,1

24,2%

2,70

3,5%

PKC Group

23,59

0,17

36,24

3,6

-

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

809,79

Skano Group

0,600

0,00

-

128,2

0,60

7,94

-0,19

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,950

0,53

96 409

14,5

0,79

0,0%
8,4%

Stockmann

17,29

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,33

-5,27

-

1,5

-

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

13,700

0,74

14,4

20,1%

2,90

6,6%

24,48

-1,09

-

1,6

3,9
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Euroopa Keskpank

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

AUD

1,458

Singapuri dollar

SGD

1,521

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,844

CNY

7,502

Šveitsi frank

CHF

1,082

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,467

69,766

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

37,670

JPY

121,270

Tšehhi kroon

CZK

26,937

CAD

1,478

Türgi liir

TRY

3,880

Korea won

KRW

1234,330

Ungari forint

HUF

312,030

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,337

USA dollar

USD

1,088

PLN

4,222

Rumeenia leu

RON

4,529

Kanada dollar

muutus

hind, EUR

Olympic EG

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

sulgemis-

0,19

Statoil

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

1127,74
955,95

Tallinna Sadam astub
samme börsi suunas

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.

raugematult rallinud

08.11.2016

02

INVESTOR

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

INDEKS

2380

12

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

8,900

2,06

192 363
87 227

14,1

15,4%

2,17

4,5%

0,665

0,00

-

142,0

-2,1%

1,25

0,0%

1,300

0,04

22 583

-

-

-

-

UPM

Kymmene

aktsia

hind, EUR

27.04

Riia

27.04

Vilnius

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

Apranga

7,439

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,7

-1,10

-

2,8

4,4

Invalda

4,310

-8,30

-

1,0

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,655

-0,76

16,0

0,6

-

1,030

0,00

-

1,6

-

hind, EUR

muutus
eelm, %

Grindex

6,21

4,37

16,3

0,5

-

Latvijas Gaze

8,55

0,71

10,5

0,6

-

Siauliu Bankas

0,460

0,00

2,1

1,2

-

Olainfarm

10,10

1,00

14,2

1,5

-

Snaige

0,300

0,67

-

0,6

-

aktsia

sulgemis-

P/E

P/B

divid.

tootlus

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Grindeks

Tallinna Vesi

9,6329

62,0342

4,37%

-2,19%

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
28. aprill 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

REKLAAM

Oma tootega välisturule?
Miks mitte kohe ja kiirelt Amazoniga!
–

Meie väikese koduturu ostujõud on väga piiratud. Jah, kõik

Jungle Ally klientidele oleme soovitanud kasutada Euroopa

me teame seda. Järelikult välisturule? See on

piires nii Amazoni lattu kui ka lõppkliendile saatmiseks just

parim

3

lahendus, kuid sinna jõudmine on olnud Eesti kaupmeeste

Euroopa suurima kullerteenuste pakkuja DPD teenuseid

jaoks küllalt vaevaline. Seda ka e-kaubanduse sektoris, kus

miljonit pakki päevas ja 33 000 sõidukit räägivad veenvalt

–

füüsilisi piire on vähem tunda. Põhjuseid võib olla mitmeid: ei

enda eest. Lisaks usaldusväärsetele kvaliteedinäitajatele

osata kuskilt alustada, puuduvad kogemused ja kontaktid,

pakub DPD üle Euroopa ka mitmekülgseid teenuseid ning

reklaamieelarve on väike.

mugavaid lahendusi.

Amazoni teenustasu arvutatakse kokku
kolmest
komponendist:
platvormi
kasutamise
tasu
on
15%
toote

müügihinnast ning lao-ja logistika teenuse
tasu sõltub toote mõõtmetest ja kaalust.

Kui kõik ettevalmistused on tehtud, kulub meil kliendi
toodete välisturuleviimiseks ligi kaks nädalat ning sageli juba

Üks esimesi asju, mida Amazonis
müüja peaks tegema, on otsustama
selle vahel, kas kasutada toodete
ladustamiseks ja klientidele kätte
toimetamiseks Amazoni teenuseid,
mida
kutsutakse
Fulfillment By
Amazon (FBA), või tegema seda ise
ehk Fulfillment By Merchant (FBM).

kuu aja pärast on platvormil esimesed müügid tehtud. Mulle

Parim abivahend kogu Amazoni teenustasu teada saamiseks

meeldib Amazoni internetikaubamaja puhul just see, et

on kasutada platvormil tasuta kättesaadavat programmi

kõigile vabalt ligi pääsetaval platvormil on näha turu nõudlust

„Fulfillment by Amazon Revenue Calculator“. Esmalt tuleb
seal valida enda tootele võimalikult sarnaste mõõtmete ja
kaaluga Amazonis juba müügil olev toode, mida programm
kasutab referentsina. Kui soovitakse kasutada Amazoni
pakutavat laoteenust tuleb parempoolsesse tulpa sisestada
planeeritav müügihind, transpordi kulu ühiku kohta Amazoni
lattu ja toote omahind. Kui puudub soov Amazoni laoteenust
kasutada, siis tuleb andmed sisestada vasakpoolsesse tulpa
ning lasta programmil arvutada kogu tasu ja prognoositav
kasumi marginaal iga müüdud ühiku kohta. Üldjuhul pole 5 kg
raskemaid tooteid otstarbekas Amazoni lattu saata. Samuti
peaks toote omahind olema prognoositavast müügihinnast
vähemalt 3–4 korda väiksem, et päeva lõpuks kaupmehe
ilmele naeratus tuua.

ja võimalik tutvuda klientide tagasisidega erinevate toodete
kohta. Turule viidava toote edu on võimalik näha üsna kiiresti

ja riske suuresti kontrollida.

