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Helmes ja haiglajuhid
sõna sõna vastu

Pahelised aktsiad
toovad hästi sisse

Varga suurim hirm on
olla tuntud

IT-ettevõte Helmes on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kohtuasjas
muutunud kahju kannatajast
hoopis kahtlusaluseks, kuid Helmese juht Jaan Pillesaar ütleb,
et endised haiglajuhid valetavad
kohtupingis. 2–3

Konjak, viski, tubakas või õlu
vahet ei ole, mida osta, kiitis
patuaktsiaid investor Raivo Hein.
Enamik patusektori aktsiaid lööb
pikas perspektiivis S&P 500 indeksit ja sektori ettevõtted on ka
head dividendimaksjad. 14–15
–

Tänu sellele, et Eesti on väike, vahetavad suuremad kauplusteketid ja turvafirmad infot varaste
ja nende meetodite kohta. Tänu
sellele tabatakse ka rohkem poevargaid, räägib Prisma turvajuht
Jekaterina Aljohhina. 6–7

PÄEVA TEGIJA

Andres Allikmäe
ühendab elektri ja vee
Tegelikult hoolitseb Harju Elekter pigem
selle eest, et elekter ja vesi omavahel
kokku ei puutuks, kui firma ükskord Soo-

me laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy ostetud saab. Kui tehing

Äripäev

võiduka lõpuni jõuab, lisab Harju Elektri juht Andres Allikmäe veel 5 miljonit
eurot käivet ettevõttesse, mille sihiks on seatud 100miljoniline tase. Soome laevaehitus on ihaldusväärne valdkond, paaril järgmisel aas-

tal ennustatakse kruiisilaevade ehituse kahekordistumist ja sealt tuleb
osa kindlalt Soome.
Loe lisaks lk 6–7

Auaaltja kartmatult
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Firmade
pidu

Eesti
Laulul
Eesti tuntumaid
meelelahutussündmuseid
Eesti Laul andis tööd
ja teenistust hulgale
väikefirmadele, koore riisus
aga Telia. 4–5

Konkursi Eesti Laul võitsid tänavu Koit Toome ja Laura Põldvere, kes esitavad lugu Verona Eurovisiooni lauluvõistlusel täna õhtul. FOTO: KARLI
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LÜHIDALT

Kohus mõistis kasiinos palju
kaotanud leedukale raha tagasi
Vilniuses langetas kohus enneolematu otsuse,
kui otsustas, et kasiinofirma peab tagastama
16 900 eurot mängurile, kes palus, et teda sinna ei lastaks, vahendab Leedu Delfi.
Kohus põhjendas otsust sellega, et kuna inimene ise oli palunud ennast kasiinosse mitte lasta, siis kasiinofirma ei oleks tohtinud teda
üldse sisse lasta ega lubada tal mängida.
Ka Eestis on mänguritel võimalik paluda kehtestada endale sisenemiskeeld kasiinosse.
Ettevõttel on võimalus otsus edasi kaevata.

LHV teenis aprillis 1,9 miljonit
eurot kasumit
LHV Group teenis aprillis 1,9 miljonit eurot puhaskasumit, millest suurematest üksustest
teenis pank 1,4 ja varahaldus 0,6 miljonit eurot. Emaettevõtte aktsionäridele kuulus kasumist 1,8 miljonit eurot.
LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul
olid aprilli tulemused head. “Krediidiportfell
suurenes 24 miljoni euro võrra, kasvu taga
olid nii ettevõtete kui ka eraisikute laenud. Lisaks Jõudis sõlmitud lepingute alt väljastamata ettevõtete laenude maht järjekordse rekordmahuni.”

Inbank võtab turuosa Saksamaal
Saksamaa ettevõtted Raisin ning N26 lõid
et pakkuda mobiilipanga klientidele
hoiustamisvõimalusi Euroopa pankades. Üks
N26 klientidele hoiuseid pakkuv pank on Eesti
juurtega Inbank, teatas ettevõte.
Inbanki äriarenduse juhi Erkki Saarniidu sõnul
hakatakse praegu pakkuma Inbanki hoiuseid
vaid N26 Saksamaa klientidele, kuid paindlik platvorm võimaldab pakkumist laiendada
ka teistesse riikidesse laiendada. N26 pakub
teenuseid 17riigis ning Raisinil on 30 partnerpanka üle Euroopa. Kahe peale on ettevõtetel
Euroopas ligi 400 000 klienti.
käed,

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•
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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
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Helmese
juhid: Allik
ja Kilk
valetavad
“Tõnis Allik ja Marko Kilk on
süüdistusest pääsemiseks
valetunnistusi andnud,” ütles
Helmese juht Jaan Pillesaar
prokuratuuri otsuse kohta seni
kannataja rollis olnud Helmesele
kahtlustus esitada.
olen täiesti
kindel, et me

pole teadlikult
maksnud kellegi puhkusereise
kinni.
Helmese nõukogu
liige Andres Kukk

Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäev
“Prokuratuuri meelemuutus põhineb süüdistavate poolt kohtus esitatud valel. Olen
kindel, et me pole teadlikultmaksnud kellegi puhkusereise kinni,” ütles Helmese
nõukogu liige Andres Kukk ja lausus, et tema jaoks on süüdistuse pöördumine tema
ja Helmese vastu täiesti arusaamatu samm.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) endine juht Tõnis Allik pareerib süüdistusi.
“Meil ongi erinev arusaamine, millinekokkuleppe sisu oli. Lõppude lõpuks on kaks
inimest, Andres Kukk jaMarko Kilk (PERHi
endine IT-juht toim), kes teemalrääkisid ja
selles kokku leppisid. Mina usun meie versiooni,” tõdes ta ja lisas, et tema ja Jaan Pillesaar võivad teema üle ainult spekuleerida.
–

Asju aeti suusõnaliselt

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

1243

RUUMI

Pillesaare kinnitusel kehtis Helmese ja
PERHi vahelpikemat aega kokkulepe, mille

järgimaksis Helmes kokkulepitud ulatuses
kinni PERHi töötajate tehtud kulutusi, mis
olid seotudkahe asutuse koostöös loodud
tarkvara arendamise ja turundamisega.
“Kuna tarkvara müügist oleksid saanud
majanduslikku kasu nii PERH kui ka Helmes, oli selline kokkulepe mõlemale poolele mõistlik,” tõdes Pillesaar. Kirjalikku lepingut kulude katmiseks ei koostatud tema
sõnul seetõttu, etkulude limiit oli Pillesaare sõnutsi väike ning Helmes ja PERH usaldasid teineteist. “Selline kokkulepe on igatikorrektne ja legaalne,” kinnitas Pillesaar.

Meil ongi

erinev arusaamine, milline
kokkuleppe

sisu

oli.
Põhja-Eesti Regio-

naalhaigla endine
juht Tõnis Allik

ERINEVATEKS

SÜNDMUSTEKS

urunduse
meistriklassid

interneti

PABERIVABA

Tööstus-

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

“Sellele on raske vastata,” tõdes Allik
küsimuse peale, miks ei tahtnud osapooled kirjalikku lepingut sõlmida. “Mina
isiklikult seda ei sõlminud. Ilmselt sobis
suusõnaline leping nii Helmesele kui ka
PERHile. Hilisem soov asja kirjalikult vormistada läks alati läbi raskuste,” kirjeldas
Allik ja märkis, et Helmese poolelt oli huvi kirjalik leping sõlmida “pigem tagasihoidlik”.
Kuke kinnitusel on haigla endiste juhtide valetamine kohtus ka kinnitust leidnud. PERHi juhid olevat väitnud, et PERHil
ei olnud õigust ega huvi Helmese arendatud
tarkvarateiste isikute kasutusse anda. Ometi olevat seda tehtud ning seetõttu on Kuke sõnulAlliku jaKilgi väited uppi löödud.
“Ma ei ole sedaväitnud. PERHi ja Helmese vahel 2012. aastal sõlmitud leping väitis, et PERHil ei ole õigust tarkvara edasi
müüa,” kommenteeris Allik, kelle sõnul on
hiljuti kohtuprotsessis välja tulnud ka üks
vanem tarkvaraga ümber käimist käsitlev
koostööleping. “Kaks lepingut ja mõlemad
väidavad vastupidist. Mina jaKilk lähtume
hilisemast,” sõnas Allik ja lisas, et teema on
veel kohtus klaarimata.
Pillesaare sõnul on PERHi endise juhtkonna tegevuse uurimise käigus selgunud, et Kilk andis reisibüroo töötajale juhiseid vähemalt osa kokkuleppe raames esitatudkuluarvete võltsimiseks ja esitas seejärel arved Andres Kukele tasumiseks. “Ma
ei olnud teadlik arvete võltsimisest ja esitasinneed PERHija Helmese ühise müügiprojekti kuluna Helmese raamatupidamisele,”
kirjeldas Kukk. Ta ütles, et kuna ta ei olnud
teadlik võltsimisest, ei saa kõne alla tullaka
see, et tal oleks olnud kavatsus pistist anda.
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BÖRSIFIRMA

Harju Elekter plaanib osta

laevaehitusettevõtte
Börsifirma Harju Elekter alustas läbirääkimisi Soome laevaehituse elektritööde ettevõttega Telesilta Oy, edukad läbirääkimised võivad viia ettevõtte
aktsiate omandamiseni.
Soome firmaga koostöö tu-

lemusena omandab kontsern
uusi teadmisi ja oskusi laevade
elektri-ja automaatikaseadmete valmistamisel japaigaldamisel ning siseneb perspektiivsesse laevaehituse sektorisse, kirju-

“Me ei maksnud mitte töötasu, vaid katsime osa kulusid. Meie teada olid need kulud ametlikud tööreisid,” sõnas Kukk. “No
mis mulje see oleks jätnud, kui me oleksi-

Helmese juhi
Jaan Pillesaare sõnuoln üleva datud
rohkem kui 3000

me meestele mingit “salajast töötasu” maksnud, ise samal ajal PERHi hangetes osaledes,” viskas Kukk õhku. Tema sõnul pole Allik ja Kilk suutnudkohtus tõestada, et nad
oleks Helmesele mingisugust tööd teinud.
“Rääkimata kas või vastavast e-kirjavahetusest või üleandmise aktidest,” lisas ta.
“Meie näeme seda teistmoodi. Nii nagu
Marko Kilk ütles, Andres Kukk teadis sellest,” kommenteeris süüdistust Tõnis Allik.

Regionaalhaigla

4,26

eurot maksis eile Tallinna
börsil Harju Elektri aktsia.
Aastaga on aktsia hind
tõusnud üle 68%.

ja
Helmese

vahel

ningpole leitud

ühtegiviidet, et
firmaoleks arvete

võltsimisestteadlik
olnud.
FOTO:

ANDRES

AS TALOT OOTAB OMA MEESKONDA

MÜÜGI PROJEKTIJUHTI

HAABU

Pillesaare sõnul on Helmese advokaadid
üle käinud kogu Kuke ja PERHi vahelise,
rohkem kui 3000 e-kirjast koosneva meilivahetuse. “Nad ei ole leidnud mitte ühtegi
viidet, et Andres Kukk oleks olnud teadlik
arvete võltsimisest,” sõnas Pillesaar.
“Samal ajal Helmesega petsid Allik ja
Kilk soodustusi välja ka PERHilt, esitades ka
haigla raamatupidamisele võltsitud reisiarveid,” viitas Kukk prokuröri koostatud
süüdistusmaterjalile. “Oleme erinevatel seisukohtadel ning seda saab tõlgendada nii,
et keegi valetab. Seda, kes, peab lõpuks otsustama kohus,” sõnas Allik.
PERHi endine IT-juht Marko Kilk ütles,
etkuna kohtuprotsess on käimas, ta teemat
kommenteerida ei soovi.

OLED OODATUD KANDIDEERIMA KUI
■

■

■
■

■

PAKUME SULLE
■
■

■

TEHNOLOOGIA

Apple ostis Soome idu

mes Espoo linnas rajatud ettevõte, mis on spetsialiseerunud
sensoritehnikale, teiste hulgas
sensoritele, mis voodilina alla asetatuna mõõdavad andmeid magamise ajal ning aitavad hinnata une kvaliteeti. Millise hinnaga Apple ligi 4 miljo-

kis 1978. aastal asutatud elektritööde ettevõte, mis on spetsialiseerunud laevade elektrisüsteemide projekteerimisele, seadmete valmistamisele ja paigaldamisele seadistamise ja hoolduseni välja.
Firma käive jäi 2015. aastal 4,7 miljoni euro juurde ja
vähenes võrreldes 2014. aastaga 15,5% võrra. Samas 2014.

e-kirjaPõhja-Eesti

Meilivahetused luubi all

USA tehnoloogiahiid Apple
liikus Soome idufirma Bedditi ostuga sügavamale tervisesektorisse.
Beddit on 2006. aastal Soo-

tas ettevõte börsiteates. Telesilta Oy on Soomes Uusikaupun-

ni euro suuruse aastakäibega
Soome ettevõtte omandas, po-

le veel teada.
Handelsblatti andmetel on
Apple juba mitu aastat tervislike eluviiside arendamise oma
lipukirjaks võtnud ning selle
raames äppe arendanud.Lisaks
on meedia andmetel arenduses
meditsiinilised sensorid, mida
saaks näiteks vererõhu mõõtmisel Apple’i terviseäpis kasutada.
ÄRIPÄEV.EE

KANDIDEERIMINE

aasta müügitulu oli võrreldes
2013. aasta omaga pea 48% võrra suurem, jäädes 5,5 miljoni

juurde. Ettevõtte maksueelne kasum oli 242 000 eurot.
1968. aastal tegevust alustanud Harju Elektri põhitegevusala on elektrienergia jaotuseks
ja ülekandeks vajalike seadmete väljatöötamine, tootmine ja
müük. Kontserni käive on üle
60 miljoni euro aastas.
euro

ÄRIPÄEV.EE
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Kellelt ostis ERR Eesti Laulu jaoks teenuseid?

