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Einstein: enam ei saa
rabinal hindu tõsta

Metallimees,
keda kõik teavad

Metallid panevad
jälle silmad särama

Tootjahinnaindeksi tubli tõus kinnitab majandusseisaku möödu-

Andrus Tuuletare on nullist üles
ehitanud mitu edukat metallitööfirmat, osa neist omal soovil maha müünud Ja taas otsast
alustanud. Kire metallitöö vastu
avastas ta endas Juba viieaastasena. 8–9

Metallide hinna põhi on tõenäoliselt mõneks ajaks möödas. Langustrend on murtud ja hinnad
moodustuvad aina uusi tippe,
kusjuures eriti helge tulevik paistab neile metallidele, mida vaja
akude tootmises. 14–15

mist, aga tsemendi- Ja killustikutootja Kunda Nordic Tsemendi
juht Meelis Einstein ütles, et tihe
konkurents ei lase hinda nii rabinal tõsta, nagu tahaks. 6–7

Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Arumäe lubab
uut tõusulainet
Majandusanalüütik Ruta Arumäe ennuset Euroopa majandus on uue pikaajalise majandustsükli alguses. Tema
hinnangul ootab meid ees uus tõusulaine. Pikaajaline majanduskasv
võib tähendada küll pisemaid tagasilööke, kuid suures plaanis
näeb Arumäe tulemas pikka sõitu
taas ülespoole. Arumäe on majantab,

dustsüklite ennustamisel olnud
üsna täpse silmaga, mistõttu Postimees ristis ta Tornimäe oraakliks.
Viimati pälvis Arumäe avalikkuse tähelepanu siis, kui ta suure pauguga peaminister Taavi
Rõivase nõuniku
kohalt lahkus.
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INTERVJUU

“Kartsin,
et poole
aastaga on
katastroof”
Suurettevõtja Jüri Vips rääkis
intervjuus Äripäevale, et kartis võimul
olevalt valitsuselt hullemat, sest
nende väljaütlemistest jäi mulje, nagu
me ei olekski enam Euroopas. 4–5

Äriplaanil esinev
ABC Grupi omanik
Jüri Vips ütles, et
võib teoreetiliselt Comarketimahamüüa,
kui ostja olemas.
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Soome maksuamet taotleb
Seppälä pankrotti
Soome maksuamet taotleb pikalt rahalistes raskustes olnud rõivaketi Seppälä pankrotti, kirjutas Kauppalehti. Läinud reedel esitas maksuamet sellekohase taotluse Helsingi
ringkonnakohtule. Paar nädalat tagasi esitas
amet Seppäläle nõude 100 000 eurole.
Läinud aastal oli Seppälä käive 38,9 miljonit
eurotja kahjum 12 miljonit eurot.

Ekspress tahab Leedu firmat
Napilt neli aastat tagasi sisenes Ekspress

Grupp Leedu internetireklaami pakkuvasMedia, millest nüüd soovib
võtta ka teise poole.
Ekspress Grupp edastas börsiteates, et on esitanud Leedu konkurentsiametile koondumise
teate. Kui võimud heakskiidu annavad, saab
Ekspressist reklaamifirma ainuomanik.

se firmasse Adnet

India naftafirma läks Rosneftile
India naftafirma Essar teatas, et lõpule on viidud 12,9 miljardi dollari suurune tehing.
Rosneft saab Reutersi andmetel tehinguga
49,13protsendise osaluse Essar Oilis, mis kuulub India miljardäridest vendadele Ruiadele,
kes saavad omakorda vähendada Essar Groupi võlga 11 miljardi dollari jagu. Teist samapalju
jääb neil veel tasuda. Teine pool läheb kahes
võrdses osas Euroopa naftakauplejale Trafigurale ning Venemaa UCP-nimelisele fondile.
Ülejäänu jääb jaeinvestorite kätte.
Essariga lisandub Rosnefti portfelli 400 000
barrelit naftat päevas.

MEIE
TEAME
KUIDAS
www.arukasaruandlus.ee

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE,
VAID OMA TEGEVUSELE
Kasutatud büroo-ja muu mööbel
Hinnad alates

35 €

Hinnadalates
Hinnad alates

35 €
E–N 10–17 R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn,
Tel 552 6608

www.

Keskkonnaministeerium otsib lihthankega
uuringu tegijat, kes kaardistaks
keskkonnavaldkonna korruptsiooniriskid
ning pakuks välja, kuidas vältida
korruptsiooni ja pettusi.
Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Äripäev
Uuring peab hõlmamakeskkonnavaldkon-

na korruptsiooniriske avalikus sektoris avalike vahenditekasutamisel ja keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste ning era-ja
kolmanda sektori vahelistes suhetes.
Ministeerium otsib vastuseid küsimustele, kuidas korruptsioon keskkonnavaldkonnas avaldub ja millised on selle sagedasemad esinemisvormid, milliste osapoolte

suhtluses on korruptsioonirisk kõrge ning
millised on juhtimistasandite ja keskkonnavaldkonna osapoolte rollid riskide tekkimisel. Ka on eesmärk teada saada, kuidas osapooled ise tajuvad keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske ning tegevuste
seotust erinevate korruptsioonivormidega.
Uuringu tegijalt soovitakse ka teada,
milliseid meetmeid ja tegevusi kavandada
korruptsiooniriskide maandamiseks ja korruptsiooni ennetamiseks.
Äripäev meenutab viimaste aastate kahte suurematpoliitärimeestega seotudkeskkonnavaldkonna korruptsioonihõngulist
juhtumit.

Tallinna abilinnapea
ametis olnud Arvo Sarapuu
pidi seotuse tõttu pealinna
prügiäriga ametist tagasi

astuma.
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pakendiaruanne
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Selle aasta maikuus mõistis Harju maakohus endisele EASi nõukogu liikmele
ning pikalt IRLi kuulunud jäätmekäitlusäri mõjukale niiditõmbajale Anti Tammeoksale ligi aasta pikkuse vangistuse pooleteiseaastase katseajaga EASi ja KIKi toetusrahade väljapetmise eest. Tammeoks
sai kohtuotsusele esitada apellatsiooni.
IRLi kuulunud Tammeoksa suhtlusvõr-

gustikus oli olulisel kohal ka mõjukas reformierakondlane Rain Rosimannus. Mõlemad olid 2000. aastate alguspoolel riigikogus aktiivsed jäätmevaldkonna seaduste tegijaid ja eelnõudele muudatuste väljapakkujad. Hiljem Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukokku kuuludes seisis Rosimannus selle eest, et KIK jagaks toetust Võru valda Tammeoksa kontrollitud
MTÜ Eesti Pakendiringlus kinnistule rajatud jäätmekeskusele.
Kui 2011. aasta kevadel sai Keit PentusRosimannusest keskkonnaminister ja ühtlasi KIKi nõukogu esimees, otsustas juba
sama aasta juulisKIKi juhatus eraldada 3,2
miljonit eurot toetusraha Tammeoksaga
seotud OÜ-le Polli Prügila, et rajada prügila Karksi valda. Just Tammeoksa lobitööd
peeti määravaks, miks mõjukate reformierakondlaste toel otsustati keskkonnaministeeriumis juba 2008. aasta sügisel lisada riigi jäätmekava eelnõusse prügila rajamineLõuna-Eestisse.
KIKi juhatuse 2011. aasta otsus oli puhtalt poliitiline, mingit majanduslikku põhjendust paljud jäätmeäris tegutsejad uuel
prügilal toona ei näinud. Arvestades, et
Eesti Energial oli valmimas prügipõletustehas, mille võimsus ning eelkõige väravahind on selline, mis muutis ladestamise nii
palju kallimaks, polnud sel prügilal enam
majanduslikku mõtet.
“Ma ei tunne ühtegi poliitikut, kellel on
mõju EASi või KIKi

.ee

rahastamisotsustele,”

kinnitas Tammeoks 2012. aasta suvel Äripäevale.
Kuna Euroopa Komisjon leidis lõpuks,
et 3,2 miljoni euro eraldamine on keelatud

Jäätmekäitlusäri mõjukale niiditõmbajale Anti

Tammeoksale määras kohus

ligi aasta pikkuse vangistuse
pooleteiseaastase katseajaga. FOTO: ERIK PROZES

riigiabi, jäi Polli prügila rajamata ning see
äri läks luhta.
Samade tegelastega seotud firmade rahaülekandedkäisid läbi skandaalses Autorollo
asj Novembris 2009. aastal, kui Rain Rosimannuse äia Väino Pentuse firma Autorollo
pankroti väljakuulutamiseni oli jäänud ligi
poolteist aastat, maksis pakendite taaskasutusorganisatsioon MTÜ Eesti Pakendiringlus Toomas Tautsi firma Autovaal kaudu kahe ülekandega Autorollosse kokku 400 000
krooni (ligi 25 600 eurot).
Tautsi firma kaudu jõudis Autorollosse
ka Eesti Pakendiringlusega äriliselt seotud
OÜ Prügitont makstud 100 000 krooni (ligi 64 000 eurot).
Ülekannetest tekkinud nõue Autorollo

as.

loovutati hiljem aga Rosimannuste
appi kutsutud advokaat Siim Roodega seotud ettevõttele.
Sealt ajas edasi minnes jõuame uuesti
Keit Pentus-Rosimannuse keskkonnaministriks oleku aega, kui ministeeriumis lükati pikaks ajaks sahtlisse pakendiseaduse muudatused, mis oleksid piiranud Tammeoksa ja temaga seotud äriseltskonna huve pakendiäris. Mäletatavasti oli riigikontroll juba 2010. aastal leidnud, et riik ei suuda tagada taaskasutusorganisatsioonide
piisavat finantssuutlikkust ja finantssuhete läbipaistvust. Pakendite turule toomise
ja taaskasutamise andmete kontrollimatuse tõttu võis riigile ainuüksi 2009. aastal jääda laekumata 64 miljonit eurot maksutulu.
vastu
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keskmes
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tanud piirangu, kui suures mahus võlakirju osta võib Saksamaa puhul näiteks on see limiit
juba lähedal.
USA Föderaalreserv on märku andnud, et plaanib esimesi
samme tugiostudega 4,5 triljonile dollarile paisutatud bilansi vähendamiseks. Yellen võib
seda vaadet kinnitada või anda ka vastupidiseid signaale,
kui inflatsioon annab põhjust
kõhklusteks.
–

Maailma finantsturgude fookus on sel nädalal koondunud
keskpankurite iga-aastase-

le majandusfoorumile, mis toimub USAs Wyomingi osariigis
Jackson Hole’is.

Seal esinevad ettekandega
nii USA Föderaalreservi juht Jenet Yellenkui ka Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi. Vii-

maselt oodatakse vihjeid, millised on keskpanga plaanid rahapoliitilise stiimuli vähendamiseks ning varaostuprogrammi
koomale tõmbamiseks.
Keskpankurite üks peamisi
aruteluteemasid on tänavu inflatsioon, mis ei ole piisavalt vedu võtnud hoolimata keskpankade erakorralisest stiimulist
jamajanduskasvu toibumisest.
Reegel, et madalam tööpuudus
toobkaasa tööjõu puuduse, mis
tekitab palgasurve, mis omakorda kergitab inflatsiooni, ei
paista enam toimivat. Nõrgast

inflatsioonist hoolimatakaaluvad keskpankurid, kuidas stiimulit lõpetama hakata.
Inflatsioon ikka veel nõrk

inflatsioon aeglustus juunis 1,4 protsendile ning euroalal on keskmine inflatsiooninäit 1,3%. See on ikka alles kaugel optimaalseks hinnatud 2%
tasemest. Ajaleht Financial Times kirjutas, et Euroopa Keskpangal on järjest raskem varaostukavasse sobivaid väärtpabereid leida. Keskpank on kehtesUSA

2. juhtum:
Arvo
Sarapuu
Selle aasta aprillis käisid riigikogu korruptsioonivastase eri-

Euroliiga tugev

Keskpank on lubanud sügisest kaaluma hakata,
kuidas 2,3 triljoni euro suuruse
varaostukava lõpetamine võiks
välja näha. Juulis toimunud
Euroopa Keskpanga rahapoliitilisel nõupidamisel muretsesid keskpankurid euro tugevuse pärast, mis võib negatiivselt
mõjuda euroala majanduse toibumisele. Ühtlasi pidurdab see
niigi nõrka inflatsiooni. Euro on
Bloombergi andmeil USA dollari suhtes tänavukallinenud 12%.
Euroopa Kesk panga järgmine rahapoliitika arutelu on
7. septembril. Võimalik, et keskpanga juht Mario Draghi jääb
oma sõnavalikus Jackson Hole’is
väga ettevaatlikuks.
Keskpankurite kohtumisi on
Jackson Hole’is peetud alates
1982. aastast.Kohavaliku puhul
oli määrav, et see on hea forellipüügi koht. Toona taheti kangesti osalema saada USA Föderaalreservi juhti Paul Volckerit,
kes on kirglik kalamees.
Ka Euroopa

Artiza Networks has been the leader in 3G, 4G and 5G radio access network (RAN) and core network (CN)
node testing with the world’s most advanced cellular networks and equipment vendors for over 20 years.
LTE-Advanced C-RAN architecture, Artiza’s high-density load testing solutions have been dominating the
Japanese market and expanding globally. With powerful engineering resources covering PCB, FPGA/
capability for fully in-house development as well
trained sales force.

as providing professional services

with

a technology-

Artiza has been listed on the Tokyo Stock Exchange since 2001. www.artizanetworks.com.
Artiza Networks is establishing a new R&D unit in Tallinn and we are looking for an

R&D Team Leader
Your role as a Team Leader will be growing and managing the Estonian software development team
and helping to grow the international support team. You will also manage the Estonian subsidiary and
coordinate activities with global HQ.
We offer you a challenging position in an international work environment. You can build up your team
of professionals in Tallinn. Your journey starts with a 3 month on-boarding program at the company’s
headquarter in Tokyo, Japan to learn the Artiza company philosophy and work processes.
You are a perfect candidate if you have a degree in IT or equivalent work experience in the IT or telecom
sectors, and previous work experience in project management with software engineering experience
(C, C++, C#, PHP , etc. on Linux/Windows platforms). As a self-controlled, honest and friendly person with

If you recognized yourself in our job ad, please send your CV in English to kandideeri@manpower.ee
latest 03.09.2017
Whether you’re just entering the workforce or have decided on a career change, it’s your time to win in the world of
work and Manpower can help. We’ve been a world leader in employment services for nearly 70 years. We work
–

great job

–

and to succeed. It’s time to explore the possibilities with Manpower.

www.manpower.ee

komisjoni ees pealinna prügimajanduse jamade kohta

aru

andmas Tallinna keskerakondlasest linnajuhid Arvo Sarapuu ja Taavi Aas. Nad süüdistasid sotsiaaldemokraadist riigikogu liiget Rainer Vakrat suurte prügivedajate huvide esindamises.

