GASELL

BREXIT

KASULIK

Betoonpõranda
meistritel tööd jagub

Täna algavad brittide
lahkumiskõnelused

Exceli vale kasutamine
toob hulga lisatööd

Praegu käib ehitussektoris jube

Suurbritannia majandusnäitajad toetavad nii-öelda pehmemat
Brexitit. Hinnad kerkivad Ja Jaekaubanduse käive väheneb. Poliitilise segaduse pärast on ettevõtjad pannud investeeringud
ootele. 4–5

Tabelarvutusprogramm Excel
võib valmistada palju peavalu,

andmine, teavad betoneerimis-

firma OÜ Concrete Floors eestvedajad Taavi Tamm ja Ville
Moor, kellel on Tallinnas betoonpõrandate valamine käsil kuuel
objektil. 6–7

kui ei tea, kuidas menüürea nuppe õigesti kasutada. Tihti aetakse
segamini kujundamine ja ümardamine, segadust võivad tekitada ka kuupäevad. 11

PÄEVA TEGIJA

Palo leppis kokku

X-tee-ehituseSoomeni

Infoliikluse tänavavõrgustiku X-tee liinid
pikenevad järgmisel aastal Soomeni.
Ettevõtlus- Ja infotehnoloogiaminis-

ter Urve Palo Soome rahandusmi-

Äripäev

nisteeriumi esindajaga allkirjastatud leping loob uue keeruka nimega MTÜ, mille lühend on NIIS
Ja mis hakkab paiknema Tallinnas. Selle tulemusena liiguvad
üle riigipiiride näiteks maksuja rahvastikuandmed. Kui kaks
pead on ikka kaks pead, siis kaks
riiki on kaks riiki: kulu ja kasu
saab jagada, pilt läheb selgemaks
Ja ideid jagub
rohkem.

Auaaltja kartmatult
Esmaspäev, 19. juuni 2017
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BALTI BÖRSID

Aina
vähem
ostukohti
Kuigi Balti börsidel on ridamisi
huvitavaid ja kasvavaid ettevõtteid,
tuleb ostu ajatamisel alahinnatud
aktsiaid tikutulega taga otsida. 14–15
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TELLIJATELE: Liimpuidu tootja Peetri Puit OÜ plaanib toodangu mahtu kolmekordistada.
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LÜHIDALT

Google saab Euroopa Liidult

rekordilise trahvi
Väljaanne Financial Times kirjutas, et Google
võib Euroopa Liidult saada kuni miljard eurot
trahvi.
Lähinädalatel peaks selguma, kas Google kasutas oma eeliseid otsingumootorina, et anda
oma teenusele Google Shopping teiste Jaeäride ees eelis. See tähendab, et kui inimene midagi otsib, pakub Google talle oma e-poodi
esimese võimalusena seda asja soetada.
Kui Google peaks trahvi saama, ulatub see
ilmselt miljardi euroni, mis on umbes 10%
Google’i emafirma Alphabeti aastakäibest.

Amazon ostab Whole Foodsi
Amazon andis teada, et ostab Whole Foodsi 13,7 miljardi dollari eest, vahendas Business
Insider.
Pärast uudise teatavaks saamist on Whole
Foodsi aktsia tõusnud pea 27% võrra.
Jeff Bezos teatas, et Whole Foods on paljude
inimeste seas väga populaarne, sest see pakub parimaid naturaalseid ja orgaanilisi toiduaineid. “Nad teevad imelist tööd ning me taha-

me seda Jätkata,” lisas Bezos ametliku pressiteate vahendusel.
Amazoni jaoks on tegu seni kõige suurema teÄripäeva kollektiiv

hinguga.

Idufirmad said tasuta
lepingupõhjad

uue kontorihoone, Lutheri

Ärimaja

ees. Fotod: Andras Kralla

ASUKOHT

Riskikapitalistid, Startup Estonia ja advokaadibürood panid kokku 15 tüüpilist lepingupõh-

Ja, mida idufirmad tegevust alustades või raha
kaasates tasuta kasutada saavad.
Paketis on 15 dokumenti, mida läheb vaja tegevuse alustamisel Ja esimeste investorite
kaasamisel, teatas riskikapitaliste ühendav organisatsioon EstVCA.
“Korrektsed lepingud ja dokumentatsioon on
sageli idufirma loomisel asi, millega Jäädakse
hätta,” ütles Startup Estonia juht Mari Vavulski.

Äripäeva kontor
kolis uude majja
Reedel töötas Äripäev
viimast päeva Pärnu
maantee 105 ärimajas,
kus keskpäeval langetati
maja ees lipud ja marsiti
koos üle Pärnu maantee
viadukti uue kontori ette.

kaubaalustetootmine

pakkekomponentide

Erinevate

HTtöötlus

kaubaalused.comTelefon
ja

,

51 05 565
invester@invester.ee
Alates esmaspäevast leiab Äripäeva aadressilt Vana-Lõuna 39/1.

Viimased pilgud Äripäeva vanale asukohale ja lippude lehvides teele uue
kodu poole.

ABIPAKETT
Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame

raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

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

Tõniste Kreekast: teha on veel palju
Märt Belkin Indrek Mäe
aripaev@aripaev.ee

Euroala rahandusministrid lõpetasid Kreeka abiprogrammi ülevaatuse ja otsustasid uue
laenuosa välja maksta. Tegelikust lahendusest on Ateena
küsimus siiski kaugel ja rahandusminister Toomas Tõniste
sõnul on teha veel palju.

“Arutelud olid intensiivsed,
kuid soov kokkuleppeks oli kõigil olemas ja see ka saavutati,”
rääkis alles selnädalal ametisse
astunud Tõniste kõneluste järel.

Värskel rahandusministril
tuli Luksemburgis toimunud
kõnelustele sõita vaid paar päeva pärast ametivande andmist.
Neljapäeval arutati euroala ministritega peaasjalikult Kreeka küsimust. Reedel kogunesid
ELi ministrid viimasele rahandusküsimuste arutelule enne seda, kui algab Eesti eesistumine.
Kreeka võlakriisi ärahoidmiseks otsustasid euroala rahandusministrid neljapäeval, et juba varem kokku lepitud abipaketist makstakse Ateenale väl-

ja 8,5 miljardit eurot. Kokkuleppega tagati, et Kreeka suudaks järgmiselkuul ära maksta
7 miljardit eurot seniseid võlgu.
“Tegemist on väga konst-

ruktiivse lahendusega ja see on
kindlasti Kreekale abiks,” ütles
Luksemburgi rahandusminister Pierre Gramegna. “Samuti
lisab see riigile rahvusvaheliselareenil rohkem usaldusväärsust, eesmärgiks on Kreeka ikka
turgudele tagasi tuua,” lisas ta.
Neljapäeval saavutatu oli
vaid ajutine lahendus.Võlakriis

hoiti küll ära, ent Kreeka küsimus on lahendusestveel kaugel.
Tõniste märkis, et Kreeka on
teinud edusamme ja võtnud
kohustusi täie tõsidusega, aga
abiprogramm lõpeb juba tuleval aastal.
Võla ülevaatamine seisab
ees siis, kui abiprogramm lõpeb. Eesti seisukoht on kindel
kohustusi maha kirjutada ei tohi. “Eestile on tähtis, et võlaleevendus ei puudutaks põhisummat,” rääkis rahandusminis-

ter Tõniste.
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Kohtutäitur sulges
tippkoka uue restorani

Eesti
kihutab

gi isiklikult Roman Zaštšerinski restorani vastu. “Kuid fakt on
see, et restoran on ehitatud ma-

Äsja uue restorani Mantel &
Korsten avanud tippkokk Roman Zaštšerinski meeskond
teatas oma Facebooki-lehel, et
reedel tõid kohtutäiturid Kadriorus asuvale restoranile määruse, millega peab restoran tegevuse kohe peatama.
“Oleme ise šokeeritud ja kur-

vad peame ka teidkurvastama
ning teavitama, et samal ajal,
kui meie oleme olnud avamistuhinas ning meil oli kaks suurepärast uue restorani avamisõhtut, siis külastasid meid eile õhtul (reedel toim) ka kohtutäiturid, kes olid saanud naabermaja proua ja tema advokaadilt ühe nädalaga uue hagi, hagi rahuldamise ning megakiire
määruse restorani tegevus kohe
peatada,” seisab restorani Mantel Korsten Facebooki-lehel.

jaelanike koduhoovi ning on
paari sammu kaugusel elanike akendest. Restorani avamine
ilmselgelt häiriks nende kodurahu,” selgitas Härma.
Ehitati keelust hoolimata

–

&

Häirib naabreid

Olukorra on põhjustanud Poska tänaval asuva söögikoha naabermaja elanikud eesotsas Baltikums Banks ASi Eesti esindaja Tatjana Sarapiga, kes on restorani vastu võidelnud kuid.
Eesti Ekspress kirjutas märtsis,
et restorani hoone kõrval asuva maja elanikud on söögikoha
avamise vastu, sest ostsid omale korteri vaiksesse jarahulikku
piirkonda, ent restorani avami-

sega see olukord muutuks. Teisalt asub roheline restoranimaja ärimaal, mille kohta Tallinna linnavalitsus on öelnud, et
“hoone on liigilt toitlustushoone” eelkõige seetõttu, et eksponeerida sealset huvitavat mantelkorstent.
Tatjana Sarap on võitnud tsiviilvaidluse nii esimeses kui ka
teises kohtuastmes, kaotas aga
halduskohtus, mis sisuliselt
ütles, et midagi muud kui restorani sellesse kohta ei saakski rajada.
Tatjana Sarapi nimel teatas
META Advisory Groupi vanemkonsultant Riin Härma, et Sarapil ega teistelkohtuvaidluses
osalevatel elanikel pole mida-

Aprillis toimunud kerge langu-

se järel pööras Euroopa Liidus
uute sõiduautode müük mais
taas tõusulainele.
Euroopa Liidu riikides müüdi mais 1,38 miljonit uut sõiduautot, mis ületas mulluse mai-

nile tulla üllatusena see, et seda ei või ehitada Sarapi ja teiste korteriomanike nõusolekuta. Kohus keelas restorani ehitamise kinnisvara omanikul
OÜ-l SLD Invest juba aasta tagasi, märkis Härmaja lisas, et seda
kinnitas ringkonnakohus.
“Kohtuotsust aga eirati ja
omavoliliselt ehitati restoran
siiski valmis. Lisan ka seda, et
enne neljapäevase kohtumääruse tegemist anti ka OÜ-le Mantel
ja Korsten võimalus seisukoht
esitada. Teadaolevalt nad seda
võimalust ei kasutatud. Niisamuti on jäänud vastuseta T. Sarapi varasemad pöördumised
otse restorani omaniku poole.”
Restorani Mantel Korsten
taga on restoranid Moon, Kolm
Sibulat ja Vaimu Stuudio loonud
kolmik Roman Zaštšerinski,
tema abikaasa Jana ja tädipoeg
Igor Andrejev.
ÄRIPÄEV.EE

ÄRIPÄEV.EE

Härma sõnul ei saanud restora-

Tippkokk Roman Zaštšerinski.

eest ära

kuu müügi umbes saja tuhande auto ehk 7,6% võrra, teatas autode müügi-ja teenindusettevõtete liit. Viie kuuga on Euroopas
müüdud 6,72 miljonit uut sõiduautot, mida on 5,3% rohkem
kui möödunud aastal.
Eesti automüük kasvas mais
ligi viiendiku võrra ning automüüjad suhtuvad kasvu optimistlikult.
Müük kasvas peaaegu kõigil
suurematel turgudel, välja arvatud Suurbritannias, kus uute
autode müük langes 8,5% võrra.
Saksamaal kasvas müük 12,9%,
Prantsusmaal 8,9%, Itaalias 8,2%
ja Hispaanias 11,2%.
Ka naaberriikideskasvab endiselt uute sõiduautode müük.
Nii Lätis kui ka Leedus kasvas
turg 9,1% ning Soomes 5,1%.
Mais kasvasid müüginumbrid ka kõigil suurematel autotootjatel. Euroopas on turu liidrid endiselt Volkswageni, PSAja
Renault’ kontsern.

–

FOTO: RAUL MEE

Euroopal
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OÜ AMV Logistics
korraldab 20.06.2017kell 10:00
Gruusia veini, brändi ja chacha
enampakkumise.
Enampakkumine toimub aadressil

Sinikivi tee 9 Lehmja, Rae vald 75306
Täpsema info saamiseks palume pöörduda
e-postil info@amvl.ee

Võta raamatupidajale appi
Raamatupidamise Praktik
ja avasta uusi tuluvõimalusi
ning kokkuhoiukohti!
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Äripäev
Tellimine: www.raamatupidaja.ee/rppraktik
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KURITEGU

Kohus mõistis
arveveski juhi
süüdi
Marge

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Ida-Virumaa arvevabriku juht
Andrei Leppik mõisteti süüdi ka teises kohtuastmes. Kok-

Selle otsusega on edastatud oluline sõnum: riik
võtab kriminaalsel teel
saadud tulu kurjategijatelt ära.

kuleppest prokuratuuriga ta
keeldus.
Viru ringkonnaprokuratuu-

rijuhtivprokurör Margus Gross
et tegemist oli mahuka
kriminaalasjaga. “Leppikute
süü distus on viimane tükk suuremast puslest,” kirjeldas Gross.
Viru ringkonnaprokuratuur
esitas Andrei Leppikule süüdistuse selles, et tema kontrolli all
äriühingud pakkusid ettevõtetele alates 2014. aastast arvevabriku teenust.

19. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee

Viru ringkonnaprokuratuuri
juhtivprokurör Margus Gross

POLIITIKA

Suurbritannia peaministeTrheresa May
praegu pingutusi
teeb
selle nimel, et saadaoma

Britid
lähevad
Brexiti-kõnelustele

parteile parlamendis
piisavalt toetust valitsuse

moodustamiseks.
FOTO:EPA

plaanita

rääkis,

Seitsmeks aastaks vangi

Kriminaalasjas sai enamik süüdistatavaid karistuse kokkuleppemenetlusega. Vaid Andrei Leppik ja Anastassia Leppik
ning nendega seotud ettevõte
Terrasport valisidvõistlevakohtumenetluse ja on nüüd kahes
kohtuastmes süüdi mõistetud.
Süüdistuse järgi legaliseerisid Leppikud kuritegeliku
ühenduse poolt 2014. aastal toimepandud maksupettuste tulemusel saadud kriminaaltulu.
Ehk siis kasutasid Terraspordi
soetamisel ja selle majandustegevuse Jõhvi linna jõusaali rajamise rahastamiseks kuritegudest saadudkriminaaltulu.
Esimese astme kohus mõistis läinud novembris 37aastase Leppiku süüdi maksupettustele kaasaaitamises, maksupettuste toimepanemise kaasaitamisele orienteeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ning
rahapesus.
Kohus karistas Leppikut
seitsme aasta pikkuse vangistusega ja mõistis rahapesus osalemises süüdika Anastassia Leppiku ning ettevõtte Terrasport.
Anastassia Leppikule mõisteti
karistuseks kaheaastane tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga ning Terraspordile rahaline karistus 4000 eurot.
–

–

Kui maakohus mõistis kuritegeliku ühenduse organiseerijale Andrei Leppikule karistuseks vangistuse ja vähendas esitatud süüdistuse mahtu, siis ringkonnakohus mõistetud karistust ei muutnud, rahuldas täies mahus prokuröri
apellatsiooni ja tunnistas põhjendatuks süüdistuse selle algses mahus.
Maakohtus leidis tõendamist, et Andrei Leppiku loodud
kuritegelikku ühendusse kuulus kolm inimest. Ringkonnakohus leidis aga, et kuritegeliku ühenduse liikmete seas oli
veel kuus isikut.
Andrei Leppikult ja Terraspordilt mõisteti maakohtus
konfiskeerimise asendamisena
välja kokku ligi 54 000 eurot.
Ringkonnakohus aga laiendas
konfiskeeritud varade ringi.
Oluline sõnum
Margus Gross ütles, et krimi-

naaltulu konfiskeerimine on
prokuratuuri kindel põhimõte,
eriti maksuja majanduskuritegudes. “Selle otsusega on edastatud oluline sõnum: riik võtab
kriminaalsel teel saadud tulu
kurjategijatelt ära.”
Süüdistuse esitanud Viru
ringkonnaprokuröri Rita Hlebnikova sõnul on tegemist suure töövõiduga, kuna maksupettustega IdaVirumaal tegutsenud kuritegelik ühendus sai likvideeritud. Hlebnikova lisas, et
asja õnnestus kiiresti menetleda tänu maksuja tolliameti
uurimisosakonna Ida talituse
töötajatele.
Ringkonnakohtu otsuse saab
vaidlustadakuu ajajooksul.

ENERGIA

Ruhnu saab uue
elektrilahenduse
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Seni peamiselt diiselgeneraatorite toel elanud Ruhnu saarele tuleb hiljemalt ülejärgmisel
aastal ka taastuvenergia.

“Elektrilevi soovib saarele
luua lahenduse, mis kasutaks
taastuvenergiat, oleks keskkonnasõbralikum ja annaks kokkuvõttes ka madalamaelektrienergia hinna,” rääkis võrgufirma
pressesindaja.
Elektritootja leidmiseks kuulutas Elektrilevi välja riigihanke. Võitja saab endale 10 10
aasta pikkuse lepingu ja peab
tagama Ruhnul elektritootmise
koos varustuskindlusega.
+

Elektri tootmiseks annab
Elektrilevi olemasoleva diiselelektrijaama, mis jääb kuuluma
võrgufirmale. Hanke võitja kohustub looma sinna uue taastuvenergialahenduse. Seejuures peab uus lahendus võimaldama katta vähemalt 50% tarbitud elektrienergiast taastuvatest allikatest.
Võitja peab süsteemid ise
projekteerima ja ehitama ning
katma ka diiseljaama jooksva
hoolduse ja kütusekulu.
Hanke võitja peab Ruhnul
elektrit tootma hakkama hiljemalt 2019. aasta oktoobri lõpus.
Elektri ostjaks ja hulgimüüjaks
jääb Elektrilevi.

Suurbritannia on teatanud, et ametlikud
läbirääkimised Euroopa Liidust
lahkumiseks algavad täna, ent siiani on
äärmiselt ebaselge, millised on täpselt
brittide seisukohad.
Kadri Põlendik
kadri.polendik@aripaev.ee

Äripäev
Ülemöödunud nädalal toimunud üldvalimistel kaotasid peaminister Theresa May

nud oma tootmise viia riigist välja, kui neid
peaks ees ootama takistused või piirangud
EList inimeste palkamisel. Kui britid tahavad säilitada Euroopaga tihedaid majandussuhteid, tuleb neil tõenäoliselt immigratsiooni teemal järeleandmisi teha.
Londonis paikneva mõttekoja Euroopa
Reformikeskus asedirektor Simon Tilford
ütles, et Euroopa Liit saab läbi rääkima hakata alles siis, kui Suurbritannia on jõudnud üksmeelele, kuidas edasi minna. Ja see
saab juhtuda ainult siis, kui Briti poliitikud
hakkavad avalikult arutlemaBrexitit painavate dilemmade üle.
Rahandusminister Hammond, kes väidetavaltoleks oma töökohast ilmajäänud, kui
May oleks saanud suurvõidu, ütles reedel,
et Brexitikõnelustel tuleb esikohale panna
majandushuvid. “Minu selge nägemus on
ja ma usun, et selline nägemus on enamikul
brittidel et läbirääkimistele minnes peaksime esmajärjekorras kaitsma töökohti, majanduskasvu jamajanduslikku heaolu,” ütles minister.

juhitavad konservatiivid parlamendis enakahtlus, kas tema jäik strateegia Euroopa Liidust lahkumiseks jääb
kehtima. Suurbritannia rahandusminister
Philip Hammond rääkis reedel juba märksa pehmemas toonis, kirjutas CNN Money.
May üritab endiselt püüda PõhjaIiri
unionistide partei toetust, etta saaks kokku
hääled valitsuse moodustamiseks. Nimelt
jäi konservatiividel parlamendis üksi valitsemisest puudu kaheksa kohta, mis nüüd
loodetakse katta PõhjaIiri erakonna Demokraatlik Unionistide Partei (DUP) kümne kohaga. DUP pooldas Brexitit, ent on samas teadlik sellest, et suurem osa põhjaiirlastest pooldas ELi jäämist, kirjutas BBC.
Kuigi parteidel on üksjagu sarnasusi, erineMajandus soosib leebemat lähenemist
vad mõningad nende seisukohad, mis ilmselt on kõnelusi raskendanud. Läbirääkimi- Hammond, kes pooldab üleminekuperioosed kahe partei vahel on kestnud umbes nä- di, et Briti ettevõtted saaksid kohaneda eludala ja see, kas Mayl õnnestub enda selja ta- ga väljaspool ELi, eimaininud sõnagagi imha saada parlamendi enamus, peaks selgu- migratsiooni. Ta ütles ka, et Ühendkuningma kolmapäeval.
riik läheb läbirääkimistele siira sooviga teSamal ajal arutatakse selle üle, kuidas ha koostööd ja nii riigile kui ka liidule paripeaksid britid minema ELiga läbirääkimis- ma lahenduse leidmisel võetakse pragmaatele. “Teemad, millega peame tegelema, on tiline lähenemine.
erakordselt keerulised tehnilisest, juriidiSuurbritannia majandusnäitajad hakkalisest ja finantsilisest vaatepunktist,” ütles vad tasapisi toetama niiöelda pehmemat
eelmisel nädalal Michel Barnier, kes on Eu- Brexitit. Aina kerkivatest hindadest ja muutumatust palgast rõhutud tarbijad on viiroopa Liidu ülemläbirääkija.
Täna Brüsselis algavatel läbirääkimis- mastel kuudel rahakotisuud sulgenud. Potel kohtuvadki Barnier ja Suurbritannia liitilise segaduse pärast on ettevõtjad panBrexitiminister David Davis. Ministri bü- nud investeeringud ootele.
roo teatelkeskendutakse esimestel istungiÄhvardavad pilved kogunesid juba vatel sellele, kuidas kõnelusi üles ehitada. See- hetult pärast referendumi tulemuse selgujärel asutatakse arutama, millised õigused mist, kui nael kukkus aastakümnete maon Brexiti järel nendel Euroopa Liidu kodadalaimale tasemele, sest investorid kartnikel, kes elavad Ühendkuningriigis, ja neil sid, et Suurbritanniakaotab eelisligipääsu
brittidel, kes elavad mandril.
Euroopa turule. Kõige hiljutisem hoiatusmärguanne tuli neljapäeval, kui selgus, et
Valimised panid May sundseisu
mais vähenes jaekaubanduse käive võrreldes aprilliga 1,2%.
May on varem lubanud Suurbritannia täielikult eemaldada ELi kaubandustsoonist ja
kärpida liidust Ühendkuningriiki tulevate
inimeste hulka. Ta isegi ähvardas EList lahkuda, jättes maksmata kopsaka lahutusarve
ja sõlmimata uue kaubandusleppe.
Kuid ootamatu valimistulemus on pannud May sundseisu. Ettevõtjad tahavad säilitada tihedamaidsuhteidEuroopaga ja nad brittidest toetab YouGovi küsitluse
survestavad peaministrit, etta oma lähene- andmetel May koostööd põhja-iiri
mist muudaks. Näiteks Airbus on ähvardaunionistidega. Vastu on 48%.
muse ja kerkis

–

–,

27%
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Saksamaa ja Austria kaitsesid Venemaad
Tuul
harry.tuul@aripaev.ee

Harry

Saksamaa ja Austria kritisee-

risid nädala lõpus USA kavandatavaid sanktsioone Vene-

rid kolmapäeval toetada sanktsioonide laiendamist Venemaa
vastu just energiasektoris. Saksamaa ja Austria vaatevinklist
on see ajendatud USA huvist ise

maa vastu, mis annaks löögi ka
Euroopa ettevõtetele, kes osa-

müüa Euroopasse maagaasi.

levad Nord Stream 2 projektis,
ning süüdistasid USAd majandushuvide politiseerimises.

teistsugune. “USA senati otsus

“Euroopa energiavarustus on Euroopa, mitte Amee-

rika Ühendriikide asi,” teatasid Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ja Austria kantsler
Christian Kern ühisavalduses.
Nimelt otsustasid USA senaato-

Eestist paistab pilt siiski
karmistada majandussanktsioone Venemaa vastu on vahetu reaktsioon Kremli sekkumisele Ühendriikide valimistesse
läinud aastal,” selgitas Eesti vaatevinklit riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
Eelnõu järgi ei tohi näiteks
ükski Venemaa energeetikasek-

tori ettevõtetelepakutav krediit,
alates 1 miljonist dollarist, kesta kauem kui 30 päeva. “Eriti on
see Venemaale valus uute toruühenduste ning maardlate kasutuselevõtmist silmas pidades“
rääkis Mihkelson.
Ta jätkas, et eelnõus tehakse samuti raskemaks presidendi võimalus iseseisvalt sanktsioone leevendada, mis tuleneb
kartusest, et president Trump
võiks kongressist mööda minnes omakäeliselt sanktsioonid
tühistada.“Eelnõu peab Trump
nüüd kinnitama või tagasi lükkama. Samas oleks raske eelda-

VIIME SIND
MAAILMA!

I

fi

da, et sedavõrd veenev kahe partei toetus annaks Valgele Maja-

le võimaluse eelnõu vetostada.”
Gabriel ja Kern hoiatasid, et
sanktsioonide tugevdamine Venemaa vastu kahjustab riikide
koostööd Ukraina kriisis.
“Ähvardada ettevõtteid Euroopa riikides karistustega
USAst, kui nad osalevad maagaasiproj ektides koos Venemaaga või rahastavad neid, tutvustab täiesti uut negatiivset kvaliteeti Euroopa ja Ameerika suhetes,” teatasid nad. Mihkelsoni sõnul olid avaldused suunatud riigi sisse.
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VÕI TOOME
MAAILMA
SINUNI?
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KUIDAS?

Täna on vähe edukaid ettevõtteid, kes

Danske Banki esindused 1B tähtsamas finantskeskuses

ei sooviks tegutseda rahvusvahelisel

on väravaks, mille kaudu saame viia Sinu ettevõtte kas

turul. Danske Bank on suurimaid

panku siinses regioonis.

või kogu maailma. Tänu 3000 partnerpangale suudame
finantseerida kõiki vajalikke tehinguid.

Tänu sellele saame aidata piiriülestes
tegemistes ka Sinu ettevõtet ja tuua

Meie võimekus on küll globaalne, kuid selle keskpunkt
paikneb Läänemere-äärsetes riikides. Sinu heaks tööta-

maailma Sinuni.

vad Põhjamaade parimad eksperdid, kes aitavad Sul
langetada õigeid otsuseid õigel ajal.
Teame, kuidas viia Sinu ettevõtet elukaarel edasi, sest
oskame näha, kus asub Su ettevõte täna, millised on
väljakutsed ja eesmärgid, mis tagavad jätkuva arengu.

Tänu sellele saame viia Sind maailma.

KAS LÄHEME? VÕI TOOME?
Mõtleme koos läbi.
ariklient0danskebank.ee
tel 675 2000

//

Enne finantsteenuste kasutamist tutvu teenuste tingimustega.
Vajadusel küsige lisainfot telefonil 6 800 800»või www.danskebank.ee

Danske Bank

!
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MIS ON MIS

TASUB TEADA

OÜ Concrete Floors

Mis on kiire kasvu
põhjused?

Asutatud 08.04.2011.
Tegevusala Valab

betoonpõrandaid.
Tegevjuht Ville Moor.
Omanik Taavi Tamm.
Gaselli TOPis 54. kohal.