Nimekiri

pole täielik, vaid sisaldab suuremaid koostööpartnereid.

Helitehniline teenus
firmalt eventech
(omanikud Aleksander Kartul,
Sven Lõokene, Tiit Susi ja
Art Schneider).

Saatejuhtide

teenused firmadelt
idnava OÜ
(omanik Märt Avandi),
Hull jänes OÜ
(omanik Ott Sepp) ja
Swan lake OÜ
(omanik Ilja Goor).
Režiiteenus firmalt
Neli Eestlast OÜ
(omanik Ove Musting).

Lava- ja valgusteenus
Cuuclub OÜ
(omanikud Meelis Lusmägi,
Rene Jõhve).

Steadicam- ja
kraanateenus firmalt
Fookus-pookus OÜ

Pelle Vellevoog).
Operaatoriteenus firmalt
Kinosilm OÜ (omanik
(omanik

Kristjan-Jaak Nuudi).

KONKURSS

Eesti Laul kes riisus koore?
–

Eesti üks tuntumaid
meelelahutusüritusi Eesti Laul
täitis heldelt telefonihääletuse
korraldanud Telia taskuid,
pakkus teenistust hulgale
väikeettevõtetele ja turundas
Saku Suurhalli, ent riigieelarvelise
ERRi jaoks läks saade pärast
tulude tasaarveldamist maksma
umbes 125 0 00 eurot.
Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

Äripäev

“Meil ei ole miinust ega plussi nagu eraäris.
Me oleme eelarveline asutus ja meil on selle projekti jaoks eelarve ehk siis raha, mida
me tohime selle tegemiseks kasutada,” ütles Eesti Laulu produtsent Mart Normet. “Iga
saate jaoks on rida eelarves. Meie vahe on
lihtsalt selles, et me suurendasimetulubaasi, et saaks teha ägedamat saadet,” lisas ta.
Normet märkis, et pole ju vahet, kas saade on “Eesti laul”, “Osoon” või “Aktuaalne
kaamera” ERRi eelarves on raha erinevate saadete tegemiseks.
Telefonihääletuste tulust, mis kattis osa
ERRi kulusid Eesti Laulule, sai rahvusringhääling vaid 40 protsenti, ülejäänu pistis
taskusse Telia. Kokku oli telefonihääletuse
tulu ligi 200 000 eurot.
ERRi teatel teenisid nemadpoolfinaalide
jafinaalitelefonihääletusteltkokku 80 000
eurot. Äripäeva arvutuste kohaselt moodustas see 40 protsenti kogu hääletuse tulust ja Telia teenistus oli seega 60 protsenti ehk umbes 117 000 eurot. Arvutuste aluseks võtsime kõigi konkursil antud häälte
arvu (246 084) ja hääletamise käibemaksuvaba hinna (80 senti).
Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf
ütles, et Telia ei saa teemat kommenteerida,
–

kuna osapoolte vahel sõlmitud lepingud on
konfidentsiaalsed.
Normeti sõnul käivad telefonihääletuse
tulu jaotamise läbirääkimised juhatustetasandil. Rohkem ei saanud temagi kommenteerida. Küll aga rääkis Normet Eesti Laulu
majandamisest ja nimetas seda pidevaks
säästmiseks. “Kogu Eesti Laulu projekt on
selline, et see toimub nii vingelt ainult tänu
sellele, et kõik panevad seljad kokku, et naeris välja tõmmata. Lõpuks tuleb isegi hiireke appi ja välja see naeris saab tõmmatud,”
iseloomustas ta.
Normeti sõnul tehakse Eesti Laulu peaaegu olematute vahenditega. “Saame koostööpartneritelt selliseid soodustusi, et lausa piinlik on,” ütles Normet. Kogu projektiga oli tema sõnul tänavu hõivatud tuhatkond inimest.
Saku Suurhall jäi napilt plussi

Eesti Laulu finaali korraldamisel oli ERRi

partner teist aastat Saku Suurhall, kes jäi

projektiga napilt plussi ja peab ettevõtmist
enda jaoks eelkõige mainekujunduslikuks.
Aga vaatame numbreid lähemalt. Eesti
Laulu poolfinaalid läksid ERRile maksma
umbes 118 000 eurot, telefonitulu laekus

seejuures 21 000 eurot. Kulud sisaldavadka
ERRi laulude salvestust koos kõikide töötajate ja tehnikaga see tähendab nelja päeva proove ja laulude salvestust ning lisaks
–

kaht poolfinaalide otse-eetri saadet. Samuti on kulude sees autorite ja artistide tasud.
Finaal koos peaprooviga läks ERRile
maksma umbes 87 000 eurot ja telefonitulu
oli seejuures 59 000 eurot. Kulude sisse on
arvestatud neli päeva ERRi tehnikat koos
ülesehitusega, kõik töötajad, proovid ja otse-eeter, samuti autorite ja artistide tasud.
Saku Suurhall organiseeris ja finantseeris kõik finaaliga seotud produktsioonining reklaami- ja turunduskulud ning tasus ERRile litsentsi eest 35 000 eurot. Suurhalli kulu Eesti Laulule oli kokku 140 000
eurot.

Samas suurusjärgus olid ka Saku Suurhalli tulud, nii et halli omanik ja operaator,
Marcel Vichmannile kuuluv Best Idea OÜ
jäi napilt plussi. Täpsemalt oli Saku Suurhalli päralt kogu piletitulu japartnerlusega seotud tulu.
Mainekujunduse projekt

Suurhalli piletitulu oli 103 000 eurot. Eesti Laulu finaalkontserti käis peaproovis ja
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ERRi töötajatelt ja nende firmadelt on teenuste sisseostmine keelatud, teatas ERR. allikas: err

TAASTUVENERGIA
KASUTAMINE TÖÖSTUSES

Tule konverentsile!
Saksa-Balti Kaubanduskoda korraldab 16. mail Tallinnas
Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) konverentsi
tööstusettevõtjatele ja energiaekspertidele.

Konverentsil osalemine on tasuta.
9:30

10:00

Registreerimine

Avasõnad
Florian Schröder, peadirektor,

Saksa-Balti Kaubanduskoda
Reinhard Wiemer, suursaadiku asetäitja ja
majandusosakonnajuhataja, Saksamaa Liitvabariigi
Suursaatkond Tallinn
Ando Leppiman, energeetika ja ehituse asekantslerReinhard
ja
asetaitja
suursaadiku
Wiemer.
Eesti Vabariigi Majandus-ja

Kommunikatsiooniministeerium
Moderaator: Dr.Lars Björn Gutheil, peadirektori asetäitja, Saksa-BaltiKaubanduskoda

10:20

Üleminek taastuvenergiale Saksamaal tervitussõnad ja tutvustus
Camila Vargas, konsultant, energiewaechter GmbH, Saksamaa Majandus-ja
Energeetikaministeeriumi taastuvenergiaprojekt

10:40

Eesti taastuvenergiaarengusuunad

Grimmiteenus
firmalt Facebridge OÜ
(omanik Maarja Sild).
Kunstnikuteenus firmalt
Jan Tomson Disain OÜ
(omanik Jan Tomson).
Stilistiteenus firmalt
Stiilikonsul OÜ
(omanik Anu Lensment)

–

Rene Tammist, juhataja, Eesti TaastuvenergiaKoda

11:00

Detsentraliseeritud energiavarustusjataastuvenergiakasutamine
tööstuses Saksamaa kogemus
Dr . Eberhard von Rottenburg, vanemjuhataja ja energiaekspert,Saksa Tööstusliit
–

(BDI)

11:30

Kohvipaus

12:00

Biogaasitehasedtööstussektoris
Michael Hannes, peadirektor, ENSPAR Biogas GmbH

12:10

Eesti biogaasisektori hetkesituatsioon ja tendentsid
Ahto Oja, juhatuse esimees, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon

12:30

Biogaasimitmekülgne kasutamine jätkusuutlikusressursside majandamises
Rüdiger Eckel, projektiarendaja, Schmack Biogas GmbH
Mootorite kõrgtasemel teenindus ja varuosad

12:40

AndreSchallert, klienditeenindus, Wulf JohannsenKG GmbH & Co.

12:50
13:05

Arutelupaneel: ettevõtjad

Lõuna

14:00

Innovatiivsedkoostootmisjaamad,soojuspumbadja tuuleturbiinidkeskmise
suurusegaettevõtetes ning põllumajanduses kasutamiseks
Oliver Schauder, peadirektor, NorddeutscheH-Rotoren GmbH &Co.KG

14:10

Puidugaasi-küttejaamadeeelised
Gints Buivids, HolzenergieWegscheid GmbH eksklusiivne müügiesindajaIda-Euroopas

14:20

CAW Wiesloch GmbH lahendused tööstuslikukõrgtemperatuurilise
–

jääksoojusekasutamiseks
Peter Schirmer vaneminsener Classen Apparatebau Wiesloch GmbH

GLOBAL
MITTELSTAND

14:30

Lihtsad ja efektiivsed automatiseerimislahendused
Tom Köhn, müügijuht, Bilfinger GreyLogix GmbH

14:40

Energiasalvestustehnoloogiadomatarbimise jaenergiatõhususeoptimeerimiseks
Urban Windelen, tegevjuht, German Energy Storage Association (BVES)

15:10

Energiasalvestus puhta jakonkurentsivõimelise energiavarustusevõti
Samuel Harden, Kesk-Euroopa müügijuht, Younicos AG

15:20

Arutelupaneel: ettevõtjad ja eksperdid

–

15:35-16:00 Küsimused ja vastused /Lõpusõnad / Jätkuvestlused

Saku Suurhallis toimunud Eesti
Laulu finaalkontserdi 5500 piletit
müüdi välja juba kuu ette.
FOTO: KARLI SAUL

/
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/

Konverentsile

registreerimine kuni 12.maini:
Marge Aedna
tel. 6276 944
marge.aedna@ahk-balt.org

DELFI

KRISTLIK SEMINAR
õhtusel kontserdil tänavu kokku vaatamas
10 500 inimest. Neist 7700 ostsid pileti, ülejäänud olidkutse või tasutapääsmega. Koos
partnerlusega seotud tuluga teenis Saku
Suurhall veidiüle 141 000 euro. Olulisemad
partnerid, kes finaali rahaliselt panustasid,
olid tänavu Eesti Meedia, Tallink, Sportland, Meeskond Securityja Paulig.
“Suur pilt on, et Eesti Laul ongi meie
jaoks eelkõige maine-, mitte tulu teenimise projekt. Aga teatud tulu me ikka teenime
ka lisaks otsestele ürituse tuludele pakume hallis toitlustusteenust, rendime ruume jm,” rääkis Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe. Ta lisas, et järjest võimsamad Eesti Laulu üritused on aidanud tuua kliente,
kes varem on kahelnud, kas nii suurt üritust ikka saab siin teha. “Eesti Laul on hea
visiitkaart, et teisi suuri üritusi Saku Suurhalli tuua,” märkis Hõbeja tõi näiteks märtsis toimunud Soome bändi Haloo Helsinki! kaks kontserti, mis mõlemad anti täismajale.
Eesti Laulu on koos tänavusega korraldatud üheksa aastat, neist kaks viimast Saku Suurhallis, kuhu võrreldes varasema asukoha Nordea Kontserdimajaga mahub umbes kolm korda rohkem publikut. Hõbe sõ–

nul kestsid läbirääkimised ERRiga ürituse
ülekolimiseks pikalt paar aastat.
–

ERR ostis 40% teenustest erasektorist
ERR ostis nii Eesti Laulu poolfinaalide kui
ka finaali tarbeks sisse hulga tehnilisi tee-

nuseid ja ka loomingulist personali. Kui
palju nad ühele või teisele teenusepakkujale maksid, seda ERR ei avalda, viidates, et
lepingud sisaldavad teiste osapoolte ärisaladusi.Kokku ostis rahvusringhääling teenuseid sisse umbes 80 000 euro ulatuses,
mis ERRi kuludest Eesti Laulule moodustas umbes 40%.
Eesti Laulu produtsendi Normeti sõnul
on teenuste sisseostmiselkaks põhjust. Esiteks ei ole ERRil endal mõtet omada kogu
suurprojektiks vajalikku võimekust ja teiseks ei ole võimalik ühte majja palgata kõiki oma ala tippe. Seepärast ongi Normeti
sõnul mõistlik kasutada kogu turu potentsiaali ja osa kompetentsi sisse osta, rääkimata eritehnikast.
Normet ise on Eesti Laulu produtsendina ERRi palgal tänavu jaanuaristjatema enda sõnul on see lausa pretsedent, et ta saab
ERRis täiskohaga töötajana Eesti Laulule
pühenduda.

AJA, TERVISE JA FINANTSIDE
INVESTEERIMISEST
läbi viib Valdur Koha (Boston)

19. mai 2017, algusega kell 18.00
Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn
ÜRITUS ON TASUTA.

Meeste seminar

Tark investor.
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Töötutele
rekordarv
pakkumisi
Töötute arv vähenes aprillis
võrreldes märtsiga 4,4%. Aprilli lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 31 005 inimest ehk

4,8%16aastasest kuni

pensio-

niealisest tööjõust. Vähenenud
töövõimega inimesi oli nende
hulgas 8166.