“Tallinna linnajuhid väga
tänasid meid, et komisjon selle
teema üles võttis. Nende sõnul
on jäätmevaldkonnas korruptsiooni tõesti väga palju,” rääkis erikomisjoni esimees Artur
Talvik siis.
Ei läinud aga palju aega mööda, kui juba maikuus avalikustas prokuratuur, et mitu kuud
kestnud kriminaaluurimine
Tallinna abilinnapea Sarapuu
seoste kohta pealinna prügiäris
jõudis kahtlustatavate kinnipidamiseni ning läbiotsimisteni.
“Arvo Sarapuu on korraldanud Baltic Waste Managementi
(BWM) tööd,” lausus riigiprokurör Laura Feldmanis pressikonverentsil. BWM on Kaido Laanjärve nimel olev konsultatsioonifirma, kes seninägematu edukusega sisenes Tallinna jäätmeveoturule. Järjest võideti hanked pea kõikides piirkondades,
kus osaleti.
Kahtlustuste kohaselt oli
Laanjär v BW Mis kõigest variisik ning äri taga olid Sarapuu koos ATKO Gruppi juhtiva
väimehe Margo Tomingasega.
BWMi rahastati Sarapuu ja Tominga osalustega ATKO Grupi
ettevõtete kaudu.
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Britid vaidlevad
Brüsseliga ajakava üle
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Suurbritannia ja Euroopa Liit
vaidlevad taas selle üle, millal
võiks arutama hakata Suurbritannia uut kaubanduskokkulepet, mis reguleeriks suhteid pärast brittide liidust lahkumist.
Peaminister Theresa May va-

litsus teatas, et suurendabpressingut, et need teemad jõuaksid brittide lahkumistingimuste kõrval lauale juba oktoobris,
kirjutas Bloomberg.
Nädala pärast algab kõneluste kolmas voor, mille eel on
Suurbritannia avaldanud mitu positsioonipaberit. Sellega
taotletakse nii narratiivi muutust, et britid ei tea, mis nad tahavad, kui ka seda, et kaubanduskõnelused hakkaksid jooksma paralleelselt lahkumistingimuste aruteluga. Euroopa Liidu
seisukoht on olnud, et alles siis,
kui viimastes on piisavalt edasiminekut, saab hakataläbi rääkima ELi ja Suurbritannia suhetest pärast Brexitit.

Läinud nädalal kordas Eupealäbirääkija BrexitikõnelustelMichel Barnier, et 27 riiki pole valmis kau-

roopa Komisjoni

30

protsenti väheneb

Suurbritannia kaubavahetus pärast Brexitit,
väidab majandusekspert
Monique Ebell.
banduskõnelusi alustama enne,
kui pole saavutatud olulist edasiminekut residentsuse, brittide lahkumisarve suuruse ja Iirimaa piiri küsimustes.
Kirjutades nädalavahetusel
ajalehes Sunday Times, väitis
Suurbritannia Brexitiminister
David Davis, et paljusid küsimusi oleks palju kergem lahendada, kui laualoleks ka majanduskoostööd puudutavad teemad.
Suurbritannia valitsus plaanib selnädalal avalikustada viis
uut positsioonipaberit. Sealhulgas ettepaneku luua uus kohtuinstants ELi ja Suurbritannia
vaidluste lahendamiseks Brexiti järel. Peaminister May tahab
välistada Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni allajäämise.
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Tegelikult ei sobi poliitikud ettevõtlusesse ja et evõtpjaodli tikas e, ütlebkaubanduset evõtja JürViips ja
kinnitab, tema poliitikaga tegeledaeikavatse.
et
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Jüri Vips:

poliitikasse

sobivad
äpardunud
ettevõtjad
Raha lõhn ajab hulluks, tõdes mullu
Äriplaani laval suurettevõtja Jüri Vips.
Teda ennast see lõhn tegutsema ei aja:
“Õnnetunne. Õnnelik olemine,” vastab ta
küsimusele teda käivitava jõu kohta.
da? Mina ei näe, et Eestis praegu ükski ettevõte seda suudaks. See on keerulisem kui
abielu ei ole nii, et keegi tuleb ja ostab su
naise ära ja kõik õitseb ilusti edasi.

Marili Niidumaa
marili.niidumaa@aripaev.ee

gest jäi tunne, nagu me ei olekski enam
Euroopas. Aga tundub, et nii hull asi ei ole.

jadpoliitikasse. Ainult äpardunud ettevõtjad sobivad poliitikasse. Või pedagoogilisele tööle. Kes on ettevõtja, on hingelt ettevõtja. See oleks nagu oma perekonna mahajätmine. Ettevõte on su perekond. See on sinu
elutöö. Miks sa peaksid oma elutöö maha
jätma ja hakkama rääkima juttu, mida sul
kästakse rääkida?

Kellest võiks saada Tallinna uus linnapea?
Oi, see on magus koht! Täna ehk ei olegi

Aga Jüri Mõis ja Urmas Sõõrumaa... (Muigab.) Need on ikka väga head näited. Sellis-

enam nii magus, kui kogu aeg pealt kuulatakse. Aga ma ei kujuta ette, kes see võiks olla. Mõtlen, kes üldse tahaks ollasellisekoha
peal. See peaks olema raudse närvikavaga
inimene ja ilmselt võiks tal olla pikk julgeolekutöö taust, et ta teaks, kuidas käituda.

te ettevõtjatega on valimisliidul kindlasti

–

Äripäev
Plaanidest rääkides on ABC Grupijuht paljusõnaline, kuid salapärane. Käsil on paar
rahvusvahelist digitaalmeedia- ja digiturundusprojekti, mis tema sõnul ulatuvad
kohati utoopiasse. Üks lihtsam projekt on
seotud keskkonnasäästliku valgustusega. Utoopilisematest ja kohati miljardeid
maksma minevatest ta aga veel rääkida ei
taha. Kui, siis ehk novembris.
–

Ometi on teil ostuhuvilisi käinud. Kogu aeg
käivad. Igal aastal paar-kolm pakkumist.
Minu eesmärk ei ole last hävitada. Kui tuleb rahakas investor ja ütleb, et paneb sinna Lidli märgi peale ja hakkab Solarise toidupoest Lidlit tegema, siis ma peaks vist ravile minema. Praegu olen psüühiliselt veel
nii terve, et selliseid otsuseid ei tee.

–

Kas olete Lidli tulekuks valmis? Kuna ma

ostjana säästumarketeid ei kasuta, siis ei
ole ma sihtgrupp. Ka minu kaubandusettevõtlus ei ole selles nišis. Me ei tegele säästukaubandusega. Solarise toidupood ei ole
Lidli konkurent.

Maxima müüjad ei oska eesti keelt. Kuidas

teie poodides sellega on? Müüjad vahel ei
oska jah keeli. Ja vahel ei oska käituda. Mina ise värbamisega ei tegele, aga ma tean
tööjõu voolavust.
Ei usu, et inimesi saab raha abiga positiivsemaks muuta. Ainult kriis muudab.
Muu ei muuda. Ja täna on kriisieelne sei-

sund,

Aga Comarket? Konkurents mingil määral
on, aga Lidl on Maxima otsene konkurent.

Kui Maxima tuli meie poe kõrvale konkureerima, siis me ei kaotanud käivet. Esimene kuu kaotasime 2%, teinekuu tuli see tagasi. Seega sihtgrupp on erinev.
Kuidas mõjutavad teie äri maksumuudatused? Meid otseselt ei puuduta. Kui vaadata
alkoholimüügi langust Lõuna-Eestis, siis
meil seal palju poode ei ole. Tartu müüki
on see mingil määral mõjutanud, aga Tar-

tu pole meie prioriteet. Pigem on alkoholi-

müük tervikuna muutumas. Seda kindlasti ei juhtu, et alkoholipoed hakkavad kahe
euro eest toitu müüma. Pigem vastupidi. Tekivad uued alkoholimüügifirmad.
Millal te Comarketi keti maha müüte? See on

hea küsimus. Siis, kui ostja on olemas.Kõik
on müüdav, aga praegu mingit plaani küll
ei ole. Miks ostja peaks tahtma Comarketit?
Kes suudab seda ketti manageerida, kes suudab Comarketi tootevalikut ja teenust hoi-

suur

eufooria, töötajate

aeg. Tööta-

jad ei soovi õppida, ei soovi teenindada piisavalt hästi, sest neil on palju valikuid. See
oli ka enne eelmist kriisi nii.
Samas on keeleõpe poliitiline küsimus,
see ei ole majandusküsimus. Ma arvan, et
Eesti riik on teinud oma valikud ja ettevõtjad ei saa riigi eest otsustada.Kui meilei ole
eesti keele nõuet, no siis ei ole seda nõuet.
Mida arvate praegusest valitsusest? Ma ei

taha poliitikaga tegeleda praegu on populismi aeg. Ja mitte ainult Eestis. Otsitakse valijaskonda, kelle motivaator on viha ja
kibestumine. Neid inimesi jätkub. Manipuleeritakse nendega, väiksemate-suuremate luuseritega. Ka meie ei saa teistmoodi. Ma usun, et paljud eestlased pole eluga
rahul, on pettunud poliitikas, Eesti Vabariigis. Väga lihtne on nendega manipuleerida.
–

Aga milline on teie hinnang praegusele valitsusele? Kartsin hullemat! Kartsin, etpoo-

le aastaga on täielik katastroof. Õnneks ei
ole. Need aasta alguse väljaütlemised, kõi-

Ei ole nii, et
keegi tuleb ja
ostab su naise
ära ja kõik õitseb ilusti edasi.
Jüri VipsComarketi
keti võimaliku äramüümise kohta

Millised on teie ootused riigile? Mina olen
vana inimene, ma ei oota midagi. Ma ei tegele poliitikaga ega ole ka kunagi tegelenud.
Ilmselt tänu sellele on mul ka vähe kohtuasju. Ma ei tegele korruptsiooniga ja seepärast ei sõltu poliitikast. Parem olla vaba, sõltumatu. Ja vaesem.

Mis ma ikka soovin... Soovin, et majanduslik mõistus kohale jõuaks. Aga minu
soovist jääb siin väheks. Olen ettevaatlik,
näen, mis toimub. Kahjuks on nii, et kellel
on rohkem ressurssi, see jääbpeale.

võimalik saavutada edu.
Kas teie hääl läheks neile? Mul on väga piinlik rääkida sellel teemal. See on poliitiline
prostitutsioon. Mina ei tegele populismi ja
demagoogiaga. Ma püüan jääda väärikaks.
On inimesi, kellel on tähelepanuvajadus nii

suur, et teeks ükskõik mida selleks, et olla
pildil. Mina ei kuulu nende hulka.
Arvate, et nad teevad seda selleks, et olla pildil? Aga miks nad siis teevad? On mõni muu
põhjus või? Mis see põhjus siis on? Kas teie
leiate, et on muidpõhjuseid? Ei ole ju! Vanainimesed tahavad lihtsalt pildil olla. Ja kui
nad ei saavuta ettevõtluses soovitud tunnustust, siis otsivad seda mujalt.

Kas valima ikka lähete? Võib-olla lähenka.
Aga ma ei tea, mis tuju sel hetkel on. Kom-

Kas nad teile liitumisettepanekut ei ole teinud? Kindlasti mitte. Me tunneme üksteist,
väga kaua. Kui mina sinna läheks, oleks see

muniste ma ei toeta.

katastroof. Mulle endale ja ka teistele.

Keda te siis toetate? Sellist erakonda, kes
mõtleb Eesti tuleviku peale. Mitte hävitamise peale. Neid ei ole palju jäänud. On
ju näha, millise demagoogiaga mõni era-

Kuigi te poliitikasse mineku välistate, siis ikkagi: kuidas Eesti majandusele hoogu anda?
On palju asju, mida saaks ära teha.Kui Eesti

kond tegeleb.
Ehk on meil poliitikasse just ettevõtjaid vaja? Mida see annaks? Ja kas poliitikud hakkaks siis ettevõtlusega tegelema või? Ette-

võtlus on ikkagi raske ala, sa pead riskima
oma kapitaliga. See on suur risk. Tegelikult
ei sobi poliitikud ettevõtlusesse ja ettevõt-

Vabariiki saaks juhtida nagu ettevõtet, siis
oleks võimalik edu saavutada väga ruttu.

VAATA VIDEOT
“Jüri Vips: poliitikasse sobivad

äpardunud ettevõtjad”
22. august 2017
www.aripaev.ee/videod
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Manpoweri kliendiks on Bong Eesti OÜ.
Bong kontserni kuuluv Bong Eesti OÜ peamised tegevusalad on kvaliteetsete
ümbrike valmistamine, ümbrike pakendamine ning ümbrike ja pakkimiseks

mõeldud (Propac) toodete turustamine ja müük Euroopa klientidele.
Bong Eesti on vastutustundlik ja keskkonnasõbralik ettevõte, lähtudes ISO 9001
ja ISO 14001 standardi nõuetest ning omades ISO 9001 ja ISO 14001
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Ettevõte asub Kohilas ja annab Eestis tööd ca 80 inimesele.
Bong Eesti OÜ ootab

oma meeskonnaga liituma

MÜÜGIESINDAJAT
Sinu tööülesanded on suhete hoidmine ja arendamine olemasolevate klientidega Eestis ja
Euroopas; uute klientide leidmine ja aktiivne eripakketoodete (nt paberkotid, kinkekotid, mullikotid
jms) müük suurendamaks ettevõtte eripakketoodete turuosa Eestis. Müügiesindaja vastutab kogu

müügiprotsessi eest alates kliendikohtumiste kokkuleppimistest kuni arvete väljastamiseni.
Sobival kandidaadil on aktiivse müügitöö kogemus ja referentsid varasemast tulemuslikust
müügi tööst; ladus eesti ja inglise keele oskus (suuliselt ja kirjalikult), kasuks tuleb vene keele
~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~

tagab aktiivsus, võime töötada iseseisvalt, oskus seada eesmärke ning tahe saavutada tulemusi.
Kasuks tuleb varasem kokkupuude pakendi-või trükitööstusega.

Töökoht asub Kohilas ning eeldab valmisolekut tööalaseks reisimiseks.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

„Bong“ hiljemalt 31. augustiks personaliettevõtte Manpower e-posti aadressile

kandideeri@manpower.ee.
Lisainformatsioon telefonil 630 6565.
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~
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On ju näha, millise demagoogiaga mõni erakond

tegeleb.
Jüri Vips

Millistel Eesti ettevõtetel
võiks silma peal hoida?
“Jälgin, mida teeb Cleveron
need on toredad inimesed, kes
on väga kaugele jõudnud,” tun–

nustab Vips. Vips tunnistab, et
Viljandis asuva pakiautomaatide tootjaga on tal endalgi õhus
üks koostööprojekt.
Samas ei jaga ta üleüldist

drooni-

tust.

japakirobotite vaimus“Ma ei kujuta ette logisti-

kat droonidega, et need lendavad 300 kilomeetri kaugusele,”
selgitab Vips. “See on kullerteenus, mis on logistika väärtusahelas kõige viimane, kõige
mugavam, kõige ebaefektiivsem
teenus. See ei muudamaailma.”
Samuti ei leia ta, et Eesti
meeste pakirobot Starship maailma muudaks.

MÖÖBEL, SISUSTUS

&

DISAIN

13.–17.9.2017
MESSUKESKUS HELSINKI

AVATUD: K 12–20, ERIALAKÜLASTAJAD 9–12
N–R 10–19, L–P 10–18

PÄÄSMED JA INFO HABITARE.FI

ERIALAKÜLASTAJATELE
EELREGISTREERIMISEGA TASUTA

Eestlastest ja tulevikuärist
Eestisse on vaja tööjõudu juurde saada ja praegu on oluline
koht Ukraina, kust võiks saada
tööjõudu meie ehitusettevõtlusse. Soome minevaid eestlasi
peab keegi asendama.
Aga mis puudutab äriideid,

siis see sõltub juba inimestest
jariigi poliitikast. “Kui on soov

vaadata, kuidas väike riik suudab ilma maavarade ja suurema
inimpotentsiaalita edu saavuta-

da, vaadake Maltat: väike saar,
kaljud, poole väheminimesi kui
Eestis, aga nad on edukad. Sest
riik on suutnud üles ehitadapõneva majanduspoliitika, valinud toetamiseks põnevad ettevõtlusalad, mis on seotud digitaalse ettevõtlusega. Nad teevad
seda väga targalt. Seal on poliitikutel teine mentaliteet. Ei jagata ümber veel laskmata karu
nahka,” ütles Vips.

MUJI

Vipsi kohtab Äriplaanil
Jüri Vips esineb tänavusel Äriplaanil, aga keda ta ise seal kõige rohkem kuulata soovib?

Vips vaatab nimekirja ja
hüüatab imestusega: “Oberschnider ka tuleb?! Kõomäge kuulaks ka huviga.”
Äriplaan 2018 laval astuvad üles lisaks juba nimetatud
Paul Oberschneiderile ja Armin

Kõomäele Erkki Raasuke, Andres Agasild, Antti Moppel, Ain
Hanschmidt, Rain Lõhmus jpt.
Äripäeva korraldatav Eesti suurim majanduskonverents
Äriplaan 2018 toimub 28. septembril ning seal räägivad ettevõtjad oma ootustest ja hirmudest ning tuleva aasta äriplaanist.

