MAJANDUSKASV

Allikmäe: majandus astus
stagnatsioonist välja
Eesti majandus tuli stagnatsioonist välja ja praegune kiire majanduskasv
on ekspordi nägu, ütles Harju Elektri juht Andres Allikmäe. 4–5
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Volkswagen Passat Variant
Highline

Audi A4 Avant TDI

Volkswagen Tiguan

Hind: 14 900 EUR

4Motion TDI

Porsche Panamera 4S

Hind: 14 000 EUR

Esmane registreerimine: 2013. a

Hind: 13 990 EUR

Hind: 41 900 EUR

Esmane registreerimine: 2013. a

Spidomeetri näit: 158 830 km

Esmane registreerimine: 2012. a

Esmane registreerimine: 2011. a

Spidomeetri näit: 71 605 km

Värv: hall

Spidomeetri näit: 189 510 km

Spidomeetri näit: 118 942 km

Värv: pruun

Värv: hall

BMW X6 M

Audi A4 Limousine
Quattro S-line TDI

Värv: hõbedane

Toyota Auris Active

Toyota Land Cruiser 200
Luxury D-4D

Hind: 19 420 EUR

Hind: 69 000 EUR

Hind: 93 000 EUR

Hind: 42 500 EUR

Esmane registreerimine: 2017. a

Esmane registreerimine: 2015. a

Esmane registreerimine: 2015. a

Spidomeetri näit: 6702 km

Esmane registreerimine: 2016. a
Spidomeetri näit: 101 340 km

Spidomeetri näit: 23 227 km

Spidomeetri näit: 14 100 km

Värv: punane

Värv: must

Värv: sinine (Long Beach Blue)

Värv: hall (Daytona)

Volkswagen Multivan
Highline 4Motion BiTDI

Audi Q7 TDI

BMW 523iA

Toyota Auris Active

Hind: 53 800 EUR

Hind: 59 000 EUR

Hind: 16 400 EUR

Hind: 12 500 EUR

Esmane registreerimine: 2017. a

Esmane registreerimine: 2015. a

Esmane registreerimine: 2010. a

Esmane registreerimine: 2013. a

Spidomeetri näit: 9500 km

Spidomeetri näit: 60 402 km

Spidomeetri näit: 125 793 km

Spidomeetri näit: 61 489 km

Värv: must (Deep)

Värv: must

Värv: hall (hele)

Värv: valge

Garantii kuni: 04.2021

Garantii kuni: 07.2020
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Milderi firma müüs
oma Balika osaluse

Personalitöötajal
tuleb ajaga kaasas käia

IBM investoritele
rahulikku und ei paku

Baltika teatas, et ettevõtte suurosanike ringis on toimunud muudatused nimelt müüs rõivatootja Baltika ASi Juhatuse liikme
Meelis Milderi ettevõte BMIG
OÜ täielikult ära oma osaluse
Baltikas. 2–3

Tööotsijad on nõudlikumad kui
eales varem, sest valikuid on Järjest rohkem. Edukas värbamistöö tähendab tänapäeval tehnoloogiliste ja strateegiliste lahenduste kasutamist. Äripäev pakub
selleks välja kümme abilist. 8

On investoreid, kes usuvad IBMI
säravasse tulevikku, ja ka neid,
kelle kannatus on lõplikult katkenud. Kui IBM suudab uute tehnoloogiatega konkurente edestada, on aktsial kindlasti tõusuruu-

–

mi.

14–15

■■

PÄEVA TEGIJA

Kahest suurest sai
üks ülisuur
Pea kõik Eesti kinnisvarakuulutused toovad raha ühte taskusse Margus Linnamäe suuromanduses Eesti Meediale. Ettevõte teatas eile, et kuulutusportaali City24 Eesti ja Läti haru
ost on vormistatud. Kuulutustekeskkond kv.ee kuulus meediafirmale
juba varem, nii dikteerib Eesti Meedia
selles vallas tingimusi. Tõsi, reegleid
tegi juba kv.ee üksigi, ärritades hinnatõusuga üles suuremad kinnisvarafirmad. Nende koos Ekspress Grupiga loodav portaal pole
aga veel ilmavalgust näinud.
Loe lisaks
lk 6–7
–
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USD/EUR

EUR/SEK

EUR/RUB
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0,8392

9,5095

69,8224

NordPool
38,12

MAJANDUSKASV

Ehitus
tõstis
tippu

Veel suuremat kasvu pidurdaksid tööjõu ja tehnika puudus, ütles ehitusfirma Rand

&

Tuulberg

üks omanikke Raivo Rand, kelle sõnul on juba praegu

kraanapõud. FOTO: ANDRAS KRALLA

Eesti majanduskasvu kuue aasta tippu vedanud ehitusettevõtjad loodavad
veelgi kasvada, kuid tõdevad, et siis ilma välistööjõuta toime ei tule.
4–5
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Esmaspäeval alustab sagedusel
92,4 Äripäeva raadio
Esmaspäeval, 4. septembril alustab tegevust
uus, ettevõtlikule inimesele mõeldud Äripäeva raadio.
Sagedusel 92,4 MHz leviv raadio on kuulatav

Tallinnas ja Harjumaal, internetis Ja peatselt
alla laaditav ka nutiseadmetesse.
Ettevõtete juhtidele ja omanikele, suurte organisatsioonide võtmetöötajatele ja väikeinvestoritele mõeldud Äripäeva raadio alustab otse
eetris hommikuprogrammiga tööpäeviti ajavahemikul kella 7st kuni 9.15ni.
Hommikuprogrammi saatejuhtina astuvad
üles Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Harry Tuul, Igor Rõtov, Meelis Mandel Ja
varem Trio raadiogruppi juhtinud Priit Jõgi,
nüüdne Äripäeva raadio ärijuht.
Päeva ülejäänud sõnalise osa moodustavad
tunniajalised saateid, mida on kokku 30. Saated on nii iganädalased kui ka igakuised. Siin

on saatejuhtideks Äripäeva ajakirjanikud ja
ekspertideks oma ala professionaalid ettevõtetest Ja avalikust sektorist. Saatejuhi Ja eksperdina saab raadios hääle ka investor Too-

mas.
Lähiajal esitab Äripäev tehnilise järelevalve
ametile taotluse raadiosignaali võimsuse suurendamiseks.

Euroala inflatsioon oodatust
kiirem
Eurostati eile avaldatud andmeil kiirenes inflatsioon euroalal augustis 1,5 protsendile juuli 1,3 protsendilt.
See on nelja kuu kiireim tempo, mis ületas
analüütikute prognoosid. Agentuuri Bloomberg küsitletud analüütikud prognoosisid euroala inflatsiooni 1,4% tasemel.
Kiirenduse taga oli valdavalt kütuse hinna
tõus. Alusinflatsioon oli 1,2%.
Euroopa Keskpangale teeb muret euro tugevnemine. Aasta algusest on euro USA dollari
suhtes tugevnenud ligi 13%.

Meelis Milderi firma müüs
Baltika teatas, et ettevõtte suurosanike
ringis on toimunud muudatused.
Nimelt müüs rõivatootja Baltika ASi juhatuse liikme Meelis Milderi ettevõte BMIG OÜ
täielikult osaluse Baltikas. Aktsiad ostsid
KJKFund Sicav-SIFjaE.Miroglio Finance S.A,
kelle osalus Baltikas kasvas vastavalt 38,9 ja
17,78 protsendile. See tähendab, et Baltika
juhatuse esimehe Meelis Milderikontrollitav osalus Baltikas on nüüd 3,06 protsenti,
seisis börsiteates.
KJK juht Kustaa Äimä teatas pressiteate
vahendusel, et näeb lähiaastatel häid võimalusi Baltika väärtuse kasvuks. “Eelkõige
seetõttu, et Baltika müük eksporditurgudel
on olnud edukas ning e-müük on viimastel
aastatel oluliselt kasvanud, millel on ettevõtte käekäigule tulevikus märkimisväärset mõju,” selgitas Äimä.
Baltika juhatuse esimehe Meelis Milderi sõnul on kahe suuraktsionäri täiendavad investeeringud märk usaldusest. “Investeeringud ülimalt konkurentsitihedasse moeärisse on reeglina pikaajalise investeerimishorisondiga. Mul on hea meel, et
senised suuraktsionärid, kes on kogenud
nii finants- kui ka moetööstuse valdkonnas, näevad Baltikas potentsiaali, olles Baltikaleka strateegilise vaatega partnereiks,”
lisas Meelis Milder.
Äripäev kirjutas sel nädalal, et Soome
fond liigub Baltikas täiskontrolli poole. Baltika on aastate jooksul enam kui kümme
korda võlakirjadega investoritelt raha küsinud ja nendega ka olulisi osalusi ümber
mänginud. Suurimaks osanikuks on paisu-

nud Soome investorite fond, mis visalt, ent
kindlalt liigub täiskontrolli suunas.
Baltika finantspoole juhtide lemmikvahend on maailmas vähe levinud instrument
konverteeritav võlakiri. See on sarnane tavalise võlakirjaga, entkui saabub lunastustähtaeg, võib selle kupongiväärtuse asemel
vahetada teatud hinna eest aktsiate vastu.
Kõige rohkem meeldivad vahetusvõlakirjad Baltikas suurimaks tõusnud investorile. VarahaldusfirmaKJK Capitalikaasasutaja ning juht on üks Tallinna börsi olulisemaid investoreid soomlaneLauri Kustaa Äimä. Peaasjalikult justvõlakirju konverteerides on temast järk-järgult saanud rõivafirma suurim aktsionär.
Tänavu 14. juulist 16. augustini pakkus
moefirma märkimiseks K-seeria vahetusvõlakirju ja kui vahetusvõlakirjad käiku lastaks ja KJK fond mõne miljoni välja käiks,
ulatuks osalus 49,6 protsendile.
Milderi selgitus

Meelis Milder kirjutas pressiteates, et OÜ
asutasid 2002. aastal Baltika juhatuse liikmed ja mõnederainvestorid. Eesmärk
oli luua investeerimisfirma, mis täiendavalt
konsolideeriks tollase juhatuse huvi panustadaBaltika arengusse ja kaasaks investeerimiseks vajalikku lisaraha. “Aastate jooksul
kasvas OÜ BMIG Baltika üheks suurimaks
aktsionäriks, kasutades selleks nii omanikutulukui ka pangalaene,” kirjutas Milder.
2008. aastal alanud majanduskriis tingis
BMIG

Baltika juhi Meelis Milderi sõnul on investeeringudmärkusaldusest. Foto: ANDRAS KRAL A

JAEKAUBANDUS

Müügi kasv võttis hoogu maha
juuliga võrreldes 11%. Müügitulu suurenes enamikul tegevusaladel, vaid muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on
ülekaalus tööstuskaubad (nn
kaubamajad) jäi müügitulu eelmise aasta juuliga võrreldes samale tasemele.
Enim suurenes müügitulu
posti või interneti teel kaupu
müüvates kauplustes, kus müük
kasvas aastaga ligi kolmandiku (31%).
Keskmisest enam suurenes
müügitulu veel ka muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus

Jaekaubandusettevõtete müüsuurenes 2017. aasta juulis eelmise aasta juuliga võrreldes püsivhindades 1%, teatas statistikaamet. Kui juunis
kiirenes müügitulu kasv eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%-ni, siis juulis kasv aeglustus ning müük jätkas sarnaselt aprillile ja maile stabiilset
üheprotsendilist kasvu.

ta

gitulu

ROIGASAIAD OÜ

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJASPABERIVABA

Võta meiega ühendust

2017. aasta juulis oli jaekaubandusettevõtete müügitulu
592 miljonit eurot.
Tööstuskaupade kaupluste
müügitulu suurenes 2016. aas-

kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, fotokaupade, raamatute, sporditarvete, mängude jamänguasjade,
lillede, istikute ja muuga (17%).
Toidukaubanduses
tagasiminek

Toidukaupade kaupluste müügitulu vähenes 2016. aasta juuliga võrreldes 3%. Nende kaupluste müügitulu vähenemisele
avaldas osaliselt mõju toidukaupade jätkuv hinnatõus.
Mootorikütuse jaemüügi ettevõtete müügitulu, mis mais

ja juunis väikest kasvu näitas,
pöördus juulis taas langusesse
ning vähenes eelmise aasta juuliga võrreldes 9%.
Juuniga võrreldes jäi juulis
jaekaubandusettevõtete müügitulu samale tasemele. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal vähenes
aga müükeelmise kuuga võrreldes 1%. 2017. aasta seitsme kuuga (jaanuar–juuli) suurenes jaekaubandusettevõtete müügitulu eelmise aasta vastava perioodiga võrreldes 2%.
kaubandus.ee

„Meie laos on üle 100 uue ja kasutatud pingi!
Vaata lisa www.duroc.ee“

Roigasaedade
valmistamine ja
paigaldamine

www. amelloraama.ee

tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

www.roigasaiad.ee

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 613 9737, 503 6450

|

Tel 736 6648

ava@ava.ee

|

info@duroc.ee

www.ava.ee

www.duroc.ee
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urunduse
meistriklassid
interneti

osaluse Baltikas

turundustreff.ee

KES ON KES

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis / GoogleAdwords

Kas suurimat osanikku peituvad Luksemburgi panga konto taga
aktsiate arv

omanik

15 870 914
7 297 710
3 407 305
1 000 000
977 837
913 768

iNG Luxembourg S.A. AiF Account
Clearstream Banking Luxembourg S.A. Clients
SEB S.A. Client Assets UCITS
Svenska Handelsbanken Clients Account
AS Genteel
Meelis Milder

osaluse suurus,

ÄRIPÄEV.EE

Google Analytics

%

38,90
17,89

8,35
2,45

2,40
2,24

ALLIkAS: EESTI väärTpABErIkESkUS

vajaduse restruktureerida ASi Swedbank
antud laenud ja esitada pangale lisatagatisi ning käendusi. Uut laenulepingut jäid tagama lisaks OÜ-le BMIG kuuluvale 4,75 miljonileASi Baltika aktsiale veel 1,23 miljonit
OÜ BMIG osanike isiklikku aktsiat.
Seejuures tõi Milder välja, et kavatseb
laenulepingud lõpetada ning seeläbi suureneb ka tema kontrollitav osalus Baltikas.
“Augustis 2017 sõlmisin Swedbankiga kokkuleppe OÜ BMIG laenulepingu väljaostmiseks pangalt. Laenulepingu väljaostu finantseerin kõigi OÜ-le BMIG kuuluvate ASi
Baltika aktsiate ning 99 967 mullekuuluva
aktsia müügiga Baltika suuraktsionäridele ning täiendavalt omapoolsete vahendite
kaasamisega,” meenutas Milder. “Samal ajal
omandankõigi tehingute lõpule viimise tulemusel ainuosaluse OÜs BMIG ning enamuse kaasomanike isiklikest aktsiatest.
Seega lahendab BMIG OÜ osaluse müük
Milderi sõnul tema, Swedbanki ja BMIG
jaoks pika ja keerulise laenulepingu suhte.
Milder kinnitas, et jätkab AS Baltika tegevjuhina ja aktsionärina.

/

PANGANDUS

DNB võttis ühinemise
eel maakleriload

HIND

Baltika aktsia

Märt Belkin

pööras suuna üles

si teenuseid turule tooma. Tõe-

eurodes

Plaani järgi veel sel aastal ühes
Nordeaga Luminori-nimeliseks
Balti finantshiiuks liituv DNB
Pank võttis vaid paar kuud enne iseseisvuse lõppu Euroopa
Keskpangalt endale uued load.
Täpsemalt taotles DNB Pank
luba investeerimisteenuste ja

0,35

0,30

enne ühendpanga loomist uu-

mart.belkin@aripaev.ee

0,3

investeerimise kõrvalteenuste osutamiseks. Nädala alguses
otsustas Euroopa Keskpank Eestis registreeritud pangale need
load ka anda.
Luba annab pangale õiguse
teha kõike maaklertegevusest
väärtpaberiportfelli valitsemise, emissioonide korraldamise ja investeerimisnõustamise-

0,25

01.01.2017
ALLIkAS: BLooMBErG

31.08.2017

ni. DNB tohibka klientide jaoks
näiteks väärtpabereid hoida.
See ei tähenda tingimata,
et DNB hakkab vaid mõni kuu

näoliselt võttis pank uued load
just selleks, et Luminoriks ühinemist ette valmistada.
Nimelt saab just DNB Pank

selleks juriidiliseks kehaks, mis
Nordea Eesti haru endaga ühendab. Pärast seda võtab pank endale ärinimeks Luminor Bank
AS. Enda äritegevuse annavad Nordea ja DNB Balti harud
ühendpangale üle mitmes osas.
Miski pole veel kindel

“Litsentsi saab kasutada ka juhul, kui toimub Nordea ja DNB
Baltikumi äride ühendamine ja
moodustub ühendpank Luminor,” möönas DNB Panga pressišeff Hedwig Meidra.
Iseenesest pole Luminori turule tulekveel täiesti kindel, kuna selleks on vaja järelevalve-

ametite heakskiitu. “Loodame
need saada septembrikuu jooksul,” rääkis Meidra.
Ühendpanga loomiseks vajalike kooskõlastuste saamine
on pikalt veninud ning ühiselt
tegutsema asumise algus seega samuti edasi nihkunud. Pärast ühinemisplaanide avalikustamist mullu suvel viitasid
pangad, et tehingu lõpuleviimine võiks jääda teise kvartalisse.
Aprillis ütles aga DNB kommunikatsioonijuht, et asi lükkub kolmandasse kvartalisse.
Nimelt andis Rootsi finantsinspektsioon Luminorile ühendpanga regionaalset tähtsust arvestades täitmiseks lisajuhised.
Praegu liigutakse graafikus,
mille järgipeaks ühinemine lõpule viidama neljandas kvartalis ja ühendpank saaks tegevust
alustada selle aasta lõpus.
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KASVUMOOTOR

Ehitus vedas
majanduse
kasvule

Ehitusettevõtjad näevad, et meie majanduse kuue aasta
kiireimale kasvule vedanud ehitussektor võiks kasvada veelgi,
samas näpistab seda valusamalt tööjõu puudus.
Kristel Härma
Eliisa Matsalu
aripaev@aripaev.ee

Äripäev
Teises kvartalis 5,7 protsendile tõusnud SKP

kasvu panustas enim ehitus, mis oli teist
kvartalit järjest üks kiiremini kasvavaid tegevusalasid. Ehitusettevõtjate sõnul suureneb nii riigi kui ka erasektori tellitud maht.
Riigi poolt veab kasvu taristuehitus, mille
jaoks investeeritakse kolme aasta jooksul
135 miljonit eurot.
Teedeehitusettevõtte TREV2 Grupijuht
Sven Pertens ütles, et ehituse kasv on tulnud
tänu majanduse elavnemisele. “Kui majandusel hakkab paremini minema, käivitatakse need projektid, mis on raskel ajal riiulisse jäänud, ja investeeritakserohkem. Aga sel
aastal on ka riigilt tulnudrohkem projekte
hankesse kui varasemal aastal.”
Peaasi, et kohe langus ei tuleks

Ehitusfirma Rand Tuulberg üks omanikke Raivo Rand ütles, et tema jaoks on isegi
üllatav, et riigitellimuste kõrval on ka eratellimuste maht kasvanud ja kasvab veelgi.
Pertens sõnas, et loodetavasti kestab
elavnemine veel mõnda aega. “Ega ta lõputult ei kesta, aga eriti halb oleks, kui nüüd
&

vahepealsele tõusule ja optimismile järgneks kohe tagasiminek.”
Rand ütles, et arvestades kahte esimest
kvartalit, tuleb aasta kindlasti hea. Buumiaegse mahu juurde me aga veel jõudnud ei
ole. “Ju see kasv tuleb, aga piduriteks saavad
tööjõu ja võib-olla ka tehnika nappus, sest
ega liiga suure varuga tehnikat keegi ette ei
muretse,” ütles ta jalisas, et tükk aega on olnud kraanapõud.
Valgevenelased ja ukrainlased platsis

“Tööjõuga tekivad suuremad probleemid,”
tõdes Rand ja jätkas, et käed on tööd täis
ka Soome ehitusfirmadel ning meie inimesed käivad endiselt Soome objektidel
tööl. “Eks seda tuleb asendada kuskilt mujalt,” ütles ta.
Ka Pertens tõdes, et välistööjõuta me toime ei tule. “Nagu kunagi käisid siin poolakad ehitamas, on nüüd kuulda olnud, et on
valgevenelased ja ukrainlased pildile tekkinud.”
Eventus Ehituse juht Lauri Kaska ütles,
et alltöövõtjate tööjõupuudus toob peatöövõtjate jaokskõrgemad hinnad. “Kuna neil
on töömeeste leidmisegaprobleeme, siis on
hinnad, millega me töid saame, tõusnud,”
selgitas Kaska ning ütles, et lisaks on juba
pikemat aega kallinenud ehitusmaterjalid.
Pertens avaldas lootust, et ehk tulevad

5,7%kasvas

Eesti majandus teises

kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga.
ehituses ka järgmine ja ülejärgmine aasta sarnase kasvuga või jäävad vähemalt samale tasemele püsima. Praeguste märkide
järgi julgeb ta arvata, et nii see on, näiteks
toob ta Rail Balticu rajamise, mis nõuab
suurt töömahtu.
Peaks noori ligi meelitama

“Vahepeal ettevõtted tegid elus püsimise
nimelfinantsmajanduslikult põhjendamatuid hinnapakkumisi. Loodetavasti nende
aeg hakkab nüüd ümber saama, aga praegu neid ikkagi veel aeg-ajalt juhtub,” nentis Pertens.
TREV 2 Grupijuhtavaldas lootust, et ehitussektorist tulevad head uudised panevad noori ehituse oma elukutseks valima.
Praegu läheb Pertensi sõnul liiga vähe inimesi ehituse erialasid õppima, arvestades
seda, kui palju selliseid spetsialiste tegelikult vaja läheb.

Nagu enne
“Eelmise kriisi eelne aeg on
tagasi,” ütles Alexela Groupi
suuromanik Heiti Hääl. Tulevik
paistab tema sõnul siiski helgem kui aastaid tagasi.