Kui aprillis registreeritud
vähenes, siis vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv kasvas. Vähenenud töövõimega töötute osatähtsus registreeritud töötutest
on kuust kuusse suurenenud.
Kui jaanuari lõpus moodustasidvähenenud töövõimega töötud viiendiku kõigist töötutest,
siis aprilli lõpuks oli nende osatähtsus tõusnud 26%-le.
Töötukassajuhatuse esimees
Meelis Paavel ütles, et aprillis vahendas töötukassa aegade suurimat arvu tööpakkumisi, samas vähenes registreeritud töötöötute arv

tute arv 1426 inimese võrra.

Kõrgeim oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt
Ida-Viru- (10,8%) ja Valgamaal
(8,4%) ning madalaim Harjumaal (3,4%). Suurima osa eelnevalt töötanud registreeritud
töötutest moodustasid lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindusja müügitöötajad (17%).
Kuu jooksul vahendatavate
töökohtade koguarv oli 12 557.
Suurima osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid
teenindus- ja müügitöötajatele
(26%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23%) ning lihttöölistele (19%) pakutavad töökohad
Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4258 inimest.
Töötukassa maksis aprillis
töötuskindlustushüvitist 10 886
inimesele ehk 30% kuu jooksul
arvel olnud töötutest. Kindlustushüvitist koondamise korral
sai aprillis 430 inimest. Keskmine aprillis määratud hüvitis
oli 1678 eurot ning hüvitisteks
maksti kokku üle 757 000 euro.
Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 26 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli aprillis 2657 eurot ning hüvitisteks
maksti kokku üle 102 000 euro.
ÄRIPÄEV.EE

toimetaja Rivo Sarapik
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KOGEMUS

Prisma turvajuht: varas võib
Prisma turvajuht Jekaterina
Aljohhina räägib muljetavaldava
loo, kuidas teenindussektori
tööjõupuudus laastas kolme
aasta eest ka turvaettevõtteid,
millelt jaekaubandus teenust
sisse ostis.
Mari Sarapuu
mari.sarapuu@aripaev.ee

Äripäev
Nagu iga osakonnajuht seisab aeg-ajalt väljakutsete ees, oli ka Aljohhinal vaja leidalahendus ning vajalikud muudatused parimal ja efektiivseimal moel ellu viia. 8. juunil toimuva Äripäeva võtmetöötajate kogemusfestivali eel juhib Aljohhina tähelepanu sisevalvetöötajate rollile tuleohutuse ja
turvalisuse tagamisel ning lisab, et vargaid
on kõikidest sotsiaalgruppidest.

Prisma turvajuht
Jekaterina Aljohhinakinnitab, et neil

onkonkurentidega
sõbralik koostöö

–

kuikuskil tuvastatakse uus varguse
viis,siis jagatakse
infotväga kiiresti.
FOTO:

ANDRES

HAABU

Kuidas te sattusite turvavaldkonda? Mind
kui noort inimest huvitas see action. Alustasin 1990ndate lõpus ja olukord oli palju keerulisem. Hiljem hakkasin õppima ja
uurima, millised tehnilisi süsteeme kasutatakse ning üha rohkem liikus huvi taktikaliste lahenduste poole ja kuidas tööd standardiseerida. Ülikooli lõpetasin insenerina,
kuid minu haridus aitab mind töös.
Kuidas võrdlete Prisma turvalisust teiste
suurpoodidega? Peaaegu kõik jaekauban-

dusettevõtted kasutavad sarnaseid turvameetmeid ja taktikaid. Siin me ei erine teistest kuigi palju. Mõni nüanss on teistsugune, kuid üldiselt on kõik süsteemid ja põhimõtted siiski samad. Klientide turvalisuse
tagamine on kõige olulisem. Prismas on sisevalve osakond ja meie enda inimesed teevad tööd, mis teistes ettevõtetes ostetakse
sisse teenusepakkujatelt.

Plahvatuslik varguste arvu kasv oli
aastal 2007, kui karistusseadustikku
muudeti ja korduvad karistused ei
olnud nii karmilt karistatavad.
Prisma turvajuht Jekaterina Aljohhina

lavust ei oleja inimesed on samaks jäänud.
See on väga oluline, kui töötaja tunneb hästi oma objekti, teeb kogu aeg sama tööd, siis
seda efektiivsem see inimene oma töös on.

kõikidest sotsiaalgruppidest on vargaid,
kes soovivad tasuta asju saada ning lisaks
on professionaalsed vargad, kes vargusi planeerivad ja tegutsevad kas üksi või grupiga.
See on nende töö ja nad teenivad just varguste pealt. Meie jaoks on nemad kõige olulisemad, meie töö on seotud sellega, et saada kätte professionaalsed vargad.

Kes on kõige suuremad vargad? Puudub

Kuidas te professionaalseid vargaid tabate?

kindel vanusegrupp või selge profiil, sest

Kogemus on näidanud, milliseid meetodeid

Kuidas olete vähendanud kauplustes varguste hulka? Meil on kindel meeskond, voo-

MÜÜA ÄRIHOONE
TALLINNA RINGTEE ÄÄRES!

www.RE.ee/kurna

Kui palju avastate, et teie enda töötajad varastavad? Vahel juhtub ka seda, kuid mitte
väga tihti. See õigusrikkumine, millepaneb
toime enda töötaja, sõltub väga palju sellest,

kui hästi on tehtud tööle asumise koolitus,
kui hästi tutvustasime seda, kuidas töötab meie turvateenistus. Juhul kui inimene

MAKSUD

Maksumaksjad: toidu
hinna tõus sööb tulu ära
Valitsus võttis eesmärgi parandada madalapalgaliste edujärge, ent mitu plaanitavat maksu
töötab sellele vastu, leiab Eesti
Maksumaksjate Liit.

50 69 737 Monica Meldo

nemad kasutavad ja sellele vastavalt on ka
meie turvameetmedning kauba väljapanek
kauplustes. Tänu sellele, et Eesti on väga väike, tunnevad turvatöötajad juba selliseid tegijaid ja väga hästi on organiseeritud informatsiooni vahetamineturvafirmade ja jaekaubanduskettide vahel. Juhul kui kuskil
tuvastatakse uus varguse viis, siis jagatakse infot väga kiiresti. Siin ei ole konkurentsi, sest teeme tööd, mis on üldise eesmärgiga. Tänu sellele avastame neid vargusi kergemini, sest varaste jaoks on kõige ohtlikum olla tuntud.

Koalitsiooni püüe parandada madalapalgaliste elujärge
on tervitav, ent kahjuks on eesmärgid ja teod vastuolus, teatas
liit pressiteates. Peale alkoholiaktsiisi kahekordistumise ja
suhkrumaksu plaanitakse veel
suurt gaasiaktsiisi tõusu, pakendimaksu, panditulumaksu
ja maanteemaksu. Kõigi nende

maksude tagajärjel kallinevad
tarbekaubad, suureneb piirikaubandus, väheneb ettevõtete
konkurentsivõime ja kaasneb
üldine elatustaseme langus.
“On tekkinud olukord, kus riik
ühe käega annab ja teisega võtab. Toidu hinna tõus sööb ära
suure osa inimeste tuludest, kelle elujärg madalapalgaliste toetusega paranes,” sõnas liidu tegevjuht Lasse Lehis.
Magustatud jookide maksu
mõju majandusele ei tasuks alahinnata. “Kõige raskema löögi

saavad lisaks tarbijatele ilmselt
Lõuna-Eesti väikekaupmehed,”
ütles Lehis. Tema sõnul peaks
riik vältima toidu jajoogi maksustamist ning tegelema rahvatervise huvides ennetustööga.
Toidumaksud on regressiivsed,
mis tähendab, et kuigi maks on
kõigile võrdne, moodustab see
vähemkindlustatud inimeste sissetulekutest suurema osa.
Maksumaksjate liidu hinnangul on paljude kavandatud
maksudega kiirustatud.
ÄRIPÄEV.EE
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TOETUS

Tori kasvatus saab riigilt 2 miljonit

olla ükskõik kes

Valitsus eraldab omandireformi reservfondist 1905 000
eurot Tori hobumajanduse
keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks, teatas maaeluministeerium pressiteates.
MaaeluministerTarmo Tam-

TASUBTEADA

Võtmetöötajate
kogemusfestival

me

võimalik, sest nad
said vaid rahatrahvi. Olukord stabiliseerus
2008. aastal, kui seaduses tehti muudatus,
et igasugune süstemaatiline vargus loeti
kuriteoks ja kohus võis süüdlast karistada
kas rahalise karistuse või kuni viieaastase
vanglakaristusega.
ja varastati nii tihtikui

Audru vallas Papsaare külas
asuva hoonestusõigusega koormatud

Audru ringraja kinnistu
(kinnistusregistriosa nr 4067306).

dekasutuselevõttu tegime analüüsi, milliseid pettusi võib teha ja võimalike pettuste arv ei ole nii suur. Tehnika võib loomulikult petta, kuid kaal ja arvuti on ühendatud ning jälgitakse, et toode ja kaal läheks
kokku. Kui üritatakse midagi varastada, siis
meie personal astub vahele.

Kinnistu koosneb järgmistest katastriüksustest:
15904:003:0419, 15904:003:1811 ja 15904:003:1886.
Enampakkumise alghind on 260 000 €,
tagatisraha 26 000 € ja osavõtutasu 2600 €.
Pakkumuste esitamise aeg on 05.06.2017 kell 09.00.

Teie vastutusalas on ka tuleohutus. Milline
on kõige ohtlikum olukord, millega olete
pidanud kokku puutuma? 2009. aastal toimus Mustika keskuses tulekahju, mis oli

samad kõik need tooted, mida on võimalik
kiiresti edasi müüa, nagu alkohol, kosmeetika, kallid toiduained, firmariided.
–

Kuidas on varguste hulk muutunud selle aja
jooksul, mil olete turvavaldkonnas olnud?
See on muutunud vastavalt sellele, kuidas

on seadused muutunud. Pahvatuslik varguste arvu kasv oli aastal 2007, kui karistusseadustikkumuudeti ja korduvad vargused
ei olnud nii karmilt karistatavad. Vargus ei
läinudkriminaalmenetluse alla ja seetõttu
varguste arv tõusis. Vargad arvutasid välja
vaid summa, millest üle ei tohtinud minna

üks suurematest Eesti ajaloos. Kustutamisele kaasati kõik Harjumaa päästekomandod.
See juhtum näitas, et kõik hoone süsteemid
peavad olema korras. Tulekahju algas kell
6 hommikul ja viimane tulekolle kustutati õhtul kella 19 paiku. Vaatamata sellele,
et Mustika keskus oli osaliselt lagunenud,
Prisma ruumid tules kannatada ei saanud.
Kõik meie süsteemid töötasid suurepäraselt tänu sellele, et olime investeerinud
ning paigaldanud endale ventilatsiooni-,
elektri- ja tulekustutussüsteemid. See kogemus oli kõige olulisem ja õpetlikum mu
töös ning näitas, kuidas suhelda päästeametiga ja korraldada samal ajal ka juhatuse ning ostu-müügiosakonna tööd. Järgmisel päeval saime tööd alustada juba uuel
kontoripinnal.

Täpsem info enampakkumise tingimuste kohta Audru valla
kodulehel www.audru.ee ning telefonil 501 3489

Kuidas saate häid töötajaid? Praegu on töö-

jõuga probleemid nagunii kõikides valdkondades ja teeninduses on raske. Meil läheb väga palju aega, et leida sobiv inimene,
kuid üritame motiveeridamitte vaid palgaga. Pakume arenguperspektiivi, et töökuulutustele reageeriksid need, kel on nii oskused, kogemus kui ka tahtminetööd teha.

SEADUSED

Riik hakkab korrastama
pakendiaktsiisi süsteemi
Valitsus saatis parlamenti palju vaidlusi põhjustanudpakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse kehtivat pakendiaktsiisi süsteemi.

Ettevõtjad on eelnõu vastu,
väites, et pakendi turule toomise aktsiis ei täida eesmärki ega
aita vähendada turule toodavate pakendite kogust.

Rahandusministeeriumi tolja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ütles, et praeguse seaduse järgi
on pakendiaktsiisi fookus suu-

li-

15

miljonit eurot peaks
olema pakendiaktsiisi
eelarvemõju 2018. aastal.
natud tagajärgedele ehk pakendite taaskasutamisele, mitte probleemi ehk pakendimassi vähendamisele. Ta märkis, et
aastail 2010–2014 kasvas turule toodud pakendite kogus 40%.
Pakendiaktsiis rakenduks

ÄRIPÄEV.EE

müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Kuidas iseteeninduskassad aitavad vähendada varastamist? See on uus tehnoloogia ja
see pigem aitab varastamist leida. Enne nen-

Mis on kõige populaarsemad tooted, mida
varastatakse? Need on igal pool põhiliselt

kuse idee elluviimiseks on tarvis teha investeeringuid, eelkõige ajalooliste ja muinsuskaitse all olevate hoonete renoveerimiseks,” ütles Tamm. Eraldatud 1,9 miljonist eurost peamine osa kulub keskuse kui terviku taastamisele.