#HABITARE2017

@HABITAREFAIR

Info, kutsed, messikülastuspaketid: Profexpo OÜ Messukeskus Helsinki esindaja Eestis
Tel 626 1347, info@profexpo.ee profexpo.ee/messukeskus
–
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
22. august 2017

toimetajad@aripaev.ee

TOOTMINE

LÜHIDALT

Eneseabi ja esoteerika toob
kuuekohalisi kasumeid
ERR kaardistas üle poolesaja ettevõtte, mille
tegevusala on seotud eneseabikoolituste või
esoteerikakaupade müügiga.
Vaadeldud ettevõtetest enam kui kolmandik tegutseb edukalt ehk kasvatas mullu koos
müügituluga ka puhaskasumit.
Kõige enam puhaskasumit teenis 2016. aastal neli aastat tegutsenud ja jooga- ning nn
teadliku muutuse kunsti õpetajale Ingvar Villidole kuuluv Human OÜ. Ettevõtte käive oli
226 013 eurot, mis kasvas võrreldes aasta varasemaga üle viie korra. Ettevõttel, mis pakub 290–490 euro eest nn teadliku muutuse kunsti kursuseid, pole alati nõnda hästi läinud veel 2014. aastal oli ettevõte 3848 euroga miinuses.
–

Airbus sai 4 miljardi dollari
suuruse tellimuse

“Surutis
möödas”
Tootjahindade naasmine
mõne aasta tagusele tasemele
kinnitab majandusteadlase
Heido Vitsuri hinnangul
majandusseisaku möödumist.

Hiina lennufirma tellis Prantsusmaa lennukitootjalt üle nelja miljardi dollari eest masinaid.
Cathay Pacific Airways teatas, et ostab 32 Airbusi lennukit kogumaksumusega 4,1 miljardit
dollarit. See teade tuleb Bloombergi andmetel napilt nädalapäevad pärast seda, kui lennukompanii teatas oma viimaste kümnendite kõige hullemast kvartalist kontsern plaanib koondamisi ja otsib võimalusi teeninduskvaliteedi parandamiseks. Üks osa sellest on
uued lennukid.
Airbusi aktsia oli eile uudisele vaatamata
0,4 protsendiga languses ning kauples Pariisi
börsil 71 euro peal.
–

Eesti saab uue looduskaitseala
Ekspertiisidele ja osapoolte huvidele toetudes
otsustas keskkonnaamet luua Võrumaale Ke-

retü looduskaitseala, et kaitsta sealseid loodusväärtusi Ja säilitada võimalus arendada vajalikul viisil riigi julgeolekut.
Kaitsealal võetakse kaitse alla Võrumaal asuv
Kerretü sooja seda ümbritsevad alad. Kaitsealast 97% on Nursipalu harjutusvälja all,
kus on aastakümneid toimunud sõjaväeline
tegevus. Kavandatava kaitseala pindala on
1060 ha, millest 320 ha on juba praegu püsielupaikadena kaitse alla võetud.

Reidi tee saatus selgub peagi
Reidi tee ehitus Tallinnas seisab vähemalt 6.
septembrini, kui kuulutatakse välja kohtulahend, teatas Tallinna halduskohus.
Mai lõpus rahuldas halduskohus MTÜ Eesti
Roheline Liikumine esialgse õiguskaitse taotluse Ja peatas Reidi tee teise etapi ehitamiseks
antud ehitusloa kehtivuse kuni esimese astme kohtu lahendini. Ehitus seisiski siiamaani kohtuotsuse tõttu. Eilsel istungil kuulas kohus osapoolte argumente ja seisukohti. Kaebaja Eesti Roheline Liikumine leiab, et Tallinna
linna rajatav tee on ebaseaduslik, sest keskkonnamõjude hindamisel arvestati 2007. aasta andmeid. Kaebaja väidab, et kümne aasta
jooksul võib olla tekkinud uusi tegureid, mida
peaks kindlasti uurima.

Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Äripäev
Tööstustoodangu hinnaindeks tõusis statistikaametiandmetel juuli kuus võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4,1 protsenti. Sellega
on indeks taastunud 2014. aasta tasemel.
Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ütles, et tootjahindade praegune tase
kinnitab täiendavalt, et paari eelmise aasta
surutis majanduses on möödas.Erilist tootjahindade tõusu tema sõnul nende numbrite taga siiski näha ei saa. “Pikema perioodi tootjahindade dünaamikat vaadates on
näha, et hinnad on kasvanud üksnes võrdluses kahe eelmise aastaga, kuid mitte kolme aasta taguse ajaga,” tõdes ta.
Kasumisula võib saada lõpu

Vitsur märkis, et nii on nüüd tootjahindade indeks 2010. aasta tasemest samamoodi
10protsenti kõrgem, nagu see oli 2014. aastal. Ta lisas, et tööstustoodangu hinnaindeks on vaid ühe protsendipunkti võrra

kõrgem kolme aasta tagusest. Vitsur rääkis, et sellele vaatamataannab tootjahindade taastuminevõimaluse loota, et ettevõtete kasumid enam endises tempos ei vähene
ja koos partnerite majanduskasvu kiirenemisega püsib meie majanduskasv loodetust
kõrgemal tasemel.
Tsemendi-jakillustikutootja Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein ütles, et
kõrge ehitusaktiivsus annab nii kuludele kui ka hindadele oma tõusu. “Eelmisest
buumist palju tihedam konkurents ei lase
hindasid niimoodirabinal tõsta, nagupaljud tahaksid,” rääkis ta.
Einsteini sõnul ei ole neil tsemendi ja
killustiku hind eriti tõusnud, kuid suurenenud maht on lõppkokkuvõttes olukorda
parandanud. “Kui kogused on tõusnud, siis
teatud hinnad on ka. Ma ei saa seda öelda
meie toodete kohta, aga ehitustoodete sektor on väga lai.”
Einstein jätkas, et kulud tõusevad ettevõtte jaoks niikuinii, sest palgad tõusevad. Nende sektoris suurendab kulusid ka
igal aastal viis protsenti kasvav kaevandusõiguse tasu.

Ehkki üldiselt on tootjahinnad tõusnud

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Võlgniku nimi

Seotud isikud

Kratt Resto OÜ
Maria Sepper
Rootsu Resto OÜ
Maria Sepper, Reijo Mäll
Raadio Ruut OÜ Tõnu Sirol
Rehtak OÜ
Hele Kroon
Ravelin OÜTiiu Zibo
Formeret arhitektuur OÜ
Kert Kits
M.K. Rakennus NRT OÜ
Taniel Jürgenson
Top HD OÜ
Igor Žukov, Sergey Zhukov
MLPRO OÜ Sten Sumberg
TarkartOÜ Heikki Hõbemägi
D.T.Transporditeenused OÜ .........................Dmitri Takovenko, Ave Lepmets
Asteek HM OÜ
Mait Kallas
Must Hai OÜ
Andrei Reviakine

Puu

Ekspert OÜ

Meelis Kaljurand

on

lihast tühjad

Põhjus peitub Hormi sõnul selles, et Euroopa Liit on suunanud liha Hiinasse ja Euroopa külmlaod on lihast tühjad. “Teatud lihaliikide puhul ületab nõudlus pakkumise.” Horm rääkis, et tooraine hind püsib tõenäoliselt mingi aja kõrgel. “Ennustan, et tasapisi see kõrge toorainehindkaubandusse
jõuab. Surve inflatsioonile püsib.”
Hormi sõnul olid lihatootjate jaoks väljamüügihinnad viimastel aastatel madalad,
sest Hiinasse ja Venemaale liha eksportida
ei saanud. “Oli tohutu liha ülejääk, mis väljendus ohtrates värske liha kampaaniates
Eesti kaubanduses, mida nüüd näha ei ole,
või kui on, siis kõrgema hinnaga.”

Seotud isikud

Universal Logistic System Estonia AS (www.uls-global.eu)...........Andrus
(www.uls-global.eu) Andrus
System Estonia AS
Tönne,
Dmitri Sepa
Estmidt Grupp OÜ (www.estmidt.ee) .....................Ragnar Põllu, Kairi Põllu
Põllu, Kairi Põllu
Estmidt Grupp OÜ (www.estmidt.ee)

Universal Logistic

Ragnar

(www.nolte.ee) Ülo Bärendsohn

Samelin AS (www.samelin.ee)................. Leida Kikka, Riina Vau, Siim Kikka
Samelin AS(www.samelin.ee) Leida Kikka, Riina Vau, Siim Kikka
OÜ
Andreas Tankler
Imar Service OÜ RolandLeit
EESTI METSAHALDUR OÜ
Lennart Lond
ANMO

Laod

TÕLGE, LK. 3

Võlgniku nimi

Kitchen-Art OÜ

2014. aasta tasemele, märkis Heido Vitsur,
majandusele olulise kaubagrupi,
toiduainete, tootjahindade tase veel taastunud ei ole.
Lihatööstuse Atria Eesti juht Olle Horm
ütles, et sealiha väljamüügi hind on küll
jõudnud 2013.–2014. aasta tasemele.“Meie
põhitooraine, sealiha hind on Euroopas viimase aastaga kümnetes protsentides kasvanud,” märkis Horm.
et Eesti

Auto

RooferOÜ

Artiza Networks
otsib oma meeskonda

ARENDUSTIIMI JUHTI.

Erkki Vihula

Koondame nõudeid EBC Ehitus AS vastu

KONTROLLI OMA ÄRIPARTNERI TAUSTA!

Palun saada oma ingliskeelne CV aadressile
kandideeri@manpower.ee

+372 681 4400, inkasso@julianus.ee

hiljemalt 03.09.2017.
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KINNISVARA

Teder
noolib
pensioniraha

Hinnad on kasvanud üksnes
võrdluses kahe

STATISTIKA

Pärast mitmeaastast langust on
tööstustoodangu hind hakanud taastuma

Bauhof

on

Eesti suurim jaekaubandus-

ettevõte ehitusmaterjalide ja aiakaupade
sektoris. Ettevõttes töötab ligi 500
nimest ning meid ühendavad väärtused
ojj rõõmsameelsus, nutikus ja julgus.

Umbes 160 miljonit eurot neelav Porto Franco arendus loodab saada investeeringut mõnelt Eesti pensionifondilt ja
Eesti ettevõtjatelt.

Meie professionaalsesse arendustiimi
on oodatud tööle

Tallinna plaanitava kaubandus-ja ärikeskuse Porto Franco
juhatuse liige Rauno Teder ütles Postimehele, et Porto Franco
omanikud tahavad arendusse
sisse jääda 50protsendilise osalusega ja ülejäänud pool tahetakse müüa vähemalt 10protsendiliste tükkidena Eesti investoritele.
“Oleme seda osalust püüdnud müüa ühele Eesti pensionifondile jakümneprotsendiliste
tükkidena tublidele Eesti ettevõtjatele,” ütles Teder. “Oleks tore, kui siin oleks sees üks pensionifond, mis kasvataks Eesti pensionäride raha,” ütles Teder.
Eelmisel aastal kirjutas Eesti Ekspress, et ajalehele väideti
mitmest allikast, et arvestatav
osa Porto Franco rahastusest tuleb LHV pensionifondidelt.
LHV Varahalduse juht Mihkel Oja ja fondijuht Andres Viisemann ütlesid aga toona kui
ühest suust, et veel tegemata
investeeringutest rääkida pole võimalik.

(aia ja kodukaubad)

ARENDUSJUHT
-

Sinu tööülesanneteks on vastutusvaldkonda
kuuluva kategooria arengu strateegiline
meeskonna
juhtimine, hankijate valik,
juhtimine ja toetamine läbirääkimistel.
Ostu- ja müügipoliitika välja töötamine ning
elluviimine Bauhofi kauplustes.
Eeldame, et Sul on kõrgem haridus, varasem
töökogemus ostuvaldkonnas, koostöö-ja läbirääkimiste pidamise kogemus, väga hea esinemis- ja
veenmisoskus.

Ootame Sind kandideerima, kui oled valmis uuteks
põnevateks väljakutseteks, orienteerud hästi
numbrites, näed suurt pilti, valdad inglise ja vene
keelt, oled valmis välisreisideks.
Saada CV koos palgasoovi ja võimaliku tööleasumise ajaga e-posti aadressile personal@bauhof.ee
märgusõnaga ..Arendusjuht”.

Sooviavaldusi ootame hiljemalt 4. september 2017.

bauhaf
Meisterlik valik!

ÄRIPÄEV.EE

eelmise aastaga,

tööstustoodangu tootjahinnaindeks

kuimidttekolme aasta taguse

114

ajaga.

juuli 2017

110,14

111

Heido vitsur.
FOTO: RAUL MEE

108

MÜÜA ÄRIHOONED
PÄRNUS

105
2013

2014

2015

Mulllusega võrreldes mõjutas
juulis indeksit enam kütteõlide,
toiduainete tootmise ja elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise hinna tõus. Halb mõju oli hinnalangusel elektriseadmete tootmises.

2016

ekspordihinnaindeksi

2017

muu-

tus oli juulis võrreldes 2016. aasta juuliga 4,8%.
Impordihinnaindeksi muutus
oli Juulis võrreldes 2016. aasta
juuliga 3,3%.
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Opositsioon ei taha rikastele
suuremaid trahve
Riigikogu opositsioonierakondade esindajad ei toeta valitsusliidu algatusel justiitsministeeriumis valminud eelnõu,
millega raskemate väärtegude
puhul sõltuks trahvisumma sis-

setulekust.

“Kui vaatan seda eelnõu, siis
mul on tunne, et justiitsminister on astunud sotside reha peale ja hakkab ette andma käitumisreegleid, siinkohal politseile,” ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ERRile. Ta
lisas, et ka praegu on politseil
võimalik valida vahemik, kui
suur karistus rikkujale määrata.