Elektriseadmete tootja Harju
Elektri peadirektori Andres Allikmäe sõnul annab igati tunda,
et majandusel on läinud paremini. “Kindlasti asjad edenevad
positiivses suunas, vahe on märgata.Vaadake, kui palju autosid
on sadamas koormatega Soome
poole sõitmas,” ütles ta. Sellegipoolest ei julge Allikmäe väita, justkui oleks Eesti majandus
jõudnud buumi. “Pigem võib
öelda, et oleme stagnatsioonist
välja tulnud,” ütles ta.
Allikmäe sõnul on praegune kiire majanduskasv ekspordi
nägu. Kuna Skandinaavialläheb
praegu hästi, on suund edasiseks majanduskasvuks hea. Harju Elektril läheb enamik müügist ekspordiks koduturg hõlmab neil vaid 20% müügist.
Allikmäe lisas, et Eesti majandus on väike ja tundlik. “Näiteks Ericsson saab suure tellimuse ja kohe ongi Eesti eksport
vägev ja majandus kasvab,” selgitas ta. “Ma ei oska öelda, kas
praegune majanduskasv on jätkusuutlik, kuid ma väga loo–
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Kui majandusel hak abparemini minema,
ja

käivitatakse projeknetidd, mis on raskel ajal
riiulisse jäänud,investrak
rohkem.

Teedeehitusettevõtte
Sven
FOTO:
ANDRES
Pertens

HAABU
majanduse

TREV
elavnemisest.
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Majandust tõstsid rohked
investeeringud
“Kuna riik oli teise kvartali lõpuks teinud Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest väljamakseid vaid
12%, kuid heakskiidetud projektide rahaline maht oli juba
veidi üle poole kogu saadaolevast summast, siis võib eeldada, et lähiajal hakkab Euroopa
Liidu raha valitsemissektori investeeringutele veelgi suuremat
mõju avaldama,” ütles ta.
Mertsina märkis, et tööstusettevõtete kindlustunne on viimase kuue aasta kõrgeimal tasemel ja investeerimisaktiivsus
ilmselt püsib.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et kuigi teises kvartalis oodati tugeva majanduskasvu jätkumist, ületas
5,7% nende ootusi.
Mertsina sõnul aitas majan-

duskasvule kaasa see, et investeeringud suurenesid teises
kvartalis 18%, ettevõtete sektoris aga 21% ja valitsemissektoris isegi pea poole võrra. “Valitsemissektori investeeringud
läksid peamiselt hoonetesse ja
rajatistesse ning transpordivahenditesse, mis seletabka riigitellimusel tehtavate ehitustööde jõulist kasvu,” ütles ta.
StatiStika

Ehitus oli teises kvartalis
majanduskasvu selge liider
tegevusala

panus

SKP kasvu protsendipunktides

ehitus

0,89

kaubaalustetootmine

,

Eripakkekomponent
nevate
ide

kutse-, teadus-ja tehnikaalane tegevus
0,60
elektrienergia, gaasi ja auruga
0,58

HT töötlus

kaubaalused.comTelefon
ja

51 05 565
invester@invester.ee

varustamine

info ja side

0,57

ESINEMISLAVAD

veondus ja laondus

TELGID

0,56
haldus-ja abitegevused

|

|

TELLINGUD

SOOJAKUD

|

PIIRDEAIAD

0,48

TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

0,42
hulgi-ja jaekaubandus; sõidukite remont

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

mäetööstus

0,38
finants-ja kindlustustegevus

tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

0,33
töötlev tööstus
0,21
kinnisvaraalane tegevus
0,19
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0,11
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
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eelmist kriisi
dan, et on,”

sõnas Allikmäe. Vä-

hemalt Harju Elektri jaoks näib
tulevik praegu helge
teises
kvartalis kasvas ettevõte eelmise aastaga võrreldes 40%. “Meil
on häid lepinguid ja sel aastal
me realiseerime neid,” ütles ta.
–

Energeetikas suurt rõõmu pole

“Tore!” ütles kiirest majanduskasvust kuuldes Alexela Group
omanik Heiti Hääl. “Kui nüüd
mõelda, siis tõesti annab tunda, et paremini läheb. Ma polnud selle peale enne mõelnudki,” lisas Hääl.
Hääl sõnas, et juba kütuse jaemüügi tulemusi vaadates
saab öelda, et majandusel läheb
hästi inimesed tarbivad oluliselt rohkem kui varem. Eile teatas statistikaamet, et kiire kasvu teises kvartalis tegi ka keskmine brutopalk, mis annab samuti tarbimisele hoogu juurde. “Palgakasvu ma kommenteerida ei oska, meie ettevõttes
nii pole. Ma saan ikka sama palka, juba umbes kümnendat aastat,” ütles Hääl.
Alexela Groupil läheb Hääle sõnul hästi. Sellega, et üheks
majanduskasvu mootoriks oli
energeetika, Hääl ei nõustunud. “Eijulgeks öelda seda, meie
–

energeetika on peamiselt põlevkivi tootmine ja nafta hind on
endiselt madal. See küll mingi
mootor pole, energeetikas liiga suurt rõõmu pole,” ütles ta.
Küll aga on olukord parem kui
varem, kuna Hääle sõnul oli sektori põhi eelmisel aastal.
Hääl usub, et kiire majanduskasv ei ole ajutine ja jõudsat kasvu on veel paar aastat.
“Ma nõustun nendega, kes ütlevad, et eelmise kriisi eelne aeg
on tagasi. Ma ei usu, et kriis tuleb, aga ettevaatlik tasub alati
olla,” sõnas ta.
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Ehitus püsib kasvutrendil
ehitusmahuindeksi trend
(2010 kvartalite keskmine=100)
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169,3

Eksport aeglustus

Eesti Panga ökonomist Kaspar
Oja ei nõustu arvamusega, et

kiire majanduskasv on ekspordi nägu. Nimelt varjutab Oja sõnul kiiret majanduskasvu just
see, et eksport oli teises kvartalis ootamatult nõrk. Samuti oli
töötleva tööstuse lisandväärtuse kasv vaid 1,4% ja ka valdkonna eksport kasvas väga aeglaselt. “Andmeallikad annavad
siiski üksteisele vastukäivaid
signaale, näiteks töötleva tööstuse mahuindeks kasvas lausa
8%. Seetõttu ei tasu ühe kvartali andmetest kaugele ulatuvaid
järeldusi teha,” ütles Oja.
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Eesti Meedia ostab portaali City24
Kinnisvaraportaal City24, mille varjatud kuulumisest ravimi-ja meediaärimees Margus Linnamäele on
aastaid sahistatud, läks ametlikult tema valdusesse. Nimelt soetab AS Eesti Meedia City24 äriüksused.
UrmoAndressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäev
“Me arvasime, et läheb kuidagi lihtsamalt.
Viimase otsa peamiseks piduriks oli hind.
Selle läbirääkimine osutus äärmiselt keeruliseks,” nentis Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Ka Eesti Ekspressi ja suurte kinnisvarabüroode ühised sammud kinnisvaraportaali avada andis Nuutmanni sõnul müüjatele suurema summa küsimiseks tuge juurde. “Lõpuks leppisime kokku, aga see tehing
läks meile kallimaks, kui me eeldasime. Pigemkäis asi müüja diktaadi all,” sõnas ta.
“Ei saa salata, et ostuprotsessi motiveeris kiiresti lõpuni viimaka kuue kinnisvaraettevõtte ja konkureeriva meediakontserni plaan asutada uus kinnisvaraportaal,”
selgitas Nuutmann. Eesti Meedia omandab
City24 Eesti ja Läti äriüksused Kinnisvaraportaal ASija City24. Esimese ainuomanik
on läbi haldusfirma Ilmar Kompus.
Monopol pole probleem

Kuna ostetava ettevõtte käive Eestis

jääb alla 2 miljoni euro piiri, ei vaja tehing konkurentsiameti luba. Seda, et üks kontsern
on monopoliseerinud nüüd põhimõtteliselt terve Eesti kinnisvarakuulutuste turu,
Nuutmann probleemiks ei pea.
“Kui tuua paralleel autokuulutuste turult, siis seal on üks portaal, Auto24, mille kõrvale pole suudetud ühtegi teist autoportaali teha,” viitas ta, pidades konsolideerunud turgu valdkonna eripäraks. “Turul suudab hakkama saada üks, parimal
juhul kaks. Kindlasti mitte kolm. Kui Eesti
Meedial on täna number 1 ja 2, siis võite ridade vahelt välja lugeda, mida me arvame,
mis konkurendil sellest välja tuleb,” möönis
Nuutmann, viidates, et kõikjal lähiriikides
on asjad sarnaselt kujunenud.
KV.ee ja City24.ee brände Eesti Meedia
ühe katuse alla ei too ning Eesti Meedia ettevõtete juhtimisse sekkuda ei kavatse. Tehingu täpset maksumust osapooled ei avalikusta.
Küsimuse peale, kas Eesti Meedia lõppmäng on kogu Baltikumi kinnisvaraportaalide turg vallutada, viitas Nuutmann, et
kõik kolm turgu on väga erinevad. Läti on
väga konsolideerunud seal üks suur portaal SSLV, mis haldabkõikvõimalikke kuulutusi. “Paar nädalat tagasipani Läti maksu-

Konkurendid

räägivad, et Margus
Linnamäe (pildil)
tuli City24 ostes ni öeldak pist välja.
FOTO:

ANDRAS

KRALLA

amet nad vahepeal seisma,” möönis Nuutmann. Nuutmann kiitis City24 Läti üksust,
tuues välja selle suurust (omab poolt kinnisvarakuulutuste turust) ja positiivset ra-

havoogu, mis on Eesti Meedia juhi sõnul
kontsernile väga oluline. Kuna Leedu (Eesti
Meedial on seal üldkuulutusteportaal skelbju.lt) j Eesti on Eesti Meedialkaetud, tahetigi ka viimases Balti riigis jalg maha panna.

a

Ekspress Grupi juht: Linnamäe geniaalne

plaan

Ekspressi GrupijuhiMari-Liis Rüütsalu sõnul ei ole nende jaoks midagi muutunud.
“Nii nagu mõlemad portaalid olid enne
meie alustava portaali konkurendid, on
need ka nüüd,” ütles ta.
Küsimuse peale, et kas Ekspress Grupp
oleks samuti olnud City24 ostmisest huvitanud, vastas Rüütsalu, et sellest pole mõtet rääkida. “Kõik teavad, et City24.ee oli
juba enne Linnamäe kontrolli all,” möönis Rüütsalu.