Audru Vallavalitsus

kogemusfestival.aripaev.ee

ei tea turvameetmeid ja ta pole aus, siis on
suurem tõenäosus, et ta üritab midagi taskusse poetada, selle asemel et toode poeletile välja panna.

sõnul on sõltumata riigikor-

rast pidanud 160aastastTori ho-

Toimub 8. juunil Telliskivis Erinevate
Tubade Klubis.
Kuulete lahendusi muudatuste juhtimiseks
läbi praktiliste edulugude.
Esinevad Tele2, Viasati, CGI Eesti, Prisma,
Enics Eesti, Äripäeva võtmetöötajad.

busekasvandust oluliseks kõik
valitsused. Tamm juhtis tähelepanu uuringutele, mis näitavad, et 3–5 hobust annavad tööd
ühele inimesele. “Seega aitab
hobumajandussektori areng
muu hulgas kaasa töökohtade
loomisele,” ütles ta.
“Tori hobumajanduse kes-

pakendiettevõttele pakendatud kauba pakendi Eestis turule laskmisel, teisest liikmesriigist soetamisel ja importimisel, kui seda müüakse, vahetatakse, võõrandatakse tasuta
või võetakse omatarbeks kasutusse. Kaubaeksporti muudatus ei puuduta.
Muutub ka turule toodud
pakendi andmete esitamise
kord, kus pakendiettevõtja esitab turuletoodudpakendi kohta andmed pakendiregistrile.
Seadusemuudatused on planeeritud jõustuma 2018. aastast.
ÄRIPÄEV.EE
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EUROALA

KAHTLUSTUS

Suhkruärikad
jäid pettusega
vahele
Teisipäeval pidas maksuamet
paralleelselt Tartus ja Tallinnas
kinni kokku neli isikut, keda
kahtlustatakse eriti suure kahjuga maksupettuse toimepanemises. Kahtlustus on esitatud ka ühele osaühingule.

Kahtlustuse järgi esitas osaühing käibedeklaratsioonides
valeandmeid, et vähendada
maksukohustust. Selle tulemusel jäiriigile laekumata 460 000
eurot käibemaksu.Kolme isikut
kahtlustatakse maksukuriteole
kaasaaitamises.
Kahtlustatavad korraldasid Leedust ja Lätist peamiselt
suhkru ja tatra toomist Eestisse ning kaup vormistati siin
variäriühingute nimele. Seejärel müüdi kaup võltsitud arvete
alusel kahtlustuse saanud osaühingule, mis müüs omakorda
kauba Eestis tegutsevatele suhkru ja tatrakokkuostjatele. Nimetatud osaühing ja selle juhatuse liige esitasid variäriühingutelt väljastatud võltsarvete alusel igakuistes maksudeklaratsioonides valeandmeid, et vähendada maksukohustust. Teised kolm kahtlustatavat kontrollisid variäriühinguid ja väljastasid võltsarveid.
Seaduse piirid

ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Allar
Nisu sõnul on oluline, et kuritegelikule skeemile jälile saadi.
“Taoline maksupettuste toimepanek mõjutab tugevalt turgu
ning muudab ausate ettevõtjate jaoks konkureerimise oluliLõuna

0,46

miljonit eurot käibemaksu jäiriigil suhkru-ja

tatraäris toimunud pettu-

se tõttu saamata.

Ahela tekitamine on levinud
pettuse viis

Maksuameti uurimisosakonna Lõuna talitusejuhataja Raul
Tiganiku sõnul on käibemaksupettuste skeeme erinevaid, kuid
ühine joon on enamasti see, et
tekitatakse kauba ostu-müügitehingute ahel. “Selle käigus
jätab üks lülidest riigile käibemaksu tasumata, kuid kauba
viimasena soetanud ettevõte
esitab riigile deklaratsioonikäibemaksu tagasisaamiseks. Käibemaksukahju moodustab varimajandusest endiselt kõige suurema osa,” lisas Tiganik.
Kriminaalmenetluse käigus
on maksunõude täitmise tagamiseks arestitud kahtlustatavate vara. Kriminaalasja kohtueelset menetlustkorraldab maksuja tolliameti uurimisosakond
ning seda juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.
ÄRIPÄEV.EE

Kaubavahetus kasvab
teatas statistikaamet.
Tänavu esimeses kvartalis
kasvas eksport võrreldes mulluse sama ajaga 12% ja import 17%.
Kaupade ekspordipeamised
sihtriigid olid Soome (16% ko-

Prantsusmaa uuel juhil
Kui Mario Draghi täna koos
euroala riikide keskpankade
juhtidega rahapoliitikast
arutab, võib jutt juba keerelda
selle ümber, kuidas stiimulit
vähendama hakata.
Sirje

selt keerukamaks,” ütles Nisu.
“On arusaadav, et äritegevuse
eesmärk on teenidavõimalikult
kõrget kasumit, kuid seejuures
tuleb jääda seaduse piiridesse,”
lisas prokurör.

EKSPORT

Kaupade eksport kasvas märtsis võrreldes eelmise aasta
märtsiga 15% ning import 12%,
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guekspordist), Rootsi (14%) ja
(8%). Eksport kasvas enim
Hollandisse (30 mln), Soome
(28 mln) ja USAsse (16 mln).
Hollandisse ja USAsse suurenes
mineraalsete toodete, Soome
elektrienergia jaelektriseadmete väljavedu.
Läti
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Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Äripäev
valimistega on oluline poliitilinerisk euroalal maandatud. Ülimadalate intressimäärade aeg hakkab läbi saama,
ütles teisipäeval Berliinis Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble.
Juba mõnda aega on seda debatti tagant
tõuganud euroala inflatsiooni kiirenemine ja majandusväljavaadete paranemine.
Samas peab keskpank olema valvas, et ei
korrataks kord juba tehtud viga kui aastal 2011 hakati rahapoliitikat karmistama
liiga vara.
Prantsusmaa uus president vajab samuti oma reformikavale võimalikult soodsat
keskkonda majanduse tõusutsüklis on alati lihtsamreformida ja oht, et kärped langusele hoogu lisavad, on väiksem. Teisalt, mis
on negatiivne, võib see vähendadareformide vajaduse tunnet.
Macronil on visioon ka rahaliidu reformidest, kuid Schäuble toonitas taas, et reformid algavad kodust.
Prantsusmaa

–

Erinevalt kahest
viimasest Prantsusmaal ühe mandaadiga jäänudpresi-

dendist Nicolas Sarkozyst ja Francois
Hollande’ist alustab
Emmanuel Macron

–

ametiaega majanduse tõusutsüklis.
FOTO:EPA

Õnne peab olema

Prantslased
kulutavad liiga
palju ja valedele
asjadele.

Valimiskampaanias oli Emmanuel Macronil väga palju õnne. See õnn näib ses mõttes jätkuvat, et erinevalt kahest viimasest
ühe mandaadiga jäänudpresidendist Nicolas Sarkozyst ja Francois Hollande’ist alustab Macron oma ametiaega majanduse tõusutsüklis. Ettevõtjate kindlustunne oli aprillis tugevaim 2011. aastast ja ostujuhtide
indeks osutab majandusaktiivsusele, mis ei
ole Saksamaast sugugi kehvem. Firmade kasumid on osaliselt tänu Hollande’i ajal jõustunud maksukergendusele tõusule pööranud ja investeeringud kasvavad.
Prantsusmaa majanduse kolm suurimat
probleemi on aga suur tööpuudus, majanduskasvu aeglus ning tohutu avalik sek-

Euroopa Komisjoni
president JeanClaude Juncker

tor 57% SKPst.
–

Tööpuuduse näit oli viimastel andmetel
10,1% tasemel, mis ei ole võrreldes kriisiaastaga 2009 paranenud. Ja see on kaks korda
kõrgem kui Saksamaal. Just suur tööpuudus tingis ametist lahkuva presidendi suure ebapopulaarsuse ning otsuse teist ametiaega mitte taotleda.
Reaalnäitajates oli Prantsusmaa SKP elaniku kohta 2016. aastal samal tasemelkui
aastal 2007, samas kui Saksamaal on see
7% tõusnud. Prantsusmaale tähendab see
kadunud kümnendit. Kuid nüüd on majanduskasvu väljavaated paranenud mitte
üksnes Prantsusmaal, vaid maailmamajanduses laiemalt.Prantsusmaale prognoosib
keskpank tänavu SKP kasvu 1,3%.
Macron ei olnud presidendivalimistel
Prantsuse ettevõtjate esimene eelistus
konservatiivide kandidaat Francois Fillon
lubas palju radikaalsemaidreforme. Macroniga kohtumise järel on aga ettevõtjadkin–

“Prantslased kulutavad liiga palju ja valedele asjadele,” torkas sel nädalal Euroopa
Komisjoni president Jean-ClaudeJuncker.

Iga-kevadine populaarneLuige Maaelu Näituslaat toimub sel aastal 12.–14. maini. Nagu nimi viitab, on tegemist nii maaelu tutvustava näituse kui laadaga.
Aiandus- ja käsitöölaat on suunatud ennekõike kodude ja aedade sisustamisele. Esindatud on väga rikkalik kodumaine seemne-, taime-, lille-, vilja-, ilupuude ja -põõsaste
istikuvalik ning õuekujunduskaupade valik. Laadal pakutava kauba sortiment ulatub seemnetest kuni saunade ja kodudeni, sh võib valida mitme automargi mudelite
vahel. Laat on tõeliselt kodumaine, kuna laadal osalejaid on igast Eesti maakonnast ja pakutava kauba osas on eelistatud eestimaist kaupa ning eestimaiseid kauplejaid.
Maaelu näituse puhul on tegemist Baltimaade suurima kodu- ja eksootiliste loomade, lindude ja
ning tiigikalade näitusega, mis annab suurepärase võimaluse
tutvuda Eesti maaeluga koos annuse eksootikaga. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tutvustab piima- ja lihaveiseid. Tublimad
ja kitsekasvatajad toovad kohale
erinevad lamba- ja kitsetõud. Estfarm Tartumaalt tutvustab kodulindusid ja küülikuid. Erinevad kalad püüab ja toob kohale kalakuningas Mati Vetevool, haruldasi
tiigikalu eksponeerib Jaaniraotu talu Võrumaalt. Eksootilisi loomi nagu jaanalinnud,alpakad jakängurud näitab Muhu Jaanalinnufarmning linde ja roomajaid
tutvustab Reinu talu Pärnumaalt. Samuti on võimalik näituslaadalt endale loomi tellida või osta. Maaeluga tutvumiseks on lisaks eelnevale võimalik vaadata ka
nt lehmalüpsmist, lambapügamist, lihaveiste hindamist, hea õnne korral ka lindude munemist.
Mõnusaks ajaveetmiseks ja kõhutäitmiseks on näituslaadal ka külastajate poolt väga hinnatud toidutänav, kus pakutakse mitmekülgseid kodumaiseid toiduaineid ja
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Peredele mõeldes on käesoleval aastal lasteala suurenenud ligi kaks korda. Lisaks vahvatele võistlustele on lastele püstitatud ka eraldi telk Meistrite Töökoda
kus lapsed koos oma vanematega saavad meeldivalt ning õpetlikult aega veeta. Loomulikult on väikestele ka ponisõit, erinevad batuudid, gyroskoop ja skyjump ning
sel aastal esmakordselt ka veeatraktsioonid.Kes soovib tibu, kana, küüliku või kitsetallega poseerida, siis see võimalus on samuti olemas. Need positiivsed emotsioonid
aitab talletada professionaalne fotograaf, kellelt saab mälestuseks kvaliteetfoto.
Esmakordselt on püstitatud ka kogukonnatelk, kus Kiili valla ettevõtjad ja külaseltsid tutvustavad oma tegevusi.
Näituslaat on avatud kolmel päeval, et igaüks leiaks sobiva aja näituslaada külastamiseks. Nädalavahetuseks maalesõitjad ja avarama äraolemise soovijad saavad
näituslaata külastada reedel kuni kella 19ni, laadamelu nautlejad aga laupäeval ja pühapäeval, mil näituslaadal saab veeta ka toreda emadepäeva. Kuna tipptundidel
(11–13) võib paratamatult tekkida ummikuid ja järjekordi, siis soovitame võimalusel näituslaada külastamine sättida varasemale või hilisemale ajale.
Näituslaada piletihind lastele, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele on 3 eurot, täiskasvanutele 5 eurot ja peredele 12 eurot. Esmakordselt on võimalus soetada pilet
eelmüügist Piletilevist. Parkimine on tasuta.
Näituslaada korraldajad soovivad eraldi tänada pikaajalist toetajat Saku Õlletehast tõhusa abi eest.
–

Tere tulemast Luige Maaelu Näituslaadale 12.–14. maini!

–,
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Saudid kärbivad tarneid Aasiasse

on hea lähtepositsioon

Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco
kärbib Aasiasse müüdavat nafta hulka 7 miljoni barreli võrra, vahendas Reuters. See kogus võrdub Jaapani umbes kahe päeva naftanõudlusega. Jaapan on maailma suuruselt
neljas naftaimportija.
Kärpimise peamine eesmärk on selle käiguga
näidata, et riik peab OPECi naftatootmise vähendamise leppest kinni.
Nafta hind tõusis eile pea protsendi jagu,
49,40 dollarile barrel.