Pevkuri sõnulpaistab eelnõu
tagant soov riigikassat täita, aga
ka see ei pruugi anda tulemust.
Ta tõi näiteks, et rahandusministeeriumi andmetel sõidab
2/3 ettevõtjatest, kelle ametlik
palk on alla 1000 euro, Toyota
Land Cruiseriga. “Seega nad ei
näita kogu oma sissetulekut. Ja
inimeste jagamine esimeseks,
teiseks ja kolmandaks Eestiks
pole mõistlik tee. Samuti antakse motivatsioon oma sissetuleku varjamiseks. Tuleb karistada ikkagi tegu,” rääkis Pevkur.
Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) frakt-

siooni esimees Martin Helme
ütles, et üldiselt ei toeta ka tema erakond seda plaani. Helme sõnul on karistuse sidumisel sissetulekuga ka filosoofiline pool. “Kui piirkiirust ületab üle 40 km/h tunnis vaesem
inimene vana autoga, või jõukas inimene uue autoga, siis on
nad korda saatnud sama rikkumise,” rääkis ta ERRile.
Andres Ammas Vabaerakonnast möönis, et lõpliku hinnangu saab muidugi anda eelnõu
tekstiga tutvudes, kuid ka tema
oli pigem vastu.
ÄRIPÄEV.EE

HOONED
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TASUV INVESTEERING!
+37 2516 2756

TõrnSJor*
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METALLITÖÖD

Läbi ja lõhki
metallimees
Andrus Tuuletarel tekkis kirg
metallitöö vastu viieaastaselt, kui ta
vanavanemate juures maal salaja
esimesed keevised tegi.
Väinu Rozental

MIS ON MIS?

vainu.rozental@aripaev.ee

OÜ Tuulmet Holding

Äripäev
Nimelt otsustas väike Andrus oma jalgrattalekodarate asemele keevitada naelad, sest
peenikesed kodarad ei pidanud sõidupingele vastu. Kuidas keevitusagregaati käsitseda,
oli ta isa jälgides korduvalt näinud. Katsu
sa aga kõige selle juures veel keevitusmaski näo ees hoida! Tulemuseks olid punetavad silmad ja pisarate vool. Ning vanaema
ahastus. Aga mis neist tühistest vaevustest
Andrus oli oma kätetööst vaimustuses.
Vaimustust ja kirge on Tuuletarel jagunud senini. Ta on üles ehitanud mitu edukat metallitööfirmat, osa neist maha müünud ja taas otsast alustanud.
“Minu lapsepõlv möödus siin talus ja kunagi andsin endale lubaduse, et ükskord tulen siia päriselt elama ja panen töökoja püsti,” räägib Tuuletare.Kümmekond aastat tagasi tegigi ta oma unistuse teoks: kolis Loksa lähedal asuvasse Toomanni tallu, müüs
Tallinnas tegutsenud metallitööfirmamaha
ja asutas uue ettevõtte OÜ Tuulmet Holding.
“Mul oli kogemus olemas ja seetõttu oli
lihtsam. Ja eelmise ettevõtte müügist sain
raha, mille eest ehitada ning sisustada uus
tootmishoone,” ütleb Tuuletare. “Olen alati tahtnud, et töökoht oleks kodule võimalikult lähedal, nii on logistiliselt kõige otstarbekam jõuad kiiresti tööle ja oled murelikele klientidele iga kell kättesaadav.”
–

–

Hoog

sees

Harjumaal Kuusalu vallas Kolgaküla külas
tegutsev Tuulmet Holding on saanud sisse
sellise hoo, et pääses tänavusse Gaselli TOPi
(333.koht). Tuuletare ei tee saladust, et pidev
tellimuste kasv ja head majandustulemused on ajendanud teda aktiivselt laienema.
Mullu ostis ta kaks tegutsevat firmat ja asutas nende baasil metallist valgusteid tootva
OÜ TuulmetLighting ja metallide pinnaviimistlusega tegeleva OÜ Ral Kate. Neis kahes
firmas on kokku kaheksa töötajat.
“Tahtsin laieneda siinsamas Kolgakülas, näiteks ehitada värvimistsehhi, aga kuna asume Lahemaa rahvuspargis, on piirangud peal ja tuli otsida muid võimalusi,”
selgitab Tuuletare.Tuulmet Lighting tegutseb rendipinnal Lagedil ja Ral Kate käsutuses on Tallinnas Suur-Sõjamäel 1500 ruutmeetrit pinda.
Sissesõidutee Toomanni tallu viib otsejoones Tuulmet Holdingu tootmishoone ette. Maja teiselkorrusel on avar kontoriruum,
mille seinalhakkab silma suur valge teadetetahvel. Sinna on eri värvi markeriga kirjutatud mitmesugust tootmisinfot, aga kiirugakritseldatud ka majasisesed probleemid.
“Igaüks kirjutab sinna, mida pakilist
on vaja ära teha,” selgitab Tuuletare. “Need
märksõnad on kirjas selleks, et ka need, kes
ei istu pidevalt arvuti taga, teaksid, mis on
mureks. Mure ei ole ainultühe inimese oma,
see puudutab kogu kollektiivi.”
Tuulmet Holdingus töötab praegu seitse meest ja kõik nad on pärit lähipiirkonnast ning kohapeal välja koolitatud. “Üks
põhjus, miks ma ettevõtte üldse siia asutasin, oli see, et siin olid olemas tahtmist täis
noored,” räägib Tuuletare. “Kui ma siia kolisin, olid nad alles poisikesed ja aitasid mul

Asutatud 06.07.2009.
Toodab metallist sisutustarvikuid, mööblit, mööbliosi jm metalltooteid.
Tegevjuht ja omanik Andrus
Tuuletare.
gaselli ToPis 333. kohal.

Töötajaid 7

.suuremadkoostööparterid: AS
Sarkop, AS FinEst Steel, AS BE
Group, AS Würth, OÜ SOP-Me-

tal Eesti.
2010 tegi metallitööd Tallinnas jm renditud töökodades.
2011 valmis tootmishoone
Kuusalu vallas Kolgaküla külas.
2018 plaanib ehitada Tallinna
tootmishoone, kuhu koondada
Tuulmet Lighting ja Ral Kate.
–

–

–

KES ON KES?

Andrus Tuuletare
Lõpetanud 1989. aastal Tallinna 6. kutsekeskkooli tööstusseadmete remondi ja paigalduse erialal. Aastatel 1989–1991
õppinud Tallinna Ehitus-ja Mehaanikatehnikumis (TEMTis)
metallide lõiketöötlemise erialal

(lõpetamata).
Töötanud aastatel 1997–1998
valgusteid tootvas OÜs Steel
Line tootmisjuhina.
Asutas 1999. aastal metallitööfirma OÜ Bestway (müüs 2011.
aastal ASile Technobalt Eesti).
Kolis 2005. aastal vanavanematele kuulunud Toomanni tallu Kuusalu vallas Kolgaküla külas.
Hobiks vanad mootorrattad Ja
1970. aastate Ameerika autod.
On MTÜ Kolgaküla Selts ja motoklubi OÜ Klubi Flamenko
Racing Team juhatuse liige.
ALLiKAS: OÜ TuuLMET HOLdinG,
ÄRIPÄEV

PANE TÄHELE

Tuulmet Holdingu
omanik unistab
Unistus on, et saaksin pühendada võimalikult palju aega
oma lastele, kellest noorimad on eelkooliealised.
Unistus on pühendu-

da ka iseendale, et oleks võimalik elu lõpuni elada väärikalt. Seepärast on mul tõsine plaan ehitada Tallinna
uus hoone, kuhu koondada
Ral Kate ja Tuulmet Ligh ting
ja osaliselt ka Tuulmet Holding. Unistus on anda juhtimine üle võimekale juhile, et
endal poleks enam põhjust
ja vajadust sekkuda igapäevasesse juhtimisse.

OÜ Tuulmet Holding tegevjuht ja omanik Andrus Tuuletare. Foto: Väinu Rozental

näiteks võsa lõigata, ehitada jategid muid
abitöid, nüüd on aga oskustega töömehed.
Kusjuures kõik mehed on võimelised kõigega tegelema meil on ju eritöid tegev firma.”
–

Lastele töökogemus
Tuuletare jaoks on noorte töökogemus jätkuvalt oluline. Miks muidu soostus ta tänavu suvelKuusalu vallavalitsuse ettepanekuga võtta kaheks nädalaks tööle kuus kohalikku õpilasmalevlast.“Koolilapsed värvisid
pumbamaja ära, tegid heakorratöid, lihvisid vajadusel meie tooteid,” loetleb Tuuletare. “Tööle võetud lapsed on alati natuke mureks, aga tööandja peab suhtuma asja perspektiivitundega. Mina olen alati olnud selle poolt, et lapsed saaksid töökogemuse.”
Tuuletare sõnul on Tuulmet Holding projekteerinudning teinudväga huvitavaid eritöid. Neist suurim jakeerukam oli 2015. aastal koostöös valgusreklaamifirmaga OÜ Adfactory, kui ühe Rootsi firma tellimusel valmistati Julgalani kontserdilava. “Meile näidatipilti ja öeldi, et vaja on just sellist lava,”
meenutabTuuletare. Tuulmet Holding tegi
kogu lava: trepid, raudkonstruktsioonid,
konstruktsioonid ilutulestikule ja 16 meetrise catwalk’i ehk poodiumi, mida mööda
saab artistrahva sekka tulla.Lava mõõtmed
olid 32 24 meetrit.
“Oluline nõue oli see, et lava peab saama
kuue tunniga üles panna,” lisab Tuuletare.
×

LOEVEEBIST
www.aripaev.ee/gasell

2,45korda

kasvas OÜ Tuulmet
Holding käive aastatel
2013–2015. Ärikasum kasvas samal ajal 2,98 korda.

Tuulekas on
legendaarne kuju
Reigo Prees

metallitööstusettevõtte OÜ SOP-Metal Eesti tootmisjuht

Niipalju kui mina olen käinud ja suhelnud
erinevates kohtades erinevate inimestega,
siis kui keegi ütleb Tuulekas, siis kõik teavad, kellest jutt käib.
Kes Andrus Tuuletare teavad, kutsuvad teda Tuulekaks. Ta on oma nime tuntuks teinud, ta on usaldusväärne inimesena jakoostööpartnerina. Ta on kuldsete

kätega mees, pole ühtegi tööd, mida ta teha ei oskaks.
Andrus kutsus mind kunagi enda firmasse Tuulmet Holdingusse tööle, aga kuna minul kui tallinlaseloli iga päev Kolgakülla kauge sõita, sokutas ta mind hiljem
oma tuttava firmasse SOP-Metali. Olen asjade sellise käiguga väga rahul.
Andrus on väga hea ülemus, ta hoiab
oma inimesi. Tema suur pluss on see, et ta
ei jäta kunagi mitte ühtegi lubadust unarusse. Kui kellelgi on mingi mure või on
vaja mingi töö ära teha, leiab ta alati võimaluse, et inimene saaks selle, mida ta tahab. Kui ta ise ei saa asja lahendada, otsib
ta lahendust oma suure tutvusringkonna abil.
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TASUBTEADA

TULEMUSED

Mis on kiire kasvu põhjused?

Käive ronib ülespoole

1.

Nõudlus eritööde järele. Ettevõte on spetsialiseerunud metallist eritöödele: valmistatakse eri lahendusega mööblit, mööblidetaile ja sisekujunduselemente. Üks
suurem koostööpartner on projektmööblitootja AS Sarkop, millele toodetakse allhanke korras
metall osi. Tuulmet Holdingult on
tellitud mahukaid eriprojekte.

2.

Kokkuhoidev kollektiiv. Eritöid tegevas firmas on kõige olulisemad oskustega töömehed, mitte
seadmed, ehkki ka need peavad
tipptasemel olema. “Nõudlus ja
jõudlus peituvad kollektiivis,” ütleb Tuulmet Holdingu omanik
Andrus Tuuletare. “Meie edu on
taganud stressivaba kollektiiv ja
üksteist mõistev õhkkond.”

Metallimehe kolm soovitust

1.

viieks aastaks.
Mõtle oma äriplaan hästi läbi ja näe vähemalt
viie aasta perspektiivis ette, mida
tahad saavutada. Teadvusta, kus
sa oled, kuhu tahad jõuda ning
mida pead selleks tegema. Tegutse eesmärgi nimel tasa ja targu. Kindlasti ära võta kohe suuri
laene, eriti siis, kui vettpidavat teplaan

gevuskava paigas pole.

2.

Teadvusta juhi rolli.
Ettevõtte juht ei tohiks
alguses investeerida
oma heaolusse. Hoopis olulisem

on panustada kollektiivi. Kollektiiv on nagu kopsud, mis peab
hingama ühes taktis. Kollektiiv ei
saa olla nagu lõõts, mis hakkab
vastupidi käima. Juht paneb kollektiivi hingama ühtses rütmis.
Ole ainuomanik. Ettevõtte loomisel mõtle
kindlasti sellele, kuidas
omandit jagada. Kui võimalik,
tee ettevõtlust üksi. Kui on mitu
omanikku, ei pruugita leida üksmeelt. Mul on kolm ettevõtet läinud vett vedama seetõttu, et ettevõte oli jagatud mitme peale.

3.

Milline vanasõna iseloomustab teie tegevust?
Andrus Tuuletare
OÜ Tuulmet Holding tegevjuht ja omanik

Töö kiidab tegijat. Ma olen läbija lõhki metallimees, olen
metalliga tegelenud lapsepõl-

vest peale, õppinud metallitöö erialal jakogu elu metallitööd teinud.

Praegust firmat Tuulmet
Holdingut oli mul tundu-

aasta

2012
2013
2014
2015
2016

käive

kasum

51 538
204 529
401 229
501 303
562 323

–6951
21 420
92 571
62 103
36 806

valt lihtsamkäima joosta, sest
olin eelmise firmaga oma nime metallitööringkonnas juba tuntuks teinud. Uue firma
ärinimegi võtsin sellise, et enda nimele rõhku panna. Tuulmet Holding on arenenud
jõudsalt, nõudlus on kasvanud tänu sellele, et meie töö
on kvaliteetne.

turundustreff.ee

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis / GoogleAdwords

PANE TÄHELE
Äripäeva gaselli rubriik, kus
kirjutame kiiresti arenevatest
väikefirmadest 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
LHVja Markit.

Viimati ilmunud lood
gasellettevõtetest
“Soomlane majandab Hiiumaal sadamat” Hiiumaa firmast OÜ Roograhu Sadam
02.06.2017 lehes.
“Betoneerijad kindlal pinnal”
Raplamaa firmast OÜst Concrete Floors 19.06.2017 lehes.
“Edukas reis renditurul” LääneVirumaa firmast OÜst Kindle
07.08.2017 lehes.

PROGNOOS

•

Ettevõtluskõrgkooli Mainor
majandusteooria lektori Ruta
Arumäe hinnangul on Euroopa
majandus uue pikaajalise ma-

jandustsükli alguses.
Tema sõnul reageerisid USA

ja Euroopa kriisile erineva ma-

jandus-jarahanduspoliitikaga,
mistõttu on USA majandustsük-

kel eespool, samas kui Euroopa
alles ilmutab taastumismärke.
“Võib juhtuda, et Euroopa pole
mitte majandustsükli lõpufaasis, vaid hoopis uue tõusu alguses. See tähendaks pikka sõitu
ülespoole,” ütles Arumäe. “Tõusu sees võib ette tullaka väiksemaid tsükleid, kuid tagasilangemise ulatus pole võrreldav
viimase kriisiga. Ettevõtetele ja
ka valitsusele annab see ruumi
teha valesid otsuseid, sest majanduskasv jätab paljud vead
märkamatuks,” nentis ta.

\

Elering sõlmis esmaspäeval Empoweri Ja

Leonhard Weiss Energyga Eesti–Läti kolmanda elektriühenduse põhiosa Harku–Lihula–
Sindi kõrgepingeliini projekteerimis-ja ehituslepingu, tööde hind käibemaksuta on ligi
60 miljonit eurot.
Elering teatas, et tegemist on nende ajaloo
suurima üksikinvesteeringuga vahelduvvoolu
elektriliinidesse. Harku–Lihula–Sindi liini pikkus on ligikaudu 175 kilomeetrit. Liin valmib
kava järgi 2020. aasta lõpuks.
Koos kolme aasta eest valminud sarnase Tartu–Viljandi–Sindi õhuliiniga lõpetab ehitatav
liin kogu Eestit katva ringvõrgu trassil Tallinn–
Narva–Tartu–Pärnu–Tallinn, projekti koguhind

on üle 100 miljoni euro.

Riik värbab Est-Fori tehasele
paarkümmend planeerijat
Rahandusministeerium kuulutas välja hanke, millega otsitakse konsultante, kes aitaksid koostada OÜ Est-For Invest miljard eurot
maksva puidurafineerimistehase rajamiseks
vajaliku eriplaneeringu.

Konsultantidel tuleb analüüsida ka tehase
kaudset mõju, mis ei sõltu selle täpsest asukohast, näiteks mõju vesikonnale ning Eesti Ja Läti puiduturule. Eriplaneeringuga seotud
tööd lähevad maksma paarsada tuhat eurot.

Kooli sümboolika täislahendused,
www.norrison.ee
kooIivorm.norrison.ee
•
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OÜ Tuulmet Holding majandus
tulemused eurodes

käima kääikäe^.