Töötajaid 12.
Tehtud töid: viilhall Keilas
(15 000 2,2012), Laagri tennisekeskus (1300 2 ,2015), Põhja Rimi supermarketi juurdeehitus (700 2 ,2016), Tallinna Sadam ASi Vana-Sadam (2500
2,2016).

m

m

m

m

KES ON KES

Ville Moor ja
Taavi Tamm
Ville Moor

Ja Taavi Tamm on

poolvennad.
Ville Moor on lõpetanud Valga
Kutseõppekeskuse mööblitislerina, Taavi Tamm on lõpetanud

Paide Kutsekooli (praegu Järvamaa Kutsehariduskeskus) teedeehitajana.

Ville Moor töötas aastatel
2005–2008 OÜs Rausberg Ehitus ja 2008–2011 juhtis koos
sõbrast kompanjoniga betoneerimisfirmat OÜ EVEX Arendus (kustutatud äriregistrist
2013. aastal).
Taavi Tamm on töötanud katusetegijana ja klaasfassaadide
paigaldajana.
ALLiKAS: OÜ COnCRETE FLOORS,

ÄRIPÄEV

19. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee

Aastatel 2013–2015 kasvas OÜ
Concrete Floors käive 2,99 korda
ja ärikasum 21,59 korda.
Kauaaegsed partnerid. Betoonpõrandate valamisele spetsialiseerunud ettevõte on tänu heale ja
kvaliteetsele tööle saanud ehitusfirmade seas üksjagu kliente, kes
tellivad neilt taas ja taas: AS Merko Ehitus, OÜ Astlanda Ehitus,
AS Skanska, OÜ Mitt & Perlebach
jt. Concrete Floorsi põhiobjektid
on suured betoonpinnad, näiteks
parklad ja laohooned. Monoliitbetooni firma ei tee.
Ehitusbuum.Tööd on firmal
kogu aeg olnud, ent eriti on tellimuste maht kasvanud eelmise
aasta kevadest. Mullu aprillist pärineb Concrete Floorsi rekord, kui
kuu aja jooksul valati 11 500 m2
betoonpõrandaid. Betoneerijate

töö on üldjuhul hooajaline, ent tänavune soe talv võimaldas peaaegu kogu aeg betoonitöid teha. Ettevõtte töötajate arv suurenes eelmisel aastal kolmandiku võrra, firmas töötab 12 inimest.

21

korda kasvas Concrete
Floorsi ärikasum aastatel
2013–2015. Käive kasvas
samal ajal ligi kolm korda.

Betoneerija kolm
soovitust

1.

ära pelga füüsilist

tööd. Kõige parem on,
kui väikeettevõtte juhtfiguurid ise kogu aeg ninapidi tööprotsessis osalevad. Kui on vaja
nädalavahetusel midagi pakilist teha, siis pigem teen ise. Näiteks on meil vahel ette tulnud,
et reedel valatud betoonpõrandat on vaja nädalavahetusel kasta. Meie firmas nii ei ole, et töömehed peavad nädalavahetusel töötama, lähen ja kastan selle põranda ise ära.
raha ei kasva puu otsas. Raha teenimine
ei ole kerge, selleks tuleb palju tööd teha. Eriti hästi saad
sellest aru siis, kui ise selle nimel
kogu aeg vaeva näed ja töömeestega koos rügad.
Ole põhimõttekindel.
Meie teiste tehtud jamasid korda ei tee, põhimõtteliselt ei tee. Turul tegutseb üksjagu soss-seppi, kes sõnades on kõvad betoneerijad, ent tulemuseks untsu keeratud põrandad. Paar aastat tagasi oli ühe objekti asjus kõik kokku lepitud, kui
tellija helistas eelneval õhtul ja ütles, et leidis odavamad mehed,
kes tulevad ja teevad betoneerimise ära. Kaks päeva hiljem helistas mees tagasi: tulge vaadake,
miski on tuksis, äkki saate ära parandada. Ma ütlesin talle, et palju
õnne ja head aega.

2.
3.

EDULUGU

Betoneerijad
kindlal pinnal
Raplamaalt Kärust pärit
poolvendadel Ville Mooril
ja Taavi Tammel on kindel
jalgealune olemas nad
on oma kutsumuse
leidnud betoonpõrandaid
valades.
–

Väinu Rozental
vainu.rozental@aripaev.ee

date valamisele. Ettevõtte hea töö on ehitusfirmadele jatellijatele silma jäänud, nende
poole pöördutakse üha enam ja see on taganud edu Concrete Floors jõudis Gaselli
TOPis suisa 54. kohale. Firma asutajad on
poolvennad, kuus aastat vanem Ville on koduküljel kirjas kui ettevõtte pealik ja noorem Taavi kui Ville parem käsi. Peresisese kokkuleppe järgi on firma omanikuks
ametlikult märgitud Taavi Tamm.
–

Töö käib mitmel rindel

OÜ Concrete Floors tegevjuhtVille Moor

Kokkusaamiseks pakub Ville kell kaheksa hommikul Tallinna Lennusadama kõrval asuva ehitustandri ajutist parklat. Aeg
ja koht on valitud teadlikult vähem kui
tunni pärast peab Moor olemalähedal asuval ehitusobjektil, etvastu võtta betooniauto, tõmmata kummikud jalga ning hakata
korterelamus põrandaid valama. Pärastlõunal tuleb aga betooni valada juba järgmisel,
Nõmme teel asuval objektil.
“Meil on praegu käsil Tallinnas kuus objekti,”räägib Moor. “Mõnes kohas ei saa iga
päev tööd teha, näiteks kui meie poisid on
aluspinna ettevalmistuse ära teinud, tulevad torumehed ja panevad kolm-neli päeva põrandakütet maha. Siis pean poisid
–

Äripäev
“Me teeme töömeestega koos tööd ja see on
üks edu pant,” toonitab OÜ Concrete Floors
tegevjuht Ville Moor. “Paneme meelsasti
kummikud jalgaja töötunked selga, ise käime objektidel betoonivalamas japõrandaid
lihvimas. Betooni valamine ja lihvimine on
füüsiline ja kurnav töö.”
Raplamaal registreeritud Concrete
Floors on spetsialiseerunud betoonpõran-

teistele objektidele saatma.” Ettevõttes töötab 12 meest.
Objektidele,kus Concrete Floors teeb allhanget, tellib peatöövõtja betooni. Enamik
objekte on aga firma enda varustada. “Nädal või kaks tuleb ikka ette teatada, et sul on
vaja betooni selleks ajaks sellele objektile,”
märgib Moor. “Ma tellinbetooni peamiselt
ASist Betoonimeister. Ehkki ehitussektoris
käib praegu jubeandmine, pole betoonitellimisega seni probleeme olnud.”
Moor on betoonivaluga tegelenud üle
kümne aasta. Pärast Valga Kutseõppekeskuse lõpetamist ta õppis mööblitisleriks,
–

KINNISVARA

ÄRIPINDADE

Korterite pööritamine
pani ostjad võistlema

MÜÜKI ÜÜR| ARENDUSED

Tarvo Tavast
Gsm: +372 552 0931
E-post: tarvo@skanton.ee

Kuna sobilikke remonti vajavaid kortereid, mida ostetakse
renoveerimiseks ja edasimüümiseks, on jäänud vähemaks,
on ostuhuviliste seas tekkinud
Uus Maa teatel konkurents.
Selliselt toimimist nimetatakse Uus Maa Kinnisvarabü-

maakleri Egon Juhansoni
sõnul flippimiseks ning see on
end hästi ära tasunud olukorras,
kus elanike sissevool Tallinna
jätkub, sest ikka leidub neid, kel
võimalus osta äsja remonditud
optimaalse suurusega järelturu
roo

Sk

Betoneerimine ei ole
sama vaikne töö nagu
kudumine. Me teeme
masinatega, näiteks lihvimismasinaga, lärmi, aga
meil on teinekord vaja
põrandat õhtul lihvida.

SKANTON

korter. Samamoodi on endiselt
saadavalkortereid, kus viimane
remont tehti ehk 1990. aastatel
või nõukogude ajal.
“Aastaid aktiivsena püsinud
kinnisvaraturu tingimustes on
niisuguste korterite hulk mõistagi vähenenud, mis on tekitanudhuviliste seas paraja konkurentsi, sest uusihuvilisi investorite näol on endiselt peale tulemas,” kommenteeris Juhanson.
Huvi remonti vajavate korterite vastu on kasvanud ka niiöelda tavatarbijate seas.

Aktiivsus ja nõudlus paistavad Juhansoni sõnul silma ka
pakkumiste hulgas ning seal
tuleb manitseda nii ostjaid kui
ka müüjaid. “Potentsiaalne ostja on tihti investor, kes on nõus
korteri ostma turuhinnaga, mis
tähendab, et ülehinnatud pakkumist ta ei vaata. Teisalt tasub ka flippijal olla kahe jalaga
maa peal ning täpselt hinnata
kinnisvaraturgu ja tulevase, juba valmis korteri ostja võimalusi,” ütles ta.
ÄRIPÄEV.EE
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Äripäeva gaselli rubriik, kus

kir-

jutame kiiresti arenevatest väike-

firmadest Ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus.
Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmed on ettevõtte müügitulu Ja ärikasum enne makse aastatel 2013,
2014 ja 2015. 2013. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni
ja aastatel 2013 2015 kasvama käive ja ärikasum vähemalt 50%.
TOPi jõudis tänavu 875 ettevõtet.
Gaselliliikumist toetavad LHV
ja Markit.
–

LOE ÄRIPÄEVAST

Viimati ilmunud lood
gasellettevõtetest
“Järvamaa firma küpsetab kasumit” Järvamaa firmast OÜst
Thermoarena 26.04.2017 lehes.
“Raamideta tegutsev raamija”
Tallinna firmast OÜst Ramino Art
03.05.2017 lehes.
“Soomlane majandab Hiiumaal
sadamat“ Hiiumaa firmast OÜst
Roograhu Sadam 02.06.2017 lehes.

Tallinnas nõmmel Idakaare
teel eramu põrandat betone rimasT.a vipunase dres iplu si jalühikestepükstega,

Ville punase

dressipluusija

pikkade pükstega.

Tegelevad asjaga, mis

meeldib
Ivar Tänover
OÜ Hausers Ehitus objektijuht

Mul oli Ville Mooriga mõningane töine kokkupuude siis, kui
ta tegutses veel EVEX Ehituses,
tõsisem koostöö Hausers Ehituse ja Concrete Floorsi vahel
algas 2013. aastal.
Concrete Floors on igal aas-

tal valanud põrandaid mitmel
objektil, peamisel ehitame korterelamuid. Oleme neilt
tellinudbetoneerimistöid üha
uuesti, sest nende töö kvaliteet
on väga hea. Põrandavalus on
kõige olulisem tasasus.
Mul ei ole vahet, kumma
Concrete Floorsi juhtfiguuriga suhtlen, kas Ville Moori või
Taavi Tammega. Kui üks pameie

rasjagu ei vasta telefonile, vastab teine. Nad mõlemad teavad, mida mina nõuan, ja mina tean, mida nemad pakkuda

suudavad.
Nad ei kirtsuta kunagi nina, vaid teevad asja ära, kui
vaja. Tegu on kohusetundlike meestega, niisama nalja ei
tee, ent samas on nad rõõmsameelsed. Mulle meeldivad inimesed, kelle puhul on näha, et
nad tegelevad asjaga, mis neile meeldib.

Foto:ANDRAS

KRALLA

LOEVEEBIST
www.aripaev.ee/gasell

ent tislerina pole päevagi töötanud tuli ta
Tallinna ja asus tööle OÜsse Raudberg Ehitus, kus tegeles põrandate ettevalmistamisega.Kolm aastat hiljem asutas koos sõbraga OÜ EVEX Arendus ja keskendus betoonpõrandate valamisele. Sel ettevõttel ei läinud masu tõttu kõige paremini ja 2011. aasta aprillis asutas ta koos poolvennaga Concrete Floorsi.
“Me oleme betoonpõrandate tegijad, nii
nagu firma ingliskeelne nimigi ütleb,” ütleb
Moor, otsib kaubikustüles suure kalendri ja
tsiteerib uhkusega ettevõte reklaamlauset:
““Kui põrand, siis betoonist, kui betoonist,
siis Concrete Floorsist!”. Vennaga koos mõtlesime selle välja,” lisab ta.
Tegelikult pakub firma oma kodulehel
erineva kattega põrandaid, nagu EPO, PVC
või laminaatkate. Neid põrandaid teevad
teised firmad Concrete Floorsile allhanke korras.
–

Võõrast praaki ei paranda
Moori sõnul on konkurents turul vägagi tihe. “Betoneerimisfirmasid ei ole justülearu
palju, aga on üksjagu härrasid, kes on Soomest tagasi tulnud ja arvavad, et on head betoneerijad,” räägib ta. “Nad solgivad turgu.

Nad ei tee tööd mitte mustalt, vaid löövad
hinna alla, et objektid ja töö kätte saada.”
Moor on end teemaga üles kütnud ja jätkab samal lainel: “Sageli ei oska need sosssepad nõuetekohaselt betoneerida, keeravad põranda nässu ja pärast kutsutakse meid, et aidake asi ära parandada. Me ei
hakka põhimõtteliselt teiste praaki parandama, las tellija tegeleb ise oma jamaga.”
Võimaliku konfliktsituatsioonina toob
Moor esile veel betoneerimistöödega kaasneva müra. Majaelanike kaebuse peale on
mõnikord isegi politsei objektile tulnud
ja käskinud töö lõpetada. “Betoneerimine
ei ole sama vaikne töö nagu kudumine. Me
teeme masinatega, näiteks lihvimismasinaga, lärmi, aga meil on teinekord vaja põrandat õhtul lihvida,” seletab Moor. “Lihvida tuleb õigel ajal ja see sõltub betooni kallerdumisest. Talvel ja sügisel ei kallerdu betoon paraku nii kiiresti.“
Äkki viskab Moor pilgu kellale ja ütleb,
et nüüd on viimane aeg kohati käredaks
kiskunud jutt lõpetada. “Betooniauto on
kohe-kohe saabumas. Meil on reegel, et kes
tööle hiljaks jääb, peab teistele kohvi tooma,” põhjendab ta muiates objektile kiirustamist.

