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Sibula maitse kaob, kui
võtta natuke küüslauku

Kõik mured lahendaks
madalam miinimum

Kiibitootjad tipus või
tõusu alguses?

Äriplaani konverentsil esinev
Erkki Raasuke tunnistas, et teda

Maksumaksjate liit eesotsas
Lasse Lehisega tegi riigikogule
ettepaneku tõsta tulumaksuva-

Kiibitootjatel läheb hästi ja asjade interneti tulek annab ärile
ainult hoogu juurde. Samas ka-

ba miinimum 500 euro asemel
450 või 400 euro peale: sellega
kaoks vajadus kogu ülejäänud
maksupaketi järele. 8

sutavad firmad käibe kasvatamiseks salakavalaid nippe, peavad

motiveerib töötama kartus mitte
olla enam vajalik. Võib küll mõelda, et elu ilma tööstressita on
hea, aga tegelikult on ilma selleta
veel hullem. 11

–

klientidega lahinguid ja on asu-

nud konsolideeruma.

14–15
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Anett Kontaveit
mängib suurt mängu
Tennisist Anett Kontaveit kaotas
küll viimati Rooma WTA tenniseturniiri veerandfinaalis rumeenlanna Simona Halepile, kuid
enne seda alistas maailma esireketi Angelique Kerberi, saavutades karjääri kõige vaimustavama võidu. Ka tegi
ta tuule alla WTA edetabeli 22. numbrile Mirjana LučićBaronile. Kontaveit teenis
WTA turniiril 59150 eurot,
aga rõõmu, mida ta võitudega kõigile eestimaalastele pakkus, ei saa
mõõta ühegi rahanumbriga.
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Küberbluffijad
kimbutavad
Väiksemad e-poed on hädas turvalisuse tagamisega, sest suurema teenusepakkuja
juurde on raske jutule pääseda, väiksed aga võivad osutuda petiseks. 4–7

Eesti E-kaubanduse Liidu juhatuse esimees Signe Kõiv rääkis juhtumitest, kus teenusepakkuja surub e-poele oma teenust peale ning loobumise korral ähvardab panna poe musta nimekirja. FOTO: ANDRES

TELLIJATELE: Graanul Investile tõi edu konkurendi, Läti ühe suurima puidugraanulitootja SIA Latgrani ost.
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Seeder annaks maksuametile
rohkem volitusi
IRLi esimehe Helir-Valdor Seederi arvates
ei ole maksuametil teatud küsimustes piisavalt volitusi ning kui amet saaks julgemalt otsuseid langetada, tooks see eelarvesse rohkem raha.
“Maksuametil ei ole võib-olla piisavalt volitusi, kui me räägime kaalutlusõigusest, mis puudutab ettevõtete makstavaid makse,” ütles
Seeder. “Siin võib-olla peaks andma selgemad
reeglid ja volitused maksuametile. Sel juhul
saab maksuamet julgemalt minna Ja ise langetada ka otsuseid,” märkis ta.

Balti Jaama turgu investeeriti
miljoneid
Reedel avati taas Balti Jaama turg, kust leiab
üle 300 müügikoha. Uuendustööd kestsid
poolteist aastat ja Balti Jaama turu arendusse investeeriti 24 miljonit eurot, kirjutas kaubandus.ee.
Astri Kinnisvara juhatuse liikme Tarmo Kleimanni sõnul ei leidu sellist turgu kuskil Eestis
ega ka Baltimaadest. “Balti Jaama turu uuendamiseks investeeritud raha peaksid hakkama ennast juba jooksvalt tagasi teenima. Panga laen on võetud 20 aastaks,” ütles ta.

Linnahall sai Meelis Pai asemele
uue juhatuse liikme
Tallinna Linnahalli ASi nõukogu otsustas reedel nimetada linnahalli Juhatuse liikmeks Kaia
Edukat kinnisvaraäri ajanud Swedbanki juht Michael Wolf sai eelmise aasta veebruaris päevapealt priiks, FOTO: ANDRES HAABU

Jäppineni.

Jäppinen ütles, et kui väidetakse, et linnahalli
on võimalik korda teha 35–40 miljoni euroga,
siis ei vasta see tõele. “Selleks, et olla konverentsiturismi sektoris atraktiivne sihtpunkt, tuleb olla kaasaegne või isegi ajast ees. Piltlikult
öeldes Ja ka otseses mõttes ei ole mõtet värvida seinu või paigaldada uut põrandat, kui katus sajab läbi. Seega on linnahalli rekonstrueerimine prioriteet ja seda tuleb teha, arvestades erinevate huvigruppide ettepanekuid.”

MÜÜA

KASUTATUD
BETOONTOODETE
TOOTMISLIIN
(tänavakivid, äärekivid,
õõnesplokkid, murtud

fassaadikivid

jne.)

Lisainfo: tel 55 83 590,
europrime@online.ee

Värsked
uudised
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kinnisvara-

PANGANDUS

Rootsi meedia
puurib Swedbanki
sõbrasidemeid
Rootsi majanduslehe Dagens Industri fookuses oli sel nädalal
Swedbanki ja Rootsi finantsinspektsiooni liiga hea läbisaamine.

sektorist
Eelmisel nädalal selgus, et Rootsi finantsinspektsioon (FI) lõpetab Swedbanki tippjuhtide võimalikuhuvide konflikti uurimise seoses kinnisvaraäriga.
“Loomulikult on tore, et otsus käes, saame jätta selle seljataha ja keskenduda muule,” ütles Swedbanki juhatuse esimees Birgitte Bonnesen.
FI lõpetas uurimise ilma pangale sanktsioone määramata. Pressiteates kommenteeris inspektsioon, et on tutvunud huvide
konflikti tuvastamise ja käsitlemise reeglitega Swedbankis ning nende uuring näitas
“teatud puudujääke”. Samas ei leia ametkond, et pank oleks jätnud oma kohustused
täitmata sel määral, et inspektoritel oleks
põhjust sekkuda.
Finantsinspektsioon leiab, et Swedbank on
puudused kõrvaldanud

Nimetatud “puudujäägid” käivad töötajate
kõrvaltegevuste ehk töö kõrvalt äri ajamise
kohta ning sel puhul rakendavata nn vanaisa printsiibi kohta, mis tähendab, et juht
peab oma juhilt kõrvaläriks loa saama. Fi-

Tel 613 9737, 503 6450

|

nantsinspektsioon nentis, et need protseduurid ei toiminud rahuldavalt. Veel märkis FI, et Swedbankil polnud asjad selged
ka töötajate erainvesteeringutega, kuid lisas, et need puudused on pank praeguseks
kõrvaldanud.
Eelmise aasta veebruarispuhkes Rootsis
skandaal, kui tuli välja, et Swedbanki tippjuhid Michael Wolf ja Anders Sundström
toimetasid pangatöö kõrvalt edukalt kinnisvaraäris. Wolf vallandatiSwedbanki juhi kohalt päevapealt.
Pank tegi ka avalduse Rootsi majanduspolitseile, et uuritaks Wolfiinsaidertehingute ja siseinfo kasutamise kahtlust. Prokurör siiski uurimist ei algatanud, sest leidis,
et talle ei esitatud midagi sellist, mis vajaks
kohtus asja menetlemist.
Swedbanki aktsionärid mõistsid mullu kevadel panga eksjuhtide tegevuse hukka, räägiti ka kahjunõude esitamisest, kuid
panga nõukogu leidis tänavu veebruaris, et
neile teada oleva info põhjal pole alust eksjuhtidelekahjunõuet esitada.

ava@ava.ee

ÄRIPÄEV. EE
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Millest meedia
kirjutas?
Sel nädalal kirjutas Dagens Industri ka
Rootsi finantsinspektsiooni ja Swedbanki
isiklikumat laadi seostest, tuues välja sõbrasuhted inspektsiooni juhtide ja panga
ladviku vahel.

Näiteks finantsinspektsiooni juhi Erik
Thedeeni ja Swedbanki juhatuse liikme Peter Normani seotus. Norman oli 2010–2014
Rootsi finantsminister ning Thedeen riigisekretärina tema parem käsi.
Nüüd on Norman Swedbanki juhatuses
ning tema endine abi Thedeen FI juht, kes
pidi uurima huvide konflikti Swedbankis.
FI väitis Dagens Industrile, et Thedeen ei
osalenud õigeksmõistva otsuse langetamise
juures, kuid väljaanne märgib, et üks pangalepositiivse otsuse langetajatest, inspektsiooni peajurist Charlotte Rydin, töötas enne praegusesse ametisse asumist pea üheksa aastat Swedbankis.

www.ava.ee
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Aaviksoo fondiga raha
kaotanute appikarje

ÄRIPINDADE
MÜÜK|ÜÜR|ARENDUSED

KRISTI LEIDSAAR
Kinnisvaramaakler

Rumeenia kinnisvarafondi investeerinud ja oma rahast ilma jäänud Swedbanki investorid saatsid avaliku kirja Rootsi meediale ja Swedbanki nõu-

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

kogule.

Lugu ulatub kaheksa aasta
taha, kui Peep Aaviksoo Rumeenias rajatud kinnisvarafond IPC
Romanian Land Portfolio ostis
seal põllumaid üle 170 korra turuhinnast kallimalt.
Swedbank ostis fondi emissiooni mahust üle 40 protsendi
oma privaatpanganduse klientidele, kes ise seda valikut ei
teinud. Läinud nädalal kirjutas Rootsi päevaleht Dagens Industri, et investorid, kes jäid
Swedbanki süül oma rahast ilma, süüdistavad Swedbanki ja
selle juhti Birgitte Bonneseni
8,5 miljoni eurose pettuse varjamises, pannes pangale süüks,
et Aaviksoo fondi pakkumise
selline vastuolu ei oleks tohti-

www.skanton.ee

Peep Aaviksoo fond jättis investorid rahast ilma.

nud panga analüütikutele kahe silma vahele jääda.
200 petta saanud privaatpanganduse klienti on pöördunud ka kohtusse, soovides kahju korvamist.
ÄRIPÄEV. EE

foto: eiko kink

OÜ Contractor pakub
teraskonstruktsioonide
värvimise teenust.

200

Swedbanki klienti kaebasid panga kohtusse.

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

PANE TÄHELE

Investorite avalik pöördumine
Swedbank reklaamib end kui
ausat, südamlikku ja abivalmis
panka, mis “aitab kaasa sellele,

et inimeste ja ettevõtete rahaasjad oleksid pikaajaliselt korras”
(kodulehelt). Inimestel on tekkinud usaldus, et arst, advokaat ja
pankur on teenusepakkujad, kes
soovivad oma klientidele alati parimat, suhtuvad igasse klienti Individuaalselt ja personaalselt just
tema vajadustest lähtuvalt.
Finantssektor on arenenud viimastel kümnenditel väga kiiresti ning kahjuks on panganduses olukord muutunud. Kadunud
on usaldusväärne pangandusteenus ja asemele on tekkinud
“pangandustooted”, mille eesmärk on võimalikult palju pangale kasu teenida. Kliendihaldur
on asendunud müügijuhiga, kelle eesmärk on müüa võimalikult
palju tooteid võimalikult paljudele klientidele. Müügimees ei võta
mingitki vastutust ega oma teadmist, mida see toode sisaldab või
milleks see võiks konkreetsele
kliendile hea ja kasulikki olla.
NII Juhtus ka Eestis: Swedbank
pettis Nord Hill Land Portfolio
kinnisvarafondi investeerinud inimesi teadlikult, kui müüs klientidele toodet, mille mõistlikkust
ei kontrollitud. Pangajuhid tegid
juhtimisvigu, mida nüüd teadlikult varjavad. Elementaarne
hoolsus, milleks pank on ka kohustatud, oleks saanud selle kahju ära hoida.
Petta saanud Investorid on teinud korduvalt pangale päringuid,
ettepanekuid ja esitanud preten-

on Swedbank jätnud reageerimata või teatanud,
et nendes küsimustes kujundab
seisukoha kohus. Kohus on kõige kallim ja koormavam viis oma
õigusi maksma panna. Swedbank kasutab venitamistaktikat
ka kohtus.
sioone, millele

Pöördumised, millele inves-

torite ja panga klientide esindajad ei ole saanud sisulisi või

edasiviivaid vastuseid:
06.08.2015 Pöördumine, saadetud Swedbanki töötajale Tõnis
Nõmmikule seoses viimase poolt
saadetud ettepanekuga pikendada NHLP võlakirjade lunastustähtaega.

11.08.2015 Pretensioon Swedbankile, saadetud Robert Kittile ja Priit Perensile seoses Swedbanki osalemisega NHLP investeerimisprogrammis.
31.08.2015 Ettepanek kohtuda
Swedbankiga, saadetud Robert
Kittile ja Leho Voolile seoses sooviga arutada ning leida lahendusi
vaidluse all olevates küsimuses.
24.09.2015 Pöördumine Rootsi Swedbank AB poole, saadetud
Michael Wolfile seoses Swedbanki osalemisega NHLP Investeerimisprogrammis.
12.10.2015 Ettepanek Swedbankile anda NHLP investoritele suunatud Infopäeval selgitusi, saadetud Robert Kittile ja Leho Voolile.
30.12.2015 NHLP pankrotihalduri esitatud kahju hüvitamise
nõue, saadetud Robert Kittile.
18.03.2016 NHLP pankrotihalduri esitatud ettepanek tutvustada

asjas kogutud tõendeid, saadetud Leho Voolile ja Robert Kittile.

18.07.2016 Kliendi taotlus tutvuda dokumentidega, mis olid
aluseks Swedbanki osalemisel
NHLP investeerimisprogrammis
ning kliendi raha NHLP võlakirjadesse investeerimisel.
15.09.2016 Panga investeerimisteenuse klientide kaebus seoses investeerimisteenuste osutamisega, saadetud Robert Kittile,
Rasmus Pikkanile, Leho Voolile.
Presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi saanud Swedbanki Balti panganduse juht Priit
Perens ütles veebruaris: “Kuna

Swedbank on ühiskonnas väga
suur ja avalik organisatsioon, on
neil ka sotsiaalne vastutus. “Me ei
tohi seda unustada. Ühiskonnal
on meie suhtes ootused, mida
me kas rikume või täidame,” rääkis Perens ja lisas, et loodetavasti näitab presidendilt saadud tunnustus, et nad on ootusi siiski
täitnud. (Postimees 09.02.2017)
Austatud nõukogu.
Panga tegevjuhtide poole pöördumine nii ametlikult kui meedia kaudu ei ole andnud tulemusi me pole saanud mingit sisulist tagasisidet. Viimaks pöördume Swedbanki nõukogu poole.
Kas Swedbanki juhtimismeetodid on panga väärtuste ning eesmärkidega kooskõlas? Kas need
on Swedbanki väärtused, mida
nõukogu peab kehtivateks? Kas
Swedbank on täitnud ootusi sotsiaalsele vastutusele?
INVESTORITE NIMEL KIRJUTAS

PÖÖRDUMISELE ALLAGLEN MADIS

Sõnajalad ostsid tehase Soomes
Vaasa Merventotuulikulabade tehase ostu ning plaanivad
Eestis labatootmise alustamist
hiljemalt aasta lõpus, kirjutas

Postimees.