SirMax Beerbohm, 1872-1956
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VÄRBAMINE

Mida vastata tööintervjuul
praeguse palga kohta?
Kui tööintervjuul küsitakse sinu praeguse
palga kohta, on parim variant jääda ausaks,
leiavad töökohaeksperdid ja -nõustajad.
miku, näiteks et palk jääb kuskile

Pille Ivask

kaasautor

Küsimused näiteks varasema töökogemuse,
tulevikuootuste või meelistegevuste kohta
on tööintervjuul tavalised ega tohiks kellelegi ootamatult tulla, aga kummaliselt mõjub see, kui küsitakse praeguse töötasu kohta. Mõni peab seda salajaseks või häbeneb
kõva häälega oma palganumbrit välja öelda,
olgu see siis liiga väikevõi hoopis liiga suur.
Tõsi, alati ei küsita su palga täpset suurust, mis tähendab, et olukorra võib enda
jaoks mugavamaks teha, öeldes palgavahe-

1000 ja

mõnes

1400 euro vahele.

mõttes annab

Ausus on oluline

palganumbri

Töökoha haldamisest ja juhtimisest raamatuid kirjutanud Suzy Welch ütles CNBCle, et tegelikult on kõige mõistlikum tööintervjuul ausaks jääda. “Teinekord soovitatakse, et olukorra peaks kuidagi enda kasuks mängima või küsimusest kõrvale põiklema,” märkis Welch ja tõdes, et nii siiski
tulevase tööandjaga head suhet ei alustata. Kõik peaks põhinema aususel, mistõttu
soovitab tema võtta see risk ja oma praegune palk kõva häälega välja öelda.
Welch märgib, et palgast rääkides tuleks
olla enesekindel jahoida end kursis, kui pal-

ju sinu töö eest konkureerivates ettevõtetes
makstakse. See tähendab, et lisaks lihtsalt
numbri või vahemiku ütlemisele võiksid
osata kommenteerida ka seda, kuidas sinu
nii-öelda turuväärtus kolleegide kõrval on.
Welchi sõnul ei tee paha, kui nimetad
nii oma põhipalga kui ka boonused ning
lisatasud, mida sa saad. Sealjuures on kaval
potentsiaalset tööandjat numbritega mitte
sinnapaika jätta, vaid lisada, et uuel töökohal oledki nõus rohkem pingutama ning alguses töötama ka väiksemapalga eest. Loomulikult tuleks olla julge ja öelda ka seda,
miks sa leiad, et sulle pakutav palk võiks
olla suurem või miks sa ootad, et uues töökohas on kohe alguses palk kõrgem kui su
praeguses töökohas. Oluline on aga see ära
põhjendada maini veel kord oma oskusi, kogemusi ja seda, kuidas saad ettevõttele kasulik olla.
Portaal The Muse soovitab lisaks palga
avalikustamisele rääkida oma headest külgedest. Räägi, mida su praegused töökaaslased sinust arvavad ning missugune mai-

enda teada
jätmine tööotsijale eelise, sest
muidu võib uus
tööandja lähtuda liiga palju

sinu eelmisest

–

palganumbrist.
FearlessSalary
Negotiation

ne sul ettevõttes on. Lõpetuseks ütle ka seda,
miks oled otsustanud oma eelmisest tööst
loobuda. Seegi võiks olla põhjendatud: nimeta näiteks isiklikku arengut, võimalust
ametiredelil tõusta jne.
Pane kindlasti tähele tööandja reaktsiooni. Hea tööandja tahab oma ridadesse spetsialisti ning on nõus talle maksma. Welch lisas, et kui sa tunned, et sinuga juba intervjuul skeemitatakse ega olda otsekohesed,
pole see hea märk.
Kui ikkagi ei soovi vastata?
Variant on vastata lihtsalt nii, et sa ei soovi

oma senisest palgast rääkida ning keskendud parema meelega sellele, mis kasu sa
saad oma uuele tööandjale tuua.
Portaal Fearless Salary Negotiation kirjutab, et mõnes mõttes annab palganumbri enda teada jätmine tööotsijale eelise, sest
muidu võib uus tööandja lähtuda liiga palju sinu eelmisest palganumbrist. See omakorda võib tähendada, et sulle pakutav palk
on tagasihoidlikum kui algseltplaneeritud.

Tööotsija spikker: kuidas tunda ära halb töökoht
Halba tööandjat on võimalik juba kohe või vähemalt katseaja
jooksul ära tunda. Selleks tasub tähele panna järgnevaid
märke, mis võivad viidata, et sinu uus töökoht pole just kuigi
mõistlik.

1.Töötajad

tulevad ja lähevad. See on kindlasti ohu märk. Miks töötajad lahkuvad? Eriti tähelepanelik
peaks olema siis, kui suur kaadrivoolavus on ettevõtte hierarhia
alumistes ridades. Julge selle kohta küsida juba tööintervjuul, sest
nii võid endale teene teha.

2.Ülemus

tundub hir-

mus. Siinjuures tuleb teha vahet ülemu-

sel, kelle

vastu tuntakse positiivset

aukartust, ja ülemusel, kelle vastu
tuntakse pigem hirmu. Kui praegused töötajad tunnevad, et ülemus ei toeta neid ega mõju positiivse liidrina, vaid pigem kellegi sellisena, kes kipub oma positsiooni kuritarvitama, tasuks selles
ettevõttes töötamisest loobuda.

3.kõik

saabuvad ja lahkuvad täpsel kellaajal.
Hea töökoha tunnus on,
et töötaja tuleb rõõmsal meelel
tööle ja tema jaoks pole probleem
kohal olla ka tükk aega enne tööpäeva algust. Samuti ei ole keegi
pahane, kui ühel või teisel põhjusel tuleb jääda kauemaks ehk näiteks traditsioonilise kella 17 ajal tuleb lahkuda hoopis 18.30. Kui tööandja on halb, kipuvad asjad vastupidi olema.

4.kolleegid

ei suhtle omavahel. Sinu
kui uue töötaja jaoks
oleks kasulik, kui kolleegid kutsuksid sind välja ja tahaksid sinuga tuttavaks saada. See näitab lisaks heale seltskonnale ka seda,
et töötajad on rõõmsad. Hea tööandja teeb tuju heaks ning tööl on
hea olla.
See muidugi ei tähenda, et kolleegid peaksid parimad sõbrad olema. Küll aga võiks linna peal trehvates tere öelda ja paar viisakust
vahetada.

vastu saad. Kui tööandja üksnes
sunnib sind töötama ja rabama,
ent vastu ei raatsi midagi anda,

5.Sa

Töötajate tööaeg ning vastutus

muudkui annad,
aga vastu eisaamidagi. Viies tunnus, mis
näitab, kas tegu on hea või halva
töökohaga, on see, kui palju sinult
oodatakse ning kui palju sa ise

ei ole tegu tervisliku töösuhtega.
See ei tähenda, et kehtima peaks
quidpro quo, ent mõlemad osapooled peaksid siiski töösuhtesse
aktiivselt panustama.

6.Reeglid

Kui tööandja üksnes
sunnib sind töötama
ja rabama, ent vastu ei
raatsi midagi anda, ei ole
tegu tervisliku töösuhtega.

on hägused.

Halva töökoha tunnus on ka see, kui ühte
töötajat koheldakse paremini kui
teist. Ehk siis: töötaja A saab töö X
eest paremat palka kui töötaja B,
kes tegi samuti tööd X.
peaksid olema läbipaistvad ja samuti karjäärisüsteem. See annab
kõigile võrdsed võimalused ede-

neda.
AlliKAS: CNN

MoNEy

JA ForBES

ARENGUVESTLUS

Kriitika paistab välja
ka mujalt kui sõnadest
TELLII BUSSIREIS MEILT!
•

•

•

9-52-kohalised bussid
Juhuveod
Tööliste transport

BUSSTRANS OÜ
tel +372 56 40 525, info@busstrans.ee

Kui juht annab kriitilist tagasisidet valesti, võib töötaja tunda
end eemaletõugatuna ja olla
segaduses, mis omakorda mõjutab tema produktiivsust ja

pühendumust tööl, vahendab
personaliuudised.ee.

Motivaatori koolitusblogi
kirjutas, et enamik juhte on
hästi kursis tagasiside andmise
kuldreeglitega: ole hea kuulaja
ja lase töötajal rääkida ning kiida alati rohkem, kui kritiseerid.
Samas ei osata tähelepanu
pöörata oma mitteverbaalsele
suhtlusstiilile. Näiteks kui keegi meie läheduses naeratab, aktiveeruvadka meie näos naerulihased isegi kui me otseselt
seda inimest ei näe. Seetõttu on
naeratus oluline isegi telefoni
teel tagasisidet andes.
–

Samuti on oluline silmside,
tagasiside andmisel
säilitada kuni kohtumise lõpuni. “Me kõik oleme kogenud
juhte, kes iseenda ebamugavuse tõttu silmad maha löövad
ning etteheited ja kiitused üksteise järel maha loevad. See ei
loo mitte mingit personaalset
avatust ning blokeerib ka töötaja igasuguse mõistmise,” vahendas personaliuudised.ee.
mis tuleb

Hääl kui ohusignaal

Hääletoon on samuti võimas
signaalide saatja. Ka kriitilise
tagasiside andmisel peaks juht
säilitama pehmet ja sõbralikku tooni, sest väidetavalt ei lase näiteks hääletooni tõusmine
enam avatult tagasisidele keskenduda, vaid viib mõtted ko-

he ebameeldivast olukorrast põgenemisele.
Osal juhtidel on kombeks kõnetada oma töötajaid n-ö rind
püsti, käed kõhul risti. Selline
kehahoid vähendab töötaja ja
juhi vahelist mõistmist, sest saadab alateadlikult ohusignaale.
Juhil tuleks tagasiside andmisel võtta võimalikult vähedomineeriv asend: ristamata oma
käsi ja jalgu, pidevalt noogutades ja naeratades.
Hästi tagasisidet andvad juhid õpivad töötajaid paremini
tundma, mis lubab jääda kaastundlikuks nende inimlikekülgede vastu. Me tihti ei tea, mis
põhjustab tööpanuse langust,
see võib olla näiteks väikese lapse tõttu magamata ööd.
personaliuudised.ee
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

TULEMUS

LÜHIDALT

Kriitikale Facebookis Aktsiisitõus pani
ei tohi vastamata jätta ettevõtte õitsema
Kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid konsultant
Annika Vilu andis nõu, mida teha siis, kui ettevõttel tekib sotsiaalmeedias kriis.

oma jalga ei tõsta,” kirjeldas Vilu teemaveebis kaubandus.ee.
Vilu nentis, et sellise kriisi
eest pole keegi kaitstud ühtviisi võib see tabada nii suur-

Vilu selgitas, et sotsiaalmeediakriis juhtub näiteks siis, kui
keegi jätab ettevõtte Facebooki
kontole emotsionaalse ja teinekord mitte faktitruu kommentaari. “See lükkab lumepalli
veerema ning enne kui ettevõte
saab sõna sekka öelda, on jõudnud sajad või isegi tuhanded
inimesedpead vangutada ja tõdeda: mina nende juurde enam

ettevõtteid, riigiasutusi,

–

ava-

likke organisatsioone kui ka
üritusekorraldajaid.
Mida sellisel puhul teha
saab? Iga olukord on isemoodi,
aga siiski saab anda mõned üldisemad nõuanded, mis paljudel puhkudel lumepalli veeremise peatavad ja suurema kahju
ära hoiavad, kinnitas Vilu.

Kütust vahendava Port One’i
käive kasvas tänu kütuse hinna
tõusule ja välismaise tankimise kasvamisele. Ühtlasi võtsid
omanikud firmast ligi pool miljonit eurot dividende.

Äripäeva infopanka jõudnud
ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et Port One OÜ
müügitulu kasvas mullu 41%,
27,09 miljoni euroni. Ärikasum
kasvas 18%, 128 366 euroni.
Port One OÜ müüb ja vahendab Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele kütust Euroopas. “Eesti

Autospirit teenis rohkem kui
miljon eurot kasumit
Autode müügi ja hooldusega tegeleva Autospirit ASi käive kasvas eelmisel aastal 15 protsenti, 20,52 miljoni euroni. Ärikasum suurenes
aastaga 17 protsenti, 1,05 miljoni euroni.

ettevõtete tankimine koondus
Lätti ja Leetu, kasv oli hüppeline. Tütarettevõtte maht Poolas

Käive töötaja kohta kasvas 2 protsenti, 570101
euroni. Keskmine brutotasu tõusis 1 protsendi võrra, 1572 euroni kuus. Juhatuse liikmetele
maksti kokku 14 748 eurot.
AS Autospirit müüb ja hooldab Subaru Ja Fiati
autosid. Kokku müüs ettevõte eelmisel aastal
938 sõidukit. Sel aastal tahab ettevõte müüa
juba 1000 sõidukit.
Ettevõtte omanikud on Marko Viirand (Menlo Invest OÜ kaudu), Joel Kakri (Mandrake Holdings OÜ kaudu) ja Allan Kakri (Gladstone Assets OÜ kaudu).
Eelmisel ja üle-eelmisel aastal firmast dividende ei võetud.

kasvas umbes 1,5 korda,” kirjutas ettevõte.
Ettevõtte omanikud on Teet
Järvekülg ja Ülle Järvekülg, Tatiana Volchek ja Igor Kozhurov
ning Priit Põldmäe.
Eelmisel aastal võtsid omanikud firmast 450 000 eurot
dividende. 2015. aastal maksid
omanikud omale 710 000 eurot
dividende.
ÄRIPÄEV.EE

kaubandus.ee

Pane tähele

Nõuanded sotsiaalmeediakriisi lahendamiseks

1.

Kui avastad negatiivse postituse, ära jää
ootama. Aeg on sinu
suurim vaenlane. Isegi õhtusel
ajal või nädalavahetusel tuleks
tegeleda asjaga kohe.
kontakt on
alati parem kui kirjalik. Kui on võimalik,
siis helista negatiivse postituse
tegijale ja räägi temaga. Andmekaitseseaduse valguses on see
nõuanne Ilmselt kohatu, aga kui
tegu on ettevõtte kliendiga, võib
inimese telefoninumber olla andmebaasis olemas.
võiks
sotsiaalmeedia postituse all vastata ja
vabandada ka kirjalikult. Samas tasub siin teada, et ettevõtte kontoga seda teha ei saa ja
sageli on ka võõrastel eraisikutel
kommenteerimisvõimalus kinni keeratud. Nii võibki juhtuda, et
postitust jagatakse küll lumepallina edasi, aga selle all kommenteerivad ainult teemapüstitaja
sõbrad ja tuttavad, kes pole tõenäoliselt erapooletud.
sellest,
kuidas postitajaga
ühendust saad, ära
ründa teda! Süüdistamine lisab ainult õli tulle ja ähvardamine teeb probleemi suuremaks.

2.Vahetu

3.Võimalusel

4.Olenemata

Arvesta, et juba niigi ebameeldivale postitusele võidakse lisada
märkus, et ettevõtte esindaja oli
ülbe ja ebaviisakas. Ära anna selleks põhjust.
inimene ära
ja suhtle temaga nii,
nagu sa tahaksid, et
sinuga suheldaks. Vabandamine ei maksa midagi, isegi kui
sa milleski süüdi ei ole. Kindlasti
ei huvita klienti, kui hästi sa seadust tunned ja järgid, vaid see, et
tema mure saaks lahenduse. Kui
sa pole milleski süüdi, siis selgita
asjaolusid. Kui sa oled süüdi, siis
paku kompensatsiooni. Kui saate asjad selgeks räägitud, võid
viisakalt paluda negatiivse postituse mahavõtmist. Kui klient kirjeldab positiivset probleemilahendust, võib see olla isegi parem kui postituse kustutamine.
Kui sa kliendile midagi lubad, siis täida
seda. Olgu selleks siis
tagasihelistamine, hüvitise maksmine või ebaviisakalt käitunud
teenindajaga vestlemine.
sõbralikult asjale joon alla. Helista
paar päeva hiljem üle ja
küsi, kas kõik lahenes hästi. Lisa,
et probleemide korral võib edaspidi alati otse pöörduda.

5.Kuula

6.

VIIME SIND
MAAILMA!
VÕI TOOME
MAAILMA
SINUNI?

>

RAAMATUPIDAMINE

Milline aadress tuleks
arvele märkida?

•

asjas selle üle, kas arvel märgitud aadress peab olema see,
kus maksukohustuslane reaalselt iga päev äritegevusega te-

geleb.