–
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Rüütsalu sõnul oli tegu Linnamäe geniaalse plaaniga: “Osta konkurent samas
sektoris üles, peita see paariks aastaks variisiku omandusse, kaks aastat samas sektoris mitte midagi ostaja samal ajal toode
vaikselt allavett lasta, et tema eelmise aasta käive kindlasti üle kahe miljoni euro ei
oleks ja seejärel ilmakonkurentsiameti loaga jändamata omanikuna kapist välja tulla,” selgitas ta.
Just see, et suuremad bürood enda reklaamid KV.ee-st välja tõmbasid ja City24üle
viisid, oligi Ekspress Grupi juhi sõnul Linnamäe kiirustamise põhjus
City24 käibe ootamatu kasv oleks võinud kogu plaani kraavi ajada.
Seda, kui kaugel Ekspress Grupp enda
kinnisvaraportaaliga on, ei saa Rüütsalu sõnul nad veel avaldada.
Rüütsalu on seisukohal, et täielik monopol sektorile hea ei ole. Ta viitas, et seda iseloomustab ka tõsiasi, et kuus kinnisvarabürood on Ekspress Grupiga ühise portaa–

li loomist alustanud.Kui büroode pahameel
monopoolse turuseisundi pärast oli juba
enne Rüütsalu sõnul äärmiselt suur, on see
nüüdveel suurem.
Kinnisvarabüroo 1Partner tegevdirektor ja kaasomanik Martin Vahter ütles Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomostile, et
tema arvates on tegu monopoliga, kutsugu
Eesti Meedia seda, kuidas tahab.Vahter viitas, et sisuliselt 80 protsenti turust kuulub
KV-le ning 20 protsenti City24-le, seda peamiselt Tallinna tõttu.
1Partnerei lähe kaasa kuue suure kinnisvarafirmaga, kes Ekspress Grupiga konkureerivat portaali looma asuvad. Vahteri sõnul nad küll osalesid läbirääkimistel, kuid
lõpuks otsustasid, et keskenduvad ikkagi
kinnisvara, mitte portaaliäri peale.
Ekspress Grupi juhtimisel loodavat portaali peab ta aga positiivseks sammuks.
Ekspress Grupil on võimekus portaalis kuvatavat sisu turundada, viitas Vahter, kelle
sõnul on selline sünergia hädavajalik.

ESITLEB:

TALLINNA ENERGIAPÄEV
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JÄRVE KESKUSE EES
SISSEPÄÄS TASUTA!

KUTAME!

www.energiamess.ee

ENERGIAMESS

Korralduspartner:

ETU ■ nn

Energiaagentuur

7

1. september 2017

TAUST

Lähevad Linnamäe monopoli murdma
Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et meediafirma Ekspress
Grupp hakkab ühes suuremate
kinnisvarabüroodega looma uut
kinnisvaraportaali, mis hakkab
otseselt konkureerima Margus
Linnamäele kuuluva KV.EE keskkonnaga.
Uue ettevõtte nimi on OÜ Kinnisvarakeskkond, mille üks tegevusvaldkond on kinnisvaraportaali arendamine. Ekspressile kuulub uuest ettevõttest 49
protsenti, ülejäänu kuulub hulgale kinnisvarafirmadele.

Enamusosalust hoiab ühiselt
hulk suuri kinnisvarafirmasid.
Täpsemalt on 51 protsendi omanikud koondunud firmasse nimega Sadaüksteist OÜ, mille ainus juhatuse liige on Pindi Kinnisvara boss ja kinnisvarafirmade liidu juht Kalev Roosiväli.
Omanikud on võrdsetes osades
bürood Arco Real Estate, Cke
Kinnisvara, Domus Kinnisvara,
Uus Maa, Pindi büroo omanikfirma Realia Group ja RE Kinnisvara Projekt. Neile kõigile kuulub
valdusfirmast kuuendik.

I

Nii nagu mõlemad portaalid olid
enne meie alustava portaali konkurendid, on need ka
nüüd.
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Ekspress Grupijuht Mari-Liis
Rüütsalu KV.ee ja City24 kohta

:V.

Toompark: buum on hoopis
kinnisvaraportaalide turul
Kinnisvaraekspert Tõnu Toom-

park ütles intervjuus Äripäe-

va sõsarportaalile Delovõje
Vedomosti, et kv.ee ja city24.
ee minek Eesti Meedia kätte muudab kinnisvarabüroode ja arendajate olukorra halvemaks.
Ekspress Grupp peaks tema

sõnul oma loodava konkureeriva kinnisvaraportaali eesmärgiks seadma liidrikoha, sest vastasel juhul on see määratud läbi kukkuma.
Mis muutub turul pärast seda,
kui Eesti Meedia ostab portaali City24.ee? Olukord muutub

kinnisvarabüroode ja arendajate jaoks halvemaks, kui kaks
suuremat portaali on ühe omaniku käes.
Tihti küsitakse, kas kinnisvaraturul on buum. Mina ütlen,
et juba ammu on buum hoopis

£

kinnisvarakuulutuste portaalide turul. On kinnisvara24.ee,
mis millegipärast hiljuti suleti,

et reklaamida ainult iseenda
portaalis, võib vabalt tekkida.

maakler.ee, reales.ee, rajoon.ee.

Kas mõni kinnisvarabüroo hakkab end reklaamima vaid Ekspress Grupis? Kinnisvarabüroo-

Võimalik, et unustasin osa. Kokkuvõttes on meil palju portaale, kuid kui näiteks mina isiklikult soovin saada mingit infot,
mõtlen ainult kahest portaalist:
kv.ee ja city24.ee.
Ekspress Grupp otsustas luua
oma portaali pärast seda, kui
kv.ee tõstis järsult hindu ja kinnisvaraportaalid olid rahulolematud. Ekspress on ka varem

sedaideed kaalunud. Nüüd mõni sündmus motiveeris neid tegutsema.
Kas need kuus kinnisvarabürood, kes loovad uut portaali,
hakkavad end reklaamima ka
konkurentide juures? Arvan, et
see on raske otsus. Mõte sellest,

de äri on madala marginaaliga, nii et see on kulude küsimus. Suurtel firmadel saab olema lihtsam olla kõigis portaalides. Väiksematel tuleb valida.
Kuigi näiteks portaal kinnisvara24.ee, mis mingil põhjusel
sulges oma uksed, tegutses teise
ärimudeliga. Nemad arvasid, et
pole kaasaegne võtta raha kuulutuse eest ja teenida tuleb lisateenustelt, näiteks kuulutuse
tõstmiselt nähtavamalekohale.
Kui Ekspress Grupp plaanib
saada turul suuruselt kolmandaks portaaliks, siis on nende
plaan eos läbi kukkunud. Kui
nad ei taha saada esimeseks, siis
neil ei ole pidevalt külastajaid.

Hämar lugu: kes omab mida?
Margus Linnamäe ostuplaan
sai teatavaksjuba juunis, kui
tuli teade, et Eesti Meedia on
alustanud ametlikke läbirääkimisi kinnisvaraportaali City24
Eesti ja Läti üksuste ostmiseks.

Äripäev kirjutas siis, et ar-

vestades, et Eesti Meediale juba
kuulub ametlikult kinnisvaraportaal kv.ee, saaks Eesti Meediast hoobilt mitte lihtsalt kinnisvarakuulutuste turul domineeriv, vaid seda täielikult valitsev ettevõte.

Olukorra teeb aga huvitaet konkurentide hinnangul kontrollib Margus Linna-

vaks,

mäe City24.ee tegevust algusest peale. Nimelt on City24.ee
omanik ametlikult Ilmar Kompus, kes varem on vahendanud

Linnamäele uudisteagentuuri
BNS müüki. Ametlikult omandas Kompuse ettevõte Soome
börsiettevõttelt Alma Meedia
nii uudisteagentuuri BNS kui
ka kinnisvaraportaali City24.ee.
Kui BNS läks Margus Linnamäe
kontserni koosseisu üsna pea,
siis City24.ee on olnud endiselt
ametlikult Kompuse nimel.
Ekspress Grupi omanik Hans
H. Luik ütles juunis, et tema arvates kuulub City24 juba ammu

Eesti Meedia omanikule, nagu
ka kv.ee. “Selline on kinnisvaraturu osaliste teadmine, ja seetõttu suuremad kinnisvarabürood ka mässama hakkasid.Kui
müük oleks tegelik, küllap pakutaks portaali City24 ka Ekspress Grupile, Äripäevale ja teistele võimalikele ostjatele,” kommenteeris Luik.
Viimases Rikaste TOPis hindas Äripäev Margus Linnamäe
vara suuruseks 185,4 miljonit
eurot, millega ta on jõukuselt
Eestis neljandal kohal. Linnamäed on nimetatud ka sisult
Eesti ainukeseks oligarhiks.
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kasutata ära kogu tootmispotentsiaali. “See kõik on juba üle
minu taluvuspiiri, sellepärast
hääletasin ka intressimäärade
tõstmise poolt,” ütles Saunders
Cardiffis. “Loomulikult peame
valmis olema ka siis reageerima, kui Brexitist tulenevad riskid peaksid realiseeruma,” lisas Saunders oma kõnes. “Sellegipoolest ei pea me praegu teravalt pidurdama majandusarengut,” märkis ta ja lisas, et tagasihoidlik intressimäärade tõus
aitaks saavutada inflatsioonieesmärki.

sitimõtleja, Micheal Saundersi

sõnul ei ole Brexiti riskid piisav
põhjus baasintressimäärasid

rekordmadalal hoida.

Saundersi hinnangul vähendaks Brexit tarbijate kindlustunnet, välistööjõu hulka ning
üldist tööjõu pakkumist ja nõrgeneks nael. Sellegipoolest pole tema sõnul selge, millise rahapoliitikaga sellele reageerida, vahendas Bloomberg. Praegu tuleks Saundersi hinnangul
tegeleda inflatsioonimääraga,
mis ei vasta eesmärkidele. Samuti on probleem, et riigis ei

Briti nael FOTO: EPA
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Vitraažilooming
interjööri ajatu väärtustaja
www.glassarLee hoffmanndolores@gmail.com
526/5^9 Oomini Canes OÜ
Kunstnik Dolores Hoffmanni ioomeportfellis on sadu
arhitektuurseid lahendusi. Eramud, avalikud hooned, suvilad, tööruumid.
Laed, vaheseinad, rõdupiirded, uksed-aknad vitraaž sobib nii kaasaegsesse kui arhailisse ruumi. Küsi hinnapakkumist konkreetsele pinnale!
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“Brexiti pärast pole vaja
intressimäärasid madalal hoida”
Inglismaa keskpanga ühe tei-
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Kadri Põlendik

tel 667 0111
1. september 2017

toimetajad@aripaev.ee

PERSONALITÖÖ

PANETÄHELE

Personalijuhtimise
käsiraamat

Ajaga tuleb kaasas käia
Personalitöös tuleb üha rohkem
hakata kasutama tehnoloogilisi
abivahendeid.
Marit Alaväli
Ignite OÜ personalijuht

Madli Ulp
Winter Media Group OÜ
kommunikatsioonispetsialist

Tööotsijad on nõudlikumad kui eales varem, sest valikuid on järjest rohkem. Edukas värbamistöö tähendab tänapäeval tehnoloogiliste ja strateegiliste lahenduste
kasutamist: sh sotsiaalmeedia võimaluste
rakendamist, tugeva ettevõttebrändi loomist, online-teemagruppides osalemist,
mobiilse ligipääsetavuse võimaldamist,
videointervjuude tegemist japalju muud.
Tööandja tugev bränd ja hea maine on
ääretult olulised, et parimaid kandidaate
ligi meelitada ja häid töötajaid paigal hoida. Potentsiaalsed töötajad uurivad enne
tööavalduse esitamist ettevõtet sama hoolikalt kui tööandjad kandideerijaid. Uuritakse ettevõtte veebilehte ja sotsiaalmeedia kanaleid, et saada aru, kas see vastab
nende ettekujutusele heast töökohast. Sageli saab see ka otsustavaks, kas kandideerida või mitte.