TURUNDUS

Olümpia kaotas McDonald'si raha
McDonald’s otsustas lõpetada oma 41 aastat kestnud spon-

sorluslepingu olümpiamängudega kolm aastat enne tähtaega, teatas Rahvusvaheline
Olümpiakomitee (ROK).
Otsus näitab, et USA kiirtoi-

dukett keskendub rohkem oma
põhitegevusele, samuti seda, et
olümpiamängude sponsimiskuludkasvavad ja telereitingud
kahanevad, kirjutas Reuters.
McDonald’si tehing pidanuks kestma Tokyo olümpiamängudeni 2020. aastal. Kokkuleppest taganemisega hoiab
ettevõte tulevaste OMide arvel
kokku ilmselt sadu miljoneid
dollareid. Kiirtoidukett on vii-

masel ajal püüdnud kulusid
kokku tõmmata ja investeerida toidu kvaliteedi, restoranide
teenuse kvaliteedi ja veebitellimuste parandamisse. Tihe konkurents on hakanud ettevõtte
müüginumbreid kahandama.
Olümpia ei ole eksklusiivne

Toidufirma selline käik võib olla märk sellest, et üha rohkem
tarbijabrände ei pea enam OMi
eksklusiivseid sponsorluslepinguid turunduse oluliseks osaks.
Leitakse, et soodsam on koostöö
otse sportlastega või konkreetsete riikidega, mitte ROKiga.
Veelgi enam, alates 2008.
aastast on hakanud OMi te-

lepubliku hulk kahanema,
mis omakorda võib vähendada sponsorireklaamide väärtust. Näiteks mullu Rio de Janeiros toimunud olümpiat jälgisid paljud huvilised sotsiaalmeediavahendusel. USA telekanal NBCUniversal teatas, et Rio
olümpiat jälgis 8,6% vähem silmapaarekui Londoni olümpiat
2012. aastal.
ROKis sponsoritehinguid
nõustada aidanud allikas ütles, et sellised toetajad nagu
McDonald’s kulutavad OMi
sponsimisele ligi 25 miljonit
dollarit aastas või umbes 100
miljonit nelja aasta jooksul.
ÄRIPÄEV.EE

OÜ Saaremaa Saunad
Saare mk, Kudjape küla,
Lääne-Saare vald,
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Mob: +372 510 7095
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Saaremaa Saunad OÜ
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Tuulefirma püüab päikest
Praegu Eesti suurimaks tuuleenergia tootjaks peetava ja äsja Lätti pelletitoomise ning
koostootmisjaama rajanud Nelja Energiaga seotud investeerimisettevõte püüab samuti päikest.
KOMMENTAAR

Alyona Stadnik

Potentsiaali on

alyona.stadnik@aripaev.ee

Martin Kruus
Nelja Energia juhatuse esimees

Äripäev
Tallinnas tegutsevja Nelja Energia aktsionäridega seotud investeerimisettevõte Marble
Invest OÜ tütarettevõte Ubik Solutions valmistas koostöös TTÜ teadlastega uudse päikeseenergia muunduri, mis on mõeldud
väiksematele päikeseenergia lahendustele.
“Päike ja tuul on mõnes mõttes konkurendid, aga praktikas tegutsevad paljuski
eri nišis. Kui tuuleenergia on suurenergeetika tootmisviis, siis päikeseenergia on pigem väike ehk hajutav energeetika, kus tarbija ise toodab energiat,” selgitas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus. Tema
sõnul on päikeseenergia pluss see, et tootmisvahendit on küllaltki kerge integreerida ehitisega. “Ta sobib sinna, ei häiri naabreid jne. Teine suur pluss on, et kuna tootmine on tarbija lähedal ning toodetud energia saab otse ära tarbida, võidab võrgutasude arvel kolmandiku arvest,” rääkis Kruus.
TTÜ 2016. aasta teadlane ja Ubiku tehnoloogiajuht Dmitri Vinnikov selgitas, et
Ubiku toode on tema pikaajalise teadustöö väikelaps. “Kolme aastaga oleme edukalt jõudnud lõpptulemuse lähedale ning
tuleb tunnistada, et maailmas teist sellist
lahendust ei ole, see on täiesti unikaalne,”
tõdes Vinnikov.
Ubik Solutionsi tegevjuhi Hannes Agabuse sõnul on ettevõtluse poole pealt koostöö teadlastega paras väljakutse. Tegemist
oli ka ülikooli jaoks esimese õppetunniga, kuidas teadus äriks muuta. Kuidas patendi registreerimine korraldada, millal ja
kelle nimele.

Kui energiasüsteemi ühes
otsas on tarbija, siis teises otsas suured energiatootjad,
sh tuulepargid.
Meie laiuskraadil para-

ku ei suuda päikeseenergia tuuleenergiale suurtootmises konkurentsi pakkuda ning jääb kallimaks kui
tuuleenergia. Eestis on tehtudka nn põlluprojekte, aga
kuna taastuvenergia toetused hakkavad lõppema, siis
on ka need projektid pigem
ajalugu.
Kindlasti liigub päikeseenergeetika suuremate tarbijate juurde:kortermajad,
büroohooned. Näen Eestis
päikeseenergeetikal potentsiaali kõigi selliste variantide puhul, kus on piisavalt
ruumi panna päikesepaneel
oma kinnisvara külge või vahetusse lähedusse.

Maailma val utadaplaanivUbik Solutionsi meeskond,

kes lõi omalaadse
päikeseenergia

muunduri.
FOTO:

Töötab ka Eesti ilmaga
Vinnikov selgitas, et päikeseenergeetika tavapraktika on selline, et mitu päikesepaneeli on omavahel järjestikkuühendatud ning
lõpus on üks suur muundur, mis muundab
päikesepaneelide toodetudalalisvoolu võrgukõlbulikuks vahelduvvooluks. Päikesepaneeli tõhusus sõltubki ilmaoludest ja pa-

ANDRAS

KRALLA

neeli varjutusest ning sellesttulenevaltkõiguvad ka paneeli väljundvõimsus ja energia toodang.
“Meie Optiverteri innovaatiline, nn varjutusest sõltumatu maksimaalse võimsuspunkti jälgimine (
shade-tolerant maximum
power point )
tracking võimaldab efektiivse
energiatootmise isegi oluliselt varjutatud
päikesepaneeliga. Sellega tagatakse maksimaalne energiatootlus isegi siis, kui näiteks paneeli kaks elemendijada kolmest on
määrdunud, kaetud lume või puulehtedega
ning seetõttu kas täielikultvõi osaliselt varjutatud,” märkis Vinnikov.
Ubik Solutionsi juhatuseliikme ja tegevjuhi Andre Lindvesti sõnul sobib muundur
kõikidele paneelidele ehkklient ei pea vaeva nägema, et aru saada, kas see sobib talle või mitte. “Meie suurim konkurentsiee-

lis tulebki sellest, et kehvemates tingimustes, näiteks päikesepaneeli osalise varjutuse puhul, suudab meie muundur paneelist
umbes 30% võrra rohkem energiat kätte saada,” märkis Lindvest.
Agabus lisas, et nad on pannud kogu loo
ühte seadmesse. “Kui tavaliselt on vaja veel
lisaseadet, mis loeb ja edastab toodangu
andmeid, siis meil on kõik ühes tootes. Kogu tarkus on üheskoos,” tõdes ta. “Oma päikesepaneelide infot saab kasutaja monitoorida veebirakendusest(FlowEM toim), mille nimetusele on toote paremaks turunduseks ja müügiks kaubamärgi kaitse peale
võetud,” täpsustas Agabus.
–

Suured plaanid

Toodet arendatakse veel edasi, paralleelselt toimub testimine ja alustatud on serti-

fitseerimisega, etjõuda sel sügisel tootmise
ja müügiküpse tooteni Euroopa turu jaoks.
Vinnikov selgitas, et kõik liigub sinnapoole, et aastal 2020 hakkab Euroopa Liidus kehtima nullenergiamajade energiatõhususe direktiiv. “Kõik avaliku sektorihooned, mida hakatakse aastast 2018 ehitama,
ja eramajad 2020. aastast, peavad vastama
liginulleenergiahoonete tingimustele,” lausus Vinnikov. “Selle kriteeriumi saavutamine motiveerib päikesepaneelide paigaldamist. Väikeste kodumajapidamiste tasemel ei hakata massiliselt tuulikuid installeerima, küll aga sobib lahenduseks päikeseenergia.”
“Ambitsioon on vallutada kogu maailm,
samas selleks, et seda saavutada, on vaja
arendusse investeerida,” tõstis lati kõrgele
tegevjuht Andre Lindvest.

TAUST

Mitme katsetuse kaudu
ubik Solutions oÜ loodi 2011.
aasta detsembris. Algul arendati kütuselementi teenindavat
muundurit ja jõuti välja mitme
prototüübini. Kuna selleks ajaks
oli kütuseelementidel põhinevate elektrijaamade turg kokku kuivanud, hakati katsetama teiste
taastuvenergia võimalustega.

Arendusse läksid 3,2 kW päikeseenergia muundur ja 5 kW väi-

kesele tuuleturbiinile mõeldud
muundur. Kuna esimese puhul
oli tegemist küll väga perspektiivika, kuid samas konkurentsiti-

turuküpse tulemuseni
heda turuga, ja teise puhul väga
väikese ehk n-ö nišituruga, siis
2014 tuli otsustada, millega edasi liikuda. Siis mõeldigi, et äkki
on midagi, mida ei ole vähemalt
Euroopas eriti propageeritud
ning mille puhul saab ära kasutada olemasolevat tehnoloogiat
ega peaks nullist arendama hakkama. Sealt sai Optiverteri tehnoloogia teekond alguse ning

praeguseks on jõutud turuküp-

se tooteni. Patenti on laiendatud
USAs ja lõplikku patendi kinnitust oodatakse Euroopa Liidus.

PANE TÄHELE

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

Hooned peavad ise end energiaga varustama
Vastavalt ELi direktiivile on liikmesriigid, sh Eesti, kohustatud
uute ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete puhul järgima
energiatõhususe nõudeid. Hooned peavad tootma sama palju
energiat, kui tarbivad.
Pärast 31. detsembrit 2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned. Samu nõu-

deid peavad Juba pärast 31. detsembrit 2018 täitma uusehitised,
mis on riigiasutuste kasutuses
või omandis.
Euroopa Parlament defineerib
nullenergiahoone kui ehitise, kus
on primaarenergia kasutamine
võrdne või väiksem, kui on kohapealsetest taastuvenergia allikatest energia tootmine.

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
19. juuni 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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Suvine hinnasula laokaupadele.
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159 €

€
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150W

55W
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129 €

6.50

29

€
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40W

22W

40W

96lm/W

T8 led toru, 1,5m

90lm/W

45

45

€

€

€

Dialux valgusarvutused
Valguslahenduste
projekteerimine

Valgustussüsteemide

20W

10W

90lm/W

90lm/W

juhtimine
Toodetel on tehasegarantii
Suvehindadega saadaval
ka palju teisi laotooteid.

Turvatehnika AS | Tondi 49, 11316, Tallinn
Telefon: +372 50 33 402 | E-mail: alo@Qts.ee
turvatehnika.eu | ledtehnika.ee
Oleme avatud: E-R 9–17
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
19. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee

TOETUSED

Pea iga neljas ravimitootja
toetab meedikute koolitusi
Ravimiameti andmetel toetasid ravimite müügiloa hoidjad mullu kokku 1545 isikut. Toetuse andmist
arstile või apteekrile deklareeris peaaegu veerand ravimite müügiloa hoidjatest.
TASUBTEADA

Mirjam Esperk

mirjam.esperk@aripaev.ee

Ravimifirmade 2016. aasta arstide

Meditsiini

toetamise TOP3

JL

ravimifirma

S

arst

Summa,

€

Riina Kütner
8599
Tiina Veldi
6234
6234
Margus Pail
Margus Benno
Takeda pharma as
6456
Jane Lehtmaa
4552
3640
Ain Kaare
sanofi
Anu Ambos
4372
Irja Kalbe
4266
Hele Everaus
4161
Novo Nordisk Eesti filiaal
Pille Pärnakivi
4298
3784
Marju Past
Mari Verrev
3621
Merck sharp & Dohme OÜ Kadri Putnik
2794
Marju Past
2340
Helen Mülle
1530
2706
Eli Lilly (suisse) Eesti filiaal Maire Lubi
Iliana Zahharova
1665
Jelizavetta Junninen 1334
OÜ Berlin-Chemie Menarini Rasmus Lubi
2499
Eve Kai Raussi
2325
2325
Airi Kiviväli
Lundbeck
Eduard Maron
2100
Ants Puusild
1781
Ülo Kallassalu
1681
Bayer OÜ
Katrin Kõdar
1987
Kai Sukles
1767
Heli Kaljusaar
1767
Roche Eesti

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks 2016. aastal mõnevõrra vähenesid,
kokku anti toetuseid 1,6 miljonit eurot, kirjutas ajaleht Meditsiiniuudised.
Toetuse andmist arstile või apteekritele deklareeris aruandes 76 müügiloa hoidjat ehk peaaegu veerand müügiloa hoidjatest. Keskmiseks toetuse suuruseks ühe arsti või apteekri kohta kujunes 1028 eurot,
kokku toetati 1545 isikut. Aastal 2015 andsid müügiloa hoidjad arstidele või apteekritele toetusi arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas 1 635 590 eurot, mis on seni suurim.
Toetusi teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks oli
2016. aastal kokku 652 773 euro eest.
Kõige suuremas summas on selliste ürituste korraldamist toetatud 2012. aastal
718 871 euroga. Aastal 2015 andsid müügiloa hoidjad arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks 651 074
eurot. Peale riikliku järelevalvekäigus avalikustatud tasude avalikustasid ravimitootjate liitu kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida nad on kas otseselt või
kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud.
Avalikustamiskoodeksiga, mis on üle
võetud riikide koodeksitesse, eeldatakse,
etkõik tervishoiutöötajatele, apteekritele ja
asutustele makstavad tasud tehakse alates
2016. aastast üldsuseleteatavaks. Avalikustatav tehing võib olla näiteks tervishoiuorganisatsioonile antud stipendium, tasu kõne pidamise eest, reisikulu või meditsiinikonverentsi osalemistasu.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog-kirurg Riina Kütner oli eelmisel aastal suurima toetuse

saaja.