KÕIK KAPID POOLE HINNAGA
Teeme ruumi uuele kaubale

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

www.
nitanud, et uuel presidendil on hea arusaamine, mida riigi majandus vajab.
“Ükski teine kandidaat ei paistnud tänast maailma nii hästi mõistvat. Tal on väga ettevõtlik, pragmaatiline ja avatud vaim
ning võime meeskonnatööks,” ütles agentuurile Bloomberg luksuskaupade tootja
LVMH Põhja-Ameerika piirkonna endine
juht Renaud Dutreil.
Macron tahabalustada maksukärbetega
jareformidega tööturul.Eriti on tema plaanidest võita väikestel ja keskmise suurusega
ettevõtetel ning start-up-firmadel. Rohkem
läbirääkimisi tööaja ja palgatingimuste üle
peab toimuma ettevõtte tasandil. Macron
ütles, et tahab tööturu reformid kehtestada
valitsuse dekreediga. See hüppaks üle debatist parlamendis, mis võimaldaks muudatustel kiiremini jõustuda.
Prantsusmaa ametiühingud moodustavad juba vastasrinnet ja hoiatasidreformi-

de läbisurumise eest, kirjutas Financial Times. Päev pärast Macroni valimisvõitu olid

esimesed protestijad Pariisi tänavail. Ürituse toetajaks ametiühingud CGTja SUD.
Prantsusmaa ettevõtjate keskorganisatsiooni Medefpresident Pierre Gattaz aga kiirustas presidenti tagant just tööturu reformidega. Sellest sõltuvad ülejäänud reformid. Mida oleks kergem ellu viia, kui Macroni liikumine uue nimega La République En
Marche! juunis parlamendis tugeva esinduse saaks. Uuringufirma Ipsos küsitluse järgi soovis viimast vaid 60% küsitluses osalenud prantslastest.
–

Euroala reformid
Macron oli presidendivalimistel ainus kandidaat, kes lubas Prantsusmaa eelarve-

defitsiidi euroalal lubatud ülempiiri alla
viia. Seda on Prantsusmaal muu hulgas va-

ja selleks, et saada suurem kaal Saksamaa

silmis euroala reformimiseks. Macronil on
visioon, mida euroala paremaks toimimiseks vaja oleks euroala oma eelarvet ja rahandusministrit. Wolfgang Schäuble ütles,
et on ka ise samu ideid pakkunud, kuidkõik
need eeldavad Euroopa Liidu aluslepingute
muutust. Mis pole lähiajal tõenäoline.
Mis siiski debatti ei seiska sel kuul paneb Euroopa Komisjon lauale arutelupaberi rahaliidu reformiks. Sest hoolimata sellest, et Prantsusmaal ei pääsenud võimule
riigi euroalalt välja viia lubanud Rahvusrinne, ei ole euro jaoks eksistentsiaalsedriskid
kadunud. Nagu sõnastas sel nädalal Goldman Sachsi juhtLloyd Blankfein: “Edasi tulevad Itaalias valimised, Saksamaa valimised, ja kõik need peavad minema õigesti, et
asi jälle eksistentsiaalseks ei läheks,” vahendas agentuur Bloomberg.
Emmanuel Macroni võiduga on rahaliit
jaEuroopa Liit saanud uue võimaluse.
–

–

MAKSUD

Märtsis tasuti rohkem makse kui aasta varem
Märtsis tasuti maksuametile
472,7 miljonit eurot makse ehk
6,5 protsenti rohkem kui aas-

ta varem.

Kolme kuu kokkuvõttes on
maksutulu võrreldes eelmise
aastaga 3,1 protsenti suurem
ning riigieelarvega aastaks planeeritust on täidetud 21,8 protsenti, teatas rahandusminis-

11%

vähem kui eelmisel aastal
samal tasuti märtsis

aktsiise 51,5 miljoni euro
–

ulatuses.

teerium.

Käibemaksu tasuti märtsis
166,7 miljonit eurot ning seda oli 9,6 protsenti rohkem kui
möödunud aastal. Maksustatavad käibed kasvasid peamistes
tegevusvaldkondades võrreldes
eelmise aastaga samuti 9,6 protsenti. Käibemaksu tasumine on

esimese kolme kuuga kasvanud
enim kinnisvaras ning mootorsõidukite müügis, vastavalt
15,2 ja 13,8protsenti.
Aktsiise tasuti veebruaris
51,5 miljonit eurot, mida on
11 protsenti vähem kui mullu samal ajal. Aktsiiside tasu-

mõjutab oluliselt tänavu veebruaris toimunud kütuja alkoholiaktsiisi määrade
tõus ning sellele eelnenud varumine. Alkoholi-ja kütuseaktsiisi tasumine on langenud võrreldes aastataguse ajaga, seejuures
enimvähenes kütuseaktsiisi tasumine 22,6 protsenti.
Märtsis toimunud alkoholija kütuseaktsiisi toodete koguste langus oli ootuspärane seoses
varude tarbimisega ning tavapärast tasumise taset on oodata sügisel. Tubakaaktsiisi on tasutud märtsis võrreldes eelmise aastaga 7,3 protsenti enam.
Viimase kvartali palgafond
on enim kasvanud energeetika
mist

se-

–

.ee

sektoris 13,6 protsenti. Kiire
kasvuga on ka info ja side, haldus- ja abitegevused ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, vastavalt 12,8 protsenti,
12,5 protsenti ja 10,8 protsenti. Põllumajanduse tegevusalal
on väljamaksete langus asendunud aeglase, 2,7-protsendise kasvuga.
Märtsi lõpuks oli valitsussektori eelarve positsioon puudujäägis 0,45 protsendiga SKPst
ehk 99 miljonit eurot.
Eelarve puudujääk on aasta alguses tavapärane ja seotud muuhulgas tulumaksutagastustega.
–
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IT-juhitunnustamiseks!

23.mai

Blisskonverentsikeskus

•

VaatlemeEestimajandusearenguidmõjutavaidITtrende

•

TunnustameEestimõjukaimatIT-juhti

•

•

•

•

OmamõtteidjakogemuslugusidjagavadIT-juhid
SaameteadakuidasriiktoetabIT-juhtimisearenguidEestis
RäägimeIT-juhtimisegaseotudrollidest
ArutlusringisräägimeIT-juhtideväljakutsetestEestiettevõtetes

KonverentsimoderaatoronRainLaane.

EsitaIT-juhtjaregistreeri
konverentsile
i tuudised.ee/it-juhtimise-aastakonverents
Reklaamikontakt:EliiseN ikopens i us ,
eliise.nikopens i us@aripaev.ee,tel5531442
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Sõbraliku vestluse alustamise nipid

Eestile
Rootsist
minister

Merit Pärnpuu
parnpuu@aripaev.ee

merit.

Oletame, et meil tuleb täita viis
minutit enne konverentsi algust kellelegi ennast tutvustades. Ruumis valitseb vaikus ja
keegi midagi ei räägi. Sina istud teise inimese kõrval ja vidutad silmi.

Kuidas sellises olukorras
vestlust alustada? Kas alustada
kohe, et tervist, mina olen see ja
see või alustada kuidagi muudmoodi, sujuvamalt?
Koolitaja Mihkel Kangur andis sekretäride päeva konverentsil nõu, kuidas luua small talk’i
abil ruumi sõbralik õhkkond.
Vestlus kui kingitus
Vestlus on kogenud suhtlemiskoolitaja sõnul vastastikune
kingituste andmine. “Võib-olla
aitab “kingituste andmise” metafoor vaigistada seda sensorit meie peas, mis ütleb: ära sellest räägi, ära tollest räägi ja kui
saad, siis ole üldse vait ja joo seina ääres kohvi!”
Kanguri sõnul on oluline
vaatlus. Näiteks kui meie kõrval istub võõras inimene, kellega tahame vestlust alustada,
siis tasub enne vestluse alustamist otsida esimene ühisnimetaja. Selleks pead vaatama, mis
ruumis toimub. Äkki saab võtta
laval esineja jutustkinni ja teha
sellest avalause. Näiteks ütled:

“Jumal tänatud, et see investee-

rimisteemaline ettekanne tuli,
mul on viimased investeeringud väga hästi läinud.”

kõik, mida me ütleme, on teisele inimesele

USA George Masoni ülikooli majandusprofessori Garett
Jonesi sõnul vajab Eesti uueks

kingitus. Ja tema saab
samamoodimeile midagi

Avalda midagi enda kohta

kinkida.

mõtleb teine inimene, et,
päris huvitav teema jaküsib, kuhu sa siis investeerid. Nii lähebki vestlus käima, hakkab pendeldama edasi-tagasi, sellepärast et sina midagi oma vaatluse põhjal ütlesid.
See on palju suurem ühisnimetaja, kui ütled võõrale inimesele, et väljas on kohutav
ilm, mille peale tema vastab,
et on jah.
Teine variant on avaldada
midagi enda kohta. See on tavaliselt koht, kus saame vestluse viia sõbralikumaks. Sest kui
enda kohta midagi öelda, siis on
teine inimene samuti nõus enda
kohta midagi avaldama.
Kanguri sõnul võib enda
kohta mingid vanad lood üles
kaevata, ebameeldivaid asju ei
pea ju rääkima. Aga avaldamine võib toimudaka tasemel, kus
avatakse ennast kõige lihtsamal
moel: öeldakse vaid oma nimi
ja elukutse. Ja siis sealt võib juba edasi minna.
Miks see kasulik on? Selleks,
et kui sa ütled midagi enda kohta, julgeb teine vastata.
Seepeale lasi Kangur saalis
viibinud sekretäridel mängida
vestlusmängu “See meenutab
mulle”. Tuli öelda suvaline niSiis

arenguhüppeks riigisektorisse

koolitaja Mihkel Kangur

välistalente.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor
külalisõppejõu Garettjonesisõnul peab avalik sektor ajaga kaasas käima. “Riigireformi algatus
on sümpaatne, aga see ei edene. Arengutõuke annaks valdkonnas kogenud välismaalaste
toomine riigisektori juhtivatele kohtadele,” ütles Jones.
Eesti viimase 25 aasta progress on tema sõnul muljetavaldav, aga jõukamateriikide kinnipüüdmise tempo on aeglustunud ja praeguse majandusega jõuab Eesti Rootsile järele
100 aasta pärast, leiab ta.
Professor Jonesi sõnul ei tuleks välismaalasikaasata ainult
konsultandina, vaid maailmatasemel tegijatele tuleks usaldada võtmetähtsusega ametikohti. “Tõsi, see on eestlaste riik.
Aga mis on tähtsam et tähtsas
ametis oleks eestlane või et tähtis valdkond saaks Eesti jaoks
parimal moel juhitud?”
“Inglise Panka juhib kanadalane, Uus-Meremaal ja Singapuris on paljud kohtunikud välismaalased. Miks ei võiks Eesti
ettevõtlusminister olla näiteks
rootslane?” pakkus Jones.

Huvitava võõraga vestluse
alustamiseks soovitab Mihkel
Kangur rääkida midagi endast.
Foto: Silver Gutmann

misõna, millest kõrval toolil istuv partner kinni võttis ja ütles,

mis talle selle sõnaga meenub.
Viimase öeldud sõna peale kordas teine sedasama.
Kuidas võita tsensor endas

“Me võtame oma elust midagi ja avaldame selle, sest see on
esimene tingimus, et me üldse saaksime vestluse sõbralikumaks viia. Me ütleme enda koh-

•

ta midagi, mis meid huvitab,
mis meile meelde tuleb jne,” selgitas Kangur.
Kui aga juhe on nii koos, et

kohe ühtegi seika avaldamiseks
ei tule, siis on ilmselt nii, et mõni tsensor takistabpeas meil ütlemast seda, mida näeme või tahaksime öelda. Ja sellisel juhul
tasub kasutada kingituste metafoori. “Kõik, mida me ütleme,
on teisele inimesele kingitus.

Ja tema saab samamoodi meile
midagi kinkida,” rääkis Kangur.

–

Lõpetuseks rõhutas ta, kuidas vestlus tõesti sõbralikule
tasandile viia. “Selleks tuleks
panna vestlusesse midagi enda
kohta. Me võime lõputult rääkida ilmast jaümbritsevast maailmast, aga me ei saa viia vestlust
sõbralikuks, kui me ei pane sinna sõnu sinaja mina,” tõi ta välja kuldse tõe.
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Eesti Messid, Tallinna Linn ja TaLLinna Lauluväljak tänavad esimesel Eesti Toidumessil Sööma!
eksponendina osalenud ettevõtteid, korralduspartnereid ja rohket publikut messi kordamineku eest!
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Kohtumiseni 4.-5. mail 2018 Tallinna Lauluväljakul kell 11-20, sissepääs on tasuta!
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KOMMENTAAR

KOLUMN

Fosforiiti
kaevandama

Macroni plaan võiks Eestit huvitada

Sadade miljardite dollarite väärtuses fosforiiti ootab Eesti maapõues, et me selle
targalt väärtuslikuks väetiseks töötleks.