Omandatud sisseseadega
saab osaliselt kahes vahetuses
toota üks laba nädalas, 52 laba
ehk 17komplekti labasidaastas,
rääkisid ettevõtjad väljaandele.
Sõnajalad ei ole lõplikult otsustanud, kuhu tehas tuleb.

OÜ Saaremaa Saunad
Saare mk, Kudjape küla,

Kõikide l
garantii meie t
–

Lääne-Saare vald,

kaks

Mob: +372 510 7095

oodetel
aastat

saunad@saaremaasaunad.ee

www.saaremaasaunad.ee
Saaremaa Saunad OÜ

KIIRE TEOS

TUS

–

TUULEENERGIA

Vennad Oleg ja Andres Sõnajalg vormistasid hiljuti Soomes

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

“Esiteks on küsimus selles, kas
paneme selle püsti Eestis või
ühes naaberriigis,” rääkis Andres Sõnajalg. Ta pidas silmas Lätit ja põhjendas, et ettevõtjal on
vaja tunda riigi toetust.
ÄRIPÄEV.EE

saun-suvila MARGO
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TURVA

E-kauplejaid
kiusab auklik
turvateenus
Eesti e-poed
on hädas
küberturbeteenuse
pakkujatega, kelle
eesmärk on vaid
raha välja meelitada
ning kes sisulist
teenust ei paku.

Pille Ivask
kaasautor

Eesti E-kaubanduse Liit saab iga päev koostööpakkumisi ettevõtetelt, kes soovivad
oma teenuseid liikmetele pakkuda.
“Markantseim näide on küberturvalisuse lahendusi pakkuv ettevõte, kes soovis
saada liidu ametlikuks koostööpartneriks,
et suunata kõik usaldusmärgise “Turvaline
ostukoht” kandjad kolm korda aastas neilt
tasulisi turvaraporteid tellima,” rääkis liidu juhatuse esimees Signe Kõiv.
Liit ei tahtnud olla müügitoru ning seetõttu keelduti alguses ka pakkumisest. Seejärelüritas sama ettevõte liikmeid nurka suruda ebaturvaliste e-poodide musta nimekirjaga ähvardades.
“Sellised omaalgatuslikud mustad nime-

kirjad võivad olla käsitletavad isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisena. Kui
hüperaktiivsed müügimehed lähenevad jutuga “osta kohe kaheaastane leping supersoodsa hinnaga”, mida ilmestavad sõnapaarid nagu “kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid” ja “väga hinnatud turvaeksperdid”,
soovitan tungivalt koostööd mitte kaaluda,” manitses Kõiv.
IT-spetsialist Peeter Marvet märkis, et
on samutikuulnud juhustest, kui teenusepakkuja surub e-poele oma teenust peale
ning loobumisekorral ähvardab musta nimekirjaga. “Alati tuleb uurida, kes nad on
ning mis teenust pakuvad. Turvalisuse puhul loeb kogemus. Sinust ei saa probleemilahendajat, kui sa pole kohtunud suure hulga probleemidega,” soovitas Marvet ettevõtetel olla julge, et küsimusi esitada ning vastuseid nõuda.
Äripäev saatis Eesti e-poodidele ka üleskutse jagada oma kogemusi välj apressivate
teenusepakkujatega. Pika ootamise järelparaku ükski pood ei reageerinud. Kõiv märkis, et ilmselt on selle taga soov endast mitte
avalikult rääkida, kuna inimestel võib tekkida tunne, et tegu ongi ebaturvalise ostukohaga. Konkreetseid bluffijate nimesid ei
soovinud avaldada ka Kõiv ja Marvet.
Küberturve on vältimatu

Riigi infosüsteemide ameti analüütik Anto
Veldre märkis, et kübermaailmas on välja

kujunenud rusikareegel: paigaldatud platvorm püsib turvaparandusteta keskmiselt
kuu, maksimaalseltkolm kuud. “Statistiliseltumbes selle sagedusega avastatakse turvavigu, millekaudu on häkkeritel võimalik
e-pood üle võtta. Mis tähendab, et ilma pideva turvapaikamiseta kompromiteeritakse e-pood peagi,” võttis ta kokku.
Marvet märkis, et Eestis on käputäis ettevõtteid, kes tunnevad küberturvalisuse
valdkonda ning suudavad tagada, et e-pood

või veebileht ka tegelikult turvaline oleks.
“Tegemist on suurte ettevõtetega,kelle jutule oma butiigiga pääseda on raske,” viitas ta
probleemile, et väiksemate e-poodide jaoks
võib suurfirmalt turvateenuse ostmine olla
liiga kulukas. “Ja siis tulevadki väiksemad
tegijad odavama pakkumisega,” ütles ta.
Marvet selgitas probleemsete teenusepakkujate tausta. “Nende metoodika ei vii
selleni, et veeb puhtaks saada. Olen näinud,
et kui veeb on nii-öelda puhtaks tehtud, on
see ikkagi hiljem maha võetud. Ja kui see
kõik on süsteemne, on probleem,” ütles ta.
Pakutakse varastatud tarkvara

Facebookis IT-inimeste kommuunides on
küberturbeteenuste võltspakkujate teema
juba mõnda aega aktuaalne. Marveti sõnul
on sageli tegu ettevõtetega, kes on pakutavad veebikaitsemeetmed kelleltki pihta
pannud ehk otseselt varastanud. Ta on sageli kohanud juhtumeid, kus vabatarkvara
muudetakse veidi ning seejärel võetakse vabavara märkiv litsents küljest ära. Sisuliselt
tähendab see, et ettevõte ütleb, et kellegi teise töö on tegelikult teinud nemad.
Ka Veldre nentis, et on probleemiga kursis. “Tõepoolest, ka Eestist on teada juhuseid, kus sisuliselt koolipoiste tasemel on
asutatud “küberfirma” ning asutud “teenust” pakkuma. Ühest küljest on meeldiv, et
nooredIT-inimesed tunnevadküberturvalisuse vastu huvi ning selmet kuritahtlikule
teele asuda, üritavad oma mõningaid oskusi kommertsialiseerida,” arutles ta.
“Teisalt, on olnud juhuseid, kus teenuse
sisu on kas kasutu, kaitseb vaid osa küberohtude vastu või on suisa ohtlik, kuna “teenuse” koodis on täiendavad turvaaugud,
mis ohustavad teenust enamgi kui algsed
vead. Rääkimata olukorrast, kus vabavaralist toodetpakutakse omaenda välj atöötluse pähe,” juhtis ka Veldre Marvetimainitud
probleemile tähelepanu.
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IMF: Venemaa majandus taastub

tublisti
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) prognoosib sel aastal Venemaale 1,4 protsenti majanduskasvu. “Majandus väljub kaks aastat kestnud langusest, mis oli tänu efektiivsele poliitikale tunduvalt pehmem kui eelmised kriisid,”
kirjutas IMF raportis.
Kui nafta hind hakkas langema, mõjutas see
naftaekspordist sõltuvat Venemaad küllaltki
tugevasti. Lääne kehtestatud sanktsioonid viisid majanduse veelgi sügavamasse langusesse. Rubla reageeris suure kukkumisega ning
venelased olid sunnitud püksirihma koomale tõmbama.
IMF kirjutas raportis, et venelased on suutnud
edukalt eelarve puudujääki vähendada, valuutareservid taastada ning mitu riigifirmat erastada. Samuti tugevdati finantssüsteemi.
Teisalt andis IMF ka hoiatuse sanktsioonid
peletavad investeeringuid ning valitsusel on
vaja veel suuremat reformikava naftast ja teistest toorainetest sõltuvuse vähendamiseks.
–

Eesti e-poodnikke on e-kaubanduse liidu juhi Signe Kõivu sõnul kimbutanud petturist küberturbet enuspeak ujadk,uid konkre tseid nimesid ta eiso stunudnimetamaF.OTO:ANDRESHA BU

Rikkad kaotasid 35 miljardit

Eestis tabati neli küberkurjategijat
Euroopa Liidu liikmesriikide
koostöös tabati 2016.–2017.
aastal 27 küberkurjategijat, kes
ründasid pangaautomaate üle
Euroopa, neist neli peeti kinni
Eestis, teatas Europol.

Politsei- ja piirivalveameti
pressiesindaja Marie Aava ütles Postimehele, et Eestis olieelmise aasta lõpus kaks juhtumit,
kus pangaautomaatidest üritati raha varastada. Ühel juhul tegutses Ukraina kodanik üksinda, teisel juhulkolm Eesti meest
koos. Eesti pangaautomaatide
tühjendamine osutus edutuks
ja ükski kurjategija raha ei saa-

nud. Kõik Eestis kinni peetud
mehed on oma karistuse kätte saanud.
Politsei arreteeris veel 11 inimest Prantsusmaal, kolm Tšehhis ja Norras, kaks inimest nii
Hollandis, Rumeenias kui ka
Hispaanias.
Puuriti ja sulatati

Black box’i ehk musta kasti rünnakud algasid 2015. aastal. Nimetus tuleb sellest, et kurjategijadühendasidpangaautomaadi
külge tundmatu seadme või sülearvuti, millega anti automaadilekäsklus sularaha väljastada.

Ligipääsemiseks puurisid kurjategijad automaadi sisse auke
või sulatasid seda. Europoli teatel võivad kahjud ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse.
Kurjategijad on peamiselt
pärit Rumeeniast,

Moldovast,

Venemaalt ja Ukrainast. Osauurimisest kestab ja tõenäoliselt
on oodata veel arreteerimisi.
Euroopa tasandil tehakse
pangaautomaatide tootjatega
koostööd, et musta kasti rünnakuid paremini tuvastada. Europol rõhutas, et enamik rünnakuid on jäänud ebaõnnestunud katseks.

Riigi infosüsteemide ameti
analüütik Anto Veldre soovitab
küberkaitse pakkujat hoolikatl
valida. FOTO: ANDRAS KRALLA

Maailma rikkaimad inimesed kaotasid kolmapäevase turulangusega 35 miljardit dollarit,
selgus Bloombergi miljardäride indeksist.
Maailma rikkaim inimene Bill Gates kaotas
miljard dollarit, sest Microsofti aktsia langes
2,8%. Amazoni kaasasutaja JeffBezos langes
edetabelis 3. kohale tema vara väärtus kukkus 1,7 miljardi võrra. Kõige rohkem langes
5. kohal oleva Mark Zuckerbergi vara väärtus
kokku 2 miljardi dollari võrra, sest Facebooki
aktsia kukkus 3,3%.
Globaalsed aktsiaturud hakkasid kolmapäeval langema USA pingelise poliitilise olukorra tõttu.
Ühendriikide aktsiaturud kukkusid viimase
kümne kuu kiireimas tempos Nasdaq Composite kahanes 2,6% ning Dow Ja S&P 500 langesid peaaegu 2%. MSCI maailma aktsiate indeks langes 1,2%.
–

–

–

Maanteeamet kujundab turvalist
ja toimivat liikluskeskkonda

PANE TÄHELE

Neli soovitust veebipoodnikele
Riigi infosüsteemide

ameti ana-

lüütik Anto Veldre annab ettevõtjatele neli soovitust, mida silmas pidada, kui oma veebipoele
küberturvajat otsida.
Veldre rõhutab, et küberkaitseblufi läbinägemiseks on paratamatult vaja sügavaid tehnilisi teadmisi ja ülevaadet küberturbeturust. Siiski tasub mõningaid asju arvesse võtta.
Erista selgelt oma äri
erisused ning ehita üles

1.

vastav turvastrateegia.
Tuleb aru saada, et võõraste isikuandmete ning rahaliste tehin-

gute vahendamine võib osutuda reguleeritud tegevusalaks.
Veebipoes on turvalisus vähemalt sama tähtis kui kujundus ja
funktsionaalsus.
Mõista, et standardne

2.

müügiplatvorm,

näi-

teks mõni vabavaraline, püsib turvaline maksimaalselt üks kuni kolm kuud. Kui selle aja jooksul pidevale turvapaikamisele ei asutud, võib olla lootusetult hilja.
Mõista, et ilma teadmisteta küberkaitsest
ei püsi veebipood kuigi

3.

kaua elus. Kui endal teadmisi ja
oskusi pole, tuleb need teenusena sisse osta väljastpoolt.
Küberkaitseteenust
ostes tuleb enne hoolikalt tutvuda pakkuja tausta ja mainega. Võiks olla
sama kriitiline kui valveteenust
või turvateenust hankides. Vajadusel tuleks läbi rääkida mitme

4.

konkurendiga.
Turvalisusele peaks mõtlema
enne, kui üldse epoe platvormi valida. Ise kodus “põlve otsas”
kirjutatud epood ei saa olla turvaline.

OOTAME OMA MEESKONNAGA LIITUMA

ANDMEANALÜÜTIKUT,
kelle põhiülesanne on Maanteeameti juhtimisalaste otsuste toetamine
erinevate analüüside kaudu, selleks vajalike andmete koondamine,
analüüsimine ning igakülgse toe pakkumine koostööpartneritele.
Oled oodatud kandideerima, kui:
Sul on (omandamisel) kõrgharidus või andmeanalüütiku praktiline töökogemus;
oskad näha numbrite taga seoseid ja mõjusid organisatsiooni toimimisele ning
suudad lendleva kergusega orienteeruda andmerägastikus;
Sul on töökogemus andmeanalüüsi vahenditega (Tableau või muu ärianalüüsi
tarkvara) ning erinevate andmebaasidega;
oled hea ideede generaator ja Sind inspireerib äriprotsesside ajakohastamine;
mõtled raamidest välja;
oled lahenduste leidja ja tulemuste saavutaja;
oled ettevõtlik ja Sa ei karda esitada oma ettepanekuid;
oled oma tegemistes iseseisev ning tahad tehakoostööd erinevate inimestega;
pingelised situatsioonid on Sulle põnev väljakutse;
Sinu töökeel on eesti keel ning oled valmis suhtlemaka inglise keeles.
•

•

•

•

•

•

•

•

“Minuga ei
juhtu”

E-kaubanduse kasutamine
on tõusuteel

•

•

Pakume Sulle:
võimalust avastada ja olla suunanäitaja andmemaastike avarustes;
võimalustkaasa rääkida Eesti liikluskultuuri tuleviku kujundamisel;
kasulikke ametialaseid koolitusi ja rahvusvahelistel konverentsidel
osalemisvõimalusi;
toetavaid ja asjatundlikke kaasteelisi;
inspireerivat töökeskkonda;
töö-ja eraelu tasakaalu;
hea töö eest väärilist tunnustust.
•

E-poodnike seas kunagi levinud suhtumine, et “minuga niikuinii ei juhtu”, on vähenenud.