FOTO: EIKO KINK

–

PANE TÄHELE

Ravimifirmade TOP 3 toetused ettevõtetele 2016. aastal
eurodes

BayerOÜ
Tromboosiühing MTÜ
Eesti Naistearstide Selts
Eesti Screlosis
Multiplexi tugiliit

eelmisele lisaks

28 873
13 300
7300
1250

Eli Lilly (Suisse) Eesti filiaal
Eesti Endokrinoloogia
Selts
27 680
Eesti Perearstide Selts
6380
Ida-Tallinna Keskhaigla
5094

OÜ Berlin-Chemie Menarini
OÜPreCura
6840
MTÜ Eesti Peavalu Selts
4000
MTÜ Eesti Uroloogide Selts 3100

Roche
Eesti Reumatoloogia Selts 5 202
Eesti Haiglaapteekrite
Selts
5000
Tartu Ülikooli Kliinikum
5000
Merck Sharp & Dohme OÜ
3613
TT Konsultatsioonid OÜ
Treat It OÜ
589

Kavaga tahetakse luua tugev
drooniteenuste turg.

Euroopa Komisjoni trans-

0€
KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18

.ee

miljoni euro eest toetasid ravimifirmad
mullu arste ja apteekreid arstiteaduslikel või
farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks.

õhusõidukite ehk droonide lennutamist madallennu aladel.

(sisaldab km)

www.

1,6

Euroopa Liidu õhuliikluse spetsialistid avaldasid kava, mille järgi võiks hakata 2019. aastast reguleerima mehitamata

0,5 €

Tel 552 6608

2000

Novo Nordisk Eesti filiaal
Ida-Tallinna Keskhaigla
2756
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
koolituskeskus
986
Läänemaa Arstide Ühendus 867

ALLIKAS: MEDITSIINIUUDISED

ALLIKAS: MEdITSIInIuudISEd

Drooniliiklus suurema
reguleerise alla

REGISTRAATORID

|

3 240
2205

EUROOPA LIIT

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

Tähetorni 21j, Tallinn

Sanofi
Tromboosiühing MTÜ
Avandeelia OÜ
Eesti Endokrinoloogia
Selts

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

pordivolinik Violeta Bulc teatas, et Euroopa Liit peab juhtima turvalise drooniteenuste turu loomist ja see võiks olemas olla 2019. aastaks. “Selleks,
et see turg õitseks, peab Euroopa Liit õige raamistiku arendamiseks võtma maailmas liidrirolli,” ütles Bulc.
Avaliku ja erasektori koostöös loodud plaan ei ole praegu
siduv, kuid selle põhjal hakkab
komisjon seadust koostama,
kirjutas väljaanne Euractiv. Kava järgi tahetakse teha U-Space
ehk U-ruum tähistabkõiki te–

gevusi ja teenuseid, mis toimu-

vad madallennu alas turvaliseks, automaatseks ja operatiivseks. Tehtud on ettepanek luua
droonidele kohustuslik elektroonilineregister, samutipeaks
igal masinal olema e-tunnus ja
geotarastus (geofencing) või tuleks taevasse luua virtuaalsed
geograafilised piirid.
Teises faasis peaks seadus
muutma drooniliikluse sarnaseks lennuliiklusega, mis tähendab, et droonide juhtijad küsivad lennuluba ja saavad nõusoleku õhkutõusmiseks, samuti peaksid neil olema sarnased
liidesed jälgimiseks ja muudeks
protseduurideks.
Samuti sooviti piiranguid
sellele, kus tohib droone lennutada jakui kõrgel. Tavaliselt lendavad droonid kuni 150 meetri kõrgusel.
–

ÄRIPÄEV.EE

toimetaja Kadri Põlendik

tel 667 0111
19. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee
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TARKVARA

Exceli komakohad
võivad olla
petlikud
Iga ettevõtja tarkvaraarsenali kohustuslik osa,
tabelarvutusprogramm Excel võib valmistada
palju peavalu, kui ei tea, kuidas menüüreal
kuvatud nuppe õigesti kasutada.

Õppereis

RENOVEERITUD
UGALA TEATRISSE

Kristjan Sakk

Edunet OÜ juht ja asutaja,
MS Office’i tarkvara koolitaja

15. august 2017 Ugala teater Viljandis

Excelis on lõpptulemuseni jõudmiseks mitu varianti. Kasutaja peab teadma, et see,
mida ta töölehe lahtris näeb, ei ole alati
see, mida Excel ise kasutab. Ehk siis Excel
kasutab valemireal olevaid andmeid. Kui
kasutaja jälgib lahtris olevaid andmeid,
mitte valemireal tegelikke andmeid, siis
võivadvead tulla.
Levinud viga, mida tehakse aetakse segamine kujundamine ja ümardamine. Excel pakub menüüreal töö tegemiseks
mitmesuguseid vajalikke nuppe. Näiteks
komakohtade kuvamine ja peitmine:
–

Kuid nende nuppude kasutamisel peab
teadma, et Excel muudab nupule vajutamisel ainult lahtri kuva, numbri tegelik
väärtus jääb samaks. Selliselt vormindustööriistadekasutamisel võivad tekkida arvutustel erinevused.
Näiteks olukord, kus ehitusettevõte
teeb kliendile pakkumise, mis koosneb
paarikümnest reast. Kliendile arvutatakse soodustus, mis tekitab pakkumise ridadele komakohad. Kui kasutaja eemaldab
komakohad eelpool kirjeldatud nuppude
abil, saab küll ekraanipildi korda, kuid tegelik numbri väärtus ei muutu. Kui kalkuleeritakse paarikümnelt realt kokku lõppsumma, siis lahtrites kuvatavate summa
on erinev Exceli arvutatavast summast.
Kui nüüd lõppsummast käibemaks arvutada, on ka selles viga. Nii on arvutusvead
lihtsad tulema.
Vali õige tööriist

Tegelikult on vaja kasutada ümardusfunktsioone, nt Round, mis annab lahtrisse sellise väärtuse, nagu me ka näeme. Kui
kasutame õigeid tööriistu õigeks tegevuseks, saame Excelis tulemused sellisena,
nagu soovime.
Sama ohtlik on komakohtade eemaldamine rahavormingu nupuga:

Rahavorming näitab alati kahte kohta
pärast koma, kuid lahtri sisu see ei muuda.

Jällegi komakohtade eemaldamiseks on
vaja kasutada funktsioone.
Rahavormingu kasutamisel on ilmselt hädas need ettevõtted, kes on saanud eurotoetusi japeavad esitama kuluaruandeid toetuse kasutamise kohta. Kui
õigeid tööriistu ei kasuta, siis ka ühesendine erinevus on selline, mis eeldab mahukate aruannete ümbertegemist, kui eelarved ei klapi.
Lihtsad asjad, aga peab teadma, kuidas
ja mida kasutada.
Palju tekib murekohti ka kuupäevade
kasutamisel. Näiteks kui vaadata üleval

oleval pildil lahtrisse A2, kus on kuvatud
kuupäev kujul 04.12.2017. Kas see tegelikult ka on selline tellimisekuupäev? Ilmselt mitte, kuna Excel kuvab tõese väärtuse
valemireal, kus on kuupäevaks 12.04.2017.
Selline viga võib tulla sellest, et kuupäeva formaat on teine. Näites on kasutatud US-seadeid, kus kuvatud on esmalt
kuu, seejärel päev ja siis aasta. Kui valemiriba ei jälgita, on lihtne tulema viga pooleaastase nihkega. Kui salvestame dokumendi PDFiks ja selle sisu enne ei jälgi, ongi Exceli tabelist saadud valed kuupäevad.
Kuupäevade kasutamisel tekib vigu teisigi. Kasutaja peab alati arvestama, millised on tema arvuti seaded kuupäevade
kirjutamisel. Meie regioonis kirjutatakse
kuupäev üldjuhul punktiga ja sisestatakse kujul päev.kuu.aasta. Sellega on ka enamik kasutajaid kursis. Küll aga ei olda kursis, millist regiooni või seadeid arvuti kasutab. Eriti juhtub seda Maci kasutajatega,
kellel annab Excel kuupäevaga arvutamisel veateateid.
Vaata regiooniseadet

Seega tulebalati enne kontrollida, kas si-

sestatud kuupäev on ikka kuupäev või kuvatakse see hoopis tekstina. Kuupäev tuleb
alati sisestada numbrina. Lihtne viis kontrollimiseks on vaadata, kummas lahtri
servas kuupäev on kuvatud. Kui paremas
servas, on tegemist numbriga, kui vasakus
servas, on tegemist tekstiga. Ilmselt oled
siis kirjutanud kuupäeva valesti. Näiteks
pead kasutama kuupäeva kirjutamisel
punktide asemel kaldkriipsu. See sõltub
arvuti regiooni seadetest, mis on kuupäeva eraldaja. Kui regiooniseadetest on kaldkriips määratud, siis Excel kuvab punktiga kuupäeva sisestamisel kuupäeva tekstina jakuupäevaarvutisi ei ole võimalik siis
enam teha.
Seega ei tohi võrrelda, kuidas töökaaslane kirjutab, vaid pead teadma, mis on
sinu arvuti seadetes määratud kuupäeva
eraldajaks.
Selliseid suuremaid ja väiksemaid vigu,
mille peale ise kohe ei oska tullagi, võib
tullaExcelis ette mitmesuguseid. Excel on
lihtne, kui käituda reeglite järgi.

Levinud viga, mida
tehakse aetakse segamine kujundamine ja
ümardamine.
–

15. augustil toimuval õppereisil osalejal on võimalus
külastada huvitavat äsja renoveeritud hoonet, kuulata
ehitaja ja arhitektide kogemuslugusid, tutvuda uute
tehnoloogiliste lahendustega ja pääseda oma silmaga
vaatama põnevat teatri telgitagust.

08:45 KOGUNEMINE ÜLEMISTE KESKUSE PARKLAS
09:15
SÕIT VILJANDISSE JA ETTEKANDED BUSSIS
09:30 10:00 RKAS
MARGUS TÜRKSON, RKAS, ehitusjuht
PRIIT HÕBEJÄRV, RKAS, projektijuht
10:00 10:30 NORDECON AS
PRIIT LUMAN, Nordecon AS, juhatuse liige
–

–

11:30

–

12:30

TEATRIJUHI ETTEKANNE JA EKSKURSIOON TEATRIS
KRISTIINA ALLIKSAAR, Ugala teater, teatrijuht

12:30 13:30
LÕUNA TEATRI KOHVIKUS
–

13:30
TAGASISÕIT TALLINNA JA ARHITEKTIDE
ETTEKANDED BUSSIS
14:00
15:00

–

–

14:30 IRINA RAUD, arhitekt
15:30 MAIT SUMMATAVET, sisearhitekt

17:00 TAGASI TALLINNAS

Soodushind kuni 02. juuli k.a
79€+km/osaleja
Tavahind 99€+km/osaleja
Lisainfo programmi kohta:
programmijuht Lisandra Treimann,
lisandra.treimann@aripaev.ee, 56956161

12 ARVAMUS

toimetaja Vilja Kiisler

667 0150
19. juuni 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Liiklusmölakast
juht?

Revolutsiooni me ju ei tahagi

Sageli arvatakse, et autojuhtimine on

ano-

nüümne tegevus ja kui keegi ei näe, siis
võib dr Jekyll lasta Mr Hyde’i autorooli
möllama. Tegelikult ei püsi sigadus kotis.

Kuidas puutub see ärisse, juhtidesse,
organisatsioonide tippadministraatoritesseja liidritesse?
Ka nemad on autojuhid ja kujundavad iga päev liikluses oma organisatsiooni
mainet, andes oma käitumisega edasi enda esindatava brändi väärtusi.Liikluskäitumine on ju puhas kommunikatsioon,
ehe, aus ja otsekohene.Kui logoga varustatud auto liikluses sigatseb, hüsteeriliseks
sõelujaks osutub ärikultuuri koolitaja või
lugupeetud tööstusjuht pargib auto teistele jalgu, siis on hiljem PR-osakonna maineehitusponnistustest vähe abi. Ja vastupidi, igapäevane viisakas liikluskäitumine loob usaldust rohkem kui õline enesekiitus. Käitumine ei sõltu auto margist,
võimsusest, hinnast ega vanusest, vaid ikkaja ainult inimese juhirollist roolis.
Liiklusmölakluses paistab võidetud minut olema sedavõrd väärtuslik isiklik hüve, et sealt edasi jookseb juhe kokku ja
mõistlikkus ootab mõne teise “mina” saabumist sihtkohas.Kõik eksivad ja kõigil
juhtub, kuid sotsiaalmeedia ajastul jõuavad ka seni varjul olnud rollid kiiresti teisteni.
Lase ta rooli!
Autosõit on suurepärane moodus vali-

da partnereid või tundma õppida kolleege, peaaegu nagu tasuta koolitus või isikutest. Lase huvipakkuv inimene rooli, sõitke
tipptunnil mõni tiir linna peal. Kui fondivalitseja näitab üles hoolimatust liikluses,
siis saju usud, et sinu rahasse suhtub ta tohutu tähelepanelikkusega?Kui osakonnajuht sõidab, nagu juhtub, siis miks peaks
ta inimesi teisiti juhtima?Kui ehitusmees
eirab kõiki liiklusreegleid, siis miks peaks
ta järgimareegleid soojustuse panekul?
Ärijuhtidel on unikaalne positsioon ja
vastutus, et ühiskonnas muutusi esile kutsuda. Eesti-suuruses riigis lisandub võimalus muuta paremaks meie liikluskultuuri, nii isikliku eeskujuga autoroolis kui
ka juhi kõrval istuva autoriteedina, kelle otsustest sõltuvad edasine elu ja sissetulek. Võidaksid kõik, liikluskultuur, juhi
isikubränd ja organisatsiooni maine.
Või siis hoiame endiselt müüti, et juht
peab olema inimene nagu aurik, kes laineid lõigates teistest üle sõidab? Kui vajataksegi kollektiivi just sotsiopaadist inimest, siis ka sel juhul on võimalik autoroolis inimest tundma õppida. Inimene on
tervik ja teda iseloomustab ennekõike käitumine.

tagasi, kui esimesi kroone käes

gu sellest ilust lubada võivad?

veeretasime, oli valikuid teha
lihtsam. Pidi otsustama ja otsustati. Nüüd arutatakse. Suunatakse edasi komisjonidesse,
ekspertgruppidesse, ametkondadesse, vabakondadesse, ükskõik kuhu, peaasi, et ei peaks
otsustama. Omamoodi uussovetiseerumine, nõukogustumine, poliitbüroostumine.
Aga mis teha! Süsteem on valmis. Klassiühiskond on välja
kujunenud. Huvid on kristalliseerunud ja nende eest osatakse seista, eriti kõrgematel tuhvidel. Ja kas me siis tahame revolutsiooni? Tegelikult ei taha
ju. Revolutsioonid on valusad
jatraagilised. Viimase haavu
lakume tänapäevani.