Amazon

Üldjuhul on alati mõistlik kasutada FBA programmi, kui
Amazoni küsitav tasu jätab kätte piisavalt kasumit. FBA
väga
programm
pakub
klientidele
kiiret
kauba

kättetoimetamist

ja

tõstab

müüja

õlgadelt

transpordiprobleemid, mis on seotud kauba viimisega ostu

sooritanud kliendini. Ka ostjad ise usaldavad ja eelistavad
rohkem kiire tarneajaga FBA programmi tooteid. Kui aga

müüdav toode on suuremate mõõtmetega ning raskem, siis
sageli kaupmees näeb, et Amazoni lao-ja transporditasu
kasvab liiga kõrgeks. Siin on lahenduseks usaldusväärne

transpordiettevõte, kes toote igale lõppkliendile ise koju viib.
Kuna kliendi kaebus hilinenud saadetise kohta tõmbab
Amazonis alla müüja usaldusväärsuse, siis on väga oluline
omada just sellisele teenusele spetsialiseerunud partnerit.

laseb

endiselt
oma
enamikke
platvormile
kauplema
ettevõtteid ning ei dikteeri ette
Küll
on
lepingutingimusi.
aga
platvorm ise aja jooksul teinud läbi
nii mõnedki muudatused, mis on
nõudnud müüjatelt kohanemist uute
olukordadega. Turu testimiseks võib
Amazoni
lattu
saata
väiksema
inventuurivaru, nt 150 tooteühikut.
FBM programmi kasutajatel on siin
isegi eelis, sest saavad toote välja
saata alles peale müüki. Kui on aga
võimalus valida mõlema programmi
vahel, siis ei tohiks unustada, et
enamik
kliente
hääletab
oma
kiire
Amazoni
pangakaardiga

transpordi poolt.

Kui Amazon on teie ainus turg ja
klientide leidmise kanal ning teie bränd
on tundmatu, siis on eluliselt oluline
paikneda Amazoni otsingumootoris
võimalikult nähtavalkohal.

Ostjad trükivad Amazoni

otsinguribale neid

huvitavate

toodete märksõnu, nt matkatelk või lastemüts, ja hakkavad
sirvima neile Amazoni poolt pakutavaid tooteid. On selge, et
klient ei jõua peaaegu kunagi talle kõikide kuvatavate
lehekülgedega tutvuda. Seega on oluline asuda esimesel või

teisel lehel. Kui uus müüja viib oma toote Amazoni, siis
paikneb see algul esilehest kaugel. Siin tulebki mängu müüja
professionaalsus selles, kui hästi ta platvormi tunneb. Kas on

osatud koostada õiged otsisõnad, kas ostjatelt saadakse
pidevalt tagasisidet ja kui optimaalselt on suudetud koostada

klikkide

arvu

eest

makstav

platvormisisene

reklaamikampaania? Kas ka kõiges muus järgitakse platvormi
reegleid? Tarvis on suhelda oma klientidega, veendumaks

selles, et nad on jäänud ostuga rahule ja paluda kirjutada
tootelehe alla tagasisidet. Toote turule viimise algfaasis võib
paluda ka oma tuttavatel ja sõpradel seda toodet osta ja soovi

korral

kommenteerida.

Esiteks

annab

see

järgmisele

internetipoe ostjale kindlustunde, et toode on kvaliteetne.

Teiseks tõstab see märgatavalt toote positsiooni Amazoni
algoritmis. Algoritmi täpne valem on Amazoni poolt kiivalt

saladuses hoitud, aga selle põhitõed on teada.

Toode

kerkib Amazoni otsimootoris
ettepoole, mida rohkem seda on läbi
müüdud ja mida parem on klientide
antud keskmine hinne.

Alvar Räägel

dpd.ee

Ekspordiagentuuri asutaja
Jungle Ally

Äripäev

Reede, 28. aprill 2017
nr 82 (5680) 3 eurot

0

ROMAN TAVAST
EST. 1923

TÄNA JA TUNNUSTA
TÖÖTAJAID NING KOOSTÖÖPARTNEREID.

Staažimärgid kaua panustanud töötajatele.

Rinnamärgid juhatuse ja nõukogu liikmetele.

N

Unikaalsed korporatiivehted töötajatele ja koostööpartneritele.

Logomärgid eesliini töötajatele.

Meie kirg on ajatud asjad.
Kui kullassepp ja kunstnik Roman Tavast asutas 1923. aastal märkide, medalite ja auhindade
valmistamise ettevõtte, sai sellest Eesti Vabariigis valdkonna suurim ja hinnatuim tegija.
Me oleme teinud oma tööd südamega ligi sajandi ja teame seetõttu, mida tähendavad aeg ja
traditsioonid. Me oskame neid luua ka oma klientidele. On selleks siis auraha, märk, medal
või kooli lõpusõrmus ükski nendest ei ole pelgalt ehe, vaid tükike aega, millel on rääkida
oma hingega lugu.
-

www.romantavast.ee