Kui küberturvalisusega ei ole

Statistikaameti 2016. aasta
andmetel oli viimase 12 kuu
jooksul internetist mõne toote
või teenuse ostnud või tellinud
65% (543 100) 16–74aastastest

e-poes tegeletud lootuses, et minuga nagunii ei juhtu, siis liigne
optimism võib üpris kõrge väärtusega hinnasildi saada, teab
Eesti E-kaubanduse Liidu juha-

16–24-ja 25–54aastastest
internetikasutajatest on e-kaubandust kasutanud ligi kolm-

tuse esimees Signe Kõiv.

veerand, 55–74aastastest seevas-

“Kui veel aasta-paar tagasi
võis liidu nõue läbiva HTTPSi ka-

sutamiseks e-poes usaldusmärgise kandjatele tunduda liialt

pretensioonikas, siis nüüd on
rõõm näha, et selle vajalikkust
ei pea e-kauplejatele enam põhjendama,” sõnas ta.

internetikasutajatest.

tu veidi üle kolmandiku.
Kui võrrelda e-kaubandu-

se kasutajate osatähtsust nii
16–74aastaste internetikasutajate kui ka mittekasutajate
seas, ilmneb, et Euroopa Liidus
keskmiselt oli 2016. aastal viimase 12 kuu jooksul e-kauban-

dust kasutanud veidi üle poole
elanikest.
Eesti ELi keskmise lähedal
E-kaubanduse kasutajate poolest jagab Eesti Slovakkiaga ELi
liikmesriikide võrdluses 12. ja
13. kohta, olles liidukeskmisest
ühe koha võrra eespool.
Enamikul juhtudelkulutasid
internetikasutajad viimase kolme kuu jooksul e-kaubandusele 100–499 eurot. Sellest järeldub, et ülisoodsate Hiina kaupade kõrval tellitakseka tuntud
tootjate originaalkaupu või teenuseid. Eesti kohta on need üsna
arvestatavad kulutused.

•

•

•

•

•

•

Töökoht asub Teelise 4, Tallinn (endine aadress Pärnu mnt 463a).
Kandideerimiseks saada palun CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.05.2017
kas CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti
personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee.
Lisainfo Maanteeameti finantstalituse juhataja Reet Reili e-postiaadressil
reet.reili@mnt.ee.
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E-poodi tuleb kohelda nagu
Kuigi IT-maailm võib tunduda
keeruline, peavad veebilehtede ja
e-poodide omanikud probleemide ja
ohtudega kursis olema.
Pille Ivask
kaasautor

ÜKS KÜSIMUS

Kas e-poe pidajad on

ohtudest teadlikud?
Signe

Kõiv

Eesti E-kaubanduse Liidu juhatuse esimees

IT-spetsialist ning internetiaktivist, Zone
Media OÜ infoturbe evangelist Peeter Marvet aitab kübermaailma mõista igapäevaste teemade abil, näiteks autojuhtimine.
Nii nagu inimesed vuravad ringi eri marki autodega, kasutatakse ka veebipoodide
ning veebilehtedeloomiseks eri platvorme.
Viimase näideteks võib tuua praegu populaarseima WordPressi, aga ka väiksema turuosaga platvormid, nagujoomla!, Magentoja Drupal.
Ja just nagu auto ostmise puhul peaks
omanik tegema endale selgeks uue neljarattalise võimalikud probleemid, peaks omama üldist ülevaadet ka oma veebipoe või
-lehe platvormi kohta. “Informatsioon selle kohta, kus on turvaaugud, on väga hästi
kättesaadav. Samamoodi nagu autofoorumis jagavad inimesed autode kohta infot,”
selgitab Marvet ja märgib, et nagu autode
puhulgi, on ka kübermaailmas inimesi, kes
tahavad veebisaitide nõrgad kohad üles leida ning need enda kasuks tööle panna. Ja
taas, samamoodi nagu autoostu puhul, ei
aita ühe häda kordategemine, et kõik oleks
pikka aega joones.
Marvet rõhutab, et veebipoe ja -lehe puhul on väga tähtis selle haldamine ningpidev monitooring, et midagi pahalaste ohvriks ei langeks. Sageli ootavad inimesed, et
on olemas justkui hõbekuul, mis lahendab
kõik veebiprobleemid. “Panemenäiteksühe
turvakleepsu peale ja siis ongi kõik turvaline,” lausub Marvet ja lisab, et kuigi veebiekspert olema ei pea, ei tasu neid teemasid
täielikult ignoreerida.
Ka ise võiks asja jagada

Küll aga, jällegi, nii nagu tavalise auto puhul, võiks teada põhiprobleeme. Teenuse
osutaja käest võiks uurida, missugused on
võimalikud turvaprobleemid. Seejärel tuleks otsida veebilehe või -poe haldaja, kes
tegeleks asjaga pidevalt ja vaataks, ega küberkurjategija pole seda oma huvides ära
kasutada püüdnud. Kindlasti tuleb siinko-

Liitu koondunud e-kauplejate põhjal näeme, et uusi
teadmisi poe paremaks pidamiseks hangitakse varmalt
ning suur huvi on küberturvalisusega seotud teemade

vastu. Samas kõik e-kauplejad ei pea oluliseks turvatestimist, tarkvara uuendamist
või näiteks läbiva SSL-sertifikaadi paigaldamist andmete konfidentsiaalseks edastamiseks.
E-kaubanduse õpe kutse-ja kõrgkoolides puu-

dub ning vajalikud teadmised tuleb omandada praktika käigus ja oma initsiatiivil
kogutud info põhjal. Õnneks
ei ole küberrünnakute oma
nahal kogejaid Eestis siiski palju ning osatakse õppida teiste vigadest. Koos valdkonna arenguga japiiriülese
e-müügi kasvuga tuleb siiski
valmis olla ka pahalaste kõrgendatud huviks, eriti avatud koodiga tarkvara puhul.
Igakuine investeering turvalisuse tagamiseks on kindlasti väiksem, kui rünnaku
alla sattunud e-poe kahjude
likvideerimine.
Häkkimine kipub alguse saama ikka sealt, kus jäetakse tarkvara uuendused tegemata või eiratakse turvanõudeid tarkvara seadistamisel. Vähemaks on jäänud
optimismi, et kui seni pole
e-poodi häkitud, ju siis minuga ei juhtugi. Üha enam
ollakse huvitatud korrapärasest hooldusest ja mõistetakse küberturvalisuse olulisust.

IT-spetsialist Peeter Marvet
ütleb, et e-poe pidaja päris ITsp-etsialistiksepiea hak ama,
kuid põhiliste probleemidega

võiks kursis olla.FOTO: ANDRES
HAABU

hal eristada veebiarendajaid, kes loovad veebi kujunduse ning nii-öelda panevad selle
käima. Teine grupp IT-spetsialiste tegeleb
süsteemi haldamisega. Tegu ei ole üldjuhul
samade tegelastega, kuna nende fookus on
erinev.Küll aga võiks tagada, et need kaks
gruppi inimesi omavahel suhtlevad.
Marvet paneb ettevõtjatele südamele, et
veebihalduse teenustpakkuvatelt ettevõtetelt tuleks kindlasti küsida, kas neil on olnud probleeme.
“Kui öeldakse, et ei ole, siis tõenäoliselt
valetatakse. Või on tegu väga väikse tegijaga,” märgib ta. Teenusepakkuja peaks ole-

selline, kes oskab detailselt rääkida,
mida ta turvaprobleemi tekkides ette võttis ning kuidas sellest lahti sai. “See näitab
kogemust ja seda, et ta on õppinud,” rõhutab Marvet.
ma

Veebirünne kohe fookusesse

Kui auto saab tänaval kõksu, tuleb sellest
kohe teavitadakindlustuspakkujat, kes ehk
kahju hüvitab. Sama loogikat tuleks järgida ka juhul, kui juhtunud on kas või kergemat sortiküberõnnetus.
Ärilisest ning maine aspektist vaadatuna on ettevõtja jaoks ilmselt kõige hullem,

TULEMUS

PARIM KOMPRESSORITE
JA VAAKUMPUMPADE

HOOLDUSMEESKOND EESTIS
KÜSI LISA: 615 5550 VÕI

INFO@KOMPRESSORIKESKUS.EE

Hooldame ja remondime
erinevate tootjate suruõhu-,
madalsurve-ja vaakumseadmeid.

Viking Line’il aasta
alguses tagasikäik
Viking Line’i grupi esimese
kvartali käive oli 102,1 miljonit eurot (2016. aasta esimeses
kvartalis: 106,9 miljonit eurot).
Muu tegevustulu oli 0,1 miljonit
eurot (1,5), teatas ettevõte.

baveo tulu suurenes 3,7% võrra,
11,7 miljonile eurole (11,2). Netomüügi tulu vähenes 3,5% võrra, 72,5 miljonile eurole (75,2).

Tegevustulu oli kokku –17,7
miljonit eurot (–11,6). Rahalised
netotulud ja -kulud kokku –1,1
miljonit eurot (–1,5). Tulu enne maksude mahaarvamist oli
–18,8 miljonit eurot (–13,1). Tulu
pärast maksude mahaarvamist
oli–15,1 miljonit eurot (–10,5).
Reisijatega seotud tulu vähenes 5,4% võrra, 89,8 miljonile
eurole (94,9), samal ajal kui kau-

Müügitulu vähenes tagasihoidlikumareisijate arvu tõttu, millele lisandus ka mõnevõrra väiksem netotulu ühe reisija kohta,
selgitas ettevõte pressiteate vahendusel.
Viking Line’i laevadega sõitnud reisijate arv majandusaastal oli 1 252 406 miljonit (1 314
700).

Reisija kohta vähem raha
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Vesiviljelejatel kahe kümnendi

oma autot
Riigi infosüsteemi
amet: Eesti
veebipoed on
liiga väikesed
Riigi infosüsteemi ameti intsidentide käsitlemise osakonna ehk CERT-EE juhataja
Klaid Mägi ütles, et Eesti e-poed on liiga pisikesed, et olla küberrünnakute jaoks atraktiivne sihtmärk.

“Mõelge, kui palju on võimalik saada
e-poodidest klientide krediitkaardi
andmeid võrreldes Inglismaa või Saksamaa
e-poodidega?” küsis Mägi. “Samuti Eestis
enamasti õnneks ei kasutata maksmiseks
eriti krediitkaarte, üldiselt on poodides
pangalingid.” Seetõttu on raha kaotuse või
krediitkaardi andmete varguse tõenäosus
oluliselt väiksem.
Mägi selgitas, etküberrünnakud on tehtud üldiselt automatiseeritud ründena ja
enamasti ei panda neid ka kahjuks tähele.
“Kannatada saavad üldjuhul aegunud sisuhaldus- või poetarkvaraga infosüsteemid,
samuti uuendamata operatsioonisüsteemi kasutavad infosüsteemid või e-poed,”
ütles ta.
Eesti

Häkkimine kipub alguse saama ikka sealt,

kus jäetakse tarkvara
uuendused tegemata või
eiratakse turvanõudeid
tarkvara seadistamisel.
Eesti E-kaubanduse Liidu juhatuse esimees
Signe Kõiv

kui veebi rünnatakse enne suure müügipakkumise, ürituse või kampaania algust.
Sel juhul tasuks Marveti hinnangul kohe
valmis teha näiteks ajutine veebileht. Just
siis on eriti kasulik, et keegi tegeleb veebihaldusega, kuna vastutusleping kohustab
haldajaid asja korda ajama.
Marvet märgib, et kui on juba kahtlus, et
klientide andmed on lekkinud, näeb Euroopa Liidu reeglistik ette, et kliente tuleb teavitada. Samas ettevõtja seisukohast on hea,
et inimesed kipuvad andmelekkeid üsna
kergesti unustama ja andestama. “Uuringud on näidanud, et tarbijate reaktsioon ei

ole kestev. 40% tarbijatest ütleb, et nad ei osta sealtkauplusest enam kunagi midagi, ent
reaalsed käibe kukkumised ei ole nii suured,” arutleb Marvet.
Kindlasti tekib küsimus, kas veebiründest teavitada ka politseid. Spetsialisti sõnul tüüpiliste, lihtsamat sorti sissemurdmiste puhul, kus pole näha, et rünnak on
olnud sihilik, pole ametivõime mõtet teavitada, kuigi võib seda loomulikult teha. Samas kui rünnak on olnud sihilik ning näiteks e-poe puhul on jõutud kaupa tellida
selle eest maksmata, tuleks kindlasti politseisse avaldus esitada.

rekordmüük
Vesiviljelusettevõtted müüsid eelmisel aastal 868 tonni kaubakala ja -vähki ehk kokku 3,7 miljoni euro väärtuses, teatas statisti-

PANE TÄHELE

Mida võivad häkkerid
veebilehe

või -poega teha?
Ülevõetud server saadab
spämmi.Spämmi ehk rämpsposti saatmine on sageli esimene asi, mida pahavaraga saidile teha antakse. Kui asjasse kiiresti ei sekku, tuvastavad suuremad postiteenused, nagu

Gmail, spämmi saatva IP-aadressi ja domeeni ning hakkavad neilt saabuvat e-posti tagasi põrgatama.
Varem või hiljem lisavad spämmituvastajad, nagu SpamCom
või SpamHaus, need oma mus-

Ülirikkad ei ostle Amazonis, ei
otsi kaaslast traditsioonilisest
Tinderist ega näita oma edevat
elu Instagramis.

Selgub, et maailma rikkam

Kust osta 300 000dollarist
autot?

kontingent ei poodle ega ela Ülirikkad ostlevad sellisel veesotsiaalelu päris seesugustel bisaidil nagu James Edition,
veebisaitidel nagu nii-öelda kust saab soetada näiteks 18
lihtsurelikud. Nende jaoks on miljonit dollarit maksva eraloodud sisuliselt oma versioon lennuki või 52 miljonit dollarit
Amazonist, kus saab osta ülimaksva jahi. Jah, nii kalleid oskalleid autosid, kellasid, jahte te saab teha veebipoes.
ja kõike muud luksuslikku, miTegelikult on päris huvitav
da tavainimene endale soetaringi vaadata e-kauplustes, kus
da suure tõenäosusega ei jõua. hinnad on pöörased. Saidil saab
Nad jagavad oma tegemisi äpi otsida endale huvi pakkuvaid

REGISTRAATORID

0,5 €

server saadab: e-poe tellimused, kontaktivormide teavitused, parooli muutmise ja uue
kasutaja registreerimise kirjad
ja nii edasi.
Veebiserver hakkab jagama
pahavara. Nakatunud veebi
saab ära kasutada külastajatele
pahavara jagamiseks või kasutajaandmete õngitsemiseks.
Veebiründest saab rünnak ettevõtte vastu. Pahalaste eesmärk võib olla saavutada kontroll ettevõtte pangakonto, kliendinimekirja ja sisevõrgus olevate andmete üle. Samuti võivad häkkerid välja nuputada viisi, kuidas veebipoest
tellida kaupu nende eest maksmata. Selline probleem võib
olla raskesti avastatav, kui tegu
on suure poeketiga, kus kliendibaas on suur ja tellimusi palju.
Väiksemate e-kaupluste puhul
on kahtlased tehingud ehk kergemini avastatavad.
Mis probleemide vastu aitaks? Peamine rohi häkkerite vastu on pidev monitooring ehk kui ettevõte otsustab
teha veebisaidi või e-poe, tuleks
arendamisele kuluvale summale liita ka haldamiseks kuluv
summa. Kindlasti tasuks haldusele mõelda juba siis, kui veebi luuakse, sageli on mõistlik
uurida arendajatelt, keda nad
haldajaks soovitavad ning seejärel uurida enne ka ettevõtte
tausta kohta.