TASUB TEADA

Milliste abivahenditega personalitööd lihtsustada?
Tehnoloogia rakendamine

on

tähtis mitte ainult värbamistöös,
vaid ka teistes personalitöö valdkondades.

potentsiaal-

sed töötajad
uurivad enne
tööavalduse esitamist ettevõtet
sama hoolikalt
kui tööandjad

kandideerijaid.

1.

Kandideerimise ja personaalinfo haldamine
nutiseadmetes. Kaob
vajadus iga kord personaliosakonnaga kontakteeruda, kui tekib
küsimus palga, puhkuse või muu
töödokumentatsiooni kohta. Selle asemel tarvitseb vaid portaali sisse logida ja kogu info on ühe
kliki kaugusel.
Töötajate arendamine ja hindamine
tarkvara abil. Kompetentsirataste, maatriksite ja hindamissüsteemide abil saab ettevõttes lihtsasti luua struktuuri ja
koguda infot, mida hiljem kerge
vaevaga visualiseerida ja võrrelda. Näiteks Upsteemi 360kraadise tagasisidestamise süsteemi
abil saab luua küsimustikke (või
kasutada olemasolevaid) ning re-

2.

gulaarselt ja järjepidevalt töötajate seas uuringuid korraldada.

3.

Süsteemne rahulolu
hindamine ja emotsioonide kaardistamine. Üks uus süsteem selliseks
otstarbeks on Vibemetrics, mille abil saavad töötajad anonüümselt jagada oma tundeid ja põh-

juseid, mis

on konkreetsete tun-

nete taga.

4.

Töö efektiivsuse ja
tulemuslikkuse hindamine. Toggl, Trello,
Pipedrive ja TimeDoctor aitavad
paremini silma peal hoida töö tulemuslikkusel ja aja planeerimisel, et tulevikus äritegevusi veelgi
efektiivsemaks muuta.
Juhi ja töötaja tagasiside. Arenguvestluste asendamine sagedasema suhtlusega ja meeskonnatöö toetamine näiteks Clanbeati rakenduse abil võimaldab tööandjal ja töötajal igal kuul pingevabalt suhelda.
Värbamistarkvarad kandidaatide ja
protsesside haldamiseks. ATS-süsteemide (applicant tracking system ehk kandideerija jälgimise süsteem toim),
nagu Recruri, sotsiaalvõrgustiku nn kraapijate (scraper’id), Talentwunderi, masinvestluste ehk
chatbot’ide jne kasutamine võimaldab personalitöötajal tööprotsesse efektiivsemalt juhtida ning aega kokku hoida. Värbamissüsteemide abil saab suuremahulist kandidaatide andmebaasi ühes kohas ja struktureeritult hallata ning personaalandmeid vastavalt andmekait-

5.

6.

–

seseadusele hoiustada. Lihtsustub eelvaliku protsess ning vähenevad korduvad manuaalsed te-

gevused.

7.

Värbamisportaali-

de potentsiaali kasutamine. Populaarsed
tööportaalid, nagu Jobattical,
GoWorkabit, CVkeskus, cv.ee, lubavad värbamisel toimida ööpäev läbi. Töökuulutusi saab lisada parimasse keskkonda vastavalt töö iseloomule, perioodile,
asukohale, kvalifikatsioonile jne.

8.

Videointervjuude

tegemine. Videoin-

tervjuude tegemine
on mugav ja ajasäästlik lahendus. Näiteks keskkonna RecRig-

ht abil saab esitada videoküsimusi eri värbamisetappides.

9.

Palga-ja puhkusearvestuse süsteemid.
Selliste süsteemide,

nagu SAP, Merit Palk jt, eesmärk
on lasta palga ja puhkuse andmeid mugavamalt ja operatiivsemalt käsitleda.
Töötervishoiu di-

10.

gitaliseerimine.

Arendamisjärgus
idee eesmärk on luua tervishoiu
infosüsteem ja rakendus, mis lubaks töötajal oma tervist ise jälgida ja andmeid otse töötervis-

hoiuarstile saata.

Artikkel ilmus Äripäeva perso-

nalijuhtimise käsiraamatus,

mis

kajastab kõiki personalitööga

seotud valdkondi, sh personali planeerimist, töösuhteid, värbamist, valikut, personali hindamist, töötajate karjääriplaneeri-

mist, töötasukorraldust, personali koolitamist ja arendamist.
Käsiraamatu iga peatüki all on
ka näidised ja juhendid, mida
lugejad saavad hõlpsasti alla
laadida ja kohandada vastavalt
oma ettevõtte vajadustele.
Käsiraamatut koostab konsultatsioonifirma Talentor Estonia.
Mida saate aastalitsentsi
eest?
- Ligipääsu igal kuul uuenevale
e-käsiraamatule
- Võimaluse kasutada e-nõuandekeskust
- Paberväljaande
- Paberväljaande täiendusi iga
kolme kuu järel
- E-uudiskirja Õigusuudised 10
korda aastas.
Loe veebist:

kasiraamat.ee/et/personalijuhtimine

Personaliuudised.ee

toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
1. september 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Nii pubiliku meeleolu kui ka menüüga söögikoht Tartu–Valga maantee ääres. Fotod: Raul Mee

MAITSED

Üdini maskuliinne Vana Jäär
Vana Jäär on pubinimede
kirevas seltskonnas
kahtlemata üks
maskuliinsemaid. Jäär
tegutseb Tartumaal
Vapramäel, Elva jõe kenal
kaldapealsel Tartu–Valga
maantee ääres.
Heidi Vihma
kaasautor

Vana Jäär asub
toekate kiviseintega sajandivanuses

majas.

7
5

Interjöör:

võik-

Vapramäele

poolest, vaid üleni. Söögisaal, mööbel ja
saja-aastane kivimaja on nii toekad, et ka
hiiglased mahuksid lahedasti lõunatama.
Seal tunneksid end mõnusalt ilmselt ka
Kalevipoeg või Suur Tõll, kui need juhuslikult Tartumaale satuksid.

õppeekskursiooni, pealinna
kiirelt kasvav
veganklientuur
ainult võidaks
sellest.

Menüü on suuremas osas sama mis pea

kõikides lihtsamates pubides. Juustupallid
ja sibularõngad, küüslauguleivad ja pelmeenid ning muu taoline ajatu õllekõrvane. Praed on valdavalt lihast, magusaks
mitmes kombinatsioonis jäätis. Kirjapandult on menüü üpriski pikk, tegelikkuses
märksa lühem, sest osa roogi oli mõlemal
külastuskorral otsa saanud.
Üllatavalt maitsev veganpraad

Ajatute pubitoitude sekka oli selles üdini
maskuliinses söögikohas imekombel sattunudka üks uue aja tegelane veganšnitsel. Ja üks kergemat sorti magustoit nimega mangovaht. Viimast ei õnnestunud tabada, ikka ja jälle oli see otsa saanud. Küllap oli maitsev.
Veganšnitsel oli aga täiesti olemas ja
sealjuures nii maitsev, et samaväärset pole saanud isegi Kalamaja hipsterikohtades.
Võib-olla on justpubi nimi inspireerinud
menüüsse ka tõsisemat taimetoitu võtma
jäär, olgu vana või noor, on ikkagi ju taimetoitlane.Tallinna trendisöögikohtade
–

Taustaks mängis Elmar
Lõuna kõrvale saab telerist spordikanalit
jälgida, aga on võimalik ka ise väikestviisi
sportida piljardilaud on sealsamas söö–

gisaali
õllega käib
enamasti kokku Raadio Elmar janii tümpsus see ka Vapramäe Vanas Jääras. Terrassile polnud raadiot kuulda, seal lõi helitausta maantee. Hubasuse ja omaetteoleku otsijatel Vapramäele eriti asja pole. Kui, siis
üksnes tagumisele terrassile.
servas. Piljardilaua ja

Teenindus:

7
19
Kokku:

Omanikud: Ilmar Oja ja Jana Oja
Aadress: Vapramäe, Nõo vald, Tartumaa
Telefon: 5645 2020
avatud: E–N 12–21; R–L 12–22; P 12–19
Pearoogade hinnavahemik: 5–11 eurot

tallinna trensid korraldada

Vana Jäär pole võimas mitte ainult nime

Vana Jäär
Toit:

disöögikohtade
peakokad

HINNANG

–

peakokad võiksid korraldada Vapramäele
õppeekskursiooni, pealinna kiirelt kasvav
veganklientuur ainult võidaks sellest.
Ka lihasööjatesse suhtutakse Vapramäel täie austusega. Apelsini lihaks nimetatud sealihalõik oli igati aus ja tõsine roog. Apelsini liha nime kandis see täie
õigusega maitses see samavõrra apelsini kui ka liha järgi. Liha oli pehme, portsjon suur ja kõht sai nii täis, et veel järgmisel hommikul polnud õiget isu.
Maitsete kombineerimisega köögis
ei tegeleta, roog tulebkliendil ise kokku
panna: valida prae juurde lisandiks keedu-, üleküpsetatud või friikartul, riis või
makaronid. Kaste ja salat olid aga nii apelsinilihalkui ka vegankotletil üks ja sama.
Nagu nii mõnegi maakoha söögimaja
puhul, on ka Vapramäe pubi suurim väärtus see, et ta on olemas. Menüü ja maitsed
on muidugi ka olulised, kuid kindlasti ei
kehti neile samad standardidkui linnarestoranidele. Oma mõõtkavas on Vana Jäär
tõsiseltvõetav söögikoht, kus kokad ja ettekandjad südamega tööjuures.
–

www.vapramaepubi.ee

ÄRIPÄEV SOOVITAB

Hiljuti Äripäeva tunnustava
märgi pälvinud restoranid
GOSPA Restoran, Tori 2, Kuressaare, Saaremaa, august 2017
Loona mõisa restoran, Loona küla, Saaremaa, august 2017

Kohvik Retro, Lossi 5, Kuressaare, august
2017
Dirhami Kalakohvik,
Noarootsi vald, Dirhami,
Läänemaa, juuni 2017
Saku Gastropub, Rotermanni 14, Tallinn,
juuni 2017
“Äripäev soovitab” kleepsu pälvivad alates 2016. aastast söögikohad, mis saavad restoranitestis kokku 25

või rohkem punkti.