Fosfor koos lämmastiku ja kaaliumiga
on põhilised taimtoiteelemendid.Ja ükskõik kui palju me kõneleksime mahepõllundusest, pole põllumajanduslik suurtootmine mineraalväetisteta võimalik.
Fosforiit on defitsiitne maavara ja selle hind on viimastel aastatel kiiresti tõusnud. Maailma fosforiidi prognoosvarud ei
ole suured, kokku vaid ligikaudu 290 miljardit tonni ja Eesti oma 2,9 miljardi tonnise tarbe-ja reservvaru ning 8,4 miljardi
tonnise prognoosvaruga on maailmas vägagi silmapaistval kohal. Meie fosforiit on
kasuliku komponendi poolest vaene toore, kuid seda kompenseerib kerge rikastatavus. Väärtust tõstavad ka väike kaadmiumi ja strontsiumi sisaldus.
Linnulaulu kuulamisega rikkaks ei saa
Eesti inimesed on kõigi maavaradekaevandamise vastu, kuid virisevad hommikust õhtuni väikeste palkade japensionite ning ebapiisava arsti-ja sotsiaalabi üle.
Kuid ainult linnulaulu kuulamisega rikkaks ei saa. Selleks on vaja majanduse kardinaalset ümberkorraldamist ning loodus-ja majandusseaduste arvestamist.
Eesti fosforiidi koguväärtus ulatub aga sadadesse miljarditesse dollaritesse.
Vaidlused Rail Balticu üle pole veel kaugeltki lõppenud ja paljud lühinägelikud
inimesed seostavad seda Eesti maavarade
kuritahtliku väljaveoga. See on asjatu kartus, sest keegi ei hakkaks ju välja vedama
mahukat odavat tooret, vaid ikkagi hinnalist valmistoodangut.
Kurva kogemuse võib minevikku jätta
Eestis on fosforiidi kaevandamise ja töötlemisega seotudkurvad mälestused. Nõukogude ajal kavandati Eesti fosforiiti kae-

vandada hiiglaslikes kogustes keskkonnaprobleeme arvestamata. Kuid seda on võimalik teha ka keskkonnasäästlikult ja optimaalses mahus, seega on praegu esmatähtis asja majanduslik otstarbekus.
Fosforiidi potentsiaali uurimisel jääb
peamiseks küsimuseks see, kas Eestis õnnestub ökonoomselt toota üle 30% P2O5sisaldusega fosforiidi kontsentraati. Täpsete andmete puudumise tõttu pole kaevandamise maksumust ja toote müügihinda
praegu võimalik hinnata.Kõik see vajab
alles põhjalikke uuringuid.
Riigile parim võimalik tulemus oleks
Eesti oma väetisetootmise rajamine, mida juhiksid eestlased, mis põhineks tipptehnoloogial ja kohalikul tööjõul ning annaks toodangut eeskätt Eesti ja teiste Baltimaade põllumajandusele.

jandusliku programmiga isegi
Saksamaa valimistel. Kui üldse,
siis mõne ülikooli riigirahanduse professori konkursil.
Tema osutatud probleemid on aga selgemast selge-

mad: võrreldes 2000. aastaga on tööstustoodang kasvanud ainult Saksamaal, samas
kui enamik võlgnikriike eesotsas Itaalia jaKreekaga toodavad üle neljandiku vähemkui
aastatuhande alguses. Prantsusmaa jääb selles arvestuses
“üle keskmise” kategooriasse
ligikaudu 90% tootmismahuga
võrreldes 17 aasta taguse ajaga. Samal ajal on enamiku eurotsooni riikide SKT kasvanud,
Prantsusmaal näiteks 1,4 triljonilt 2000. aastal 2,4 triljonile 2016. aastal. Sellest veelgi
kiiremini on aga kasvanud riigivõlg.

Eesti on oma fosforiidivaruga

maailmas vägagi silmapaistval
kohal.

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

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
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Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
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e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
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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.
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Loomulikult
on Euroopa Keskpank igati Macroni
pakutud reformiideede vastu: milleks neile vähem
tähtsust ja ebameeldiv laenude
tagasinõudmise

töö.

Halb harjumus maksab kätte

pidiselt, mida edukamad olid
autotootjad, seda rohkem kogunes reserve, kasvas marga kurss, tööjõukulud ja auto
hind ning aina raskem oli eksportida.
Loomulikult olid just sakslased peamised ühisraha eest
võitlejad ja kuni Saksa ekspordikasv ja valuutasäästud olid
proportsioonis teiste riikide
ekspordi kahanemise ja võla
kasvuga, püsis euro kurss stabiilne ja Itaalia võiKreeka toodangu omahind ei saanud pideva palgasurve all turgudele
vajaliku tasemeni langeda. Euroopa Keskpank on selle protsessi peamine finantseerija,
andes kasvavaid laene kärbuva
väliskaubandusega riikide erapankadele ja nende riigivõlakirjade ostuprogrammidega.
Võidab ainult üks
Kui euro pidi tooma konkurentsivõime, siis tõi ta seda
ainult Saksamaale, teistele tõi
ta jäiga valuutasüsteemi, mis

Probleemide süvapõhjus on varasema kõrge inflatsiooni traditsiooni edasielamises Prant-

on küll turvaline hoiustele ja
inflatsioonile, kuid ei võimalda pidada konkurentsivõitlust

susmaal, Itaalias, Kreekas, His-

ujuvate valuutadega Aasia riikidega. Saksamaa on kokkuleppel võlgnikriikide ja Euroopa Keskpangaga selle mudeli
välja arendanud ja kõik pooled
on rahul: üks saab nõrkemiseni toota ja säästa, teised laenata ja tarbida, kolmas tunda end
olulise osalisena laenude abil
süsteemi stabiliseerides.
Olulist rolli mängivad mudeliska Aasia riikide keskpangad, kes absorbeerivad Euroopa Keskpanga värskelt trükitud eurod oma reservidesse ja hoiavad sellega ära inflatsiooni Euroopas. Kui Hiina huvi aga lõpeb, järgneb kiire inflatsioon. Just selle musta stsenaariumi ennetamine oleks
üks Macroni pakutud reformide põhjusi ja väheseid aspekte, milles sakslastel on temaga
ühishuvid.

paanias jaPortugalis, kus seetõttu on ka eurotsooniga ühinemise järelpidevalt palku
tõstetud ja jõutud inflatsiooni
puudumisel aina konkurentsivõimetumasse olukorda. Enne
euro kasutuselevõtmist suutis
Fiat konkureerida näiteks Opeliga just seetõttu, et liir odavnes, sellega koos ka Itaalia tööjõukulud ja lõpuks ka autod ise
välisturgudel, mis kompenseeris mõnetise allajäämise kvaliteedis. Süsteem oli üsna lollikindel:kui Fiatil läks hästi, kasvasid ka Itaalia keskpangareservid ja liir püsis; kui aga
nõudlus puudus, siis liir odavnes, sellega koos ka kaupade
hinnad välisvaluutas ja eksport muutus taas kergemaks.
Saksamaa majandusele mõjus
“ujuvkursi” kasutamine teist-

Ei saa öelda, et Prantsus-

maal, kus tööjõukulud on
maailma mõistes konkurentsivõimetud, oleks euro kasutamine mingi meelakkumine.
Pigem on see lõputuväljakutse
jääda ellu aina kahaneva erasektori ja aina kasvavate kuludega avaliku sektori tingimustes. Mida aasta edasi, seda sügavamale võlakeerisesse Itaalia-Prantsusmaa-Kreeka jõuavad, sest katavad oma kahanevast ekspordist puudu jäävaid

tulusid uute laenudega.
Et euro võiks jääda, tuleb
leida viis, kuidas lasta konkurentsivõimetutest majandustest välja liigsed kulud, kui inflatsioonihoobaei ole. Paraku
järgneks laenusõltuvuses liikmesriikidele edasist laenamist
piiravate reformide või toetuste kadumisel majanduslik pohmell ja vaevalt keegi sellega lepib enne, kui muud võimalust
enam pole.
Loomulikult on ka Euroopa Keskpank igati Macroni pakutud reformiideede vastu:
milleks neile vähem tähtsust
ja ebameeldiv laenude tagasinõudmise töö.
Emmanuel Macron on seda
süsteemset probleemi selgelt
tähtsustanud, öeldes, et valida
on reformide ja Frexiti vahel.
Lahendusena näeb ta vajadust
luua ühisel eelarvel põhinev
liit või siis asuda varakult tegema ettevalmistusi eurotsooni
lagunemiseks.
Kuidas Macronil õnnestub
oma ettepanekutele kuulajaid

leida,

on iseküsimus, on ju te-

ma vastu Saksamaa võlgnik-

riigid, Euroopa Keskpankade
Süsteem, toetustest elavad ettevõtjad, ametnikeread.
Eesti poolt jääb Macronile aga palju jaksu soovida, sest
meile tähendaks tema poliitika õnnestumine tihedamat integratsiooni, aga vähem subsiidiume ja laenutagasimakseid
Kreeka eest.
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IT Juhtimine tuleb kaheks lüüa
Ettevõtete IT juhtimises oleme kinni vanades harjumustes,
mis meid siit enam edasi ei vii.
IT on lühend sõnast info-

Anto Raukas
akadeemik

www.aripaev.ee/tellimine

Veel mõni kuu tagasi tundus
täiesti lootusetu võita Emmanuel Macroni pakutava ma-

tehnoloogia ning sellesse on
koondunud suur osa eestlaste
uhkusest jaminapildist. Tiigrihüpe, e-istungid, ID-kaart,
Skype ja...Ja siinkohal enamik
vakatab. Vakatab sellepärast,
et enam pole millegi üle uhkustada.
Eesti keele loogika ütleb, et
liitsõnas määrab esimene pool
ära selle, mis on oluline. Veoauto on kauba vedamiseks.
Võidusõiduauto võidu sõitmiseks. Infotehnoloogia on info
liigutamiseks.
Kinni tööstusajastus

Probleem seisneb selles, et
maailm on liikunud tööstusajastust informatsiooniajastusse ning oleme oma IT juhtimises kinni vanades harjumustes. Tööstusajastul oli infotehnoloogia organisatsioon

Henrik Põder
IT-valdkonna ettevõtja ja
konsultant

Me elame infoajastul,
kus info ise on väärtus
ja tehnoloogia vaid toru,
kus väärtus voolab.

põhitegevust toetav osa. See
omakorda võimaldas ITd juhtida organisatsiooni vaates eraldi ning selleks võeti palgale IT
juht,kellel oli süsteemiarenduse haridus või taust.
Informatsiooniajastul ei ole
enam võimalik eraldada infotehnoloogiat organisatsiooni
tervikust. See on viinud selleni,
et IT-juhi roll organisatsioonis
on kasvanud juhatuse tasandini. Tagajärjeks on see, et tegevjuht on lisaks kontrollile ühe
võtmevaldkonna üle ära andnud ka suure osa oma võimust.

Paratamatult peab küsima, kas
siis, kui kontroll ja ka võim on
liikunud ITjuhi kätte, suudab
too vaadata organisatsiooni
laiemalt, kui seda on tehnoloogia ja süsteemiarendus?
Info olulisem kui tehnoloogia

Kui ei suuda jatihtipeale ei
suudagi on organisatsioonil
suur probleem. ITd arendatakse siis lähtuvalt tehnoloogiast:
vägevamad jupid, kallimad lahendused, soliidsemad spetsifikatsioonid. Tegelik fookus
ehk mis infot, miks, millal, mis
mahus ja kuhu tuleb liigutada,
jääb tagaplaanile.
Oleme jõudnudpiirini, kus
kirj eldatud praktikaga j ätkamine ei ole otstarbekas. Me elame infoajastul, kus info ise on
väärtus jatehnoloogia vaid toru, kus väärtus voolab. Mahajäämus ei teki mitte sellest, et
toru oleks vilets, vaid sellest, et
hajuma kipub pilt, kuhu, miks
ja kuidas toru rajada.
–

–,

Mujal maailmas on mitmel
pool sellest aru saadud ning jagatud IT juhtimine kaheks. Jäme ots on infojuhi (CIO) käes,
kes on ka juhatuse liige või allub otse juhatusele. Talle on
abiks tehnoloogiajuht (CTO),
kes omakorda allub infojuhile. Mõistetav, sest võtmetähtsusega on suutlikkus probleemi kirjeldada ja lahendusvariante välja töötada, vahendite pakkumine tuleb teises järjekorras.
Eesti kontekstis on selge, et
tegevjuht ise peab võtma oma
organisatsioonis informatsiooni juhtimise rolli. See on
protsesside juhtimisega ülisarnane, sest info liigub protsesside üleselt selle eest peabki vastutama tegevjuht ise. Küberturve ja andmekaitse võivad jääda tehnoloogiajuhile.
Rõhuasetuste õigesti paika saamine oleks kasulik nii
meie majandusele kui ka minapildile.
–
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IRLi languse
anatoomia
Kunagise Res Publica asutajaliige, praegune

suhtekorraldaja Andreas Kaju võtab IRLi languse loo tabavalt kokku Ja paneb erakonda
tabanud haigusele diagnoosi. Missugune on
IRLi tulevik Kaia Ivaga, missugune Helir-Valdor
Seederiga?
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

150

aktsiamiljonäri vähemalt on Soome ravimifirma Orioni omanike
hulgas aprilli lõpu seisuga. Aktsia

JUHTKIRI

on kiiresti kallinenud, selle aasta

Politsei peab ennast
karmima pilguga vaatama

algusest 34 protsenti.