Kohtuotsust veel ei ole, aga
kohtujurist on oma arvamuse
avaldanud.
Küsimus on aktuaalne ka
Eestis, kirjutab Leinonen OÜ
nõustamisüksuse juhtTõnis Elling Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee. “Väga paljud
Eesti äriühingud on registreeritud ettevõtjate kodustele aadressidele, kus nad tegelikult
oma äritegevusega ei tegele. Samuti kasutavad välismaa ettevõtjad Eesti advokaadibüroode
jaraamatupidamisbüroode teenuseid ning nendepostiaadressi,” märkis ta.
Euroopa Kohtule esitati seo-

raamatupidaja.ee

K

i

»

MIKS?

KUIDAS?

Täna on vähe edukaid ettevõtteid, kes
ei sooviks tegutseda rahvusvahelisel

Danske Banki esindused 16 tähtsamas finantskeskuses
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

paikneb Läänemere-äärsetes riikides. Sinu heaks tööta-

Meie võimekus on küll globaalne, kuid selle keskpunkt
vad Põhjamaade parimad eksperdid, kes aitavad Sul
langetada õigeid otsuseid õigel ajal.

ses nende vaidlustega kaks küsimust, mille võiks lihtsalt sõnastada: kas aadressi mõistet
tuleb tõlgendada nii, et see on
koht, kus maksukohustuslane

tegeleb oma majandustegevusega või piisab sellest, et see on
koht, kus temaga saab ühendust
võtta? Kohtujurist rõhutas vastuses, et Euroopa Kohus on alati lähenenud käibemaksunormide tõlgendamisele realistlikult ja pragmaatiliselt, mitte
formaalselt. Elling kinnitas, et
Euroopas ja Eestis piisab sellest,
kui arvele on kirjutatud maksukohustuslase postiaadress, kus
on temaga võimalik reaalselt
ühendust saada.
Pikemalt saab Euroopa Kohtule esitatud kaebuse sisust lugeda teemaveevist Raamatupidaja.

/

■j

maailma Sinuni.
Euroopa Kohus arutab kahes

I

*

u

j

•

7.Tõmba

ALLIKAS: ANNIKA VILU

ff

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.
ariklient@danskebank.ee

tel 675 2000
/

/
Enne finantsteenuste kasutamist tutvu teenuste tingimustega.
Vajadusel küsige lisainfot telefonil 6 800 800 või www.danskebank.ee
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toimetaja Vilja Kiisler

667 0169
22. august 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee

VASTUKAJA

KOLUMN

Keelenõudeid
tuleb täita

Tööandja, ära konda Facebookis
pigem survestatud oma nõusolekut andma. Isik ei saa nõus-

Tavapärane on praktika, mille
keelenõudeid ei tule ei leevendada ega
karmistada. Neid tuleb täita.

Keeleoskusnõuete täitmise eest vastutab tööandja. Valitsuse määrus ütleb selgelt: tööandja tagab, et töötajad või ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja
tööülesannete täitmiseks nõutakse eesti
keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval
tasemel. Ametikoha keeleoskusnõuetega
peab tööandja arvestama juba siis, kui ta
töötaja tööle võtab. Tööandja peab töötajale keeleoskusnõude teatavaks tegema ning
veenduma, et töötaja oskab eesti keelt tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.
Teenindajalt nõutakse eesti keele oskust tasemel B1. See on sellinekeeleoskustase, mis võimaldab teenindajal kliendiga suhelda: mõistab kõike olulist endale
tuttaval teemal, nagu töö, koolja vaba aeg.
Saab enamasti hakkama välisriigis, kus sedakeelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat
teksti tuttaval teemal. Oskab kirjeldada
kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke
ning selgitada oma seisukohti ja plaane.
On selge, et teenindaja ei pea hakkama kliendile kirjeldama oma unistusi või
koostama kliendile tekste endale huvipakkuval teemal. Aga keeleseadus ütleb,
et tarbijal on õigus eestikeelsele teabele ja
teenindamisele, teenindamine ent ei tähenda pelgalt kliendilt raha sissekasseerimist, nagu näib arvavat Äripäev oma juhtkirjas.
Tööandja vastutus

Nii kauplustes kui ka teistes teenindusasutustes võib kliendil tekkida kaupade
ja teenustega seotudküsimusi ning asutus peab olema võimeline neile riigikee-

les vastama. Kuid selliseid juhtumeid, millele Äripäev samuti oma juhtkirjas viitab,
justkui oleks kliendid huvitatud sellest,
mis keeles teenindaja kodus pereliikmetega filmidest räägib, mina ei tea. Vähemasti pole keeleinspektsioonile sellekohaseid
kaebusi esitatud.
Kui tööandja võtab tööle nõuetele mittevastava töötaja, peab ta hoolitsema selle eest, et töötaja keele ära õpiks. Klienti ei
huvita üldjuhul see, kui palju poes, riiulite vahel või tagaruumis on selliseid töötajaid, kes eesti keelt ei oska, teda huvitab
see, et kui tal tekib küsimus või probleem,
saab ta selle eesti keeles lahendatud.
Keeleinspektsioonile viimasel ajal laekunud kaebused viitavad sellele, et kaupluste iseteeninduskassades on kliente juhendanud inimesed, kes eesti keelt ei oska.
Selle saaks kenasti töökorralduslike meetmetega lahendada ning poleks vaja arutleda selle üle, kas keelenõudeid karmistada
või leevendada.
Ilmar Tomusk
keeleinspektsioooni peadirektor

järgi teeb tööandja tööle kan-

dideerijale ja töötajale taustakontrolli, kasutades selleks
sotsiaalvõrgustikke. Facebook

on laialt levinud ja selle profiilid tihti avalikud.
Seetõttu on tööandjad sa-

geli veendumusel, et Facebooki profiili vaatamine on kandideerija ja töötaja puhul õigustatud. Kõik, mis on internetis
avalikult leitav, peab ju olema
vabaltkasutatav?
Tegelikult ei pea ega ole.
Tööandjad kasutavad Facebooki kui andmeallikat, kuid ei
aima, et sotsiaalvõrgustiku jälgimine ärilisel eesmärgil toob
kaasa isikuandmete töötlemise ning kohustuse täita andmekaitse reegleid. Tööandjate juhendamiseks on Euroopa
Liidu andmekaitse töörühm
koostanud suunised, mis piiravad olulises mahus tööandja õigust sotsiaalmeediat jälgimisvahendinakasutada.

Seili Suder
Tartu ülikooli õigusteaduskonna
doktorant

Kõik, mis internetis avalikult leitav, peab ju olema
vabalt kasutatav?
Tegelikult ei pea
ega ole.

Vaja õiguslikku alust

Tööandja ei saa enam eeldada,
et üksnes avalik Facebooki profiil annab talle õiguse profiilil
olevaid andmeid oma huvides
töödelda.Siinkohal võib tekkida küsimus, miks see nii on?
Tuleb meeles pidada, et tööandjad ei kogu andmeid lihtsalt huvist, andmete kogumisel võivad olla profiili kasutajale tagajärjed, näiteks tööle mittesaamine, töölepingu ülesütlemine.
Tööandjal peab sotsiaalmeediakonto vaatamiseks olema õiguslik alus. Õiguslik alus
võib olla kandidaadi või töötaja nõusolek. Isiku nõusolekule tuginemine sotsiaalmeedia profiili vaatamiseks on siiski küsitav. Nõusolekule tuginemine on õigustatud siis, kui
nõusolek andmeid kasutada
on antud ilma igasuguse surveta. Samas on selge, et tööd
leida sooviv isik või töötaja on

Isikut tuleb teavitada

Tööandjad kasutavad sotsiaalvõrgustikke ka selleks, et koguda töötajate kohta infot järjepidevalt ja suures mahus. Kogutakse teavet töötaja sõprade,
arvamuste, uskumuste ja huvide kohta ning saadakse delikaatseid eraelulisi isikuandmeid. Euroopa Liidu andmekaitse töörühma suuniste järgi
vajab sellisel viisil andmete kogumine õiguslikku alust ega
tohi olla tavapraktika. Ka siinkohal võib sotsiaalmeediast

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

–

gust on igati õigustatud. Juhul kui kandidaat ei osutu valituks või ta otsustab töökohast
loobuda, tuleb tööandjal andmed kohe oma andmebaasidest kustutada.
Vägisi ei tohi sõbraks hakata

Tööandja ei tohi nõuda sotsiaalmeedias tööle kandideerija või töötaja “sõbraks” saamist, et vaadata üksnes kinnisele ringile mõeldud infot profiilil.
Mida üritavad andmekaitse eksperdid meile öelda? Ikka seda, et tööandjad peaksid
pigem hoiduma info kogumisest sotsiaalmeediast ning kasutama teisi töötaja privaatust

vähemriivavaid meetmeid.
Tööandjad õigustavad profiili vaatamist tavaliselt vajadusega näha, mis inimesega on te-

gemist.
Andmekaitse seisukohtalt
ei õigusta niisugusel viisil huvi
rahuldamist mitte miski. Eraisikuna tegutsedes võid uurida
Facebooki kontosid nii palju,
kui soovid, kuid ettevõtte huvides tegutsedes ei saa sa endale
lubada samu vabadusi.

Läpakas ei pea õlle järel käima
Märt Belkin
ajakirjanik

vastu maad lüüa.

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

taja teavitamine taustauurin-

KOMMENTAAR

Riigist saab IT-vallas hea tellija, kui ta palkab eksperdid, kes
oskavad vajaduse korral jalaga

Keeleinspektsioonile laekunud
kaebused viitavad, et iseteeninduskassades juhendavad kliente eesti
keelt mitteoskavad inimesed.

olekut anda ka vaikides või tegevusetult.
Tööandja peab seega leidma
muu õigusliku aluse sotsiaalvõrgustiku jälgimiseks. Selleks
võib olla tööandja õigustatud
huvi andmeid töödelda. Tööle kandideerija kohta võib tööandja Facebookist teavet koguda juhul, kui sotsiaalmeedia
konto on loodud töö leidmise eesmärgil või on andmed vajalikud tulenevaltkonkreetse
töö eripäradest.
Esimesel juhulpeab tööandja enne sotsiaalmeedia profiili uurimist välja selgitama, kas
profiil on pigem tööalase või
privaatse iseloomuga. Näiteks
võib vaadata kandideerija LinkedIni profiili, mis on loodud
töö leidmiseks. Samas kasutatakse suhtlusvõrgustikke tavapäraselt selleks, et jagada eraelulist infot. Taolise profiili
vaatamine ei ole värbamisinfo
kogumiseks õigustatud, kuna
see ei kajasta tööga seonduvat.
Teisel juhul võib sotsiaalvõrgustikust teavet koguda, kui
seda nõuab töö eripära. Millised need erilised olukorrad on,
selgitab siiski alles aeg. Näitena võib tuua kaasuse, kus tööle
otsitakse isikut, kes peab haldama ettevõtte sotsiaalmeedia
kontot ja looma sotsiaalmeedia imago.

infot koguda õigustatud huvi
olemasolu korral. Näiteks võib
tööandja jälgida endise töötajaLinkedIni kontot pärast töösuhte lõppu, et kontrollida
konkurentsipiirangu täitmist.
Lisaks kehtivad kandideerija ja töötaja taustauuringule andmekaitse üldised põhitõed, nagukohustus veenduda, et kogutakse vaid vajalikke
andmeid minimaalses mahus.
Isikut tulebandmete töötlemisest eelnevalt teavitada. See tähendab, et isikule antakse selgelt mõista, millisest allikast
tema kohta andmeid otsitakse ja milleks. Näiteks on tavalised töökuulutused, kus mainitakse, et kandidaatide leidmisel tehakse taustauuring sotsiaalmeedias.Sellisel viisil töö-

Sotsiaalkindlustusameti
infosüsteemi arendus on
neelanud miljoneid eurosid,
aga nüüdseks ikka läbi kukkunud. Tehakse uus hange, kulub
veel kümme miljonit.
Tehtud vigu saaks vältida, kui riigisektor koondada
üheks hiiglaslikuks ITtellijaks,
mis saab ära kasutada enda turujõudu ning saada üldkasutatavalekaubale hulgihinda.
Muide, asi ei piirdu ainult
tarkvaraga. Ka riistvara serveritest sülearvutiteni saaks ühiselt tellida ja hallata. Ka jooksvad halduskuludkahaneksid.
uue

Ühendamise riskid
Mõistagi on sellisel ühenda-

misel riskid. Ilmselt tulebkohe meelde kurikuulus Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, mis
sai aasta tuhande alguse poo

“Kas restarti oled
proovinud”-kutte on turul
praegu alles veel liigagi
palju.
le ülesande kõik riigile kuuluv
kinnisvara kokku koondada
ning seda ühiselt ostamüüahallata. Tegelikult aga pole sugugi kõik kinnistud RKASi
jõudnud.
See on hea õppetund. Riigi keskne ITosakond ei peaks
üritama kõike teha. Väiksemat
sorti arendusüksus võib seal
olla, ent suuremad süsteemid
tuleks kindlasti väljast tellida,
et olla kindel, et asja eest makstakse nii palju, kui asi väärt on.
Tehnikauudiste portaal
Geenius kajastas hiljuti se

da, kuidas rahandusministeeriumi ITkeskus RMIT otsis

1000eurosebrutopalga eest ITadministraatorit. Sotsiaalmeedias ja ühiskonnas tekkis elav
arutelu ning ITsektoris peeti
seda üldiselt naljaks.
Tipud maksavad

Seejuures otsis RMIT spetsialis-

ti, mitte niivõrd “kassarestartioledproovinud”nõu andvat kutti, keda tuleb täiestikasutu nõu saamiseks viis tundi
oodata. Ehkki sääraste sellide
aeg oleks pidanud läbi saama
kuskil sajandi alguses, on neid
turul alles liigagi palju.
Väga korraliku spetsialisti turuhindITsektoris võib olla ministripalgastki kõrgem.
Riigitööle selliseid inimesi eriti ei satu, kuna raha pole. See
tähendab, et tihti tellivad töid
inimesed, kes tehnikast või selle loomisest suurt ei jaga.
Kui läheb raamlepingu alusel tööde tellimiseks, alga

vad läbirääkimised. “Aga mis
oleks, kui teie läpakad käiks
ise poes õlle järel?” küsib kaval
ITfirma projektijuht. “No kui
saab, siis ju ikka võtaks,” kostab riigi esindaja. Selline olukord on muidugi välja mõeldud, aga sarnastest on kuulda
olnud küll.
Vaja on aga eksperte, kes
lööks jalaga vastu maad, ütleks ebavajalikele lisandustele kindla ei, teaksid täpselt, mida vaja, lepiksid kokku usutava
ajaraami ning usutava eelarve.
Riigi IT konsolideerimine
jariigi targaks tellijaks kujundamine peaks olemakõikide
ITsellide prioriteet. See peaks
saama tähtsuse reas isegi kõrgemakoha kui kahtlase tuluväärtusega niiöelda innovatsiooniprojektid, nagu eresidentsus.
Kui kord on majas ja hulk
raha kokku hoitud, on kohe
palju rohkem raha, mille arvel
innovatsiooni teha.
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Miks nad
nii käituvad?
Meediatarbimine räägib inimeste kohta rohkem, kui võiks esimese hooga arvata. TV3

programmijuht Urmas Eero Liiv, Delfi Ja Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja muusi-

kaprodutsent Aarne Valmis räägivad, mis suu-

nas liigub inimeste meediatarbimine.

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

4,1

miljardi euro eest ostab Hiina lennufirma Cathay Pacific Airways 32
Airbusi lennukit. Enne seda teadet

JUHTKIRI

oli lennufirma teada andnud kehvadest kvartalitulemustest.