(sisaldab km)
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Rikastel on oma Tinder
Rich Kids vahendusel, mis on
sisuliselt rikastele mõeldud Instagram. Ja kaaslast ei otsita Tinderist, selleks on Luxy.

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

ta nimekirja. Piirangud puudutavad kõiki kirju, mida veebi-

SOTSIAALMEEDIA

Pille Ivask
kaasautor

kaamet. Mullu müüdud toodangu maht oli viimase 20 aasta üks suuremaid.
Eestis moodustab müüdud vesiviljelustoodangust olulisima osa vikerforell, mille osatähtsus
on aasta-aastalt suurenenud. Kui 2015. aastal
oli vikerforelli osa kogu müüdud kala-ja vähitoodangus 70%, siis 2016. aastal 78%.

sõidukeid või esemeid ning neid
reastada näiteks brändi järgi.
Veebisaidi kõige kallim auto näib olevat 2015. aasta Ferrari FXX-K, mille saab endale soetada 4,45 miljoni dollari eest.
James Edition on hoolitsenud ka selle eest, et ostjad mugavalt oma luksuskaubale järele
jõuaksid. Nii saab portaali kaudu saab endale broneerida lennupiletid ja hotelli.
Rikaste Instagram
Mis mõtet on olla rikas, kui sellega ei saa teiste ees eputada?
Kui keskmised inimesed lähevad Instagrami, et oma elu ja

edu teistega jagada, on superrikastele loodud oma versioon
pildijagamiskeskkonnast. Portaalil on üpriski asjakohase nimi Rich Kids. Konto omamine
Rich Kidsis on kallis: kuumaks
on 1000 dollarit.
Maailmas populaarse kohtamiskeskkonna Tinder alternatiiv on Luxy. Äpi loojad kinnitavad, et ükski selle kasutaja
ei teeni aastas alla 500 000 dollari. Siiski näib, et filtritest ei
piisa. Aastal 2015 kirjutas portaal PR Newswire, et Luxy kustutas 40 000 inimese konto, sest

needolid kas liiga vaesedvõi liiga koledad.

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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toimetaja Meelis Mandel

tel 667 0111
22. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

MAKSUD

Maksumängud veel jätkuvad
Opositsioon pooldab
maksumaksjate

liidu mõtet leida
uute maksude
kehtestamisele
alternatiiv.
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Äripäev
Valitsuserakonnadsaavad maksumuudatustele

Valitsuskoalitsioon teatas reedel, et panditulumaksu seniräägitud kujul ei tule. “Küll
aga pole Eestis teenitudkasumi väljaviimine maksuvabalt aktsepteeritav ja selleks tuleb teha muudatused seadustes,” vahendas
ERR.ee peaministri sõnu.
SDE esimees Jevgeni Ossinovski nentis, et
nüüd on küsimus katteallikates, mis täpsustuvadIRLi uue esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul nädala jooksul. Seeder ütles, et need
ei tule uute maksude kehtestamisega, vaid
kulude kokkuhoiuga. Kokkuleppele ei jõutud, kuid arutati ka magusamaksu ja pakendiaktsiisi teemal.
Maksuarutelu jätkub elavalt ja muudatusi on õhus veel. Näiteks tegi maksumaksjate liit eesotsas Lasse Lehisega riigikogule ettepaneku tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euro asemel 450 või 400 euro peale. “Sellega kaoks vajadus kogu ülejäänud
maksupaketi järele,” ütlesLehis.
Kaudseid makse pole enam üldse vaja
“Võrreldes praegu kehtiva 180 euroga ning
eelmise valitsuse otsustatud 10 euro kaupa
tõstmisega oleks ka selline hüpe piisavalt
olulise mõjuga, kuid võimaldaks ära jätta
mitukaudsete maksude tõusu (nt pakendimaks, magustatud jookide maks, maanteekasutustasu), mis hinnatõusu kaudu hakkaksid kõige valusamalt mõjuma nendesamade madalapalgaliste inimeste toimetulekule, kelle netosissetulekut soovitakse
maksuvaba tulu tõusu kaudu suurendada,”
seisis liidu teates.
Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni

teravat tagasisidet
ja nii mõnigi plaan
tulnud tagasi

on

võtta.

Fotol

rahndusvmai knultser Sven Sester

peaminister
(IRL),

Jüri Ratas (Keskerakond) ja tervise-ja
tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE).

FOTO:

Ossinovski oli ettepaneku teemal kriitiline. Tema sõnul on nad valmis valitsusliidu
sisemisteks aruteludeks kõigil teemadel,
kuid muudatused maksudes ei tohiks tulla ühiskonna nõrgimate arvel.
“Tulumaksuvabastuse suurendamine
500 eurole on selle koalitsiooni suurim
maksupoliitiline saavutus, mis toob ligi
50 000 inimest vaesusriskist välja. Selle reformi lahjendamist sotsid ei toeta,” ütles
Ossinovski.
Maksumaksjate liit aga jagab ettevõtjate muret, et nii mahukatemuudatuste tegemine sellises tempos ja vähese kaasatusega
kahjustab Eesti majandust ja õiguskeskkonda. Nende sõnul on nii põhimõtteliste muudatuste puhul märksa suurem risk, et alles
seaduse rakendamisel tulevad välja olulised puudused.
Reformierakonna esimees Hanno Pevkur

kommenteeris,

et maksumaksjate liidu idee
on tõepoolest üks võimalikke lahendusi, nemad tegid ettepaneku maksutõuse puudutavad eelnõud üldse tagasi lükata.

Talvik: valiti poolik lahendus

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et
tulumaksuvaba miinimumi idee on nende
programmist üle võetud, aga poolikult täidetud. Nende idee nägi ette ka tulumaksu
määra tõstmist kõrgepalgalistele.
“See piir jooksis kuskil 1700–1800 euro juures. Kui nad oleksid selle meetodi üle
võtnud, siis oleks madalapalgalistel olukord
lahendatudega oleks pidanud rapsima igasuguste muude lollustega, mis on kõiki hulluks ajanud,” rääkis Talvik.
Talvik lisas, et kuna koalitsioon võttis lahenduse ette poolikult, peavad nad tõepoolest korjama raha igalt poolt mujalt.

Maksumaksjate liidu teine ettepanek
on, et erakonnad lepiksid kokku, et järg-

mistelvalimistel ei anna keegi ühtegi lubadust rahapakke laiali jagada või teha maksuvähendusi.
“Sellised lubadused on meie arvates pistis valijale ehk kõige labasem häälte ostmine. Viimaste valimiste kogemus näitab, et
üksteise ületrumpamise tuhinas hakkasid
erakonnad jagama täiesti ebarealistlikke
lubadusi ning Eesti tuleviku jaoks oluliste
probleemide arutelu jäi täielikult tagaplaanile,” põhjendas liit.
Maksumaksjate liidu teates seisis, et
praeguste probleemide põhjus ongi suuresti see, et valimiskampaanias jagatud lubaduste täitmiseks viiakse ellu maksutõuse, mida ei ole erakonnad valimiste eel lubanud ning millel puudub igasugune valija mandaat.

ANDRAS

KRALLA

Tulumak-

suvabastuse
suurendamine

500 eurole on
selle koalit-

siooni suurim
maksupoliitiline

saavutus. Selle
reformi lahjen-

damist sotsid ei
toeta.
Jevgeni Ossinovski

TEHING

Leedukad ostavad
Ida-Viru tööstusfirma
Märt

Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Leedu investorid said konkurentsiameti loa osta Ida-Virumaa metallikonstruktsioonide
tootja Remeksi Keskus.

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

Remeksi ostvad leedukad tegutsevad Eestis registreeritud
ettevõtte GlobalEnergy Consulting(GEC) kaudu. Täpsemalt ostab Remeksi GEC hiljuti asutatud tütarfirmaFlavus UAB. Konkurentsiametile esitasid leedukad koondumise teate mai alguses, eile otsustas regulaator
ühinemiselerohelise tule anda.
Leedu investoritele kuulub muu hulgas ka metallkonstruktsioone tootev firma
Axis Industries UAB. Kokku oli
2015. aastal GEC grupi firmade
käive Eestis 22,5 miljonit eurot.
Ostetav Remeksi Keskus on
Ida-Virumaa metallkonstruktsioonide tootja, millekäive ula-

aastal 15,2 miljonile
eurole ja kasum 885 000 eurole. Firma on mitu korda pääsenudka Äripäeva valdkondlikesse TOPidesse.
tus 2015.

Vallutusretk Skandinaaviasse
Konkurentsiametile esitatud
koondumisteatest selgus, et GEC
tahab laiendada enda tegevust
Skandinaavia turgudel, Remeksil on aga pikaajaline kogemus
Põhja-Euroopa klientidega. Remeksi ostmisest loodavad leedukad Põhjamaade turgudele
sisenemiseks vajalikke kontakte ja oskusteavet.
Leedu investorid rõhutasid

ka,

et Venemaa turg on väga

ebakindel ning järjest kahanev
ning sinna eksportivad ettevõtted on paratamatult sunnitud
siirduma stabiilsematele turgudele. Tunamullu andis Remeksi
käibest 27% müük Venemaale.
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Betoonimeister avas tehase
Kaubabetoonitootja ASi Betoonimeister tütarfirma Betoonimeister Tartu AS taaskäivi-

tab Tartus Vahi tehnopargis aasta tagasi ASilt
TMB soetatud betoonitehase ja betoonijääkide taaskasutusseadme.
Betoonimeister ehitas ümber tehase taaskasutuse osa, kuhu osteti uus seade Ja valmistati
kaasaegne Juhtimissüsteem. Halli rajati pesukohad betoonimikseritele ja betoonipumpadele, loetles Betoonimeister. Betoonimeister
AS on üks kolmest Eesti suuremast kaubabetooni tootjast. Ettevõttel on viis betoonitehast.
is entsil esinenud NigelFarage
Pärnu juhtimkonver
ütles,

Euroopa
et

Liidu idee koostööst on muutunud

ihaks võimu järele.
FOTO:

URMAS

KAMDRON

HTtöötlus

kaubaalused.comTelefon
ja

tootmine
kaubaal
u
ste
Erinevate

,

pakkekomponentide

51 05 565
invester@invester.ee

KONVERENTS

Farage Eestile: jäite peole hiljaks
Rivo Sarapik
rivo.sarapik@aripaev.ee

Pääsemine Nõukogude Liidust
viis eestlased teise samamoodi käituvasse ühendusse, ütles Pärnu juhtimiskonverentsil Brexiti üks eestvedajaid Ni-

gel Farage.

“Te ju ei tee oma seadusi ega
valida oma kaubandussidemeid.Brüsselis öeldakse, et
Eesti on kahepoolseteks lepeteks liiga väike, aga paljud väikeriigid suudavad neid leppeid
edukalt teha,” selgitas ta. “Sama
idee ja mõte on näiteks Ungari peaministril Viktor Orbanil.
Ta esitab sama küsimuse liitusime Euroopa Liiduga, et vabaneda NSV Liidu pärandist, kuid
nüüd oleme siia tagasi jõudmas. Ma ei võrdle neid kahte liitu, kuid leian sarnasusi.”
saa

–

Farage ei usu, et 15 aasta pärast on euroliit olemas praegu-

selkujul. “Võite selle peale pead
raputada, aga olen viimaselpaaril aastal palju täppi pannud.
Keegi klubist lahkub, ei tea veel,
kas Itaalia või Prantsusmaa. Jäite peole hiljaks,” selgitas ta.
“Austage brittide valikut ja
kaaluge mõistlikku kauban-

duslepet meiega ning mõelge
Euroopa sõja, õhuja mereväe
plahvatusliku kasvu peale.”
Euroopa on hädas

Brexit võib paista Suurbritan-

nia fenomenina, aga see pole Farage’i sõnul nii. “Pool Itaalia parlamendist on valmis lahkuma. Küsimus pole, kas see otsus on hea või halb või kes lahkub, vaid et Euroopa on hädas,”
rääkis ta.
Farage peatus ka NATO teemal, märkides, et USA president
Donald Trump tegi sellest oma
kampaania olulise osa ja tema
sõnum oli lihtne tahtes USA
musklit ja kaitset ses klubis saada, pead maksma oma osa.
Trump tahab tema sõnul, et
NATO roll muutuks, nähes selles jõudu islamiterrorismi vastu
võitlemisel. “Trumpi ja tema tiimi tundes ei taha ta NATOle sel–

ga keerata, samas Euroopa Liit

tahab olla üleilmne superjõud,
aga selleks peaks olema oma
välispoliitika, mida toetab sõjamerelennuvägi. Päev pärast
Trumpi võitu teatas Euroopa
Komisjoni president JeanClaudejuncker, et peame oma armee

ehitama. Selline koos eksisteerimine NATOga pole võimalik,”
rääkis Farage.
Coop Eesti juht Jaanus Vihand selgitas saalist, et on Brüsselisuunalise kriitikaga nõus,
kuid miks eelistab Farage probleemide lahendamise asemel
kogu ühenduse lõhkuda? “Tule
minuga Brüsselisse, korraldan
sulle seal komisjonidega kohtumise ja sa näed, kui palju nad on
valmis muutuma ning kui palju
tahavad seadusi luua,” vastas ta.
Pärast teist maailmasõda
loodud Euroopa Söeja Teraseühenduse järel euroliidukskasvanud ühenduse idee oli rahu hoidmine Euroopas mida
enam riigid omavahel kauplevad, seda vähemtahetakse sõdida. “Koostöösoov on kasvanud
millekski muuks. Tony Blair ütles viis aastat tagasi, et euroliit
seisis varem rahu, nüüd võimu
eest,” ütles Farage. See annab ka
võimaluse Eestile. “See on teie
hetk muuta liit demokraatlikumaks. Kui te seda suudate, võite
kaasata enamuse endaga seda
tegema,” ütles Farage.
Farage tunnistas, et poleks ilma interneti ja sotsiaalmeediata
–

rahvast kuidagi Brexiti idee taha
saanud. Brexiti kampaania algas juba 1990. aastate alguses,
kui Farage hakkas endalt küsima, mis klubi see Euroopa selline on. “Sel polnud mingit seost
kaubandusega, vaideesmärk oli
kasvada Euroopa ühendriikideks. Seda taotlust aga Brüsselist välja ei öelda,” rääkis ta. Nii
aitas ta Iseseisvusparteidrajada.
Selleks aga ajakirjandus talle lava ei pakkunud.
Muutused algavad sotsiaal-

meediast
“Finantskriisi ajal aga hakati mu
kõnesid europarlamendis suure huviga YouTube’ist vaatama
ja see sundis ka mind vältinud
ajakirjandust mulle tähelepanu pöörama,” selgitas ta. Lisaks
on tal näiteks Twitteris 800 000
jälgijat. “Sotsiaalmeedias saad
luua fänniklubi, kes sinu kampaaniat teha aitavad.”
Brittide lahkumine ei tähenda, et Farage oleks põhimõtteliselt euro vastu. “Ajan sõrad vastu sellele, mida inimesed Brüsselis on teinud. Nad väidavad, et
on Euroopa. Kes andis neile selle õiguse?”
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Linna prügiautod päästavad
Sarapuuga seostatud firmat
Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Tallinna linnale kuuluva ASi
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus hiljuti renditud prügiveokid hakkavad Nõmmel
saamatuks osutunud ja abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatud OÜ-le Baltic Waste Management alltöövõttu tegema.
Hiljuti säras Sarapuu linna-

meedias uute linnaettevõttele soetatud uute prügiveokite
taustal. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endine Tallinna
Prügila) võttis rendile viis prügiveoautot ning sama rendileandja käest plaanitakse edaspidi tellida ja välja osta spetsiaalselt ettevõtte vajaduste jaoks
komplekteeritud veokid. Sarapuu rääkis, et uuedprügiveokid
hakkavad prügi vedama Kesk-

linna piirkonnas, kus Ragn
Sells ütles lepingu üles.
Reedel nägi aga Äripäeva allikas ühte nendest masinatest
Nõmmel prügi vedamas. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhataja Kertu Tiitso ütles, et
see info ei vasta tõele ja nad veel
ei vea Nõmmel. Kuid ta täpsustas kohe, et nad hakkavad lähipäevil Nõmmel vedama Baltic
Waste Managementi (BWM) allhankijana.
“Nõmmel hakkame osutama teenust kolme ja vajadusel
ka nelja autoga. Kõigile klientidele olen öelnud, et alates esmaspäevast taastub normaalne
graafik ja normaalne vedu,” lubas Tiitso.
Mis tingimustel linnalekuuluv ettevõte alltöövõttu teeb?
“Täpselt samadel tingimustel,

riigihanke leping lubab allhanget. Hanke võitja on küsinud Tallinna keskkonnaametilt nõusolekut allhankija kasutamiseks ja see nõusolek on
ka antud,” kinnitas Tiitso.
Prügivedu pole niisama lihtne