Kui liikluspolitseinike näppudele vaatamine on politsei eesväe
puhtaks teinud, siis nüüd saab ehk paremaks ka tagalavägede õhk.
Äripäeval on põhjust uhkust tunda, just
meie tegevus viis politsei ostutegevuse

kontrollini ja näitas korruptiivset mustrit
autode varuosade hankel.
Omakasupüüdlikke töötajaid tuleb
ette, võib juhtuda ka politseis. Selle teisi kontrolliva ameti puhul aga eeldaks, et
nende silmad on tavainimeste omadest teravamad ja seal tulevad korruptiivsed lepingud kiiremini välja.
Seekord ei tulnud, näitas eilses Äripäevas ilmunud lugu.
Univormi ees tõmbad kõhu sisse
Nagu tihti, on nõrk koht süsteemis inimene ehk ametlikus

keeles: realiseerunud
on personalirisk. Politsei-ja piirivalve-

tähelepanu esimese liini tegijatele ja sellel on tulemust.Küsitlused näitavad, et rahvas oma politseid usaldab ja univormis töötajale naljalt omamehelikkusega ei lähene. Tee ääres kiirust
mõõtvale politseinikule n-ö unustamise eest meelehead pakkuda ei tule pähegi,
aga kunagi oli see levinud mõtteviis.
Äripäeva eilse loo valguses paistab,
et ameti teenindavat n-ö tagalat pole samasuguse rangusega vaadatud. Pagunite puudumisest hoolimata loovad aga ka
amet on pööranud

kõik tugiteenuste osutajad avalikkuse silmis politsei nägu, või siis praegusel juhul
rikuvad seda.
Mis siis toimus? Juhtumi keskmes on
politsei-ja piirivalveameti autovaruosade leping, mille korruptiivne koostamine
sai mitme aasta eest kohtutoimikusse kirja, aga politsei-ja piirivalveameti väitel see
info nendeni ei jõudnud.
See ongi esimene koht, kuhu juhtumist
loodavas õppematerjalis võiks sisse suumida. (Nimelt lubas politsei- japiirivalveameti peadirektori asetäitja Tauno Tuisk,
et kasutab selle juhtumi õppematerjalina ära.) Kuhu kadus kohtutoimiku info, on
oluline.
Vaatame edasi. Pea kolm aastat käivad
asjad ühe ettevõtja huvides sõlmitud lepingu järgi, kus ta osa varuosade hinna
alustuseks üles viis, et sellelt siis allahindlust teha.
Just allahindluse suurus oli lepingu
sõlmimisel oluline.Kas ametil oli infot
probleemi kohta? Jah, vähemalt ühel selle
korrusel. Kas tehti otsus, kuidas probleem
lahendada? Ei, kõrgemal tasemelküll mitte. See on teine koht, kus võiks esitada küsimuse, kuhu kadus info.
Hea uudis on see, et Äripäeva ajakirja-

nikuga kohtumise järel läks politseis tegekäima. Nädalavahetusel algas lepingute läbivaatamine, ja ennäe, rida-realt uurimise käigus tuli välja veel teinegi viis, kuidas firma endale parema seisu kindlustas.
Objektiivsuse mõttes olgu öeldud, et
pisteliselt lepingu arveid kontrolliti, aga
valupunkte ei tabatud, kuni Äripäev konkreetsed faktid välja käis.
vus

Õppematerjali jätkub

Enne lõputiitreid, kui õppematerjal on
video vormis, võib veel ära näidatakaks
lauale pandud lahkumisavaldust.
Pigem positiivseks võib pidada politseijuhtide suhtlemisviisi, kus esialgse eitamisfaasi järel ja võetakse probleem omaks
ega vassita. Ja vabandatakse. See polegi nii
iseenesestmõistetav.
Kurb on aga see, et korruptsioonist hoidumise õppematerjali on meil juba mitmele maitsele varemgi on semusuhted riigi rahaga hangete korraldajate ja
osalejate vahel läinud üle suhteks, millele prokuratuur paneb korruptsiooni sildi. Alles teisipäeval sai selle PERHi kohtuasjas arvutifirma Helmes, varem toitlustaja Dussmann. Ja Tallinna Sadam on siin
klass omaette.
–

REPLIIK

Suuremat avalikkust riigihankeseaduses
Ettevõtja ootab seadusandjalt, et seadused looks eelduse

Ruth

Oltjer

Chemi-Pharmi juht

ausaks konkurentsiks.

Ettevõtja ootab ausat ja läbipaistvat riigihanke seadust. Et
oleks avalik ja kodulehel väljas,
millist toodet missuguse hinnaga osteti, nagu Põhjamaadele kohane. Jääb ära igasugune
korruptsioonivõimalus ja me
astume sammu lähemale sellise riigi suunas, millisena me
Eestit näha tahaksime.
“Pakkuja märgib pakkumuses, millised andmed on
pakkuja ärisaladus, japõhjendab teabe määramist ärisala-

Ettevõtjana tahaksin
teada, kas riik on ikka
seestpoolt korda tehtud.

duseks. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse
maksumust ega osamaksumusi, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel, ega muid
pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid.” Siit võiks välja
jääda kahe koma vaheline osa,
et välistada korruptsiooni.
Täpsem nimi

Samuti võiks riigihangete seadus kanda nime avalike hangete seadus naguka teistes demokraatlikes riikides.

Ettevõtjana tahaksin ma ka
teada, kas riik on ikka seestpoolt korda tehtud. Milline on
meie strateegia ja visioon 5–10
aastaks? Kui hästi meie riiki juhitakse ja kes seda teeb? Kas
me oleme oma sisemisi ressursse maksimaalselt ära kasutanud? Võib-olla piisaks Eestile kahest regionaalhaiglast,
mis vastutavad ka maakondade meditsiinilise teenindamise eest, ja kahest kuni neljast
riiklikust ülikoolist? Palju on
veel dubleerivaid tegevusi ja
kasutamata IT-lahendusi.
VÄLJAVÕTE KÕNEST RIIGIKOGUS

MÜGIKONVERTS26.

mail

vaata: www.bestsales.ee
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BÖRS

Õitsvad
patuaktsiad
Õlle-ja tubakatööstuse aktsiad on kasvanud pikalt
ja märkimisväärselt, nende tõus edestab tublisti
populaarseimat võrdlusindeksit S&P 500.
rinud väga head dividenditootlust,” rääkis
LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi. Ta
lisas, et tegemist pole aktsiatega, millega
lühiajaliselt kaubeldaks. “Pigem on see pikaajaline rahapaigutus.”
Ka Hein tähtsustab aktsiaid valides nendest saadavat omanikutulu. “Vaatan ettevõtteid, mis on pidevalt dividendi suurendanud ja välja maksnud,” märkis ta. “Hindan seda, kui väljamakseid suudetakse samal tasemel hoida ka raskel ajal,” kirjeldas
Hein oma investeerimispõhimõtteid.
Hein lisas, et praegu tal siiski ühtegi patuaktsiat käes ei ole, kuna likviidsusvajadus teiste investeeringute tarbeks sundis
teda oma raha ümber paigutama. “Kavatsen aga varsti taas patusektorisse siseneda
ning need aktsiad, mis mul varem käes olid,
tagasi soetada,” kinnitas ta. Heina portfellis
olid näiteks sellised väärtpaberid naguAltria, Pennant Park Investment Corp ja Reynolds American.

Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Äripäev
Nii näiteks on USA börsiindeks S&P 500
viimase kümne aasta jooksul kerkinud
65,5 protsenti, samas kui näiteks A. Le Coqi
Helsingi börsil noteeritud emaettevõte Olvi
on sama ajaga oma turuväärtust kasvatanud pea kaks korda rohkem ehk 114,1 protsenti. Hästi on läinudka maailma suurimal
õlletootjal AB Inbevil, mille turuväärtus on
kerkinud 156 protsendi võrra. Ainsana jääb
suurtest õlletootjatest S&P 500 indeksile alla Saku emaettevõte Carlsberg.
Samal ajal on märkimisväärselt kasvanud aga ka maailma suurimad tubakatootjad Altria ning Philip Morris, mille aktsia on
tõusnud vastavalt 224,8 ja 126,6 protsenti.
Kangete alkoholide tootja Brown-Forman
Corporation, mille üks tuntumaid kaubamärke Eestis on Jack Daniels, on viimase
kümne aastaga oma väärtust kergitanud
186,2protsenti.
“Majandus on tugev olnud, inimeste tarbimiskindlus kasvanud ja see toob raha
ka patuaktsiatesse ja tubakafirmade aktsiad on läinud rekordkõrgusse,” põhjendas
Swedbank Marketsi analüütik Rainer Saad
sektori edu.

Meedia mõju

Saad leiab, et kaubeldavuse populaarsust
mõjutab patusektoris palju ka see, millest
parasjagu meedias juttu on. “Näiteks ettevõtete tulemusedvõi mõni muu suurem sündmus,” tõi Saad näiteid, mis klientide tähelepanu köidavad.
Seejuures juhtis ta tähelepanu, et kasvanud poliitiliste pingete tõttu on praegu investorite huviorbiiti tõusnudkaitsetööstuse
aktsiad. “Kui pinged USA ja Süüria vahel süvenesid, osutus üsna populaarseks aktsiaks
Tomahawki rakette tootva General Dynamicsi aktsia,” märkis ta. “Sõda peetakse kogu aeg,” lisas Hein.
Vallikivi märkis, et viimastel kuudel on
tunda huvi kasvu ka kanepisektori vastu.
“Selle taga on ettevõtete tugevad numbrid,”
selgitas ta. LHV maaklertegevuse juhi sõnul
vaadataksegi valikuid tehes pigem konkreetseid numbreid, mitte ühe või teise sektori kõlavat nime.
Saad tõi välja, et patusektori aktsiaid ei
pea sugugi kaugelt otsima ning neid võib
leidaka koduselt Tallinna börsilt. “Üsna ak-

Investeeritakse pikaajaliselt

Investorid näevad patusektoris aga peamiselt turvasadamat, kus raskel ajal ellu jääda. “Patusektori mõte ongi selles, et see teeb
kellelegi liiga,” selgitas investor ja ettevõtja Raivo Hein. “Liiga on aga läbi ajaloo tehtud ning ma ei usu, et see kuhugi kaob ning
sektor seeläbi kahjumlikuks muutub,” viitas
Hein sellele, et tegemist on eriti pikas perspektiivis hea investeerimisvaldkonnaga.
Lisaks turvalisusele pakuvad patusektori aktsiad ka stabiilsetrahavoogu dividendi
näol. “Patusektori ettevõtted on tihti head
dividendimaksjad ning näiteks investeeringud Altriasse ja Las Vegas Sandi on generee-

07.06.2017

Kaido Pajumaa
€

FOTO:

BLOOMBERG

Tulemuslik
enesejuhtimine

4

viimast
kohta!

Kuidas juhtida oma tööd, elu ja tulemusi
alustades iseendast?

399 €(km-ga 478,80 €)

Info ja registreerimine: Inge Lauri

Jack Danielsi kaubamärgi
omanik Brown-Forman
Corporation on viimase
kümnendiga väärtust kasvatanud 186,2protsenti.
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enamik patusektori aktsiaid lööb pikas
perspektiivis s&p 500 indeksit

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

aktsia 10 aasta tootlus protsentides

3 kuud

6 kuud

Brown-Forman Corporation

3 aastat

üle 5 aasta

min summa
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9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank
Citadele Pank

224,8

2 aastat

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

65,5

1aasta

9 kuud

Danske Bank

S&P 500

Altria

2 kuud

reKlaam

(3)
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-
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AB Inbev
Philip Morris (tootlus alates IPOst 2008 märtsis)
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114,1

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Carlsberg

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

kontakteeruge pangaga
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

14,6

patusektor

Danske Bank
Tallinna Äripank
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0,39
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0,40

0,60
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Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
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,

on poliitilistele
tõmbetuultele
rohkem avatud,
kuid suuremad
riskid saavad in-

Citadele Pank

Poliitiline risk

vestorile tasustatud suurema
tootlusega.

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD

Patuaktsiatesse investeerimine kätkeb endas aga ka riske. “Ohtude poole pealt tooks
välja, et arenenud riigid karmistavad poliitikat tervist kahjustavate toodete suhtes,”
märkis Saad. “Näiteks kergitatakse aktsiise ning see võib toodete hinna üles viia ja
vähendada tarbimist, mis mõjuks halvasti
ettevõtete aktsiatele.”
Vallikivi nõustub, et patusektor on poliitilistele tõmbetuultelerohkem avatud, kuid
suuremad riskid saavad investori jaoks tasustatud suurema tootlusega. “Patuaktsiate puhul ei tahaks küll mingeid moraalseid
eraldusjooni tõmbama hakata, tegemist on
nagu iga teise sektoriga, olenemata sellest,
et see on riigi poolt karmimalt kontrollitud, reguleeritud ja maksustatud,” arvas ta.
Hein aga riskide pärast ei muretse, sest
tema hinnangul jäävad sektorisse kuuluvad
ettevõtted üldjuhul ikka ellu. “Konjak, viski, tubakas või õlu vahet ei ole, mida paljude valikute hulgast osta,” oli ta enesekindel. “Õlu ja sigaretid ära ei kao.”
Peale patusektori on investorite seas jätkuvalt populaarsed ka finantsja naftasektor. “Samuti on tehnoloogiasektori hiiglased ühed populaarsemad kauplemisobjektid,” rääkis Vallikivi. “Nafta hind on surve
alla sattunud ja see toob nafta tõusule panustavatesse instrumentidesse aktiivsust
juurde,” lisas Saad.
Saadi kinnitusel on investorite tähelepanu all ka volatiilsuse tõusule ja langusele panustavad instrumendid.“Spekulandid
otsivad võimalusi, et panustada volatiilsuse tõusule,” nentis ta. “Näiteks volatiilsusindeks VIX on langenud madalaimale tasemele pärast 1993. aastat,” lõpetas Saad.

LHV maaklertegevusejuht Alo Vallikivi

100
100/200 (4)

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

0,01

-

6 kuud

-

Citadele Pank

0,00

3 kuud

0,05

0,00

-

2 kuud

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

AlliKAs: BloomBerg

1 kuu

keskmiselt

Danske Bank
Tallinna Äripank

Olvi

tiivselt kaubeldud ning klientide lemmik
on olnud Olympic Entertainment Group,”
rääkis ta. “Ettevõte maksab ka stabiilset
omanikutulu,” lisas Saad. Ka Vallikivi kinnitas, et Olympicu aktsiad on LHV klientide
hulgas kaubeldavuselt esikümnes.