Äraelamist.

Nojah, mitte päris kõigist.
Ühesõnaga, kui see lahti läks:

kapitalism, turumajandus, see,
mis meil nüüd on.
Kakskümmend viis aastat
on juba täitsa aeg. Võib küsida,
kas kapitalism on oma lubadused täitnud. Ja võib vastata, et
on. Meil on kõik see, millest me
rublaajal unistasime, pluss veel
hulk asju, millest unistadagi ei
osanud.
Ja kakskümmend viis aastat pärast viimaseidrublaoste on meil esimest korda võimul vasakpoolne valitsus. Vähemalt nii öeldakse. Minu hinnangul küll Eestis vasakpoolset parteid ei olegi. Sotsidki on
rohkem mugavussotsid, nagu
nüüd kombeks. Tegelevad selliste ilusate asjadega nagu sooline võrdõiguslikkus, tervislikud eluviisid. Klassivastuolud,
majanduslik ebaõiglus, see pole päris nende ala. Ja kes kujutakski ette marksistlikku parteid Eesti valitsuses? Veel ei kujuta.Aga kui ebavõrdsus kasvab ja veel kuidagi kivistub,
nagu ta kivistuma kipub, siis

hoiavad, mida nad endale ko-

Tõnu Õnnepalu
kirjanik

Kui anda arengule tõuget, mitte ainult müksu,
pead olema päris
radikaalne. Pead
vähemalt milleski
lõpuni minema.
Otsustama.

Vaesuslõksust pääsemine
pole lihtne, ei inimesel ega riigil. Nõu anda ainult on kerge: tööta rohkem, hoia kokku. Enamasti see ei aita. Vaja
on kas õnne või julgust või pigem mõlemat. Julgust teha midagi teisiti, teha “valesti”, teha vastupidi. Ja õnne, et see läheb täppi.
Meie uus “vasakpoolne” valitsus vähemaltüritab midagi teha teisiti. See on hea. Aga
ta on kaunis nõrk ja kõhklev.
See on kehv japaistab kõigest
välja. Haldusreformi haldamine on olnud süsteemitu. Tegelikult on sellereformi ainus tõsine edulugu Saaremaa. Saaremaa vald muidugi kõlab tobedalt, oleks võinud jääda maakonnad ja neli linna näiteks.
Selge lugu.
Kehva haldusreformi sai valitsus muidugi eelmiselt, aga
tõin ta näiteks, sest kas pole nii: kui tahad näha tegelikku mõju, kui tahadanda arengule tõuget, mitte ainult müksu, pead olema päris radikaalne. Pead vähemalt milleski lõ–

puni minema. Otsustama. Ega
garantiid kunagi pole, et see

aitab, aga vahendite siia-sinna
pudistamine ka vist ei aita. Kui
Tallinna–Tartu tulevikumaanteed ehitatakse kolmkümmend aastat, siis on see juba
minevik.Kolmkümmend aastat igasuviseid teeremonte Tallinna ja Tartu vahel. Või millise
arengutõuke võiks Eestile anda
Turba raudtee valmimine?
Nii ka maksudega. Suhkrumaksus pole midagi eriti ebaõiglast, aga õiglust see ka ei lisa. Ei muuda süsteemi. Järjekordne tarbimismaks, vaestemaks. Nagu oleks ka käibemaksu tõstmine. Meie “lihtne”
maksusüsteem tähendab seda,
et töö ja tarbimine on maksustatud raskelt, kapital kergelt.
Mõneti on see gloabaliseerunud majanduse surve, aga mitte ainult. See on olnud valik.
Kakskümmend viis aastat

mine tea.

Ebavõrdsus on kapitalismi
liikumapanevjõud: ebavõrdsus kui potentsiaalide vahe. Samas on moodne kapitalism
oma pooleteise-kahe aastasaja jooksulpidanud aina tegelema selle ebavõrdsuse haldamisega. Liiga väike ebavõrdsus on
halb, liiga suur jälle ohtlik.
Jäädagi ääremaaks?

Oli kord unistus: viie rikkama
riigi hulka. Mäletate? Sellest
enam ei räägita. Ometi võiks.
Jäädagi Euroopa tubliks arengumaaks, rikka lääne vaeseks
perifeeriaks pole ju ka teab mis
perspektiiv. Niisamuti on hulk
inimesi Eestis avastanud, et kapitalistlik töö ei pruugi sugugi
teharikkaks. Kõik need seitsmesajaeurosed töötajad, kes seda majandusveskit siin käimas

Kilesse pakitud otsused

Nii et võib-olla peame tänulikud olema, et valitsus on pigem arg ja kõhklev. Vähemalt
suurt häda ei tee. Las pealegi
komisjonid, nõukogud arutavad, otsivad kõikirahuldavaid
lahendusi (nagu neid oleks!).
Muide, kas olete märganud, et
pärast aastatepikkust roiskumist nõukogudes ilmuvad otsused välja samasugusena, kui
nad alguses olid, nagu poleks
kilest välja võetudki?
Kapitalismi eelis pärissovetluse ees oli ometi tema kohanemisvõime, loovus. Pidev proovimine, eksimisjulgus. Sest tegelikult pole ükski tee viinud
jääva õnneni.Kord on olnud
kasu kullastandardist ja kindlatest rahakurssidest, siis jälle
on need arengut ahistama hakanud. Kord on riigi massiivne sekkumine pannud majanduse õitsema, kord jälle viinud
stagnatsiooni. Huvitav on ka
see, et vanad äraproovitud rohud ja nipid pole täpselt tuntud kujul enam kunagi uuesti
tööle läinud.
Tundub, et ülemaailmnekapitalism on jälle kord jõudnud
sellesse faasi, kus keegi täpselt
ei tea, kuidas edasi minema
peaks. Katsete ja eksituste hooaeg on avatud. Oleme siis ka
avatud. Ja tähelepanelikud.

KOMMENTAAR

Ehasalu
vabakutseline kirjutaja

Peep

Karavan liigub kõigutamatult edasi

Kui osakonnajuht sõidab, nagu
juhtub, siis miks peaks ta inimesi
teisiti juhtima?

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

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

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:

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.

www.aripaev.ee/tellimine

Täna saab kakskümmend viis
aastat päevast, kui me oma viimaseid rublasid peos hoidsime. Kui tulid kroonid jakõigist
said korraga vaesed.

–

Valitsuse vahetus pole kaasa
toonud tohutuid pöördeid poliitikas.
Sellel on mitu põhjust. Esi-

teks pole Eesti olulisematepoliitiliste parteide programmilised seisukohad üksteisest
drastiliselt erinevad.Kõik parteid püüavad meeldida võimalikult laiale valijaskonnale
ning inimeste poliitikasse minek pole mitte niivõrd maailmavaateline küsimus kui pigem võimaluste otsimine poliitilise karjääri teostamiseks.
Teiseks pole Eesti tingimustes parteidel üksi võimalik valitsust moodustada ning koalitsioonivalitsused siluvad parteide vähegi erilised ideed ühtseks halliks poliitiliseks vooluks.
Kolmandaks, poliitiliste
parteide nõrk kompetents pal-

Rein Järvelill
poliitik ja ettevõtja, SDE

Tervendav on näha,
et valitsus püüab reali-

seerida oma poliitikat ja
eelarve on selle vahend.
judes küsimustes, mistõttu nii
seadusloomekui ka igapäevane protsesside juhtimine on
suures osas koondunud ministeeriumiametnike kätte.
Asendamatuid ei ole

Viimasel valitsuse vahetusel on
olnud siiski ka positiivseid külgi. Peamine järeldus on see, et
demokraatlikus riigis ei saa olla asendamatuid. Kui juba va-

litsevad poliitilised jõud hakkavad sellist arvamust kujundama, on see märk kiirest valitsuse vahetuse vajadusest.
Positiivse poole pealt tahaks nimetada ka riigieelarve
tasakaalunõudemüüdi murdmist. Väga tervendav on näha,
et valitsus püüab eelkõige realiseerida oma poliitikat ja eelarve on vahend poliitika realiseerimisel.
Valitsuse otsustamine on
muutunud paindlikumaks
ning ei olda iga hinnaga kinni oma esialgsetes kokkulepetes või dogmades. Ollakse valmis vastu tulema huvigruppidekriitikale ning vaadatakse
oma esialgsed otsused ümber.
Valitsus on näidanud üles valmisolekut arutusele võtta teemasid, mis ei kajastu valitsuse
koalitsioonilepingus.

Valitsuse juhtparteiKeskerakonna jaoks on võimule tulemine olnud aga päris raske ja
keeruline. Olukorras, kus partei on sisemiselt lõhki, asendamatuna pealinnas võimul olemisest korrumpeerunud, on
olnud raske leida õigeid inimesi ja õigeid sõnumeid.Siiski on
peaminister käitunud nendes
kriitilistes olukordades kiirelt
ja otsustavalt.
Tundub, et poliitikas teatud
stabiilsusele panustajad võivad
valitsusega rahul olla. Valitsus
suuri põhimõttelisi otsuseid
vastu ei võta ja elu läheb suures pildis endiselt edasi. Seda
valijad aga ei näe, et Ratase valitsus liigutab maksukoormust
töötajatelt kapitalile, kaudsetelt maksudelt otsestele. Ilmselt ei näe me ka ühiskonna kihistumise vähendamist.
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Hüvasti, sinine
esmaspäev
Millised saladused aitavad tööl õnne leida
ning mille abiga saab sinistest esmaspäevadest igaveseks lahti, räägib tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa. Ta räägib ka, kuidas arvutimängud tööellu üle kanduvad ja millised on
uue aja vajalikud oskused ja omadused.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida ITunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

7,7

protsenti kasvas maikuus aastaga

uute autode registreerimine Eurooteatas Euroopa autotootjate
liit. Suzuki ja Toyota viisid oma

JUHTKIRI

pas,

Kellele on kasulik
lobimine paksu teki all

kasvu koguni 20 protsendini.

ESINEMISLAVAD
TELGID

Lobimine on normaalne asjaajamise viis, kui see
käib avalikult ja lobijate huvid on selged.
Eesti võiks selge lobimisregistri paika
panna, siis lisanduks salalobijate üle kon-

kurentide ja avalikkuse kontroll, leiab Äripäev.

Lobimise juures on halb maikmitte
ainult Eestis, vaid ka paljudes teistes riikides. Sest ühest küljest on see küll normaalne infovahetus, kust mujalt saaksid seaduste loojad teada, kuidas asjad elus tegelikult käivad ja milline mõju on ühel või
teisel seadusemuudatusel.Selle võib peale huvigruppide algatada ka näiteks ministeerium, küsides seadusele või teisele praktikute hinnangut. Siis on pilt selge
jaasjaosaliste huvid ka. Teisalt on ka neid,
kes eelistavad asju ajada hundina tallenahas, tõelisi eesmärke varjates. Ja iga abinõu, mis maske maha võtta aitab, on teretulnud.
Valdkonnad, kus rohkem lobitakse, on
mõistetavalt need, kus riigist rohkem sõltub energia, ravimid, hasartmängud, alkohol, jäätmed.
–

Eestlased Euroopasse ei trügi

Euroopa Liidu juures tuleb huvilistel end

lobistide registrisse kirja panna, teada anda, kellega kohtutakse ja mis teemal. Võib
vaielda info ammendavuse üle, aga min-

gi pildi huvidest ja suhtlemise intensiivsusest see annab. Eesti kohta ütleb see pilt, et
meie pole Euroopa tasemel lobimisekasu
veel ära tabanud. Peale selle nõuab Brüsseli masinavärgist arusaamine süvenemist
ja ka raha.
Vabatahtlikud kontrollijad
Kui lobimishuvilisi on ELis palju ja detailidesse uppumine seetõttu lihtne, siis Eesti-suguses hõlmatavas riigis peaks ülevaate saamine lihtsam olema. Selge on, et
kui panna paika reeglid, siis ilma elementaarse kontrollita see pigem annab ebaausaid eeliseid kui selgendab pilti. Seega päris bürokraatia lisandumiseta hakkama
ei saa. Teisalt hoiavad e-lahendused neid
mõistlikes piirides ja lootavõib ka konkurentide ja ajakirjanike tööle. Kes soovib,
võib seda võtta ka ajakirjanduse lobina.
Avalikkusele ei peaks teada olema reeglite rikkujad, vaid soovija võiks näha kogu
logi kes, kellega, millal, millest. Oluline
on, et aruandlus oleks piisavalt lihtne teha, aga informatiivne.
Lobimisregistrist tuleks välja ka see, kelle huvides professionaalsed suhtekorraldajad parasjagu asju ajavad. Kui Hando Sutteri puhul võib eeldada, et juttu tuleb ener–

giast või keskkonnast, siis näiteks Ott Lumi
kohtumiste teemat on keerulisem aimata.
Peale lobijate kutsuks register korrale ka neid, kelle juures lobistamas käiakse poliitikuid ja ametnikke. Teadmine,
et kohtumised tuleb kirja panna, distsiplineerib. Ikka võib ju olla nägijaid ja salakohtumise väljatulemise oht on suur. Kui
on aga teada, millal lobist ametniku või
poliitikuga ühendust võttis, mis oli vestluse või kirjavahetuse sisu ja keda ta esindas,
on hilisemast otsusest hea niite kohtumisteni tõmmata.