Tiitso sõnul

jääb jäätmeluba
endiselt BWMile ning Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskusel
ei ole plaani tulevikus Nõmme
piirkonda üle võtta. “Niikaua
kui on riigihankeleping jõus ja
jäätmeluba on BWMile väljastatud, niikaua mitte,” lisas Tiitso.
Varem on Tiitso Äripäeva-

le kommenteerinud BWMi saamatust: “Eks see näitaski, et prügivedu pole niisama lihtne teenus. Et tuled võtad autod ja hakkad tegutsema. Teadmisi, oskust ja tarkust on selleks vaja.”

Viimastel kuudel on Tallinnas elanike pahameele pälvinud süvamahutite tühjendamise ebaõnnestumise ja Nõmmel loata prügivedamisega tuntuks saanudTallinna linnaisade
lemmikprügivedaja Baltic Waste Management (BWM).
Äripäev ja Eesti Ekspress on

kirjutanud, kuidas Tallinna
prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees
ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht
Margo Tomingas osaleb salaja Tallinna prügiäris. Eesti Ekspres sis avaldatud loo järel teatas prokuratuur, et kontrollib
neid väiteid.
Sarapuu ise kinnitas septembris Äripäevale ja ka Eesti Ekspressi uudise peale, et tal
puudub avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM.

ee

Ehituse 8, Haljala, Lääne-Virumaa
Tel +372 56 444 07
info@realisatsioonikeskus.ee
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee

logistikauudised.ee juht,
KUS SA OLED?
Äripäeva logistikaüksus otsib teema-

veebile logistikauudised.ee juhti, kel
oleks tahe vahendada olulist transpordija logistikainfot logistikasektori juhtidele.

Kui sa otsid tööd…
•

•

•

mis pakub võimalusi ja mõnusat pinget,
kus saad ise otsustada ja vastutada,
mis sind arendab ja viib kokku oma ala tippudega,
siis meeldiks sulle meie juures!

Meie juures sa…
•

•

juhid ja arendad teemaveebi logistikauudised.ee
kirjutad ja toimetad logistikateemalisi uudiseid
ja artikleid

•

•

suhtled autoritega ja paned kokku uudiskirja

paned kokku logistikaajakirju ja aitad korraldada
üritusi

Ootame:
analüüsivõimet
•

•

•

•

ja

huvi sektori vastu

avarat pilku ja energilisust

kiirust

ja tähtaegade austamist
iseseisvust ja pingetaluvust

Pakume:
edasiviivat tööd, kus saad ise otsustada
•

•

•

•

palju suhtlemist

toredaid kolleege

ja

moodsat töökeskkonda

head töötasu ja paindlikku tööaega

Kui sind huvitab logistika

ja sa tahad teha tööd, mis on
ja pakub pinget, siis võta minuga ühendust!
Ootan sinu CVd ja kaaskirja hiljemalt 1.juuniks 2017

huvitav

aadressil harro.puusild@aripaev.ee.
Kui soovid infot töö kohta, siis helista mulle telefonil 5193 5524.
Harro Puusild,
Äripäeva tööstuse ja logistika üksuse juht
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tel 667 0111
22. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

uudis 11
PANETÄHELE

Äriplaan 2018
Erkki Raasuke, Andres Agasild,
Antti Moppel, Paul Oberschneider, Ain Hanschmidt, Rain Lõhmus jpt esinevad Eesti suurimal
majanduskonverentsil Äriplaan.

Äripäeva konverents
Äriplaan 2018 toimub 28. septembril Ja sellel esinevad mõjukad ettevõtete omanikud, kes
räägivad oma ootustest ja hirmudest ning äriplaanist aastaks 2018.
Pääsmed ja kogu programm:
ariplaan2018.aripaev.ee

Kui lennukis lõpeb hapnik
otsa, tuleb enne panna mask
endale ja alles siis teistele.
Sama loogika kehtib Erkki
Raasukese sõnul juhtimises:
selleks, et rooli keerata, tuleb
roolini ulatuda ja kinni hoida;
et arengus kaasa lüüa, tuleb
hoida ennast tervena.
FOTO: ANDRES HAABU

INTERVJUU

Erkki Raasuke: jätan
üksjagu kriimustusi maha
Mullu parimaks juhiks valitud Erkki Raasuke, kes tegeleb praegu uue panga Luminori ülesehitamisega,
tunnistab, et oli ja on siiani keskpärane juht, keda motiveerib kartus muutuda ebavajalikuks.
Mari Sarapuu
mari.sarapuu@aripaev.ee

Äripäev
Tänavu Äriplaani konverentsil esinev Raa-

suke ütles, et sõnade asemel tuleks teha rohkem tegusid ja näidata oma ettevõttes hästi
tegutsemisega ühiskonnale eeskuju.
Olete öelnud, ette ei suudaks tööta olla. Mis
motiveerib teid pidevalt töötama? Elus on

tihti nii, et osa tugevusena näivaid omadusi on hoopis nõrkused. Ma arvan, et siin on
üksjagu kartust mitte olla enam vajalik või
konkurentsivõimeline. Ma ei taha küll öelda, et lähen iga päev tööle hirmust, aga arvan, et see on kombinatsioon uudishimust,
soovist midagi ära teha ja kartusest selle
ees, et kui liiga pikalt istuma jääda, siis on
raske uuesti alustada. Võib küll mõelda, et
kui ei ole töömuresid ja -stressi, siis on väga hea, kuid ilma nendeta on veel hullem.
Nagu ütleb ka vanasõna, siis sibula maitse
saab suust ära, kui võtta natuke küüslauku.
Eelmisel aastal valiti teid parimaks juhiks.
Kas midagi muutus pärast seda? Ei muutu-

nud. Olin keskpärane juht enne seda jaolen
sama keskpärane juhtkahjuks ka nüüd. Tahaks anda au inimestele, kes selle ettevõtmisega tegelevad ja juhtimiskvaliteedist räägivad ja seda tähtsustavad.
Kes on teie eeskujud? Mul ei ole kunagi olnud iidoleid ja ma ei ole kunagi riputanud
kellegi pilte seinale, kuid olen olnud õnne-

lik, sest olen kokku puutunud väga paljude
tugevate ja nutikate inimestega. Looja on olnud tasakaalukas, kuita kellelegi väga palju
juurde annab, siis teiselt poolt ka võtab. Inimestel, kes on milleski kohutavalt head, on
enamasti oma nõrkused, seepärast ei saagi
kedagi idealiseerida.

Soovitasi-

me mitte teha
kolme asja: ärge
muutke makse, ärge tehke

üksikuid suuri
investeeringuid
ja ärge võtke
laenu. See, mida
praegu näeme,
on teadagi mis.
Erkki Raasuke

Teil ei ole väga palju probleeme või suuri tülisid olnud. Kuidas konflikte väldite? Ikka on
konflikte ja nendeta ei saa. Sealt, kus ma läbi

suured lahkhelid. Kas oleksite midagi teisiti
teinud? See ei ole olnud minu vaidlus ning

lähen, jätan ikka üksjagu kriimustusi maha. Kindlasti ma ei väldi konflikte, aga ma
ka ei otsi neid.Kui on vaja lahingusse minna, siis ma ei kõhkle mõnikord isegi peaksinrohkem kõhklema. Oluline on eraldada
isiklikud ja tööalased lahkarvamused, sest
üks tuline diskussioonvõib aidata parema
lahenduseni. Inimsuhetes on hästikurb, kui
sild selja taga põletatakse. See on olukord,
mida vältida.

tuleb ka valida, millises vaidluses kaasa
lüüa ja millises mitte.
Täiesti siiralt, ma ei tea mitte ühtegi teemat, millele ei oleks olemas lahendust või
millele ei ole lahendust välja pakutud. Meil
ei ole probleeme ja kui oli kartus, et tingimused võivad halveneda, siis see kartus ei
ole põhjendatud japraeguseks on probleemid suuresti ka lahendatud. See, mis põhjustab veel neid värelusi, on mõne üksiku
inimese isiklik agenda.

Mida toob teie juhitav uus pank turule, mida teistel ei ole? Et teha asju paremini, tu-

ühingu soovitud kollektiivlepet ei tule, siis

–

leb leida oma tee. Need kaks panka (Nordea ja DNB toim) otsustasid üsna ebatraditsiooniliselt Skandinaavia pankadele, et kaks konkurenti panevad äri kokku ja
annavad sellele iseseisvuse. Meeskonda värvatakse ka organisatsioonist väljastpoolt
ootuses, et uus meeskond ehitab Luminori
tugevustele, mis pangaljuba olemas. Oodatakse uusi tugevusi, midakahe panga varasem strateegia ette einäinud. Olemekohalik
tegija, kuid kvaliteet ja võimekus on emapankadelt kaasa antud ja nii ei pea alguse
kasvuraskusi nii palju läbi elama.
–

Kui erinevad on Nordea ja DNB? Kui kohtu-

sin inimestega kahest organisatsioonist ja
erinevatest riikidest, oli läbiv teema see, et
peaksin olema tähelepanelik, kui erinevad
need kaks panka kultuurilt on. Tegime aasta alguses üsna põhjaliku kultuuriuuringu
ja selgus, et need kaks organisatsiooni on
hämmastavalt sarnased. Sellest tuleb välja
kaks väga tugevat sammast, mille peale ehitada mõlemad organisatsioonid on hästi
näoga väljapoole ja kliendile keskendunud.
Lisaks on mõlemas koostöö väga hea nii
omavahelkui ka rahvusvahelistes suhetes.
–

Praegu on Nordea pangal oma töötajatega

Juhul kui vaidlus kandub sügisesse ja ametikuivõrd näete, et peate sellega ikka tegelema? Kui tuleb tegeleda, siis hea meelega
tegelen. Samas ma ei ole kuulnud ühestki
suurepärasest ettevõttest, kellele oleks kol-

lektiivlepe head teinud. Miks peaks heas
ettevõttes keegi kedagi esindama sest õh–

tul oleme kõik ikka samas piimajärjekorras
ja see on meie endi valik, kas tahamekoos
meeskonnana töötada ja head asja teha või
mitte. Meil ei ole vaja tõrkeid, gruppe või
kellegi esindamist.
Mida te muudaksite Eesti maksupoliitikas?

Eelmisel aastal töötasime majandusarengu töögrupis rohkem kui kümne inimesega
välja mõne ettepaneku, sest arvame, et madalal rippuvad viljad on korjatud ja siit edasi liikuda ongi raske, kuid mitte ilmvõimatu.

Juhtimiskvaliteet,

tööstuse

lihtsus,

vä-

hene digitaliseerimine, ülikoolidega koostöö puudus need olid punktid, mida oleks
pidanud parandama ja ettepanek oli pigem
liikuda edasi nende valdkondadega, mitte
teha ära üks-kaks-kolm asja.
Küll aga soovitasime mitte teha kolme
asja: ärge muutke makse, ärge tehke üksikuid suuri investeeringuid ja ärge võtke laenu. See, mida praegu näeme, on teadagi mis.
Mitte, et need asjad oleksid halvad, kuid ma-

janduse ja selle arengu vaheline seos puudub või on pigem äraspidine.
Kui te homme peaksite esinema Äriplaani konverentsil, siis mida te praegu ütleksite, millele tasuks tähelepanu pöörata? Laval seismise asemel peaks seisma tööpingi

või oma meeskonna ees ja reaalseid asju tegema. Rohkem tegu, vähem sõnu ja näpuga näitamist.Kui ise teeme äris hästi ja lööme kaasa, siis see ongi see panus, mida saame anda ühiskonnale. See oli ka majandusarengu töögrupis kõige suurem õppetund,
et kõik kibelesid tagasi oma äri juurde, mitte seepärast et oleksid töögrupist tüdinenud, vaid nad said aru, et väärtust luuakse
ettevõtetes, kus nad töötavad.
Millised on kolm tegevust, millele seate fookuse järgmisel aastal? Selleks, etroolikeera-

ta, tuleb kõigepealt roolini ulatuda ja kinni hoida. Et arengus ise kaasa lüüa, tuleb
hoida ennast tervena ja võimelisena selles
protsessis osalema. See on samamoodi nagu siis, kui lennukis lõpeb hapnik otsa ja
öeldakse, et pange mask endale pähe ja alles siis teistele.
Tegu mõjub rohkem kui sõnaja kui saaksime rohkem seda energiat, mis meil hetkel kuulub seletamisele jaraskustega koostööle, panna ärategemisse ja paremaks tegemisse, siis liigume edasi. See kõik on võimalik, kui on head suhted. Ise peab olema
trimmis, et meeskond ja pere toimiksid, ja
seda peab nõudmaka teistelt. Muutume selleks, millega end ümbritseme.

–

Keda kõike rohkem tänavu Äriplaanil ootate? Kava on sel aastal väga tugev. Alati on põ-

nev kuulata teisitimõtlejaid, kes näevad asju teistes värvides, ja siin nimekirjas on mõ-

ni selline. Armin Kõomägi, Rain Lõhmus ja

kaPaulOberschneider, kelle jaoks on värvid
japiirid teise koha peal kui enamiku jaoks.
Nemad on võib-olla kõige põnevamad.
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Krüptorahandus
kasvab hooga

Defitsiit: kosutab või kurnab?