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

156,0

tel 770 0000, faks 770 0001,

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

võlakiri

ISIN kood

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

REKLAAM

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

1.12.2016

1.09.2017

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

Creditstar

EE3300111038

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

Tallinna Äripank
faks 668 8065

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%

Creditstar

EE3300111053

1.12.2016

1.12.2019

9,25%
14,00%
12,50%

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

reKlaam
09.05
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ost

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

–

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61
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4,41
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1,26
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3,81
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1,28

1,28

1,79
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-0,09
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2,51

1,42

1,42

1,42

3,00
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5,22

fondi maht
694 760 810
85 883 252
63 985 907
118 861 591

1,19
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1,28

-0,15

-0,07

2,04

2,71

1,63
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1,65
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6,25
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9 234 221

LHV Pensionifond Indeks
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-
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LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR
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-

-

1,75

1,77

1,77

8,50

1,28

5,98

5,00

6,60

908 191
4 730 374

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR
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-0,31
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0,67
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LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

nordea
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11,26

11,38

11,38

0,33
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-8,49
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12 kuud

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

fondi maht

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,31

2,39

8,54

4,34

5,21

0,98

0,98

0,98

9,59

3,3

13,33

6,37

6,85

210 664 523,78
28 665 795,82

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR
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0,88
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1,64
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12 904 988,09
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trigon asset management
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riski-% aasta
aste

INVESTEERIMINE

Miljardärist mogul läks
investeeringuga alt
Miljardärist USA ärimogul Carl
Icahn arvestas ettevõtte aktsia
hinna liikumist valesti, mistõttu
kaotas ta oma esialgsest investeeringust pea 90%.
2014. aastal ostis Icahn auto-

rendifirma Hertz aktsiaid. Ta arvestas, et need on ostmise ajal
odavad ning tulevikus peaks
hind oluliselt tõusma. Tegelikult on Hertzi aktsia aga langenud ostmise hetkest 90%. Toona, 2014. aasta lõpus, oli tema
portfelli väärtus 1,3 miljardit
dollarit. Nüüd, mil tal on aktsiaid rohkem, on portfelli väärtus vaid 375 miljonit.

29

miljonit Hertzi
aktsiat kulub
praegu Icahnile.

–

äripäev.ee

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

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

19,73

20,44

20,04

6,47

5,00

14,73

15,08

10,41

31,62

32,74

32,10

11,60

15,09

33,20

8,73

12,50

1 487 093,82
107 189 166,35

Trigon Venemaa

23,71

24,56

24,08

20,71

-3,17

53,33

16,64

3,38

13 563 311,78

Top

Picks Fond C, EUR

Fondivalitsejate kontaktandmed

maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

Bloomberg kirjutas, et analüütikud käivad Icahnile välja
kaks võimalust: aktsiad kahjumiga maha müüa või neid hoida, võimaluse korral odavalt
juurdegi osta ning loota, et asi
paraneb.
Hertz on aga investoritele pigem mõistatus ettevõte pole
teatanud majandusprognoose
ning hoiab salajas plaane, kuidas tulemusi parandada. Teada
on vaid, et Hertz tahab oma vanad autod maha müüa, saadud
raha eest uued osta ning renditasu suurendada.

algusest

tootlus (p.a),

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

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

faks 680 0402

Äripäeva uudisveeb põllumeestele
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OMX TALLINN

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

Osta odavalt,
müü kallilt!

1132,03

+0,08% ~

1130

1085

1040
995

Kui ma 2002. aastal investeerimisega alustasin,
oli minu plaan lihtne: osta odavalt, müüa kallilt.
Tegelik elu on näidanud, et vaatamata paljulubavale plaanile õnnestub teinekord
siiski hoopis kallilt ostaja odavalt müüa,
aga mõnikordka kallilt ostaja veel kallimalt müüa või hoopis odavalt ostaja veel
odavamalt müüa. Ehk teisisõnu: elu ei kipu kunagi minema plaani ega õpikutarkuse järgi. Sellele vaatamata olen seni
suutnud hoida tehingud siiski odavalt ostmise ja kallilt müümise poole kaldu. Kuidas olen seda teinud? Need, kes on minu
tegemisi pikka aega jälginud, juba teavad,
et pean ennast pikaajaliseks investoriks
ning minu põhimõtted on üsna sarnased

Just korralik
kodutöö on
see, mis annab
kindluse tugeva
potentsiaaliga
aktsiast turgude
languses kinni
hoida ning pigem positsioone suurendada.
investor Toomas

950
06

PANE TÄHELE

Koolitus “Aktsiatesse
investeerimise meistriklass”
Toimub 18.09–23.10 Tallinnas
Kestus 11 õhtut
Koolituse eesmärk on anda osalejatele
teadmisi ja praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist ja investeerimisotsuste
tegemise protsessidest ning psühholoogilis-

Kuidas läheb Toomase

test mõjuteguritest
Täpsem info pood.aripaev.ee/aktsiatesse-investeerimise-meistriklass-sygis-17

päevane muutus

+0,28%
väärtus 281 095,22 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad
aktsiate päevane muutus protsentides

Apranga

siaaliga aktsiaid siiski leidub, kuid nende leidmine ei ole sugugi lihtne. Et saada mingitki aimu aktsia suhtelisest hinna
ja väärtuse suhtest, tuleb appi fundamentaalanalüüs, mille põhjal saab prognoosi-

BÖRSIKAUBAD

BÖRS
10.05

USD

Värvilised metallid

9.05

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

46,55

t

505,50

Mootoribensiin,

Diislikütus,

Kerge kütteõli,

t

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

Põllumajandus

Rapsiseemned NYSE

PANE TÄHELE
Apple ostis Soome idufirma.

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.

Ostetud firma Beddit on spetsialiseerunud sensortehnoloogiale,
sh une kvaliteeti mõõtvatele sensoritele. Tehingu hinda ei avalikustatud.

EUR

%

Itaalia naftahiid Eni kolmekordistas kasumi. Eni ärikasum esimeses kvartalis oli 1,83 miljardit ja
kasum 18 miljonit eurot tänu nafta
hinna tõusule.

SINU ARVAMUS

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

P/E

P/B

ROE

10.05

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

USA kibitootja Nvidia head kvartalitulemused tõstsid aktsiat 13%.

10.05
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

1,350

1,50

1 350

15,8

4,9%

0,78

0,7%

Alma Media

5,64

-0,70

19,4

4,1

2,8

-0,36

59,8

4,1%

2,46

0,0%

Citycon

2,29

-1,04

15,3

0,9

6,3

443,00

1,310

-0,76

777
3 809

8,9

9,1%

0,81

4,6%

Elisa Comm.

33,34

-0,45

20,2

5,1

4,5

434,50

Tina LME

19800

4,290

-1,38

48,3%

1,29

4,2%

Finnair

5,30

1,73

-

0,8

-

Tsink LME

2629

9,500

0,00

75 109
15 636

2,7

297,75

Harju Elekter
LHV Group

12,5

21,0%

2,62

1,6%

Fortum

13,80

-0,29

24,2

0,9

-

9,380

0,32

27,2

5,0%

1,36

4,4%

HKScan

3,37

-0,88

-

0,5

4,7

14,9

8,9%

1,33

6,4%

-0,05

49,2

2,1

4,5

26,6%

2,41

5,8%

Kesko
Neste Oil

44,32

9,1

37,79

0,16

-

2,4

3,4

3,227

Väärismetallid

448,00
1990,00

149,50

10.05

Merko Ehitus
Nordecon
Olympic EG

unts 31,105 g

1,410

-2,76

30 867
14 120

1,730

1,17

78 852

0,380

0,00

-

33,6

1,9%

0,65

0,0%

Nokia

5,59

-1,50

-

1,6

-

1,880

0,00

-

-

-2,7%

1,23

0,0%

Olvi

29,50

-0,27

17,5

2,9

2,5

36,18

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1223,58

PRFoods
Pro Kapital Grupp

908,07

Silvano FG

2,970

-0,34

24,2%

2,78

3,4%

PKC Group

23,55

-0,08

3,6

-

Skano Group

0,590

0,00

11 143
1 180

11,5

802,53

126,0

0,59

7,09

-0,14

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,950

0,00

37 424

14,5

0,79

0,0%
3,2%

Stockmann

16,26

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,20

0,72

-

1,5

-

13,200

0,00

13,8

20,1%

2,79

4,1%

24,60

0,29

-

1,6

3,9

372

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,481

Singapuri dollar

SGD

1,536

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,843

CNY

7,520

Šveitsi frank

CHF

1,094

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,476

DKK
THB

7,440

70,398

Taani kroon
Tai baat

37,852

JPY

124,040

Tšehhi kroon

CZK

26,672

CAD

1,492

Türgi liir

TRY

3,915

KRW

1238,960

Ungari forint

HUF

311,730

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,414

USA dollar

USD

1,089

PLN

4,222

Rumeenia leu

RON

4,550

Kanada dollar
Korea won

Viimased tehingud

0,280

VALUUTA

Jaapani jeen

käive,

eelm,

–0,76
–1,86

Baltic Horizon Fund
Leroy Seafood

Baltika
Ekspress Grupp

132,80

LIFFE Pariis

muutus

hind, EUR

tali puhastulu kasvas aastaga
150 protsendi võrra, 0,4 miljoni eurole.

Arco Vara

10.05

USD/t

–0,4

2179
9230

USD/unts,

Valge suhkur NYSE LIFFE,

–0,3

Apple

Plii LME
Nikkel LME

=

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

sulgemis-

müügitulu enne hasartmängumakse oli 7,9 miljonit eurot.
Itaalia segmendi esimese kvar-

–0,01

Ryanair

Tallinn
aktsia

0
0
0

1880
5520

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

Tallink
Berkshire Hathaway B-aktsia
Microsoft

Alumiinium LME
Vask LME

49,41

t

0,73

Statoil

Fundamentaalanalüüs aitab

ni majandustegevusele.
Itaalias on OEG-l aasta esimese
kvartali seisuga 15 kasiinot ning

1,17

Olympic EG

Tihti kipuvad rahavooge kokku rehkendavad analüütikud jõudma üsna sarnastele
tulemustele, mistõttu laisemad investorid
loevad pigem diagonaalis valmis analüüsiraporteid, heidavad kiire pilgu peamistele
suhtarvudele ning jätavad ise põhjaliku kodutöö tegemata.
Aktsiate põhjalik analüüsimine on üsna ajamahukas ettevõtmine. Kui kord selline töö aga juba ette võetud, annab see ettevõttest mitu korda parema pildi kui mitmekümne analüüsiraporti lugemine. Just
korralik kodutöö on see, mis annab kindluse tugeva potentsiaaliga aktsiast turgude languses kinni hoida ning pigem positsioone suurendada. Ja vastupidi: müüa ülehinnatud aktsia maha enne seda, kui turud pöörduvad.
Nii müüsin näiteks omal ajal 3,73 euroga ostetud Baltika aktsiad mõni aeg hiljem 25,5 euroga, kuna fundamentaalselt
paistis aktsia ülehinnatud.Täna maksab
rõivafirma aktsia vaid 28 senti.

Kütused

1132,03
955,95

Üleeile teatas Olympic Entertainment Group, et kontserni kaks
Itaalia tütarettevõtet sõlmisid ühinemislepingu.
Täpsemalt ühendab kasiinooperaator Slottery S.r.l. endaga ettevõtte Jackpot Game S.r.l. Ühinemise lõppedes jätkab kontsern
Itaalias kasiinode opereerimist
vaid Slottery S.r.l.-i kaudu.
Otsuse eesmärk on kontserni
struktuuri korrastamine. Ühinemine viiakse lõpule sel aastal.
Olympic Entertainment Groupi
teatel ei mõju tütarühingute ühinemine otsest mõju OEG kontser-

i n vesteer i ng utel?

soodne või kallis. See võtab arvesse ettevõtte finantsaruandeid, konkurentsituatsiooni, juhtkonda,makromajanduslike
tegurite mõju jpm.

Alahinnatud, ent suure tõusupotent-

04

Itaalia tütred

PORTFELL

da ettevõtte tulusid tulevikus ning hinnata seda, kas väärtpaberi hind on õiglane,

Väärtuspõhist investeerimistvõib pidada eeskätt investeerimisfilosoofiaks, mis
aitab kujundada aktsiate valimisele õige
mõtteviisi. Väärtuspõhise investeerimise tuum on tegelikult sama lihtne kui selle kommentaari pealkiri, ehk oluline on
leida õiglase väärtuse suhtes alahinnatud
aktsiaid ja ideaaljuhul osta soodsamalt,
kui on aktsia tegelik sisemine väärtus.
Sealjuures võiks jätta teatava veapuhvri ja
olla allergiline raha kaotamise suhtes.
Oleks see aga vaid nii lihtne! Kes ei sooviks osta odavat ja kvaliteetset kaupa. Piltlikult öeldes tähendab see ajutist või pikaajalist vastuvaidlemist turule ning nõuab
üksjagu meelekindlust ja julgust, et endale kindlaks jääda. Nii akadeemikud kui ka
minu enda kogemus on näidanud, et turud kipuvad olema keskpikas perspektiivis üsna efektiivsed, mis tähendab, et aktsiate hinnad üldjuhul juba arvestavad kogu turul saada olevat informatsiooni.

02

Olympic ühendas

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.

ALLIKAS: ÄRIPÄEVA AKADEEMIA

Jäta veapuhver

12

10

ETTEVÕTE

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

väärtusinvesteerimise isa Benjamin Gra-

hamikuulsas raamatus “The Intelligent
Investor” kirjeldatuga.
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perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

9,230

0,33

30 164
82 957

14,6

15,4%

2,25

6,8%

0,610

0,00

-

130,3

-2,1%

1,14

0,0%

1,300

-0,76

32 795

-

-

-

-

UPM

Kymmene

aktsia

hind, EUR

10.05

Riia

Apranga
aktsia

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

10.05

Vilnius

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

divid.

tootlus

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,74

0,00

-

2,7

4,4

Invalda

4,550

1,11

-

1,1

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,650

0,00

15,9

0,6

-

0,989

1,02

-

1,5

-

Grindex

6,27

1,29

16,5

0,5

-

Latvijas Gaze

8,89

1,02

10,9

0,6

-

Siauliu Bankas

0,497

0,61

2,2

1,3

-

Olainfarm

9,95

-1,49

14,0

1,5

-

Snaige

0,295

0,00

-

0,5

-

SAF Tehnika

4,45

0,00

14,0

1,2

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Grindeks

Harju Elekter

9,6907

62,7787

1,29%

-2,30%

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

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