Kahjuks on Keskerakond
teinud palju vigu: on olnud
korruptiivseid tegusid ja suhteid, mänge raha ja ametikohtadega, mistõttu ei saa erakonnale tervikuna head hinnet anda.
Eesti-vene kogukonna lõhe
pole aastatega kadunud ja selle taga on suures osas ka Keskerakonna aastaid kestnud vastuoluline poliitika, nn flirt Eestis elavate venelastega, neile lu-

Isereguleerumine ei

ei luba-

taks inimestel riigikeele
õpet vältida, sest seda
nähakse integreerumise
põhilise võimalusena.

PIIRDEAIAD

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS
tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

anna villa

jääb üleslugemise alt
nagunii välja, on ju selles ülesandes ka
paljud tellitud uuringud või suhtumist
mõjutavad arvamusavaldused.
Lobitegevuse reguleerimine on Eestis
päevakorras olnud. Viis aastat tagasi ilmus
see justiitsministeeriumi plaani, minister oli siis Kristen Michal. Lõpuks sumbus
teema aga mugavaks isereguleerumise variandiks ja sinna see asi jäi.
Euroopa Liidu eesistumise ajal me Eestis kindlasti alles näeme suuremaid rahvusvahelisi lobistajaid, selle kogemuse
pealt saabki siis asja kallale asuda.

baduste andmisega ja samal
ajal Eesti riigile vastutöötamisega. Eesti keele oskuse nõudmist peetakse senini ebaõigla-

Üheski Lääne-

|

Osa mõjutamisviise

seks, samas kurdetakse,
Euroopa riigis

SOOJAKUD

–

Keskerakond mängib venekeelse valijaga
Kaire Uusen
ajakirjanik

TELLINGUD

TRIBÜÜNID | ILMASTIKU KAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

REPLIIK

Eesti-vene kogukonna lõhe
põhjus on suuresti Keskerakonna aastaid kestnud vastuoluline poliitika.

|

|

et ve-

ne emakeelega inimesed jäävad just keele mitteoskamise pärast Eesti ühiskonnaelust
eemale ja majanduslikult kehvemasse seisu. See tähendab
siis, et eesmärgiks on kas vene keele riigikeeleks muutmine või teadlik soov hoida vaenu
ühiskonnas, et pideva vastandamise ja võitluse abil poliitikat teha.
Kui eesti keele õpet oleks

peetud peaeesmärgiks aastaid
tagasi, ei oleks meil praegu
mingit eesti-vene keeleprobleemi. Integreerunud vene inimesed on Eesti ühiskonnas
kõrgelt hinnatud. Üheski Lääne-Euroopa riigis ei lubataks
inimestel riigikeele õpet vältida, sest seda nähakse integreerumise põhilise võimalusena.
Eestis peetakse sama asja inimeste diskrimineerimiseks.
Siin oleks Keskerakonnal (kui
vene valija lemmikparteil) palju ära teha, aga et seda ei tehta,
takistatakse Eesti ühiskonna ja
majanduse arengut.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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juhan.lang@aripaev.ee

BALTI BÖRSID

Suvised hinnasihid: ostukohti on vähemaks
Kui möödunud suvel
teenis ostusoovituse
suurem osa
Baltikumis
kaubeldavatest
põhinimekirja
aktsiatest, siis nüüd
tõdevad pankade
analüütikud, et

sisenemiskohti pole
enam sugugi nii
lihtne leida.
Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
LHV panga ja Swedbanki värskest aktsia-

analüüsist nähtub, et hinnaliikumisi on
oodata enamikul aktsiatel, kuid enamjaolt
jääb see tagasihoidlikuks. Siiski leidub ka
tugevama potentsiaaliga aktsiaid.
Kasumiootused on suurenenud

“Meie hinnangul on turg keskmisena suhteliselt õiglaselt hinnatud, kuigi ostusoovitusi on jäänud vähemaks kui neutraalseid või müügisoovitusi. Hinnad on aasta
algusest tõusnud, kuid samas olid esimese kvartali tulemused enamasti üle ootuste head ning ka makroandmed on tulnud
üle ootuste tugevad, mistõttu on suurenenud ka kasumiootused,” selgitas Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma Balti
aktsiaturul toimuvat.
Swedbanki arvutuste järgi on Balti aktsiate kõige parem tõusupotentsiaal Šiauliu Bankasel: ainsana Balti aktsiatest tugeva ostusoovituse saanud aktsia kauples reedel 0,49 euro juures,kuid hinnasihinihutasid Swedbanki analüütikud 60 sendi peale.
Kui prognoos realiseeruks, siis tähendaks
see 22protsendist tõusu.
Samas suurusjärgus võivad prognoosi järgi tõusta ka Olympic Entertainment
Groupi ja Nordeconi aktsia.
Väga suurt aktsiate hinna langust Swedbanki analüütikud ei prognoosi: kuigi kuk-

kumisruumi nähakse nii Tallinna Veel,
Merko Ehitusel kui ka Silvanol, jääb nende
languspotentsiaal siiski vaid mõne üksiku
protsendipunkti ligi.

VÕRDLUS

LHV: Baltika tõuseb, Silvano kukub kõrgelt

ettevõte

LHV analüütikute hinnangul on kõige suuremat tõusu oodataKlaipedos Naftal, mille
aktsia kaupleb praegu 0,46 eurosendi peal,

kuid mille õiglast hinnavahemikku näeb
LHV analüütik Shana Gavron 0,55 ja 0,65
sendi vahemikus. Selle 40protsendise tõusupotentsiaaliga oleks ta praegu Baltikumi
kõige potentsiaalikam aktsia.
“Mis puudutab Klaipedos Naftat, siis siin
jätkub madalate tarnekoguste risk, mille on
põhjustanud Venemaa ja Valgevene omavaheline poliitika. Sellepärast tuleb arvestada, et kuigi me oleme aktsia enda potentsiaali suhtes optimistlikud, jäävad ettevõt-

17.08.2017
Tõnu Lehtsaar
€

339 €(km-ga 406,80 €)
Kehtib kuni 25.06.2017
Tavahind: 399 (km-ga 478,80 €)

Swedbank annab kõige tugevama soovituse Šiauliu Bankasele
Swedbanki prognoos
juuni 2016

Apranga

LHV Group
Linas Agro Group
Merko Ehitus
Nordecon International

soovitus

hoia
hoia
vähenda
hoia

osta
Olainfarm
osta
Olympic Entertainment Group osta

praegune

hinnasiht,

tõusu-aktsia tootlus

hind,

€

potentsiaal,

€

2,56

2,85

9,75

9,80

0,629

0,60

9,36

9,00

1,2

1,45

10,4

11,50

1,67

2,00

Šiauliu Bankas
Silvano Fashion Group

tugev osta

0,49

0,60

hoia

2,85

2,70

Tallink
Tallinna Kaubamaja
Tallinna Vesi

osta

0,937

1,05

hoia
müü

9,05

8,80

12,8

12,60

11
0
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–4
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22
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ALLIKAS: SWEDBANK

Suhtlemine
konfliktsetes
olukordades
Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?

€

Info ja registreerimine: Kaire Kaljur

/

tel: 667 0440

/

e-post: Kaire.Kaljur@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

%

aasta algusest
alates, %

1
0
0
3
–1
23
–6
32
–3
4
12
–5

aktsia hind,

hinnasiht,

€

€

2,53

2,9

0,66

0,65

8

9

1,07

1,25

7,52

8,5

1,93

2,25

0,32

0,4

1,95

1,85

0,946

1,15
7,25
13,5

6,65

13,7

15
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Tähtajaline hoius EUR, %

jäänud

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

Marek Randma

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

1,05

1,05

1,55

1,55

1,65

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

100/200 (4)

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Väga suuri üllatusi aktsiate liikumises

Tallinna Äripank
Citadele Pank

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

Versobank
DNB
Krediidipank

200

200
150

500

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

200
500

-

0,00

Versobank

0,30

DNB
Krediidipank

-

0,05 (7)

-

-

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100
100/200 (4)

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

0,01

-

6 kuud

-

Citadele Pank

0,00

3 kuud

0,05

0,00

-

2 kuud

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

Shana Gavron
LHV analüütik

1 kuu

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga
(3)

-

Tähtajaline hoius USD, %

keskmiselt

Danske Bank
Tallinna Äripank

Ehk on olnud peamised üllatajad Tallinna Kaubamaja kasv juba kõrgelt tasemelt jaTallinna Vee aktsia hinna stabiilsus, vaatamata teise astme kohtu otsusele.

min summa

0,25

Jooksev hoius EUR, %

sel aastal pole olnud.

üle 5 aasta

0,10
(3)

Inbank

Swedbanki aktsiaanalüüsi juht

3 aastat
-

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Milline aktsia sel aastal kõige
rohkem üllatas?

2 aastat

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

ÜKS KÜSIMUS

1aasta

9 kuud

Danske Bank

-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed

Absoluutarvudes üllatas viimases kvartalis positiivselt enim Šiauliu Bankas
oma puhaskasumiga. Suurim negatiivne
üllatus tuli aga Tallinkilt.

Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

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

tel 770 0000, faks 770 0001,

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

Halvad tulemused olid tingitud eelkõige kütuse hinna tõusust, suurenenud laevade arvust vähese nõudlusega
hooajal, prahtimistulude vähenemisest
ning asjaolust, et lihavõtted langesid sel
aastal teise, mitte esimesse kvartalisse.
Sellest hoolimata oleme sama meeltTallinki juhtkonnaga, et kui vaadata aastat tervikuna, siis sel aastal on prognoos
parem kui eelmisel, sest suurenenud
laevade arv hakkab suvel tulemust positiivselt mõjutama.

BALTI

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

REKLAAM

ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD

võlakiri

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

ISIN kood

PlusPlus Capital

EE3300110980

24.10.2016

1.10.2017

10,00%

Finora Capital

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

9,75%

Creditstar

11,00%

Mainor Ülemiste
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110840

16.06.2015
25.01.2016

26.11.2018
1.02.2019

EE3300110972

Finora Capital

22.09.2016

22.05.2019

-

Vega Residents EE3300111228
EE3300111079

30.05.2017
20.12.2016

30.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8
Creditstar

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

IuteCredit Europe A9

EE3300111194

12.05.2017

15.06.2020

Endover Kinnisvara
PlusPlus Capital

7,00%

13,00%
9,25%
11,00%

12,00%
14,00%

12,50%
14,00%

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

kvartaalne

100

3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
15000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

5 000 000
4 000 000

kvartaalne

1 000

1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

6 500 000
7 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 400 000
15000 000

kvartaalne

100

2 000 000

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

FONDID
Fondid

Leedu ettvõte Klaipedos Nafta on LHV
analüütikute hinnagul praegu kõige
suurema tõusupotentsiaaliga Balti börside
aktsia. FOTO: VERSLO ŽINIOS

te puhul määravaks riskid, mis on täiesti et-

tevõtte enda kontrolli alt väljas,” ütles Shana Gavron.

30protsendist tõusu näeb ta ka Läti valgustustootjal HansaMatrixil. Eesti aktsiatest on suurimat tõusu oodata Baltikalt
kui praegu kaupleb aktsia 0,29 euro peal,
siis LHV analüütikute hinnangul võiks aktsia hind tõusta kuni 0,4 eurole.
Tõusu nähakse ka Olympic Entertainment Groupil: kui praegu kaupleb aktsia

–

1,67 eurol, siis õiglane hinnavahemik on
sel 1,95–2,15 euro vahemikus.
Siin tuleb aga arvestada, et mitme aktsia hind on madal eelkõige hiljutiste dividendide väljamakse tõttu. Näiteks OEG niiöelda tavapärane hind küündibki 1,9 euro
ligidale.
“Vastavalt meie õiglase hinnavahemikele, on praegusi aktsiahinduarvestades kõige

reKlaam
15.06

lHv varahaldus
ost

suurem potentsiaal Baltikal, HansaMatrixil
ja Klaipedos Naftal,” kinnitas Shana Gavron. “Baltikal võib küll veel keeruline aeg
olla, kuid meid julgustasid ettevõtte esimese kvartali tulemused,” ütles Gavron. Baltika
aktsiale, mis kauples reedel 0,29 sendipeal,
näeb LHV õiglase hinna vahemikku 0,35–
0,4 eurot see aga tähendaks kuni 37protsendist tõusu.
Kõige suuremat langust eeldab Gavron
aga Silvano Fashion Groupi puhul tervelt
20 protsendi jagu.Kui praegu kaupleb aktsia 2,85 euro peal, siis selle õiglane hind
võiks analüütiku hinnangul jääda 2,3 euro
kuni 2,7 euro vahemikku.
Samuti on langusruumi TallinnaKaubamaja aktsial: õiglase hinnavahemikuna pakub Shana Gavron 7,4–8,2 eurot, see tähendaks reedese 9,05 euro pealt kuni 19protsendist langust.
–

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,56

1,95

4,52

3,89

4,78

1,27

1,27

1,27

1,76

1,33

2,73

3,26

4,08

1,28

1,28

1,28

1,71

-0,17

-0,36

1,74

2,54

1,42

1,42

1,42

2,96

2,56

6,11

4,51

5,68

fondi maht
700 378 958
86 374 832
64 008 471
120 568 880

1,19

1,19

1,19

1,20

-0,18

-0,19

1,71

2,67

1,65

1,65

1,65

3,21

2,84

7,02

5,79

6,79

20 597 495
9 262 519

LHV Pensionifond Indeks

0,69

0,69

0,69

2,92

-

-

-

5 394 208

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,70

0,70

0,70

4,93

-

-

-

1,76

1,76

1,76

8,62

0,96

4,96

3,66

6,77

961 841
4 655 463

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,79

0,79

1,97

-0,37

-0,47

0,52

1,74

537 884

11,09

11,20

11,20

-1,20

1,82

-8,95

8,35

10,27

10,37

10,37

9,51

25,69

6,28

6,64

11 293 702,10
4 224 439,85

6,56

6,63

6,63

9,51

25,69

6,28

6,64

-

müük

NAV

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

–

nordea

pensions

15.06

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

fondi maht

212 833 287,86
29 000 054,65

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,31

2,18

7,92

3,52

5,38

0,98

0,98

0,98

9,57

2,63

11,91

5,2

6,93

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,03

1,63

4,12

2,15

3,61

0,89

0,89

0,89

2,20

0,3

-0,16

1,64

2,22

23 562 755,44
13075 535,56

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,53

1,56

1,55

12,76

3,17

16,36

6,72

9,22

10899 807,01

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,82

0,81

3,56

1,25

3,49

2,83

3,63

2 374 948,39

ost

müük

NAV

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

20,09

20,80

20,40

6,45

6,89

16,15

32,28

33,42

32,77

11,80

17,54

Trigon Venemaa

21,68

22,45

22,01

22,12

-11,49

trigon asset management

15.06
riski-% aasta
aste

RAHAPOLIITIKA

Vene keskpank kärpis pisut
baasintressi
Venemaa keskpank langetas sel aastal kolmandat korda
baasintressimäära.