Eesotsas aina uusi rekordeid püstitava

bitcoiniga on kogu krüptovaluutade tu-

ru maht kasvanud viimase kuu ajaga sisuliselt kaks korda, ületades juba 50 miljardi piiri.
Suures koguses uut raha voolab turu-

le ja on alanud järgmine ajajärk krüptomajanduse arengus. Sellel võib olla mitu
põhjust. Kindlasti on hoogu juurde andnud mitme riigi regulatsioonid. Jaapanis
näiteks võrdsustati bitcoin lõpuks rahaga, mis tähendab maailma suuruseltkolmanda majanduse sisenemist turule.Paljud Euroopa riigid on välja käinud krüptovaluutadekäitlemise juhised. Austraalia valitsus on isegi bitcoinidega kauplejatele ja bitcoiniinvestoritele loonud maksusoodustused.

Riigieelarve defitsiit on vastuoluline teema. Suurelt üldistades: üks koolkond väidab, et
defitsiit on halb. Teise äärmuse
järgi on valitsuse defitsiitne kulutamine majanduskasvu kindlustamiseks vajalik.

Majandusteooria peavoolu seisukoha kohaselt tulebkasutada vastutsüklilist eelarvepoliitikat. See tähendab, et majanduskriisi perioodil on defitsiit mõistlik, sest aitab turgutada langenud kogunõudlust, siluda tarbimist, reageerida jõulisemalt kriisi mõjul kasvanud abivajajate aitamiseks
jne.Kiire kasvu perioodil ei ole
defitsiit aga põhjendatud. Heal
ajal tuleks hoopis tasudaraskel
ajal tekkinud võlgasid.
Üldiselt võib väita, et majanduskriisis, eriti hiljutises
rängas kriisis, pole defitsiitne
kulutamine mitte ainult aktsepteeritav, vaid soovitatav. Seda toetavad mitmed majandusteoreetilised kontseptsioonid, näiteks likviidsuslõks,
säästmise paradoks ja bilansiline majanduslangus. Kõikide nende teooriate taga peitub
idee, et valitsussektori defitsiitne kulutamine turgutab majandust ehk soodustab majanduskasvu.

Margus Eimre
Indrek Kuusk
Tartu linnavalitsuse rahandusosakonna
peaanalüütik, TÜ bio-ja siirdemeditsiini
Instituudi vanemteadur

Praeguseks on
parim aeg aidata

ole valitsussektori defitsiitsel
kulutamisel majanduskasvule
olulist positiivset mõju.
Sellist normaaltingimuste loogikat on pahatihti kasutatudka 2008. aasta kriisi puhul, mistõttu võeti kasutusele ranged eelarvekärped kiireks eelarvetasakaalu poole liikumiseks. Kui maailmamajandus sisenes 2008 kriisi, sisenes
ta aga hoopis teisiti toimivasse
majanduskeskkonda. Sellises
kriisis väljakurnamise efekt ei
toimi.

era-

tamine soodustab majandus-

Asi on selles, et
ja avalik
sektor ei ole enam otseselt konkurendid sisenditele.Defitsiitselt kulutades võtab avalik sektor kasutusse muidukasutult
seisvaid vahendeid, mitte neid,
mida muidukasutaks erasektor. Veelgi enam, osa ressursse,
näiteks inimkapital, võib seistes amortiseeruda.
Defitsiitselt kulutades aitab
avalik sektor neid probleeme
leevendada, loob rajatava infrastruktuuriga tingimused tulevasteks erasektori investeeringuteks ning järsemaks kasvutrajektooriks. Seega, kriisi tingimustes ei kurna avaliku
sektori investeeringud erasektori investeeringuid välja, vaid
hoopis soodustavad neid. Avalik ja erasektor mitte ei asenda,
vaid täiendavad üksteist. Järelikult on avaliku sektori investeeringutel majandusele posi-

mi väärtus.

kasvu, miks ei võiks siis eelarve

tiivne mõju.

Esialgse coinipakkumise kujul on tegemist ühisrahastuse alamvaldkonnaga, mis
toob efektiivselt kogu krüptomajandusse suurel hulgal värsket väärtust ning toetab võimsalt tehnoloogia arengut. Siiani
on maailma suurim ühisrahastuskampaania olnud samuti blokiahela ICO, kus kaasati üle 150 miljoni euro. Kui vaadata TOP
10 edukamaid ühisrahastusi, siis pooled
on seotud krüptorahandusega.
Veel on kasvu toetanud globaalsed
muutused: eri presidendivalimised, pinged Põhja-Koreaga, sõda Süürias jne.Kõik
sündmused, mis kõigutavad traditsioonilise majanduse alustalasid, mõjuvad krüptovaluutaturgudele väga positiivselt.
Krüptomaj andus on liikumas uude
ajastusse, mille võtmesõnad on lihtsam sisenemine nii tavakasutajatele kui ka investoritele, kiirelt paranev turvalisus, läbipaistvus jatehnoloogia suurenev usaldus-

ka heal ajal defitsiidis olla? Kiirenev maj anduskasv peaks ju
heaolu suurendama?
Kahjuks see siiski päris nii
ei ole. Peamiseks takistavaks
asjaoluks on nn väljakurnamise efekt. Nimelt konkureerivad
avalik ja erasektor turul sisendite (ressursside) pärast ning
kui avalik sektor asub defitsiitselt kulutama, hõivab ta sellega sisendeid, mida muidukasutaks erasektor, tõrjudes niiviisi erasektorit välja.
Seega, tavatingimustes ei

Lihtne siseneda
Tõusu teise põhjusena võib välja tuua üha
lihtsamaks muutuva investeeringute si-

senemise blokiahela ja krüptovaluutade
valdkonnas. Nimelt on hoogu saamas blokiahela tehnoloogiatel põhinevate hajutatud iduettevõtmisterahakaasamise metoodika ICO (initial coin offering) ehk esialgne coinimüük. See on mingis mõttes
sarnane traditsioonilise IPOga, kuid aktsiate asemel müüakse eelemiteeritud süsteemisisest krüptovaluutat.
Sisuliselt jagataksevälja krüptovaluutat, mida saab hiljem arendatavas süsteemis kasutada mingite teenuste tarbimiseks, dividendide teenimiseks, ligipääsude haldamiseks või millekski muuks vajalikuks. Ning loomulikult on selline krüptovaluutakaubeldav avalikel turgudel,
kus tema hinnas peegeldub kogu süstee-

väärsus.
Asse Sauga
krüptorahaliidu juhatuse liige

Konkurents sisendite pärast
Kui valitsuse defitsiitne kulu-

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimine internetis:

www.aripaev.ee/tellimine

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

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Avaliku sektori kulutuste mõju majanduskasvule mõõdab
fiskaalne multiplikaator. Mida
suurem on kulutuste mõju majanduskasvule, seda suurem
on multiplikaator. Kiire kasvu tingimustes on multiplikaator reeglina alla 1 ning võib olla nullilähedane.
Keskmine normaaltingimuste multiplikaator on ligikaudu 0,5. See näitab, et toimub mainitud väljakurnami-

–

Toome Tesla Paldiskisse
Andrus Kuus
Bigbanki Eesti maajuht

suurt tähelepanu kaubandus-

hiiu Amazon otsus rajada Põhjala IT-keskus AmazonWeb
Services Stockholmi, mille
peale soomlased oli väga nördinud: miks mitte Helsingisse?
Miks meie kehvemad oleme?
Kui palju kordi oleme mõelnud sama miks peavad kõik
olulised peakontorid/tehased/
keskused asuma Helsingis ja
Riias, mitte Tallinnas või Eestis? Meie geograafiline asend
on vaat et parim 400 kilomeetriraadiuses on Stockholm, Helsingi, Peterburi ja
Riia, mõjusad tõmbekeskused.
Maismaaühendus Euroopaga
on hea japeagi, kui veidi unistada, saame kiiresti Varssavisse
või isegi Berliini. Helsingi–Tallinna tunneli idee ühendaks
ka Helsingiga.
Me oleme korduvalt püüd–

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

Kuidas mõju mõõta?

valitsussektor kurnab
välja erasektori investeeringud või tegevuskulud, mis ilma valitsuse aktiivse tegevuseta oleks toimunud. Kriisi tingimustes on multiplikaator sageli olnud oluliselt suurem kui 1.
Fiskaalne multiplikaator on
oluline näitaja eelarvepoliitika kujundamisel. Väikese multiplikaatori korral ei tekita kulude kärpimine erilist lühiajalist kahju. Suurte multiplikaatorite korral võib kärpimispoliitika muutuda iseennast
hävitavaks: iga kokkuhoitud
euro kohta väheneb majandus
rohkem kui euro võrra, mistõttu võlakoormus suhtena SKTsse hoopis suureneb.
Selline stsenaarium rullus
lahti Kreekas, kus kärpimise
rakendajad eeldasid, et kärped
ei tee erilist kahju ning majandus taastub kiiresti. Tegelikkuses aga osutus multiplikaator
arvatust suuremaks ning kärped mõjusid majandusele laastavalt.
Kommenteerides Eesti eelarvereeglite leevendamist on
mitu asjatundjat märkinud,
et õige aeg defitsiidi jaoks on
majanduslangus. Sellega tuleb nõustuda, kuid kahjuks ei
esinenud asjatundjad selliste
väidetega kriisi keskpunktis.
Praeguseks on parim aeg majandust aidata mööda lastud.
Kriisi ajal kärpis Eesti kõvasti
kulutusi ning majanduslangus
jatööpuudus olid suured. Eelarve tasakaalu leebemalt suhtudes olnuks võimalik majanduslangust vähendada.
Eelarve defitsiidi põhjendatus lähiaastail sõltub paljuski selle mõjust. Kui fiskaalne
multiplikaator on väike, siis ei
ole defitsiitselkulutamisel väljakurnamisefekti tõttu erilist
positiivset mõju. Siiski ei ole
Eesti veel kriisist taastunud,
mistõttu multiplikaator võib
endiselt olla suur ning defitsiit
soovituslik.
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Eesti võimalus on aidata hiiglastele konkurentsieeliseid
luues sellest ise kasu lõigata.
Hiljuti sai Põhjamaades

Suures koguses uut raha voolab
turule, on alanud järgmine ajajärk
krüptomajanduse arengus.

Eesti majandust
mööda lastud.

se efekt

Primitiivne on mõelda,

et suudame teha midagi
odavamalt või paremini

kui teised.
nud suurfirmasidEestisse saada. Meil on kosjas käinud nii
BMW kui ka Google,kuid ikka
oleme nad koos kosjaviinadega
tagasi saatnud.

–

Millest meil puudu jääb?

selt toimiva keskkonna, millel on iseeneslik vajadus kasvada, areneda, saavutada. Uute
teede, majade, tehaste ja kõige
muu kõrval peavad olema ka
inimesed, kelle kirg on ise panustada ja kellele meeldib muu
kõrval ka materiaalne, st rahas
mõõdetav tulemus.
Kui aga ühiskond ja elukeskkond ei toeta selliste inimeste püüdlusi, siis nad lihtsalt kolivad ära. Nad ei koli ära
mitte ainult Helsingist Stockholmi, kus on neile sobivamad
töökohad, vaid ka Stockholmist Londonisse, Shanghaisse
või New Yorki. Olgu, nad kolivad Räpinast Tallinna või hoo-

Kas me ei ole suutnud olla

pis Tamperesse.

paindlikud ja külalislahked?
Või ei ole julgenud või tahtnud
teemaga edasi minna?

Sageli räägitakse, et investorid ootavad stabiilset (maksu-)
keskkonda. See ei ole päris tõsi.
Investorid ootavad, et maksupoliitika oleks prognoositav ja
et ärisektoril on võimalik muudatuste tegemisel kaasa rääkida, ka maksupoliitika muut-

Primitiivne on mõelda, et

suudame teha midagi odavamalt (vahel ka paremini) kui
teised. Moodne maailm eeldab, et suudame luua pikali-

misel. Kõik ootamatudkulutõusud võivad ettevõtte ärimudelit surmavalt haavata.
Kas juriidiline keskkond
võib olla võti, mis suudab ületada logistilisi takistusi, näiteks merd? Loomulikult. Iirimaa on suutnud napsata endale Apple’i, Google’i jpt suurfirmade Euroopa harud. Iirlased on olnud nutikad mitmeti, maksusoodustused on aidanud palju.
Eesti võimalus on aidata
hiiglastele konkurentsieeliseid
luues sellest ise kasu lõigata.
Midarohkem on Eestiga seotud investeeringuid, seda sõltuvamad need firmad ja nende asukohariigid meie turust
on. Need ettevõtted annavad
olulise panuse meie ühiskonna heaolu suurendamisse, olgu
selleks kas või kõrgepalgaliste
töökohtade loomine, mis muidu asuksid kui mitte Stockholmis või Helsingis, siis Riias.
Nii et: Tesla Paldiskisse?
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Kui juhid ei
muutu, siis...
tuleb katastroof! Parim juht 2017, kauaaegne
ABB Juht Bo Henriksson töötas ühe firma tipus
üle 30 aasta. Kuidas ta seda tegi ja milline roll
on sellel muutustel ning nendega kohanemisel, sellest räägib ta saates.
...

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

59 150

eurot teenis Anett Kontaveit
Roomas toimunud WTA turniiril.

JUHTKIRI

Palun lõpetage
raha laialipuistamine

Senimaani on Kontaveit karjääri
jooksul kogunud auhinnaraha
836384 dollaritehk 751975 eurot.

Riiklike investeeringute ülevaatamisega oleks võimalik peale
panditulumaksu ka teised kahjulikud maksutõusud tagasi keerata.
Äripäev tunnustab valitsuse paindlikkust:
panditulumaksust loobumine on õige otsus. Ent vaataks õige nüüd kogu kompoti uuesti üle. Valitsuse maksupoliitika on
Eesti maksukoormuse kasvatanud aegade
kõrgemaiks ja üksnes see on põhjus kogu
rehkendus uuesti läbi arvutada.
Kui panditulumaksu põhjalaskmine
sündis ettevõtjate ja laiema avalikkuse pahameelelaine harjal, siis ühisdeklaratsioonide teema ülevaatamine on IRLi värske esimehe Helir-Valdor Seedri isiklik väike võidukas sõda. Ent siia ei maksaks nüüd
pidama jääda. Kogu kobarasjaajamise käigus keedetud maksusuppi ei saa kuumalt
süüa, aga süsteemsem mõtlemine on teretulnud.
Peale riigi-ja kogu avaliku sektori
ametnikkonna kärpimise, mille vajadusele on Seeder viidanud, võiks valitsus taristuinvesteeringute programmi üle vaadata ja lõpetada raha sihitu pudistamise siiasinna.Kohalikeks valimisteks valmistumine ja igaühele-midagi-printsiip paistab
sest kavast välja kogenematulegi silmale.
Nimetagem asju õige nimega

investeeringud, kogumaht
135 miljonit eurot. Haapsalu raudtee ehi-

Niisiis: riigi

tuse vajadus on esimene, mille võiks uuesti läbi kaaluda: 8 miljonit eurot pole küll

teab kui suur kokkuhoid, aga raha ikka.
Samamoodi on näpuotsaga raha jagatud teistegi raudteelõikude kiiruse suurendamiseks kõik see on igaühele-midagi pudistamine, kokku aga räägime mitmekümnest miljonist eurost. Paneksime
küsimuse alla ka Pärnu jaKärdla lennujaamale eraldatudraha 20 miljonit.
Mis puutub panditulumaksu, siis rõhutasid valitsuserakonnad, et seda ei tule seni plaanitud kujul. Missugusel kujul siis
tuleb, selleleküsimusele on vaja kärmet
vastust. Oleme Äripäevas varemgi väitnud, et ettevõtte tulumaksu laualetõstmine ei pea tingimata olema välistatud näiteks koos tööjõumaksude olulise langetamisega.
Ent asju õige nimega nimetades ei pea
kartma ka seda, et lõpuks saadakse ikkagi asja päris sisust aru ja hakatakse sellele
vastu seisma.
Sama lugu on astmelise tulumaksuga
asja olemust ei muuda see, et klassikaline astmeline tulumaks on Eesti versioonis
kehtestatud tagurpidisel kujul. Tulumaksuvaba miinimumi suurendamine võiks
jääda küsimus on aga, kas see summa

peaks olema tingimata 500 euro peal. Kuna tegemist on riigieelarvele erakordselt
kuluka meetmega, annab selle langetamine näiteks 450 euro peale juba märgatavat
kokkuhoidu.