Parem jookse
paljalt ümber maja
Tööandja palkab eelkõige inimest, seega on lühinägelik eeldada, et
ta sotsiaalmeedikanaleid infot kogudes ei kasuta.
Ohutum kui endast mõnes sotsiaalmeediakanalis kompromiteerivaks osutuda
võivat infot jagada on paljalt ümber maja joosta. Kui just naaber teist pilti ei tee ja
Facebooki üles ei pane, huvitab teie kordasaadetu väikest hulka inimesi ja mine
tea, ehk ei olnud naabreid üldse kodus või
ei vahtinud nad parasjagu aknast välja.
Tööandjad kasutavad sotsiaalmeedias
jagatavat infot värbamisotsuste tegemiseks täitsa kindlasti ja seda oleks igal tööotsijal mõistlik vaikimisi eeldada.
Jah, muidugi on LinkedIn eelkõige professionaalsete kontaktide loomiseks ja
Facebook esmajärjekorras sotsiaalseks lävimiseks.Kuid eeldada, et tööandja teid
värvates sotsiaalmeediakanalitesirvimise
vahele jätab, on lühinägelik.
Tööandja on inimene ja ta värbab inimest. Isiksuseomadused on mistahes ameti puhul olulised. Keegi ei taha palgata
pätti või suli, varast ega joodikut.
Vastutus sotsiaalmeedias jagatava info
eest lasub ikkagi info jagajal endal.
–

Õigustatud huviga on keeruline lugu
On mõistlik eeldada, et isegi kui teie profiilid ei ole avalikud, on nad seda teatud
mõttes siiski: vaevalt jõuate te kursis olla

kõigi privaatsusreeglite pisimuudatustega, millest sotsiaalmeediaplatvormid teid

küll teavitavad, kuid enamasti pisikeses
kirjas mitte kõik kasutajad ei vaeva ennast sellega kurssi viima.
Kus lõpeb lubatud andmetöötlus ja
kust algab selline, mida seadus ei luba, on
keeruline öelda. Praegu reguleerib värbamist töölepinguseadus, mis lubab tööandjal tööotsijalt küsida kõike, mille suhtes tal on õigustatud huvi mõiste, mis on
määratletud üsna üldiselt.
Õigustatud huvi mõiste esineb ka järgmisel aastal kehtima hakkavas andmekaitsemääruses, ent selleski ei muutu see
mõiste just kuigi palju konkreetsemaks.
Nii ei muuda andmekaitsemääruse vastuvõtmine selles konkreetses küsimuses midagi eriti selgemaks.
–

–

Infomüra tuleb välistada

lihtsalt müra. Tüüpiline näide on siin nimekaimud.Kõik Jaan Tammed ja teised
sageli esinevat nime kandvad isikud peavad saama selgitada, missugune info käib
nende jamissugune mõne teise mehe või
naise kohta.
Teiseks: kõike sotsiaalmeedias tema
kohta leiduvat infot ei avalda inimene
ise: suur osa tuleb teistelt ning see kõik
ei pruugi olla tõene. Tööd otsiv inimene
peab kindlasti saama esitada oma arusaama sellest või teisest juhtumist, mis on tema kohta avalikult leitav. Mõningatel juhtumitelvõib inimesel olla tarvis omalt
poolt taotleda eksitava info eemaldamist
avalikust ruumist.
See, et avalikus ruumis leiduvinfo
oleks tõene, on nii tööandja kui ka töövõtja huvides. Seega pole tööotsijal mõtet näiteks Facebookis kiidelda oskustega, mida tal ei ole ega ka tööandjal uhkustada
võimalustega, mida tegelikult ei pakuta.
Aga eeldada, et sotsiaalmeedia töösuhetes
täiesti mängust väljas on, oleks ekslik.
–

–

Küll aga on seda teemat interpreteerival Tartu ülikooli doktorandilHeili Suderil õigus selles, et tööandja peab tööotsijat
teavitama sellest, missuguseid andmeid
on tema kohta kogutud ja saadud.
Selle nõude korrektne täitmine on muide igati ka tööandja huvides. Esiteks saab
ta niimoodi välja sõeluda valeinfo ja ka

LOE ÄRIPÄEVAST
Arvamuslugu “Tööandja, ära konda

MÜÜKI PAIGALDUS
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Kuidas eneseabi mutta tampida

nade pärast, kuid on märksa
kahjulikum, sest toidab klišeesid. Eneseabi nimeltvõiks olla
kõige parem abi inimesele üldse. See näitab, et inimene on
adekvaatne, endaga kontaktis
ning julgeb, suudab ja tahab
ise vajaduse korral kedagi appi hõigata. Olgu selleks psühholoog, psühhiaater või mõni

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED

Facebookis” kõrvalleheküljel

REPLIIK

Jälle saab ilkuda eneseabi ja
esoteerika üle: uudistes libisevad ühe pealkirja alla kokku
päriselt vajalik eneseabi ning
meelelahutus, mida tihti esoteerika sildi all müüakse.
See tundub norimisena sõ-

www.laduks.ee

Rivo

Sarapik
toimetaja

Šarlatane leidubka

eneseabi vallas. Ent nii
on igas valdkonnas.

Küsitavalt käitujad esindavad ikka iseennast,
mitte kogu nähtust.

pooled puutuvad elu jooksul kokku mõne
vaimse tervise lahendamist vajava küsimuse ehk psüühikahäirega, lisaks on levinud läbipõlemine jubakooliajast ja
depressioon on levinuim töövõimetuse põhjustaja.
Kui keha aitab liikuda, siis
vaimne tervis paneb liikuma.
See aitab olla, luua, panustada
ning edasi viia. See vajab vahel
peale tähelepanu ka abi, nagu
füüsiline keha saab spordisaalis juhiseid treenerilt.
Kus siis jooksebpiir meelelahutuse ja tõelise abi vahel?
muu nõustaja. Pea

tel 6 803 505
Raske öelda, sest inimesi aitavad eri asjad.
Nagu kolleeg tabavalt märkis, siis aknalaual istuv budakuju võib sellest möödumisel
tuletada meelde mõne harjutuse, mida vaja teha meelerahu ning tasakaalu hoidmiseks.
Rahul nii kasutaja kui ka müüja ehk: turg toimis.
Tõsi, šarlatane leidub eneseabigi vallas mis äri või
trend parasjagu müüb, sellelt
püütakse teenida.Ent nii on
igas valdkonnas ja küsitavalt
käitujad esindavad ikka iseend, mitte kogu nähtust.

mob 56 505 898

info@laduks.ee

Tööstus-

uudised

–

w w w. t o o s t u s u u d i s e d e e
.
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
22. august 2017

juhan.lang@aripaev.ee

TOORMETURG

Toorained
lähevad nüüd
vaid kallimaks
Metallide hind on hakanud tõusma,
sest maailmamajanduse seis paraneb
ning kaevandusfirmade aastaid tehtud
kulukärped on jätnud oma jälje.
Mait Kraun
kaasautor

HIND

Vase hind murdis viis aastat
kestnud langustrendi
USD/tonn

Londoni metallibörsi (LMEX) baasmetallide indeks on tänavu tõusnudkiireimas tempos alates 2009. aastast. Ühtlasi jõudis indeks kõrgeimale tasemele alates 2014. aasta novembrist. Oodatakse, et Hiina nõudlus peaks sel aastal paranema ja kaevandusfirmade mitu aastat tehtud kulukärped
aitavad pakkumist piirata. Samuti oodatakse globaalse majanduskasvu paranemist.
Turgu toetavad faktorid on sütitanud
spekulatsioone, et 2011. aastal alanud hinnalangus on tooraineturgudel läbi saanud.
“Ka hindade tehnilisest liikumisest näib, et
toormete hinna põhi on möödas. 2011. aastast kestnud langustrend on murtud jahinnad võtavad aina uusi tippe,” ütles SEB finantsturgude riskinõustaja Kristofer Vähi.
See on aidanud jalule kaevandusfirmad,
kes otsivad viise, kuidas uusi ja peatatud
projekte käivitada. Nende aktsiad on pakkunud investoritelekena tootlust.
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INDEKS

Londoni metallibörsi indeks
on tänavu järsult kerkinud
punktides
4000

Hiina mõjutab turgu palju

Langustrend on murtud

Tulevikuperspektiiv võib metallide lõikes
erineda, aga analüütikud ütlevad, et üldiselt on turul põhi möödas ja eelmise aasta
madalseisu tagasi ei minda. “Olen kindel,
et metallid on jõudnud pulliturule,” ütles
investeerimisfirma Marex Spectron Groupi turuanalüüsi juht Guy Wolf Bloombergile. “On hakatud aru saama, et hinnatõusu põhjused on kindlad ning see meelitab
turuleraha juurde.”
Kristofer Vähi hinnangul on 2011. aastal
alanud langustrend murtud. “Näiteks vask,
mida nimetatakse reaalmajandusega tiheda seotuse tõttu hellitavalt majandusteaduse doktoriks, murdis novembris viieaastase langustrendi. Mais tegi hind õpikunäi-
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tesarnase tagurpidi peaja õladhinnamustri (head and shoulderspattern), mis tihtipeale ennustab tõusutrendi algust. Juulis moodustas hind uue tipu jategi seda suure hooga. See näitab ostjate jõudu müüjate üle.”

Analüütikud ütlevad, et hinnatõusu mõjutab iseäranis Hiina, kus on käivitatud suured taristuprojektid. Lisaks on riik otsustanud mitme tooraine sisetootmist piirata.
“Hinnatõusu taga on kogu maailm, kuid
eriti suur mõju on Hiinal,” ütles ka Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. “Hiina annab ligikaudu poole maailma terasetoodangust ja seetõttu mõjutab seal toimuv
tugevasti kogu maailma.”
Hiina teise kvartali majanduskasv ületas
juulis ootusi, ulatudes 6,9 protsendile, mis
toetas üldiselt toormeturgu, märkis LHV
privaatpanganduse portfellihaldur Kaius
Kiivramees.

Samal ajal üritab Hiina pidurdada mitme metalli, näiteks terase ja alumiiniumi
ületootmist, samas on nende metallide va-

rud vähenenud. “Viimasel ajal on olnud
mitmes riigis tõrkeid metallimaakide kaevandamisega, mis koos nõudluse kasvuga
on aidanud metalli hinda üles viia,” selgitas
Mertsina. Ta lisas, et Hiina uue Siiditee megaprojekti (Belt and Road Initiative) käivitamine tooks kohe kaasa taristuehitussisendite nõudluse kasvu. Sisendite hulka kuuluvad ka metallid.
Swedbanki hinnangul peaks arenevate turgude (India, Brasiilia, Venemaa) toel
järgmisel aastal majanduskasv hoogustuma ja see peaks tagama nõudluse püsimise
metallide järele. Ka RahvusvahelineValuutafond ootab majanduskasvu kiirenemist.
Juulis IMFi avaldatud maailmamajanduse
ülevaatest selgub, et organisatsioon prognoosib tänavu 3,5protsendilist globaalset
majanduskasvu ja 2018. aastaks 3,6protsendilistkasvu. Teisalt kirjutati, et finantsturgudega seotudriskid on kasvanud.
Defitsiit õhutab hinnatõusu

Kõige paremini on läinud

Exceli meistriklass
juhtidele 1. ja 2. osa
1. osa: Baasoskused Excelist, mis lihtsustavad juhi
igapäevatööd
2. osa: Koolitus Exceli edasijõudnud kasutajale

645,60 €)

Info ja registreerimine:Aimi Kändmaa

/

tel: 667 0442

/

e-post:aimi.kandmaa@aripaev.ee

/

alumiiniumil,

tsingil jarauamaagil. Atraktiivsed on toor-

akadeemia.aripaev.ee

Alumiinium on sel
aastal kallinenud
23 protsenti ja tonn
maksab praegu
2094 dollarit.
FOTO:

REUTERS/
SCANPIX

15

22. august 2017

VÄLISMAA

KOMMENTAAR

Lootusrikkus paistab kohe
välja tooraineturul

Donald Trump võtab
ette maksureformi

Kristofer Vähi
SEB finantsturgude riskinõustaja

Toorained on reaalmajandusega ilmselt
rohkem seotud kui ükski teine varaklass.
Kui majandus on tugev, ettevõtted ja

eraisikud optimistlikud, riigid investeerivad taristusse ja kaubandusfirmad kasutavad suurte kaubavoogude logistikaks rohkesti kütust, on nõudlus toormete järele suur ja hinnad tõusevad.
Praegu paistab optimism majanduses
taastuvat. Aktsiaturud ja sarnased riskivarad on keskpankade toel tõusnud juba
umbes kaheksa aastat, sest turuosalistel
on vaja raha kuhugi paigutada.
Sellele vaatamata on ettevõtted ja
eraisikud ettevaatlikud ja nõudlus toormete järele kesine. Selle tunnistuseks
on arenenud riikide madalad SKP kasvu-ja inflatsioonimäärad.Eelmise aasta teisest poolest domineerivad aga positiivsemad meeleolud jamajandusnäitajad on paranenud, mis on pannud palli veerema.
MIS ON MIS

võtjate seas ja USA Kongressis
suurem toetus. Nii nagu Hiina

Tähtajaline hoius EUR, %

Initiative)

Danske Bank

–

tas Kiivramehe sõnul Hiina, mille investeeringute kasv tuli toormesektorile üllatusena. Tootmisvõimsust oli oluliselt puudu ning seda hakati jõuliselt üles ehitama.

2011.–2013. aastal jõuti aga seisu, kus pikalt kõrgel olnud hindade abil toodi turule palju uut tootmisvõimsust, mis on nüüd
viinud turu ülepakkumisse ja hinnad alla.
“Rauamaagi kaevandamises ja terasetootmises on ülepakkumine kõige selgemini
nähtav,” nentis ta.
Kiivramees ütles, et tema jaoks on huvitavad metallid, midakasutatakse akutehnoloogias ning elektri-ja hübriidautodes laiemalt. “Nende nõudlus kasvab juba mitmendat aastat ja seepärast peaks huvitavad metallid olema lähiaastatel näiteks vask, nikkel ja koobalt,” ütles Kiivramees. “Liitiumakude puhul on sisendhinnad praegu kogu aku kulust ca 60 protsenti.”
Vase hind tõusis eelmise nädala neljapäeval 6532 dollarile, mis on kolme aasta
tipp. Nikkel on kallinenud 5 protsenti ning
tonn maksab 10 900 dollarit. Liitiumi hind
on viimasekahe aastaga kahekordistunud.

Metallide hinna tõus kergitab
kaevandajate aktsiaid
Kaevandusfirmade aktsiad kallinesid tänu
metallide hinna tõusule järsult.
Maailma suurimakaevandusfirma BHP

Billitoni aktsia on alates eelmise aasta
20. jaanuarist,mil väärtpaberi hind jõudis
19,38 dollarile, tõusnud lausa 108 protsenti, 40,40 dollarile. 2011. aasta tippudeni (üle
100 dollari) on siiski veel pikk tee minna.
RioTinto aktsia on põhjast tõusnud 89 protsenti ning maailma suuruseltkolmas kaevandusfirma Glencore on kallinenud lausa
368 protsenti.