LOE VEEBIST

Restoranitestid ja Äripäeva tunnustava
märgi pälvinud restoranide edetabel:

www.aripaev.ee/restoranitest

10 MESSIDreklaamiosakondtel
MESSID
667 0105

1. september 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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REKLAAM
teema

info

Helsingi

turundus, sõnumi visualiseerimine, ärikingitused, üritused

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Helsingi

personalijuhtide ja sekretäride üritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

06.09

Helsingi

ärikohtumised, üritused, ärireisid

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

09.09

Helsingi

maaehituse, keskkonnahoiu näitus. Hyvinkää lennuväljal

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

11.09

13.09

Birmingham

aiandus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Expopharm

13.09

16.09

Düsseldorf

apteegisisustus, kosmeetika, ravimid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Showroom 17*/**

13.09

15.09

Helsingi

Helsinki Design Week üritus disainiproffidele

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Habitare*/**

13.09

17.09

Helsingi

mööbel, sisustus, disain

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Antiigimess**

13.09

17.09

Helsingi

antiik, vitage, käsitöö

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

üritus

algus

lõpp

koht

PromoExpo*

05.09

06.09

EasyFairs Esimies&Henkilöstö*

05.09

06.09

EasyFairs Meetings&Events*

05.09

Maxpo*

07.09

GLEE

September 2017

IAA Cars

14.09

24.09

Frankfurt

sõiduautod

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Forma Sügis 2017*

15.09

17.09

Helsingi

kingitused, kodusisustus - edasimüüjate mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

HighEnd**

15.09

17.09

Helsingi

audio-ja videoalane mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

PLASA

17.09

19.09

London

helitehnika, valgustehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

TexWorld

18.09

21.09

Pariis

tekstiil, õmblustarvikud

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EMO

18.09

23.09

Hannover

metallitöötlus, metallitöötluse seadmed, metallurgia

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

19.09

22.09

Berliin

puhastusteenused

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

25.09

29.09

Essen

jootetehnika, keevitustehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Avita AudioVisual Expo*

26.09

27.09

Helsingi

Põhja-Euroopa suurim audio-visuaal ala erialaüritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

FinnSec*

26.09

27.09

Helsingi

Põjamaade suurim turvaala mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Cyber Security Nordic*

26.09

27.09

Helsingi

UUS! Konverents ja mess küberturvalisuse toodetest ja teenustest

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Kinnisvara 2017

CMS
Schweissen

&

Schneiden

26.09

27.09

Helsingi

kõik kinnisvaraga seonduv: hooldus, remont

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Alihankinta

26.09

28.09

Tampere

allhange

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Lisderevmash

26.09

29.09

Kiiev

metsatehnika, mööblitööstuse seadmed, puidutöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Vitrum

03.10

06.10

Milano

klaasitööstus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ExpoReal

04.10

06.10

München

ärikinnisvara

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Rehacare

04.10

07.10

Düsseldorf

invatarbed, taastusravi

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

*

Oktoober 2017

07.10

11.10

Köln

toit, toiduained

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Teknologia 17 Automaatika, Elkom,
Hüdraulika & pneumaatika, MecaTec, Lehtmetall, Robosteam, Hooldus, Logy iSCM

10.10

12.10

Helsingi

tööstusmessid

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

EasyFairs Empack

11.10

12.10

Helsingi

pakendiseadmed ja vahendid

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

11.10

12.10

Helsingi

siselogistika, laoteenused, kaupade lähetamine

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

ProLight+Sound Shanghai Music China

11.10

14.10

Shanghai

helitehnika, lavatehnika, valgustustehnika, muusikariista,
muusikatööstus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Buchmesse

11.10

15.10

Frankfurt

raamatud, ajakirjandus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

WASMA/Waste Management

17.10

19.10

Moskva

jäätmekäitlus, veetehnoloogia

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

A+A

17.10

20.10

Düsseldorf

ohutustehnika, tööohutusvahendid, töötervishoid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EquipAuto

17.10

21.10

Pariis

autoremondi-ja hooldusseadmed, autotankla-ja pesulaseadmed,

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Anuga
-

*

*

EasyFairs Logistics & Distribution

*

/

autotarvikud, lisavarustus

Zagorodnyi Dom

19.10

22.10

Moskva

puitehitus, ehitusmaterjalid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

I

20.10

22.10

Helsingi

Põhja-Euroopa suurim tervise, ilu ja moeteemasid ühendav mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

LOVE ME**

20.10

22.10

Helsingi

iluteenindajate erialamess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

China Int. Hardware Show

22.10

24.10

Shanghai

tööriistad, rauakauba, lukud, sulused

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Euromold

24.10

26.10

Düsseldorf

rakised, stantsid, tööriistatööstus, tootearendus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Mashex

24.10

26.10

Moskva

masinaehitus, metallitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Stroyexpo

24.10

27.10

Minsk

ehitusmess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

World Food Kiev

2510

27.10

Kiiev

toidumess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

TransUkraine

25.10

27.10

Kiiev

transport, logistika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Raamatumess**

26.10

29.10

Helsingi

raamatumess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Vein ja Toit**

26.10

29.10

Helsingi

veini-ja toidumess lõpptarbijale

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

GoExpo Winter**

03.11

05.11

Helsingi

talispordimess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

GameExpo**

03.11

05.11

Helsingi

mängudemess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Batimat

06.11

10.11

Pariis

ehitusmess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Blechexpo

07.11

10.11

Stuttgart

lehtmetallitöötlus, metallitöötlus, metallitööstuse seadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Fenestration BAU China

07.11

10.11

Shanghai

aknad, fassaaditehnoloogia, uksed, väravad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Beauty Pro 2017

*

November 2017

Aquanale

07 .11

10.11

Köln

basseinid, basseiniseadmed, saunad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Mitex

07.11

10.11

Moskva

tööriistad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Interlight Moscow

07.11

10.11

Moskva

valgustid, elektrikaubad, hooneautomaatika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

FSB

07.11

10.11

Köln

maastikukujundus, spordirajatised

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Metalworking & CNC Machine Tool Show

07.11

11.11

Shanghai

metallitöötlus, tööpingid, tööriistad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Käsitöö**

10.11

12.11

Helsingi

sügisene käsitöömess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

ELMA

10.11

12.11

Helsingi

maamess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Agritechnica

12.11

18.11

Hannover

põllumajandustehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Medica

13.11

16.11

Düsseldorf

meditsiin, meditsiinitehnika, tervishoid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

14.11

16.11

Barcelona

linnaplaneerimine, innovatsioon, e-turundus, infotehnoloogia

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

**

Smart City Expo

*

spetsialistidele

**

lõpptarbijatele

reklaamiosakond

tel 667 0105
1. september 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

MESSID 11

VÄLISMESSIKALENDER 2017 2018

REKLAAM

-

algus
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METS trade

14.11

16.11

Amsterdam

jahid, paadid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Prodexpo Minsk

14.11

17.11

Minsk

toidumess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Productronica

14.11

17.11

München

elektroonikakomponendid, elektroonikatööstuse seadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Swedental

15.11

17.11

Stockholm

hambaravi

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

20.11

24.11

Moskva

mööbel, mööblitarvikud, mööblitekstiil

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

23.11

25.11

Helsingi

hambaravi ja tervishoiu mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

Fi Europe & Ni

28.11

30.11

Frankfurt

toidulisandid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Automechanika Shanghai

29.11

02.12

Shanghai

autotarvikud, lisavarustus, autoremondi-ja hooldusseadme,
autotankla-ja pesulaseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Heimtextil

09.01

12.01

Frankfurt

kodu-ja sisustustekstiil, seinakatted, tapeedid, tekstiil

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

IMM

15.01

21.01

Köln

mööbel

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Boot

20.01

28.01

Düsseldorf

kaatrid, paadi-ja laevavarustus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Nortec

23.01

26.01

Hamburg

metallitöötlus, plastitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

OCM

23.01

26.01

Moskva

ehitusmaterjalid, siseviimistlus, ehitusmaterjalitööstuse seadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Interplastica Moscow

23.01

26.01

Moskva

plastitöötlus, kummitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Upakovka Moscow

23.01

26.01

Moskva

pakendus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Christmasworld

26.01

30.01

Frankfurt

jõulukaunistused,peotarbed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Paperworld

27.01

30.01

Frankfurt

paber, paberikaubad, bürootarbed, kontoritehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ISPO Munich

28.01

31.01

München

rõivad, spordikaubad, vaba aja tarbed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Light/Electricity

31.01

02.02

Varssavi

valgustid, valgustustehnika, elektrikaubad, elektritehnika,

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

üritus

November 2017

Mebel

Hambaarstide päevad

*

Jaanuar 2018

hooneautomaatika

31.01

04.02

Nürnberg

lastekaubad mänguasjad, peotarbed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Prodexpo

05.02

09.02

Moskva

toidumess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Aqua-Therm Moscow

06.02

09.02

Moskva

kütteseadmed, kliimaseadmed, veeseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

AEEDC

06.02

08.02

Dubai

hambaravi, hambatehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Fruit Logistica

07.02

09.02

Berliin

logistika, puu-ja juurvili

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

RemaDays

07.02

09.02

Varssavi

reklaamindus, turundus, digitaaltrükk, äri-ja reklaamkingitused,

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Spielwarenmesse

Veebruar 2018

meediatehnika
Stockholm Furniture Fair

07.02

11.02

Stockholm

mööbel, valgustid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Ambiente

09.02

13.02

Frankfurt

sisustustarbed, lauanõud ja -tarbed, kodumasinad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Biofach

14.02

17.02

Nürnberg

biotoiduained, loodustooted, tervisetooted

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Gulfood

18.02

22.02

Dubai

joogid, toiduained, toit, toitlustus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Tire Technology Expo

20.02

22.02

Hannover

rehvid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Bautec

20.02

23.02

Berliin

ehitustehnika, ehitusmaterjalitööstuse seadmed, siseviimistlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Dach+Holz International

20.02

23.02

Köln

katuse-ja seinamaterjalid, puitehitus, siseviimistlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Metav

20.02

24.02

Düsseldorf

lehtmetallitöötlus, masinaehitus, metallitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

MIDO

24.02

26.02

Milano

optika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

UMEX

25.02

27.02

Abu Dhabi

mehitamata süsteemid, kaitseväetehnika, turvaseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EuroCIS

27.02

01.03

Düsseldorf

jaekaubanduse IT-Lahendused, turvaseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EESTI MESSIKALENDER 2017 2018

REKLAAM

-

üritus

koht

teema

info

algus

lõpp

avatud

12 kuud

Motoshow 2017

22.09

24.09

Tartu Näituste
messikeskus

Energiamess Kütame!

30.09

30.09

Tallinn, Järve
Keskuse messiala.

Mess Ehitus ja Sisustus 2017

12.10

14.10

Tartu Näituste
messikeskus

üldehitus, siseviimistlus, küttesüsteemid, tööriistad, sisustus, kinnisvara

AS Tartu Näitused, tel 742 2547, anders@tartunaitused.ee,
www.tartunaitused.ee

Tallinna Toidumess 2017*

25.10

27.10

Tallinn

toidu, seadmete ja sisustuse mess erialaspetsialistidele

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee

01.12

03.12

Tartu Näituste
messikeskus

parim jõulumüük linnas

AS Tartu Näitused, tel 742 1793, annika@tartunaitused.ee,
www.tartunaitused.ee

09.02

09.02

Tartu Näituste
messikeskus

haridus-ja infomess

AS Tartu Näitused, tel 741 2090, virge@tartunaitused.ee,
www.tartunaitused.ee

Veebimess
Eesti Grillimess Grillima!
-

Veeb:

Eesti Messid, www.grillimess.ee

www.grillimess.ee

September 2017

-

uued autod, hobiautod, vanatehnika, varuosad

AS Tartu Näitused, tel 504 2575, margus@tartunaitused.ee,
www.tartunaitused.ee
Eesti Messid, www.energiamess.ee

Oktoober 2017

Detsember 2017
Jõululaat 2017

Veebruar 2018
Intellektika 2018

*

spetsialistidele

**

lõpptarbijatele

12 ARVAMUS

toimetaja Anu Jõgi

667 0169
1. september 2017

anu.jogi@aripaev.ee
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KOLUMN

Töötajad
jäävadki lollimaks

Terrorivaba Eesti. Kas tõesti?