–

–

–

–

–

Plahvatusohtlik maksukokteil
Ametis olevat valitsust on iseloomusta-

nud soov tehakõike teisiti, kui tegi eelmine valitsus: uued maksud, uued investeeringud. Iseenese tarkusest valminud maksukokteil osutus aga nii plahvatusohtlikuks, et valitsus kippus seda käideldes ise
ära lagunema.
Märkamine, kui väga sügeleb Reformierakond uuesti valitsusse pääsema, ja
mõistmine, et koos väiksemate paremkonservatiividega saavad oravad kokku valitsuse, millesse Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ei kuulu, osutus praegusele võimuliidule väga heaks motivaatoriks:
kolme valitsuspartei ühisavaldus panditulumaksust loobumisekohta on selle ere
näide.
Uute maksude uuesti läbimõtlemine ja
-arvutamine koos riiklike investeeringute
kava uue ülevaatamisega annab ametis olevale valitsusele tõenäoliseltvõimaluse võimule jääda.

REPLIIK

Maailmavaadet pole võta üks ja viska teist
–

Petlik on mulje, et vastselt IRLi
juhiks saanud Helir-Valdor
Seedril on ajalooline võimalus
kas praegune võimuliit säilitada või uue loomine käivitada.
Ka ettevõtjate esivaenlaseks

kujunenud rahandusminister
Sven Sesteri laibast poleks eriti palju kasu see ei lahendaks
mitte ühtegi IRLi ega praeguse valitsuse probleemi, ammugi siis mõnda Eesti elu päristise parandamise küsimust. IRL
võib saavutadaküll ajutist edu
Keskerakonna juhitava valitsuse uppilöömisega ja paremkoalitsiooni moodustamiseal–

Vilja Kiisler
Ajakirjanik

gatamisega, aga tulevases hiljemalt järgmiste valimiste järel
sündiva Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuses neid
tõenäoliselt vaja ei ole.
Küsimus ei ole selles, kas IRL
suudab end uuesti leida ega
isegi mitte niivõrd selles, missuguse ajahambale vastupidavama kuju võtab Eesti poliitika paremkonservatiivne nurk
vaid külmas matemaatikas: kes
kellega suudab valitsuse kokku panna. Eesti erakondadel ei
ole enam ammugi mitte mingisugust maailmavaadet.Neid
kannustab soov püsida võimul
–

–

Kas Reformierakonna
juhitud valitsus lähtus
oma tegevuses millest-

ki, mida võiks nimetada
maailmavaateks? No
ega ei, eks ole.

–

–

või saada võimule. Sedasama,

mida pidevalt ette heidetakse
pisematele parteidele, ei märgata kahjuks sageli suurte puhul. Kas Reformierakonna juhitud valitsus lähtus oma tegevuses millestki, mida võiks
maailmavaateks? No ega ei, eks
ole.Keskerakonna rahajagamishullusele võib ju vasakvaate juurde mõelda, aga vaadates peaministri mõttetühja nägu ja teiste Keskerakonna ministrite sisutuid esitusi, on raske märgata mõnd muud ühendavat ideed peale pelga võimutahte.Võta üks ja viska teist.

www.bestmarketing.ee
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TURU ÜLEVAADE

Kiibitootjate trikid laineharjal
Tehnoloogiasektori
võidukäik tähendab
head aega kiibitootjatele. Valdkonna
aktsiad olid mullu
suurimate tõusjate seas.
Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
Nutitelefonidest autotööstuseni kiibiäri
õitseb jasageli on suurimatel kiibitootjatel ka teisi tegevusalasid, mis suurt kasumit toovad.
Nii pani 9. mail USA tootja Nvidia aktsia rallima kvartalitulemus, mis analüütikute ootusi ületas: 1,94 miljardi dollari
suurune käive. Väljavaated aasta edasiseks
käiguks on ettevõtte hinnangul positiivsed ja seda tunnet näivad jagavat ka investorid, sest Nvidia aktsia on alates 9. maist
tõusnud 102 dollarilt 136 dollarile.
–

Intel aktsia võiks analüütikute arvates tõusta 12 protsendi võrra, sest ettevõte teeb tihedat koostööd Apple’iga. foto: epa

Kasvav turg

ÜLEVAADE

Väike tehnoloogiasektori ostunimekiri
riik

Nvidia
Applied Materials

LAM Research
ASML
Tokyo Electron
KLA Tencor
Hitatchi High
Techonologies
Nikon
Intel
Taiwan
Semiconductor

viimase 12 kuu
dividendi tootlus, %

viimase 12 kuu
aktsia tootlus, %

41,93

0,37

223,58

20,27

0,9

126,3

P/E

USA
USA
USA
Holland

Jaapan
USA

aktsia tõusu-käive 2016
%
mld USD

kasum 2016
mld USD

kohustused
mld USD

–8,4

5

0,61

2,9

0,8

10,8

1,7

7,3

potentsiaal,

19,51

1

108,6

5,3

5,9

0,91

30,48

0,98

44,4

0,7

6,8

1,55

21,4

3,17

–6,4

663,9

77,89

16,42

2,11

107,6
51

6,4
7,7
229,1

0,7

2,98

0,7

4,27

15,3

1,65

50,1

15,2

628,98

35,99

209,9

valuuta

analüütikute soovitused

USD
USD
USD
EUR
JPY
USD

osta

17
19
17
19
14
7

hoia
hoia
hoia
hoia
hoia
hoia

12
5
3
13
6
8

müü

JPY
JPY
USD

osta 5
osta 3
osta 20

hoia
hoia
hoia

3
6
18

müü 0
müü 6
müü 2

NTD

osta 19
osta 15
osta 34
osta 24
osta 14
osta
1
osta 31

hoia
hoia
hoia
hoia
hoia
hoia
hoia

13
16
4
4
19
9
2

müü
müü
müü
müü
müü
müü
müü

osta 41
osta 2

hoia
hoia

3
19

müü 1
müü 10

osta
osta
osta
osta
osta

müü
müü
müü
müü
müü

5
0
0
4
3
1

Nvidia viimase 12 kuu aktsiatootlus on
üle 200 protsendi ja selle numbriga pole
ettevõte sugugi üksi. Üsna samas suurusjärgus on kasvanud ka teise USA tehnoloogiakontserni, Micron Technology aktsia.
Ka teistel sektori tegijatel on käsi hästi käinud tänu suuremale nõudlusele kiipide järele, mida turgutab teiste hulgas ka asjade internet.
Uuringufirma Gartner Inc, mis hindas
hiljutises uuringus pooljuht-tehnoloogia
globaalset turgu, täheldas 2016. aastal turu 2,6protsendist kasvu kokku 344 miljardile dollarile.Kui vaadata tehnoloogiasektorit jälgivate analüütikute hinnanguid, siis on enamik osta- ja hoia-soovitused.
Sektor on ka konsolideerumas, ettevõtteid ostetakse üles ja mängureeglid pole seal sugugi lõpuni paigas. Üks suuremaid ja kallimaid vaidlusi toimub praegu USA kiibitootja Qualcommi, Apple’i ja
mitme nutitelefonidekomponente tootva
firma vahel.
–

Jaapan

Jaapan

0,96

9,62

–1,9

882,92

22,19

404,8

14,11

2,94

19,4

12,5

59,39

10,32

46,4

14,96
Taiwan
USA
12,8
SK Hynix
Lõuna-Korea 8,92
Micron Technology USA
37,5
21,6
Texas Instruments
USA
Toshiba
Jaapan
USA/Singapur –45
Broadcom
Samsung
Electronics
Lõuna-Korea 12,4
MediaTek
Taiwan
23,94

2,94

38,8

1,5

3,8

7,19

9,4

23,55

5,7

USA

Qualcomm

111,9

25,8

17197,9

2953,7

193,5

36,5

12,4

–0,276

20,6
8192
14,6

2,3

42,5

4,6

13,37

3,55

5,96

2,95

–4,6

5668,7

–460

1,28

66,5

6,5

13,2

–1,78

4761
28

USD
USD
JPY
USD

1,25

76
6,25

22
–6,7

124

KRW
NTD

1,1

5,18

275,5

23,7

USD

KRW
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Patendisõjad

Tehnoloogiasektoris käib turuosa peale
karm võitlus ja keegi järeleandmisi teha

Läbirääkimiste

psühholoogia

06.06.2017
Arno Baltin

€

Kuidas mõista ja juhtida läbirääkimisi kõigi meeltega?

339 € (km-ga 406,80 €)
Kehtib kuni 26.05.17
Tavahind: 399 (km-ga 478,80
€

€)

Info ja registreerimine: Inge Lauri

/

tel: 667 0212

/

e-post:inge.lauri@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Tähtajaline hoius EUR, %

püsimiseks

1 kuu

3 kuud

6 kuud

de tootja Qualcomm kaebas kohtusse neli

Taiwani tootjat põhjusel, et nood ei maksa

litsentsitasusid.

sellest,

et kuigi Qualcomm on kiibitootja, pole see ettevõtte ainus äri. Tehnoveeb techcrunch.com võtab asja kokku nõnda, et

Qualcomm on endale hankinud suure

hulga patente ja kui keegi soovib valmistada uue nutitelefoni, läheb tal justnimelt
neid patente tarvis.
Neid litsentsitasusid Qualcomm tootjatelt sisse kasseeribki, mis jällegi ei meeldi telefonitootjatele. Hiljuti sai Qualcomm
patendivaidluses kaotuse, kui arbitraažiorgan otsustas, et Kanada ettevõttele Blackberry tuleb litsentsitasusid tagasi
maksta üle 800 miljoni dollari.
Ka Lõuna-Korea konkurendiametnikud
leidsid detsembris, et Qualcomm on liiale
läinud ja sealseid telefonitootjaid teiste
hulgas Samsungi ja LGd kiusanud. Täpsemalt on Qualcomm sundinud maksma
litsentsitasu patentide eest, mida telefonitootjatel vaja ei lähe.Kontsernilt mõisteti
välja 800 miljoni dollari suurune trahv.
Jaanuaris teatas Apple, et kaebab
Qualcommi kohtusse, et tagasi saada miljard dollarit liialt makstud litsentsitasusid. Aprillis teatas kontsern, et ei maksa
kiibitootjale enne midagi, kui kohus seda välja mõistnud pole. Qualcomm vastas
omapoolse kohtusse kaebamisega. Hiidude heitlusest väljakooruval kohtuotsusel
võivad olla sektori ärimudelite jaoks huvitavad tulemused, kuigi seni võivad teated
ägenevast “tehnosõjast” ajutiselt mõlema
ettevõtte aktsiaid räsida.
Kuid Qualcomm pole vaidlustega üksi: näiteks Jaapani Nikon on pikalt vägikaigast vedanud ASMLi ja Zeissiga.
–

–

Ühtsena tootjate vastu

Qualcomm on ka hea õpikunäide sektoris toimuvatestkonsolideerumistest: kevadel andis Euroopa Liit heakskiidu tehingule, millega Hollandi kiibitootja NXP Semiconductors läheb 38 miljardi dollari
eest USA kontsernile.
Napilt aasta enne ostis NXP aga USA

36%

näevad Bloombergi küsitletud
analüütikud tõusupotentsiaali
USA kiibitootja Micron Technology aktsial.

Sektoris ebaühtlane tõusupotentsiaal
Lühikest ostunimekirja vaadates selgub,
et kuigi aktsia 12 kuu tootlus on enamikul ettevõtetel olnud võimas, siis sama ei
saa ilmtingimata öelda dividenditootluse
või aktsia tõusupotentsiaali kohta. Bloombergi kogutud andmete põhjal on paljud
analüütikud seisukohal, et mitme ettevõtte aktsia hinna maksimaalne tase on vaat
et saavutatud.
Suuremat optimismi võib täheldada
Lõuna-Korea ettevõtte SK Hynix puhul
seda jälgib rekordarv analüütikuid ja kokku on sellele antud 34 ostu-ja vaid neli
hoia-soovitust. Müüa ei tihka ettevõtet aga
ükski analüütik. Korea kontsern kasvatas tulemusi jõuliselt kuni möödunud aastani, kui puhaskasumisse tekkis möödunud perioodiga võrreldes pea kolmandiku
suurune auk.
Samas on korealased valmis võimalusel
ära ostma Jaapani kiratseva Toshiba kiibiäri. SKHynixi aktsia tõusupotentsiaaliks
pakuvad analüütikud 25 protsenti. Toshibat sihib New York Timesi andmetel ka
Broadcom.
Kõrge tõusupotentsiaaliga aktsiad on
analüütikute hinnangul ka MicronTechnologyl (36%) ning Hitatchi High Technologiesil (15%). Ka Intel, kes teeb Apple’iga
tihedat koostööd, võiks analüütikute arvates tõusta 12 protsendi võrra. Seevastu
Nvidia kohta leiavad analüütikud, et aktsia languspotentsiaal on lausa 8 protsenti. Pessimistlikumalt suhtutakseka Tokyo
Electroni ja Nikonisse.
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kiibitootja Freescale, mille turuväärtus oli
toona 11,8 miljardit dollarit.Sel kevadel
läks ostutuurileka Singapuri Broadcom,
kes ostis USA ettevõtte Brocade 5,5 miljardi dollari eest.
Ühinemise üheks argumendiks on sektoris toodud seda, et suuremana suudetakse mobiilitootjate tugevale survele pa-

3 aastat

0,10
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Inbank

ga patente ja kui keegi
soovib valmistada uue
nutitelefoni, läheb tal
justnimelt neid patente
tarvis. Neid litsentsitasusid Qualcomm tootjatelt sisse kasseeribki.