“Näeme investeerimisvõimalusi arenevatel turgudel, mis on odavamate toormetega kohanenud, kuid suur osa toormesektorist jääb meie hinnangul veel pikalt surve alla,” ütles LHV privaatpanganduse portfellihaldur Kaius Kiivramees.
Uute kaevandusaukude puurimine kasvas selle aasta teises kvartalis juba viiendat

kvartalit järjest, selgub S&P Global Market
Intelligence’i andmetest. Augusti alguse
andmed viitavad, et taastumine kiireneb.
Ettevõtete eelarved on rekorditest aga veel
kaugel ning kasv pole regioonide ja toormete vahelvõrdselt jaotunud. Samas näitab
tõus, et kaevandussektor on jalgu alla saamas ja see peaks toetama ka aktsiate hinda.
“Metallitootjad laienevad paljudes kohtades, mis viitab metallitoodangu võimalikule suurenemiselelähiaastatel,” ütlesTõnu
Mertsina Swedbankist. Tõsi, toodangu suurenemine võib tähendada ka seda, et hinnad satuvad surve alla.
Toorainehindade riskideks võiks Mertsina sõnul pidada protektsionismi levikut,
finantsturgudega seotudriske ja Hiina varipanganduse reguleerimise mõju. Sellistel
pankadel on suur osa rahast laenatud just
metallisektorile.
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ained, mis on seotud elektriautoderevolutsiooniga. “Silmapaistvam on terase ja alumiiniumi hinna tõus,” ütles Mertsina. Alumiiniumitööstus, mida juba aastaid kimbutab ülepakkumine, on hakanud varusid vähendama. Hoogu annab ka Hiina valitsus,
mis plaanib vähendadakohalikku tootmist
ja mis võib maailmas defitsiidi tekitada.
Alumiinium on sel aastal kallinenud
23 protsenti, 2094 dollarile tonnist. Terase
hind on Hiinas tõusnud nelja aasta kõrgeimale tasemele, mis on aitanud ka rauamaagil kallineda rauamaak on tänavu juurde
võtnud samuti 23 protsenti ja tonn maksab
juba75 dollarit. Tsingi hind on tõusnud üle
3000 dollari tonnist, viimati kauples tsink
nõnda kõrgel 2007. aastal.
Rauamaagi hinna tõus ei pruugi Kaius
Kiivramehe sõnul pikalt kesta. “Paari aasta
plaanis on raske näha, et rauamaagi hind
olulisel määral tõusma hakkaks, sest nii
rauamaagi kaevandamises kui ka terasetootmises survestab turgu märkimisväärne
tootmisvõimsuse ülejääk,” ütles ta.
Eelmise kümnendi suure tõusu põhjus-

piiramine USA intellektuaalse
omandi vargusel. Samas jääb
odava terase impordi piiramine praegu ilmselt kõrvale, kuna
sellel on ettevõtjate seas vähem
toetajaid, kirjutas leht.
Trump on toetust kaotamas
ka kesk-lääne tööstuspiirkonna
osariikides, mis aitasid talpresidendiks saada. Pühapäeval avaldatud NBC/Maristi arvamusküsitlus näitas, et valijad on tuleval
aastal Kongressi vahevalmistel
valmis eelistama demokraate.
Donald Trumpi toetus on vajunud allapoole 40% taset.

protsendist allapoole
on vajunud president
Donald Trumpi toetus
USAs.

Lehe allikate teatel nähakse
maksureformis valdkonda, mis
võimaldaks president Donald
Trumpil lõpuks ühe olulise võidu saavutada, mis aitaks ühtlasi suhteidsiluda USA ärieliidiga.
Eelkõige tahetakse rõhuda neile teemadele presidendi agendas, millel on USA ette-

Hiina taristuprojekt “Üks
vöö, üks tee” (Belt and Road
Kaubandustaristu projekt, mis algatati 2013. aastal ning mida Hiina nüüd taaselustab.
Eesmärk on investeerida miljardeid dollareid kunagiste Siiditee riikide kaubandustaristusse.
Hiina plaanib 68 riiki ulatuva taristu peale
kulutada igal aastal 150 miljardit dollarit.
Hiina president Xi Jinping loodab hiigelprojektiga muuta riigi maailma supervõimuks.

40

USA valitsus tahab sügisest
keskenduda maksureformile,
et viimaste turbulentsete nädalate järel vabariiklaste partei
uuesti presidendi taha koondada, kirjutas Financial Times.
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank Narva mnt. 63/1, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001,

DnB pank Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

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

Eesti Krediidipank

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn,

tel 668 8066,

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Versobank

FONDID
Fondid

reKlaam
18.08

lHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

algusest

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Pensionifond L, EUR

1,62

1,62

1,62

2,33

2,20

2,86

3,90

4,11

720 201 878

Pensionifond M, EUR

1,27

1,27

1,27

1,42

1,64

1,53

3,26

3,60

88 427 347

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

1,28

1,28

1,28

1,37

-0,49

-1,51

1,43

2,19

1,43

1,43

1,43

2,73

3,19

4,74

4,71

4,99

64 701 631
125 554 222

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

1,19

1,19

1,19

0,91

-0,39

-0,80

1,43

2,26

1,66

1,68

1,68

2,88

4,58

6,59

6,36

6,34

LHV Pensionifond Indeks

0,67

0,67

0,67

-0,01

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

2,68

0,78

0,79

0,79

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

nordea

pensions

1,58

-0,77

-

-

-

-

-

-

-1,30

0,27

20 764 647
14 039 969
5 517 686

1 018 705
537 525

1,03

11,52

11,64

11,64

2,65

3,04

-9,18

8,02

11 482 511,57

10,19

10,29

10,29

8,63

17,69

8,21

5,09

3 761 952,05

6,51

6,58

6,58

8,63

17,69

8,21

5,09

-

18.08

estonia
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR
Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

214 732 095,85
29 235 104,20

1,11

1,11

1,11

6,03

0,52

2,8

3,1

4,01

0,95

0,95

0,95

9,15

-0,19

4,83

4,47

5,08

0,99

0,99

0,99

3,74

0,85

0,62

1,89

2,68

0,89

0,89

0,89

2,02

0,28

-1,51

1,19

1,84

23 905 504,63
13 379 099,91

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,47

1,50

1,49

12,15

-0,93

7,02

5,53

6,59

10703 649,58

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,47

0,33

2,38

2,88

2 390 276,28

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

fondi maht

trigon asset management

18.08
ost

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

21,71

22,48

22,04

7,37

15,50

21,73

19,10

12,84

34,30

35,52

34,82

11,57

25,03

36,54

11,43

13,27

4 908 510,45
157 072 085,47

Trigon VenemaaTop Picks Fond C, EUR

22,56

23,37

22,91

21,51

-7,87

23,26

11,68

2,17

8 990 896,72

Trigon

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV Varahaldus AS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

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

faks 680 0402

Äripäev

Nr 146 (5744) 22. august 2017

INVESTOR TOOMASE BLOGI

OMX TALLINN

Mis on Tesla aktsia
tegelik väärtus?

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

52 nädalat

1257,11

+0,20%

~

1300,0

1212,5

1125,0
1037,5

Ehkki elektriautode tootja aktsia kaupleb 340 dollari
lähistel, ei maksaks mina selle eest üle 200 dollari.
Alustuseks olgu öeldud, et minusugused
näpuga aruannetes järgeajavad investorid

Ehkki kuulun
isegi väikestviisi Tesla

saavad Tesla- või Amazoni-taolisele

superaktsiale haruharva õigel ajal jaole. Et saamata on jäänud tuhandeid protsente tulu,

fännide hulka,
pean tunnistama, et praegu
ei investeeriks
ma ettevõttesse
sentigi.

võib kriitika kõlada kibestumisena.
Ometi ei ole ma siin, et lootusrikaste Tesla aktsionäride suunas tigedalt näppu viibutada. Vastupidi, Tesla ja selle juht
Elon Musk on teinud ajalugu: pööranud
pea peale ühe kõige traditsioonilisema
tööstusharu ja tõestanud ülejäänud autotöösturitele veenvalt, et nad on terve elu
valesti elanud.

950,0
08

Alates IPOst on Tesla väärtus
enam kui 17kordistunud
aktsia hind USA dollarites
400

334,95

21.08

USD

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

48,28

t

547,25

52,24

t

478,75
t

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

Põllumajandus

väärtus 288 080,48 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad

Lerøy Seafood

2,45

Apranga
IShares MSCI Brazil Capped (EWZ)
Statoil

0,73

0,37
0,35

0

Tallink

Aktsia õiglase väärtuse hindamiseks on
tarvis põhjalikult ettevõtte finantsidesse süüvida ning prognoosida tuleviku rahavooge. Õnneks on selle töö ette võtnud
New Yorgi ülikooli finantsprofessor ja investeeringute väärtuse hindamise guru
Aswath Damodaran.
Uudisteportaalis ValueWalk avaldatud
põhjalikus analüüsis leiab ta, et parimal
juhul on Tesla aktsia praegu väärt 192 dollarit. Eelduseks on võetud, et ettevõtte
müük üheksakordistub järgmise 10 aasta
jooksul. Samuti on eelduseks võetud paranenud marginaalid.
Mängisin minagi numbritega nii-ja naapidija parimagi tahtmisejuures ei tõuse käsi maksma seda hinda, mida turulküsitakse. Olgu ettevõtte juhtkas või vanajumal ise.

18.08

Ryanair

–0,05

Berkshire Hathaway B-aktsia

–0,07

Apple

–0,29

Microsoft
Baltic Horizon Fund
Olympic EG

–0,52
–0,59

–1,05

Viimased tehingud
Ostis: 19. juunil 100 iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) osakut hinnaga 30,91 eurot osaku kohta. Tehingusumma oli 3091,20 eurot.
Teenustasu oli 14,13 eurot.
Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat
hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma
oli 10 043,35 Teenustasu oli 15,06

PANE TÄHELE
Ekspress Grupp plaanib oman-

dada veel 51 protsenti Leedu reklaamimüüjast Adnet Mediast.

SINU ARVAMUS

Taani kontsern Møller-Mærsk
müüb naftaäri 7,4 miljardi dollari eest Prantsusmaa kontsernile Total.

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

Rosnefti juhitud konsortsium
ostis osa India naftakontsernis
Essar Oil 12,9 miljardi dollari eest.

€.

Plii LME
Nikkel LME

2412
10790

Tsink LME

127,05

USD/t

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

374,00
1908,00

139,00

LIFFE Pariis

20300

3121

2,893

Väärismetallid
USD/unts,

€.

Arco Vara

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

käive,

1,390

1,46

6 288

Baltika
Ekspress Grupp

0,283

-0,70

1,340

0,75

1 016
714

Harju Elekter
LHV Group

4,190

0,48

11,600

1,75

9,600

1,05

5 751
21 065

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

eelm,

P/E

P/B

-

-8,1%

0,85

0,7%

Alma Media

6,78

0,00

19,4

4,5

2,4

-

-1,2%

2,49

0,0%

Citycon

2,26

-0,35

16,1

0,9

6,2

9,1

9,1%

0,83

4,5%

Elisa Comm.

35,99

-0,06

18,3

6,5

4,2

2,7

47,1%

1,26

4,3%

Finnair

9,34

0,43

-

1,8

-

15,5

21,0%

3,26

1,3%

Fortum

14,98

0,74

34,8

1,1

-

22,7

6,1%

1,39

4,3%

HKScan

3,08

0,33

-

0,4

5,2

44,96

-0,07

26,4

2,2

4,4

35,03

1,18

-

2,3

3,7

5,24

-0,38

-

1,7

-

3,1

2,5

1,260

0,00

23,4

5,1%

1,19

7,1%

-1,05

23 839

9,0

29,0%

2,62

5,3%

Kesko
Neste Oil

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,515

5,10

36 490

45,5

1,9%

0,88

0,0%

Nokia

2,360

0,00

-

-

-2,7%

1,54

0,0%

Olvi

30,05

-0,46

16,7

982,83

Silvano FG

2,740

1,48

79 616

10,9

36,18

932,34

Skano Group

0,596

0,00

-

-

17,08

Tallink Grupp

1,110

0,00

52 187

12,400

-0,80

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

366,75

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,483

Singapuri dollar

SGD

1,601

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,912

CNY

7,833

Šveitsi frank

CHF

1,129

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

9,183

75,307

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

38,989

JPY

128,020

Tšehhi kroon

CZK

26,108

CAD

1,486

Türgi liir

TRY

4,138

KRW

1339,990

Ungari forint

HUF

303,560

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,318

USA dollar

USD

1,174

PLN

4,281

Rumeenia leu

RON

4,590

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

22,8%

2,50

7,3%

PKC Group

24,42

0,00

3,7

-

0,59

6,70

3,55

-

0,5

-

0,92

0,0%
2,7%

Stockmann

17,2

-23,0%
5,3%

Stora Enso

11,44

-0,78

-

1,6

-

11,0

23,8%

2,62

4,4%

22,51

0,09

-

1,5

4,2

7,19

-0,35

119,7

1,7

3,1

9,620

0,00

5 564
97 297

15,2

15,4%

2,35

6,5%

0,620

0,00

-

-

-2,1%

1,16

0,0%

1,350

0,00

994

-

-

-

-

UPM
YIT

Kymmene

aktsia

hind, EUR

21.08

Riia

Apranga

7,436

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

21.08

Vilnius

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

aktsia

divid.
tootlus

%

1,880

1289,04

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

muutus
hind, EUR

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

21.08

Olympic EG

21.08

Merko Ehitus
Nordecon

P/B

ROE

EUR

21.08

3 075
330

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

Tallinn
aktsia

2089
6490

309,50

21.08

Kohv NYBOT, USc/nael

Kanada dollar
Korea won

aktsiate päevane muutus protsentides

Õiglane väärtus alla 200 dollari

Alumiinium LME
Vask LME

Tina LME
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miljardiga miinusesse. Ei saa märkimata jätta, et globaalne elektriautode turg on
endiselt imepisike, konkurendid ei maga
ning neil on lihtsamkiiresti mahtu suurendada.

Värvilised metallid

464,00

nael 453,59 g

Valge suhkur NYSE LIFFE,

taid domineerinud Hiina turul, on
nende ampluaa üha laiem ja tegevus võtmas globaalseid mõõtmeid. See tähendab, et investorid on Hiina suurettevõtted enda
jaoks avastanud.
Alibaba ja Tencent kuuluvad maailma väärtuslikemate ettevõtete
hulka. Võrdluseks: mõlema väärtus on eraldi võttes suurem kui
näiteks Intelil, Ciscol või IBMil.
Tencent Ja Alibaba on algusest peale fokuseeritud peamiselt Hiina turule. Alibabal on igakuiseid kasutajaid 500 miljonit.
Nii Tencenti kui ka Alibaba käive on viimase aastaga suurenenud 50%. Aktsia on tõusnud tänavu 90% ning ettevõtte väärtus
Jääb praegu 420 miljardi juurde.
Tencenti aktsia on kerkinud 70%.

0

ALLIKAS: BLOOMBERG

USD/t

Kerge kütteõli,

päevane muutus

BÖRS

Kütused
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Kuigi Alibaba ja Tencent on aas-

+0,32%

Kui veel mõne aasta eest oliTesla turuväär-

Mootoribensiin,

Holdings.

investeeringutel?
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Olen Muski ja Tesla fänn

BÖRSIKAUBAD

Amazon, Google Ja Microsoft, üha
enam fokuseeritud ka Hiina konkurentidele Alibaba Ja Tencent

PORTFELL

200

hisenud sellistest hiidudest nagu Ford, General Motors ja BMW ning kerkinud turuväärtuselt neljandaks autotootjaks. Viimase viie aastaga on Tesla aktsia tõusnud enam kui 1000% võrra. Sestap on igati
mõistetav, et praegu on Tesla Wall Streetil
üks enim lühikeseks müüdud aktsiaid. See
tähendab, et suur hulk skeptikuid panustab aktsia hinnakukkumisele.
Ehkki kuulun isegi väikestviisi Tesla
fännide hulka, pean tunnistama, et praegu ei investeeriks ma ettevõttesse sentigi.
Ma ei eita, et Tesla tehnoloogiline areng on
olnud silmi avav ja autotööstuses tõeliselt
revolutsiooniline. See kõik ei sega mul aga
vaatamast Exceli tabelisse. Ja siin läheb
pilt koledaks. Ehkki ettevõte on väärtuslikem USA autotootja, jääb see oma töötajate arvult, käibelt ja toodangu mahultkonkurentidele pikalt alla. Mullu tootis ettevõte 76 230 sõidukit. See ei moodusta General Motorsi toodangust ühte protsentigi, kuid sellele vaatamata hindavad investoridTeslat konkurendist kõrgemalt.
Kui General Motorsil oli mullu ette näidata enam kui 9 miljardi dollari suurune puhaskasum, siis Tesla jäi ligi kolmveerand

1259,11
993,78

Investorite huvi on lisaks USA
tehnoloogiaettevõtetele,nagu

Kuidas läheb Toomase

02.07.2010
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Kas Alibaba läheb
Amazonist mööda?

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.

investor Toomas

tus suurimate autotootjatega võrreldes
vaat et märkamatu, siis nüüd on ettevõte
entusiastlike aktsionäride toel mööda tu-
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Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-
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