Head tööandjad, ma kardan, et teie töötajad, jäävad järjest rumalamaks.

Miks ma julgen seda öelda?
Alustuseks sellepärast, et näen ettevõtjaid Äripäevas järjekindlalt kurtmas,
et normaalset tööjõudu ei ole. Sel nädalal kaks korda kõigepealt Smarten Logisticsi tegevjuht Mait Miller logistikaettevõtete nimel ja seejärel tehnoloogiafirma
Cleveron üks juhte ja asutajaid Arno Kütt.
Kütt tunnistas, et nende jaoks on erioskustest tähtsam see, et inimene on õpivõimeline. Mulle tundub, et latt on õige madalale lastud.
Vastuväiteks saab öelda, et tööjõupuudus on sellepärast, et tööjõudu on vähe,
mitte sellepärast, et tööjõud on rumal. Eks
see ole tõsi, näiteks sel aastal on tööturul
6000 inimest vähemkui eelmisel aastal.
Kahjuks ei taasta see minu usku meie
kestvasse intelligentsusesse. Vaatan otsa
ühele sel aastal alustava kursuse nimekirjale ja näen, et pea pooled on lõpetanud
põhikooli lihtsustatud õppekavaga. Õpetajad on mulle rääkinud, et iga aastaga
muutub õpilaste silmaring kitsamaks, kirjaoskus kehvemaks ja sõnavara ahtamaks.
(Sellest on rääkinud ka ülikoolide õppejõud.) Üha rohkem kutsekoolide lapsi tuleb majanduslikult halvasti toime tulevast
või sotsiaalsete probleemidega perekonnast. Mina ettevõtjana ei näeks põhjust olla optimistlik, et siit kasvab peale praegusest targemate spetsialistide armee.
–

Kõik veidrused lähevad kaubaks

Võib ju öelda, et me mitte pole rumalamad, vaid paistame rumalamad, ja seda
sotsiaalmeedia pärast. Nüüd lähevad kõik
ebatavalisemad mõtteavaldusedkiiresti lenduja nii me teamegi, et 38% Eesti elanikestusub UFOdesse ja 6% reptiilsetesse inimestesse. Küllap on huvitavatesse asjadesse uskujaid varemgi olnud, aga seda
teadmist ei serveeritud meile kandikul.
Samas süvendavad minu muret uuringud, näiteks üks mullune Islandi teadlaste
oma, mis tõestas, et islandlaste IQon aastakümnetega kukkunud. Põhjus on geneetiline javäga lihtsustatult öeldes (sest me
oleme jurumalad) selles, et kõrgemalt haritud saavad märgatavalt vähem lapsi kui
madalamalt haritud. Kahjuks on aga üle
maailma tõestatud, et kopsakama raamatukogu jakõrgema haridustasemega vanemate lapsed õpivad tõenäoliseltka ise
edukamalt.Kui selliseid lapsevanemaid
jääb vähemaks, ja mulle tundub, et Eesti maakohtades on jubanii läinud, saangi öelda, et head tööandjad, teie töötajad,
jäävad järjest rumalamaks. Ning nad tahavad järjest kõrgemat palka.
Viivika Rõuk
küljetoimetuse juht

Meie seaduste järgi terroriaktideks liigitatavaid tegusid siin
toime pandud ei ole, terrorismi
teistmoodi defineerides võiks
tulemus olla teistsugune.
Uudised terroriaktidest Euroopas jõuavad uudistesse pii-

savalt sageli, et hakkame nendega jubaharjuma. 18. augusti pussitamisrünnak Turus on
toonud islamismiga seotud
terrorismi meile füüsiliselt lähemale kui kunagi varem.
Nüüd, kus esimesed Turu rünnakuga seotud emotsioonid
hakkavad lahtuma, võiks avalikku diskussiooniveel mõningaid aspekte lisada.
Nagu igale muule asjale,
saab ka terrorismile läheneda
emotsionaalselt või ratsionaalselt, kusjuures kumbagi lähenemist pole mõtet kõrvale heita või demoniseerida.Emotsionaalses mõttes on Turu olulisus ju arusaadav.
Esiteks, see toimus meile lähedal. Kuigi ka Stockholm ja
Peterburi, kus on varem islamistide terrorirünnakuid toimunud, ei ole kaugel (viimane isegi Eesti piirile Turust natuke lähemal), tundub Soome
mentaalselt meile palju lähem
olevat.
Teiseks, ohvriteks valiti
teadlikult naisterahvad, keda
meie kultuuriruumis on traditsiooniliseltkombeks olnud
pigem kaitsta ja keda ei peeta ka sõjaliselt õigustatud sihtmärgiks. Veelgi hullem, üks vigastada saanutest oli lapsevankriga oma pooleaastast
maimukest sõidutav ema.

Ivo Juurvee
Rahvusvahelise Kaitseuuringute
Keskuse teadur

Liiklus-, tulevõi uppumissurmadega võrreldes
kaotab Euroopa
Liidu riikides terroristide käe läbi
elu kauduvväike
arv inimesi.

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

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

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

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

www.aripaev.ee/tellimine

–

Ka lõhkeaine ja tulirelvadekät-

tesaamine on muutunud terroristidele raskemaks, nende asemel on hakatud rohkem kasutama autosid ja nuge sarnase
tee on varem läbi teinud Iisrael
ja see näitab korrakaitsejõudude efektiivsust.
Positiivset justkui oleks,
aga uudiseid jälgides see sil–

diakajastuses? Kahjuks mitte.
Aastatel 2015–2016 on võrreldes varasemaga jõuliselt kasvanud terroriaktides hukkunute arv, rohkem inimesi kui eelmisel aastal kaotas terroriaktides Lääne-Euroopas viimati
elu 1988. aastal.
Eestis pole terrorirünnakuid olnud… Või kas ikka pole? Õiguslikult on see kindlasti tõsi, meie seaduste järgi terroriaktideks liigitatavaid tegusid siin toime pandud ei ole.
Samas, terrorismi teistmoodi
defineerides võiks tulemus olla
teistsugune. Isegi kui jätta kõrvale 20. sajandi esimene pool,
kus riigikorrast sõltumatavasakradikaalid Eesti territooriumil mõned terroriaktid toime panid, on lähiminevikuski
olnud mitmeti tõlgendatavaid
juhtumeid 1991. aasta suvel
plahvatas pomm toonases piirivalve peakorteris Toompeal,
1995. aastal muutus plahvatuses kasutuskõlbmatuks Narva
Eesti Gümnaasium, päris täp-

Kolmandaks, pussitamised
toimusid ainult päev pärast
Barcelona rünnakut ja mõlemal juhul olid kurikaelad marokolased kahel uudisel tekkis kumulatiivne efekt ja ühtlasi pani see kas või alateadlikult seoseid otsima. Et rünnaku sooritaja ise oma tegu ter-

–

–

selt pole selgunud Pae tänava plahvatuste motiivid ning
1990. aastate sadade plahvatuste hulgast võib mõne kahtlase veel leida. Ka tulistamine ja väikeste lõhkeseadeldiste loopimine kaitseministeeriumis 2011. aastal oleks mõnes teises riigis võinudkvalifitseeruda terrorismiks. Seega
välismaa ekspertide pikemat
perioodi puudutavatel kaartidel Eesti alati päris puhas olla
ei pruugi (nt GlobalTerrorism
Database, kuigi eks seegi andmebaas on täiuslikkusest kaugel). Sellegipoolest pole Eestis mitte kunagi olnud ei suure inimohvrite arvuga ega religiooniga seostatavaid terrorirünnakuid. Eesti ja endiselt
ka Soome on Euroopa mõistes
rahulikud kohad, muust maailmast rääkimata. Terrorismiohu taset peetakse siin endiselt
madalaks.
Betoonplokkidegaharjume

Ometi ei tähenda see, nagu mi-

dagi võimalikerünnakute välistamiseks ei tehtaks. Mõned
meetmed on üpris nähtavad ja
väga pikaajalised. Oluliste riigiasutuste ümbrusesse on ilmunud raudpostid või betoonkivid, mis ei lase neid võimalikul pahalasel pommiautogarammida. Ka laulupeo rongkäiku või aastavahetuse pidustusi Tallinnas on turvatud
autorünnakuvastaste betoonplokkidaga ja selleks pole vaja olnud mingit deklaratiivset
ohutaseme tõstmist.
Vahet ei ole, kas öelda, et
“tegu on uue reaalsusega, millega tuleb harjuda” või tegu
on “olukorraga, millega ei tohi
harjuda”, oleme nende meetmetega harjumas niikuinii.
Õnneks näeme me haruharva
tänaval automaatrelvadega politseinikke, rääkimata sõjaväelastest, keda on siianirelvastatult näha olnud paraadil või
õppustel.

KOMMENTAAR

Optimism kosutab eurot
Tiit Meidla
Danske Banki Balti riskijuht

keskpanga poliitika.

õppekavaga.

Häid uudiseid veelgi

ma ei paista. Kas viga on mee-

Aeg liitisjuhtumid kokku

Euro kurssi dollari suhtes on
vedanud ühelt poolt optimism
euroala kasvu suhtes, teisalt

Kutsekooli alustava kursuse nimekirjas on pea pooled lõpetanud
põhikooli lihtsustatud

roriaktiks ei pea, esialgu lohutust ei paku.
Ratsionaalselt lähenedes
võib väita, et liiklus-, tule- või
uppumissurmadega võrreldes
kaotab Euroopa Liidu riikides
terroristidekäe läbi elu kauduvväike arv inimesi. Statistiliselt vaadates on paaril viimasel
aastal Lääne-Euroopas rünnakute arv vähenenud, oluliselt
on aga kasvanud kinni peetud
terrorikuritegudes kahtlustatavate isikute arv.

Suures plaanis on euro ja
USA dollarikurss viimase viie

aasta vältel ja valuutade intres-

simäärade vahe liikunud sünkroonis. Sel aastal on teisiti. Aasta algusest on euro tugevnenud umbes 13%, samas kui valuutade intressimäärade vahe
on püsinud pea muutumatu.
Dollarites tulu teenivad ettevõtjad peavad nüüd eurodesse
ümber arvestatuna leppima
aasta algusega võrreldes väiksemate tuludega ning võimaliku nõudluse vähenemisega.
Importöörid jällegi naudivad
tugevat eurot.
Euro tugevnemise katalüsaatoriks on viimasel ajal olnud optimismi kasv eurotsooni kasvuväljavaadete suhtes
(millele on kaasa aidanud ka
Kreeka kriisi mõju vähenemine, positiivne majandusareng

Euro-dollari kursi

liikumise olulisim tegur
on spekulatiivsete investeeringute suhtumise
muutus eurovaradesse.