2 aastat

-

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Qualcomm on endale hankinud suure hul-

1aasta

9 kuud

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

ei taha. Maailma suurim nutitlefoni kiipi-

Üüratu vastuseis sai alguse

2 kuud

Danske Bank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

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

tel 770 0000, faks 770 0001,

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

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

ISIN kood

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

15000 000
5 000 000

12.05.2017

15.06.2020

kvartaalne

100

2 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

7 000 000
1 400 000

kvartaalne

1 000

15000 000

Creditstar

EE3300111038

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

REKLAAM

9,75%
7,00%
14,00%

IuteCredit Europe A8

EE3300111194

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

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

FONDID

REKLAAM

–

18.05

lHv varahaldus
ost

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

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,61

1,52

4,00

4,06

4,66

1,26

1,26

1,26

1,85

0,98

2,46

3,36

3,99

1,28

1,28

1,28

1,79

-0,20

-0,20

1,94

2,54

1,41

1,41

1,41

3,00

1,92

5,13

4,65

5,54

fondi maht
692 523 967
85 634 350
63 712 622
118 596 514

1,19

1,19

1,19

1,28

-0,21

-0,17

1,94

2,72

1,64

1,64

1,64

3,21

2,46

6,83

6,14

6,57

20 474 788
9 227 485

LHV Pensionifond Indeks

0,68

0,68

0,68

0,91

-

-

-

5 212 735

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

3,87

-

-

-

1,74

1,76

1,76

8,50

0,87

4,33

4,81

7,12

910 985
4 708 314

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,79

0,79

2,00

-0,42

-0,68

0,60

1,81

536 630

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

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

nordea

pensions

11,34

11,45

11,45

1,00

3,42

-8,23

8,28

10,26

10,37

10,37

9,46

22,84

8,14

6,72

11 811 742,23
4 137 742,33

6,56

6,63

6,63

9,46

22,84

8,14

6,72

-

müük

NAV

18.05

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

fondi maht

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,12

1,12

1,12

6,31

1,32

7,34

3,81

5,29

0,96

0,96

0,96

9,59

1,31

10,85

5,49

6,84

209 561 863,83
28 326 729,66

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,02

0,98

3,9

2,31

3,53

0,89

0,89

0,89

2,22

-0,03

0,06

1,59

2,12

23 357 779,01
12 983 638,69

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,51

1,54

1,52

12,49

1,5

14,74

7,18

9,18

10591 164,51

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,54

0,62

3,32

2,89

3,57

2 342 438,10

ost

müük

19,43

20,12

19,72

6,47

3,37

13,08

14,93

11,77

31,58

32,70

32,06

11,60

14,98

32,96

9,17

13,51

1 457 479,49
107 814 499,16

23,04

23,86

23,39

20,71

-5,92

43,01

14,39

4,57

12 483 491,08

trigon asset management

18.05
NAV

riski-% aasta
aste

BÖRSIFIRMA

Leht: Tesla töötajad piinlevad
Kuigi Tesla juht Elon Musk olevat kord tehase põrandal maganud, et näidata, kui palju ta
pingutab ettevõtte edu nimel,
kurdavad ettevõtte liinitöötajad suure töökoormuse üle.

Guardian kirjutas Tesla liinitöötajate tunnistustele tuginedes, et ettevõttes töötada on
väga raske: päevad on pikad ja
töölised on näinud, kuidas kolleegid väsimuse tõttu jalapealt
kukuvad. Teslas töötanud Jonathan Galescuütles väljaandele, et
töötajad on üle väsinud. Samuti on käinud kiirabi inimesi turgutamas.
Sama kinnitas Tesla üks toot-

misüksuse töölisiRichard Ortiz,

4

aasta jooksul on
Tesla töötajale
kutsutud kiirabi

100korda. Teslal on töötajaid
10000 ringis.

kes kirjeldas oma töönädalat:
“Esmaspäeva suudad ära kannatada. Teisipäeva ka. Kolmapäeval hakkad nagu midagi juba tundma. Neljapäev on raske,
reede aga täielik agoonia. Laupäeval lihtsalt kulged läbi päeva,” kirjeldas Ortiz.
Tesla juht Elon Musk kaitses
karmikäelist tööpoliitikat. “Oleme kahjumlik ettevõte. Me pole
ahned kapitalistid, kes vaatavad
mööda tööohutusest, et saada
rohkem kasumit. Praegu on küsimus selles, kui palju raha me
kaotame, kuidas me ellu jääme
ja kuidas me hingusele ei lähe,
et inimeste töökohad ei kaoks.”
ÄRIPÄEV.EE

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

Top

Picks Fond C, EUR

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

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

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

faks 680 0402

Värsked müügiuudised

www.bestsales.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Kes ei nõustu LHV
eksperdiga?

1113,30

+0,22% ~

1130

1085

1040
995

Mulle kirjutanud Ene ei nõustu sellega, mida ütles
Alo Vallikivi ühe börsiettevõtte kohta.
Ene ei ole nõus Äripäeva loos “Aktsiad,

Nõustun
Alo Vallikviga
100%, et hinnasihte ja analüütikute soovitusi
ei tohiks võtta
ainsate indikaa-

millega rikastuda ja vaesuda” toodudväitega, justkui oleks 49protsendilise tõusupotentsiaaliga Outokumpul kehvad tulemused.
“Ei saa küll nõustuda, et Outokumpul
olid väga halvad kvartalitulemused, palun
kontrollige võrdlevaid näitajaid ise eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes olid
tulemused suurepärased ning paljud näitajad pöördusid kahjumlikust kasumlikuks.”
Ene märkis veel, et tulemused ületasid analüütikute ootusi ja aktsia hinna
viis langusesse ettevõtte enda negatiivne
prognoos teisekvartali tulemuste kohta.
–

950
06

HIND

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.

aastaga pea kahekordistunud
eurodes
11

investeeringutel?

7,13

päevane muutus

–0,15%

5

väärtus 280 391,02 eurot

49% aktsiad / 44% raha / 7%

2
20.04.2016

pertide meelest oleks väärtpaberi õiglane
väärtus hoopis 10,32 eurot.
Kokku katab aktsiat 23 analüütikut,
kellest 15 soovitab väärtpaberit soetada,
kuus on andnud soovituse “hoia” ning ainult kaks leiab, et investoritel oleks mõistlikum Outokumpu aktsiatest loobuda. Lisaks tundubküllaltki atraktiivne ka ettevõtte P/E suhe, mis on praegu 8,8.

Lerøy Seafood

3,11

Ryanair

1,07

Apple

0,84

mänguäri.

Baltic Horizon Fund
Statoil

0,81

0,46

Apranga

0,38

Microsoft
Tallink
Olympic EG
Berkshire Hathaway B-aktsia

0,13

Samas Jäi ettevõtte kasum alla
analüütikute ootusi, seda peamiselt maksutõusude tõttu. Ettevõtte möödunud kvartali kasumiks
osutus 0,63 dollarit aktsia kohta.

0,11

0
–0,01
PANE TÄHELE

Viimased tehingud

Kuigi nõustun Alo Vallikiviga 100 protsenti selles, et hinnasihte ning analüütikute soovitusi ei tohiks võtta ainsate indikaatoritena investeerimisotsuste langetamisel, otsustasin igaks juhuks ka need üle
vaadata.
Kui praegu maksab Outokumpu aktsia
7,13 eurot, siis Bloombergi küsitletud eks-

Kuigi Outokumpu näitajad on justkui väga soodsad, pean tunnistama, et pole ettevõtte hingeeluga niivõrd kursis, et julgeksin ainult nendele tugineda. Selleks, et
langetada investeerimisotsuseid, tuleb ettevõtte kohta teha põhjalik fundamentaalanalüüs.
Samuti muudab mind murelikuks fakt,
et ettevõtte turuväärtus on viimase aastaga pea kahekordistunud.
Teadmata konkreetseid põhjusi ja seda,
kas tegemist oli alahinnatud ettevõttega,
tekib kartus, et aktsia hind võib olla praeguseks tõusnud liiga kõrgele.

Müüs: 11. mail 210 Leroy Seafoodi aktsiat hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli 10 043,35 eurot. Teenustasu oli
15,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS
19.05

USD

Värvilised metallid

18.05

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,00

t

545,75

Mootoribensiin,

Diislikütus,

53,17

t

Kerge kütteõli,

t

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

Põllumajandus

2057,5

473,00

Plii LME
Nikkel LME

465,50

Tina LME

20475

321,75

Tsink LME

2470

19.05

Valge suhkur NYSE LIFFE,

Rapsiseemned NYSE

Väärismetallid
USD/unts,

=

132,70

USD/t

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

463,70
2079,00

148,70

LIFFE Pariis

9040

3,182

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

1906
5508

19.05

käive,

eelm,

EUR

%

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1255,50

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Ekspress Grupp kutsus kokku
üldkoosoleku. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub 13. juunil algusega kell 10. Arutatakse ka

SINU ARVAMUS

Dollar ja Aasia turud taastusid. USA majanduse tugevad väljavaated aitasid leevendada Trumpi ümber tekkinud paanikat ning
Aasia turud ja dollar tõusid.

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

19.05

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

19.05
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

divid.
tootlus

%

1,380

-2,13

276

17,2

4,9%

0,85

0,7%

Alma Media

5,60

0,54

19,3

4,1

2,9

Baltika
Ekspress Grupp

0,274

-2,14

58,5

4,1%

2,41

0,0%

Citycon

2,23

0,72

14,8

0,9

6,5

1,310

-2,96

1 272
4 978

8,9

9,1%

0,81

4,6%

Elisa Comm.

34,06

1,31

20,6

5,2

4,4

Harju Elekter
LHV Group

4,250

1,19

48,3%

1,28

4,2%

Finnair

5,29

1,54

-

0,8

-

9,540

0,10

47 723
60 184

2,7

12,6

21,0%

2,63

1,6%

Fortum

13,98

1,45

24,5

0,9

-

9,550

0,63

27,7

5,0%

1,38

4,3%

HKScan

3,19

-0,93

-

0,4

5,0

Arco Vara

Merko Ehitus
Nordecon

1,350

1,50

19 624
5 400

14,3

8,9%

1,28

6,7%

1,700

0,00

67 712

8,9

26,6%

2,37

5,9%

Kesko
Neste Oil

0,374

0,54

337

33,0

1,9%

0,64

0,0%

Nokia

1,900

0,00

-

-

-2,7%

1,24

0,0%

Olvi

=

PRFoods
Pro Kapital Grupp

44,53

1,11

49,5

2,1

4,5

37,05

-0,75

-

2,4

3,5

5,54

0,36

-

1,6

-

29,89

1,15

17,7

3,0

2,5

36,18

943,98

Silvano FG

2,460

1,23

137 550

9,3

24,2%

2,24

4,1%

PKC Group

23,55

0,00

3,6

-

767,55

Skano Group

0,560

0,00

-

119,6

0,56

6,63

-0,45

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,931

0,11

15 911

14,2

0,77

0,0%
3,2%

Stockmann

16,87

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,15

0,36

-

1,5

-

13,200

-0,75

13,8

20,1%

2,79

4,1%

24,54

1,53

-

1,6

3,9

7,37

4,17

-

1,6

3,0

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

361,25

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,496

Singapuri dollar

SGD

1,549

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,854

CNY

7,670

Šveitsi frank

CHF

1,087

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,662

DKK
THB

7,441

72,391

Taani kroon
Tai baat

38,389

JPY

123,050

Tšehhi kroon

CZK

26,632

CAD

1,518

Türgi liir

TRY

4,046

KRW

1260,820

Ungari forint

HUF

310,690

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,411

USA dollar

USD

1,113

PLN

4,223

Rumeenia leu

RON

4,568

Kanada dollar
Korea won

muutus

hind, EUR

Olympic EG

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

sulgemis-

S&P tõstis Indoneesia krediidireitingut. Seda reitingult BBB–
reitingule BB+, ajendiks paranenud eelarvepoliitika.

optsiooniprogrammi.

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

“Meie tulubaas on nüüd rohkem
hajutatud,” rõõmustas ettevõtte finantsjuht Maggie Wu. Ta lisas,
et kasvu veavad edaspidi pilve-ja

aktsiate päevane muutus protsentides

Paneb kukalt kratsima

Kütused

1132,03
955,95

miljardi jüaani suurust müügitulu.

võlakirjad

19.05.2017

ALLIKAS: BLOOMBERG

Soovitatakse osta

04

Alibaba kavatseb kahe aasta jooksul tagasi osta 6 miljardi dollari väärtuses aktsiaid, samuti ületas ettevõtte käive analüütikute ootusi.
Hiina ettevõtte aktsiate tagasiostuprogramm on mõeldud asendama praegust programmi.
Lisaks õnnestus ettevõttel eelmises kvartalis kasvatada käive 5,6 miljardile dollarile ehk
38,6 miljardile Jüaanile. Analüütikud oodanuks aga Alibabalt 36

Kuidas läheb Toomase

8

investor Toomas

Viskasin ka ise pilgu Outokumpu tulemustele. Selgus, et ettevõtte käive kasvas
sel aastal võrreldes eelmise aastaga märgatavalt. Kui möödunud aastal samal ajal
teeniti müügitulu 1,39 miljardit eurot,
siis tänavu ulatus see 1,76 miljardile eurole. Seejuures oli ettevõtte puhaskasum
170,8 miljonit eurot ehk välja on rabeldud
möödunud aasta 41 miljoni euro suurusest kahjumist.
Bloombergi kogutud andmete põhjal
nähakse ettevõtte müügitulude püsimist
samal tasemelka selle aasta teises kvartalis. See aga tähendaks võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 27,4protsendilist
kasvu. Praeguse kvartali puhaskasumiks
ennustatakse 13,96 miljonit eurot, mis
ületaks samuti aastataguseid numbreid
2 protsendipunkti võrra.

02

Alibaba ostab
aktsiaid tagasi

PORTFELL

Viisakad tulemused

12

10

BÖRSIFIRMA

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

Outokumpu turuväärtus on

toritena investeerimisotsuse
langetamisel.

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

9,100

1,11

4 964
12 574

14,4

15,4%

2,22

6,9%

0,693

0,00

-

148,0

-2,1%

1,30

0,0%

1,309

0,81

2 152

-

-

-

-

Kymmene

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

muutus
eelm, %

aktsia

hind, EUR

19.05

Riia

19.05

Vilnius

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

aktsia

UPM
YIT

Apranga
City Service

divid.

tootlus

Grindex

5,85

-0,17

15,4

0,5

-

Latvijas Gaze

9,30

0,76

11,4

0,6

-

Olainfarm

9,96

-1,39

14,0

1,5

-

SAF Tehnika

4,69

-0,42

14,7

1,2

-

Invalda
Linas Agro
Panevezio Statybos
Siauliu Bankas
Snaige

P/E

P/B

tootlus

2,61

0,38

-

2,6

6,1

-

-

-

-

-

4,550

0,00

-

1,1

-

0,647

1,41

15,8

0,6

-

0,980

-0,91

-

1,5

-

0,483

-0,21

2,2

1,2

-

0,310

0,00

-

0,6

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Nordecon

9,7655

64,5335

1,50%

Ekspress Grupp

-2,96%

divid.
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Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