Keskpank langetas reedel
baasi nt ressi määra 25 baaspunkti võrra ja viitas, et rahapoliitika võib veelgi lõdveneda,
vahendas Marketwatch. Enne
langetust oli intessimäär 9,25%.
Langus oli oodatust veidi tagasihoidlikum. Reutersi küsitletud analüütikud ootasid veel
neljapäeval 50 baaspunkti suurust kärbet.
Enne intressiotsust ütles Venemaa president Vladimir Putin, et keskpank ei tohiks baas-

9

protsendi peal

on praegu Venemaa keskpanga

baasintressimäär.

intressimäära liialt hoogsalt
kärpima hakata. “Loodan, et
keskpank hoiab ettevaatlikku joont,” rääkis ta neljapäeval

Top

Picks Fond C, EUR

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

15,08

12,54

38,33

7,31

13,56

1 484 296,78
114 420 990,66

31,34

7,52

2,71

10 103 921,12

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 7101250, 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

igaaastases maratonintervjuus.

Keskpank andis teadaka uue
majandusprognoosi. Ootused
on paranenud selleks aastaks
oodatakse nüüd 1,3–1,8% majanduskasvu, enne jäi ootus vahemikku 1–1,5%.
Keskpank viitas võimalusele,
et selle aasta teises pooles langetatakse baasintressi veelgi. Enne
arvestatakse siiski inflatsiooniriske jamajanduse arenguid.
–
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Kas see on
rahalaev Rootsist?

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

52 nädalat

1130,84

+0,15%

~

1130

1085

1040

995

Mulle kirjutas lugeja, kes uuris, kas Rootsi
pankadesse investeerimise abil saab rikastuda.
“Kindlasti on paljud endised Hansapanga aktsionärid tänulikud rootslastele, kes
nii mõnegi kohaliku investori rikkaks tegid,” kirjutas Peeter. Ta uuris, kuidas ma
hindaksin SEB ja Swedbanki seisu praegu.
“Mõlemad tegutsevad edukalt ka Eesti turul ja on siinsetele investoritele piisavalt
tuntud, lisaks pangandusele tegeldakse ka
kohalike pensionifondidega ning suhtarvud tunduvad olema normaalsed,” märkis
Peeter ja lisas, et nende pankade ja ka Nordea dividenditootlus pole samuti paha.

Olen kolme

950
08

VÕRDLUS

Rootsi panga

–

–

–

investor Toomas

Pankade puhaskasum

i n vesteer i ng utel?

–

paketist. Kokkuleppega tagati
see, et Kreeka suudaks järgmisel
kuul ära maksta 7 miljardi euro

päevane muutus

–

–0,08%

Pankade aktsiate maksumus
SEB 103,6 SEK
Swedbank 209,3 SEK
Nordea 111,2 SEK

Jagu oma seniseid võlgu.
“Tegemist on väga konstruktiivse lahendusega ja see on kindlas-

–

väärtus 279 003,57 eurot

–

49% aktsiad / 44% raha / 7%

–

ALLIKAS: BLOOMBERG

Lerøy Seafood

1,12
0,6

Olympic EG

–

Ryanair

0,47
0,3

Apple

Microsoft
Statoil
Berkshire Hathaway B-aktsia
Tallink
Baltic Horizon Fund
Apranga

0,03
–0,28

–0,38
–0,75

–0,76
–1,16

Viimased tehingud
Müüs: 11. mail 210 Lerøy 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.

Minu jälgimisnimekirjas

Mina olen kolme Rootsi panga suhtes aga

SINU ARVAMUS

si, siis kõigi kolme panga puhul on napis
enamuses need, kes soovitavad väärtpabe-

meeldib dividend ning kuna hindankõiki tugevaks ning hästi juhitud ettevõtteks, olen nad võtnudka oma jälgimisnimekirja.

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

BÖRSIKAUBAD

BÖRS
16.06

Kütused
USD

Värvilised metallid

15.06

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

44,58

t

494,50

Mootoribensiin,

Diislikütus,

46,96

t

Kerge kütteõli,

426,25
t

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

Põllumajandus

Plii LME
Nikkel LME

2080
8880

Tina LME

19280

Tsink LME

2492

2,933

16.06

Väärismetallid
USD/unts,

Valge suhkur NYSE LIFFE,

126,25

USD/t

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

1896
5717

418,75

=

Kohv NYBOT, USc/nael

400,80
2037,00

141,00

LIFFE Pariis

aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

295,75

nael 453,59 g

16.06

Baltika
Ekspress Grupp
Harju Elekter
LHV Group
Merko Ehitus
Nordecon

sulgemis-

muutus

käive,

hind, EUR

eelm,

EUR

%

P/E

P/B

ROE

Analüütikud soovitavad arenevaid turge. Kuigi arenevatel ma-

suur

võlakoorem,

on

investeeringud pikas perspektiivis

16.06

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

kasulikud.
Bitcoinil kahe aasta halvim nädal. Kukkumine 19 protsenti.

16.06
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

divid.
tootlus

%

1,370

-3,52

2 980

17,1

4,9%

0,84

0,7%

Alma Media

6,39

1,11

22,0

4,7

2,5

0,290

1,75

494

61,9

4,1%

2,55

0,0%

Citycon

2,42

-1,06

16,1

0,9

6,0

1,340

0,00

5 222

9,1

9,1%

0,83

4,5%

Elisa Comm.

34,43

-1,80

20,9

5,2

4,4

4,190

0,00

2,6

48,3%

1,26

4,3%

Finnair

5,78

-0,34

-

0,9

-

9,750

0,41

19 354
56 778

12,8

21,0%

2,69

1,5%

Fortum

14,11

-1,33

24,8

0,9

-

9,360

0,00

27,2

5,0%

1,36

4,4%

HKScan

3,25

0,00

-

0,5

4,9

1,230

-1,60

13 361

13,0

8,9%

1,16

7,3%

-0,75

51,8

2,2

4,3

0,00

6 178

8,8

26,6%

2,33

6,0%

Kesko
Neste Oil

46,61

1,670

34,86

0,03

-

2,2

3,7

0,354

0,00

-

31,3

1,9%

0,60

0,0%

Nokia

5,65

-0,88

-

1,7

-

2,100

-0,47

3 001

-

-2,7%

1,37

0,0%

Olvi

30,40

0,93

18,0

3,0

2,5

36,18

-

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1252,36

PRFoods
Pro Kapital Grupp

922,08

Silvano FG

2,850

-1,04

101 292

10,7

24,2%

2,60

7,0%

PKC Group

23,55

-0,08

3,6

-

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

854,36

Skano Group

0,605

0,00

-

129,2

0,60

7,50

0,07

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,937

0,21

43 836

14,2

0,77

0,0%
3,2%

Stockmann

16,71

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,52

-1,12

-

1,5

-

12,800

-3,03

13,4

20,1%

2,70

4,2%

25,29

-0,71

-

1,7

3,8

7,44

-2,43

-

1,6

3,0
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Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,478

Singapuri dollar

SGD

1,546

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,880

CNY

7,615

Šveitsi frank

CHF

1,087

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,739

72,035

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

38,023

JPY

123,580

Tšehhi kroon

CZK

26,163

CAD

1,480

Türgi liir

TRY

3,936

KRW

1260,450

Ungari forint

HUF

306,390

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,414

USA dollar

USD

1,120

PLN

4,197

Rumeenia leu

RON

4,566

Kanada dollar
Korea won

Arco Vara

Olympic EG

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

Tallinn

PANE TÄHELE
Snap kukkus IPO tasemele.
Hind jõudis vahepeal ära käia 17
dollari juures aktsia kohta.

jandustel on

pigem positiivselt meelestatud. Mulle

Kui vaadata aga analüütikute soovitu-

ti Kreekale abiks,” ütles Luksemburgi rahandusminister Pierre
Gramegna. “Samuti lisab see riigile rahvusvahelisel areenil rohkem usaldusväärsust, eesmärk
on Kreeka ikka turgudele tagasi
tuua,” lisas ta.
Laenamises ei osale Rahvusvaheline Valuutafond, kes ei soovi
Kreekat enne rohkem aidata, kui
praegune 315 miljardi euro suurune võlg on osutunud Jätkusuutlikult teenindatavaks. IMF osales
siiski formaalselt kohtumisel, kus
äsjane kokkulepe saavutati.

võlakirjad

aktsiate päevane muutus protsentides

reid hoida sellise soovituse annab SEB-le
15, Swedbankile 17 ja Nordeale 15 analüütikut. Samas annab sarnane hulk analüütikuid samadele pankadele ka soovitust
“osta”. SEBd soovitab osta 13,Swedbanki 9
ja Nordeat 11 analüütikut. Müügisoovituste hulk on juba märkimisväärselt väiksem.
Samuti on näiteks SEB praegune aktsia
hind küllaltki ligidal analüütikute hinnasihile. Kaupleb nimetatud pank 103,6
Rootsi krooni juures, samas kui eksperdid
peavad panga õiglaseks väärtuseks 107,95
krooni aktsia kohta. Swedbanki puhul on
lõhe tegeliku aktsia hinna ja analüütikute ootuste vahel veidi suurem. Seda on võimalik soetada 209,3 krooni eest, samas
kui analüütikute meelest on aktsial tõusuruumi 225,68 kroonini.

Soovitused lahknevad

1133,78
955,95

Kreeka võlausaldajad otsustasid
Ateenale anda 8,5 miljardi euro
väärtuses uusi laene, lõpetades
seega kuid kestnud ebakindla perioodi.
Tegemist on uue osa vabastamisega eelnevalt kokku lepitud abi-

Kuidas läheb Toomase

SEB 4,285 mld SEK
Swedbank 4,518 mld SEK
Nordea 854,1 mln SEK

head dividendimaksjad. Samuti viskasin pilgu peale suhtarvudele ning avastasin, et SEB, Swedbanki ja Nordea P/E suhe on samuti küllaltki atraktiivne. Nimelt
on SEB järelevaatav P/E 13,08,Swedbankil
11,42 ja Nordeal 11,95.
Samuti on ootused praeguse kvartali tulemustele valdavalt head. Nii ennustavad Bloombergi küsitletud analüütikud
Swedbankile 7,3protsendilist kasumi kasvu ning see peaks teises kvartalis ulatuma 3,997 Rootsi kroonile aktsia kohta. Puhaskasumi kasvu oodatakse aga 8,7 protsenti. Seejuures prognoositakse Swedbankile 14,6protsendilist käibe langust. SEBlt oodatakse kasumiks 1,917Rootsi krooni
aktsia kohta, mis oleks 2,2 protsendi võrra
rohkem kui möödunudaastal. Puhaskasum suureneks kõigi ootuste kohaselt 4,2
ja käive kahaneks 0,2 protsendi võrra.
Nordea puhul oodatakse kasumiks
0,209 Rootsi krooni aktsia kohta, mis
oleks aasta varasemaga võrreldes 1,4
protsendi võrra vähem. Samuti väheneb
ootuste järgi teises kvartalis panga käive ning puhaskasum kasvab 1,1 protsendi võrra.

06

abipakett

PORTFELL

–

Nõustun Peetriga, et kõik kolm panka on

04

Kreeklastele uus

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.

SEB 14. juuli
Swedbank 19. juuli
Nordea Pank 20. juuli

Suhtarvud kutsuvad

02

EUROTSOON

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

Pankade järgmised tulemused

suhtes pigem
positiivselt
meelestatud.

12

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

9,050

-2,16

82 118
71 898

14,3

15,4%

2,21

7,0%

0,650

0,00

-

138,8

-2,1%

1,22

0,0%

1,310

-0,76

23 469

-

-

-

-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

Grindex

6,35

2,42

16,7

0,5

-

Latvijas Gaze

9,36

-1,99

11,5

0,6

-

10,40

-0,95

12,7

1,5

-

4,70

0,00

14,8

1,2

-

SAF Tehnika

hind, EUR
Apranga
City Service

7,436

sulgemis-

16.06
muutus
eelm, %

aktsia

16.06

Riia

Olainfarm

Kymmene

Vilnius

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

aktsia

UPM
YIT

Invalda
Linas Agro

P/E

P/B

2,56

0,00

-

2,6

6,2

-

-

-

-

-

4,380

-4,58

-

1,1

-

0,629

0,00

28,3

0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

1,020

0,00

-

1,6

-

0,489

0,20

2,2

1,2

-

Snaige

0,280

0,00

-

0,6

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

PRFoods

Harju Elekter

9,7541

64,4454

+5,93%

-0,95%

divid.

tootlus

LOE VEEBIST
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