Hispaanias), poliitiliste riskide
vähenemine (Macroni valimisvõit ja paremäärmuslaste lüüasaamine) ja ka Euroopa Keskpanga tooni muutus (võimalik
poliitilise kursi muutus).
Suurim euro vedaja on aga
positiivne jooksevkonto saldo,
mis tagab püsiva loomuliku
nõudluse euro järele.
Sellele vaatamata on võimalik, et lühiajaliselt omandavad
ülekaalu teised tegurid, mis
veavad kurssi teises suunas.
Oluline on kahtlemata kesk-

pankade rahapoliitika siin-ja
sealpool ookeani. Kuigi Euroopa Keskpank (EKP) on seisukohal, et rahapakkumise suurendamine varaostuprogrammide kaudu ei ole toonud kaasa euro nõrgemist ega mõjutanud otseselt kapitalivoogusid,
möönab keskpank, et negatiivsed intressimääradvõivad olla
eurot nõrgendanud japõhjustanud kapitali väljavoolu.
Muutunud meelestatus
Euroalast väljapoole tehtavad
portfelliinvesteeringud on alates 2014. aastast kasvanud lausa plahvatuslikult ehk alates hetkest, kui intressimäärad
läksid negatiivseks. Euroala
residendid on välisvarade ostu ning kapitali paigutamisega väljapoole euroala püüdnud
vältida negatiivsete intressimäärade mõju. Mõningal määral on sellega hajutatud euro ja
eurotsooni riske. Teisalt on näha, et väljaspool euroala ole–

vad investorid müüvad eurovõlakirju ning ostja on peaasjalikult EKP. Kui EKP tooni muutus toobkaasa investorite meelestatuse muutuse eurovarade
suhtes, saab see kaasa tuua jällegi positiivse mõju eurole.
Selle aasta euro-dollari kursi liikumise olulisim tegur on
hoopis spekulatiivsete investeeringute suhtumise muutus
eurovaradesse. Institutsionaalsete investorite spekulatiivset laadi investeeringute suuna pööre sai alguse 2016. aasta
lõpus, kui varahaldurid muutusid positiivseks eurovarade
suhtes. Riskialdiste investorite
meelestatus euro suhtes muutus aga oluliselt suve alguses
ning sellega haakub ka euro
kursi oluline tugevnemine viimasel ajal dollari suhtes. EKP
rahapoliitika normaliseerumine koos positiivse jooksevkonto saldoga on peamised tegurid, et kurss võiks pikemas
perspektiivis kasvada 1,3ni.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kuidas töötajad
õnnelikuks teha?
Kaubandusettevõtja, konverentsil Äriplaan
2018 esinev Jüri Vips maalib saates pildi, mis
juhtub, kui kasvatada palgad kahekordseks.
Samuti tuleb juttu, miks ta oma ettevõtet ei
müü, mida juhtimises muudab ning kuidas inimesed tööl õnnelikumaks muuta.

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

35,4

JUHTKIRI

Paist ei piisa,
proovime priske rahaga
Kooliaasta alguse puhul peetakse täna Eesti koolides palju ilusaid
kõnesid. Meie haridussüsteemi sisu aga nii ilus ei paista.
Kui soovime olla edukad, siis tuleb haridusse märgatavalt rohkem ja radikaalsemalt panustada.
Alustame murekohtadest. Kolmapäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et Euroopa teiste riikidega võrreldes on Eesti õpetajad kõige vanemad, pensionieelikutest õpetajaid
on kaks korda rohkem kui alla 30aastaseid. Üle 60aastaseid õpetajaid on 4165, alla 30aastaseid 2465.
Need arvud on väga murettekitavad ja
viitavad sellele, et varsti võib õpetajate puudus muutuda senisest veelgi tõsisemaks
probleemiks.
Õpetaja elukutse ei ole noorte hulgas
popp, sest on tekkinud veendumus, et õpetajad on alamakstud ning töö ise keeruline. Selle esimese kuvandi tekkimine on olnud paratamatu, sest suhtumine õpetajate
palgatõusu on alles viimastel aastatel oluliselt muutunud. Ja töö inimestega ongi keerukas.
Palgatõusu plaan on paigas

Riigi eelarvestrateegias on aastateks 2018–
2021 õpetajate keskmise palga tõusuks
mõeldud summaks arvestatud 246 miljonit eurot. See raha suunatakse koolide
omanike ehk omavalitsuste vahendusel

täiendavalt õpetajatele, et õpetajate keskmine palk kasvaks 120 protsendini Eesti
keskmisest palgast.
2016. aastal oli munitsipaalkooli õpetaja keskmine brutokuupalk 1206 eurot,
keskmine brutopalk oli samal ajal Eestis
1146 eurot.
Hiljuti avaldatud Emori uuringust selgus, et gümnasistidest sooviks õpetajana
töötada ainult 16% ja kui praegused õpetajad saaksid oma elukutset uuesti valida, siis
55% valiks mõne teise ameti.
Käime õpetajatega pillavalt ümber

Paljud õpetajad töötavad osalise koormusega. Näiteks on haridus-ja teadusministeeriumi andmetel üldhariduskoolides
õpetajate arv kokku 14 581, kuid ametikohti on ainul 12 067. Keskmiselt on õpetajate koormus 83%. Osaline töökoormus
on tingitud muu hulgas sellest, et õpetajad keskenduvad ainult ühele valdkonnale
ehk liiga palju õpetajaid õpetab ainult ühte ainet korraga.
Millised võiksid olla kirjeldatud probleemide lahendused? Kõige tõhusamad
abinõud on Äripäeva arvates raha ja tsentraliseerimine.
Üldhariduskoolide arengu eest vastu-

tavad praegu omavalitsused, kelle majanduslik võimekus ja motivatsioon midagi
muuta on olnud erinev.
Riigigümnaasiumide loomine tõmbekeskustesse ning haldusterritoriaalne reform on olnud küll samm õiges suunas,
kuid poliitikud peavad olema veelgi radikaalsemad.
Eesti on selleks liiga väike, et koolivõrgu arendamine saaks lähtuda omavalitsuse piiridest.

miljonit eurot vähem euroraha
saab Eesti Ühtekuuluvusfondidest
aastatel 2014–2020 seetõttu, et
meie majandus kasvas prognoositust kiiremini.

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

35 €

Hinnadalates

35 €

Hinnadalates

35 €

Unistusteamet

probleemide lahendus
on õpetaja elukutse väärtustamine. See
kõlab küll triviaalsena, kuid siin on ainus
tõhus vahendraha.
Eesmärk kergitada õpetajate palk 120%
keskmisest palgast on mage. Kui see eesmärk oleks saavutatud juba praegu, oleks
õpetajate keskmine palk 1500 eurot. Selline palgatase tööle soovijatest koolimajade
uste taha järjekorda ei tekita.
Võimatu on täpselt öelda, kui suur õpetajate palk täpseltpeaks olema. Selle saab
aga kindlaks teha kahe näitaja järgi: tung

Teine kirjeldatud

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

www.

.ee

õpetajaks õppimise vastu ning õpetajate
protsendi vähenemine, kes teiselkatsel mõne teise eriala valiks.

REPLIIK

Tükeldamine on ainus võimalus
Sotsiaalkindlustuse uue infosüsteemi läbikukkumine oli pigem reegel kui erand.

Olen huviga jälginud sotsiaalkindlustusametiinfosüsteemi kaasajastamise projekti
SKAIS2, sest oma karjääri jooksul olen istunud nii ühel kui
ka teisel pool lauda olnud riigiasutuses tellija ja ettevõttes
pakkuja.
SKAIS2 stsenaarium on riiklike süsteemide arendamisel
pigem reegel kui erand: kokku
lepitakse tähtaeg, kuid tegelikult pole selget nägemust eesmärgist ehk sellest, mida selle
–

Virgo Riispapp
Thorgate’i tehnoloogiajuht

IT ja tehnoloogia on
eelkõige vahend sisuliste eesmärkide saavutamiseks ning ei ole
eesmärk omaette.

ajajooksul valmis tehakse või
kuhu tahetakse jõuda. Täiendavaid piiranguid lisab valitud
riigihankemenetlus, mis välistab sageli vajaliku paindliku ja
efektiivsema lähenemise.
Ainuke õige viis, kuidas
teostatakse nii tähtsaid ja mahukaid projekte nagu SKAIS2,
mis on seotudrohkem kui
poole miljoni inimese heaoluga, on jagadaprojekt etappideks.
Täpsed mahuhinnangud
järgmisele etapile on võimalik
anda pärast iga etapi lõppu. Samas käivad tööd tsükliliselt
–

näiteks disaini etapist on võimalik minna tagasi analüüsija
arendusest disaini etappi.
Riiklike lahenduste puhul
võib vaja olla lahenduse loomise käigus muuta või täiendada seadust või hakkab kehtima uus seadus, mille nõuded
on vaja samuti äriprotsessi mo-

delleerida.
Aga meeles tuleb pidada,
et IT ja tehnoloogia on eelkõige vahend sisuliste eesmärkide
saavutamiseks ning ei ole eesmärk omaette. Kuniks see nii
pole, on tehnoloogia alati süüdi, kahjuks.

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

IBM

Pettumus
ja lootus
käivad
käsikäes
Maailma suurim IT-teenuste firma
IBM tekitab investorites kahetisi
tundeid on neid, kes usuvad
tehnoloogiagigandi säravasse
tulevikku, ja neid, kelle kannatus on
lõplikult katkenud. Eksimises ei saa
süüdistada kumbagi poolt.
–

dustulemusipole see aidanud kasvule pöörata, võib siiski täheldadaparanemismärke.
Kui veel kümmekond aastat tagasi olid

Birjo Must
kaasautor

IBMi äriüksused killustunud, siis nüüdseks

InternationalBusiness Machine hellitusnimega Suur Sinine (inglise keeles Big Blue
toim) pole viimastel aastatel investorile rahulikku und pakkunud. Ettevõtte aktsia
hind on viie aastaga langenud üle 25%, samal ajal kui aktsiaindeks S&P 500 on rallinud ligi 75%.
Investorite meele tegi mõruks ka see, kui
vanameisterWarren Buffett loobus kevadel
kolmandikust oma osalusest IBMis. Buffett
põhjendas otsust suurenenud konkurentsiga tehnoloogiavaldkonnas ning tunnistas, et ei hinda enam IBMi samamoodi nagu kuus aastat tagasi, mil ta ettevõtte aktsiaid ostma hakkas.
Sellegipoolest meelitab enam kui
100aastane tehnoloogiafirma uusi investoreid odava aktsia, kena dividenditootluse ja ilusate lubadustega.
Tehnoloogiahiiglasena sõltub IBMi ellujäämine võimest kohanduda IT-valdkonna
ülikiire arenguga ja otsida pidevalt uusi kasumlikke ärisuundi. Kuigi ettevõtte majan-

–

on võetud täiesti uus suund. Ettevõtte juht
Ginni Rometty on teinud IBMis ümberkorraldusi ja loobunud vähetulusatest üksustest. Nüüd keskendutakse poppidele valdkondadele analüütikale, pilve-ja mobiilitehnoloogiale ning kognitiivsele andmetöötlusele. Praegu ongi ettevõtte peamine
sissetulekuallikaks kognitiivse andmetöötluse tarkvara jauue generatsiooni tehnoloogiateenused. Need on ka ärisegmendid, kust
oodatakse kõige suuremat kasvu. Uue generatsiooni tooted moodustasid IBMi eelmise 12 kuu käibest umbes 43%. Samas ütles
Bloomberg Intelligence’i vanemanalüütik
Anurag Rana viimasesraportis, et võib minna veel aastaid, enne kui uued tootedkorvavad vanade äriüksuste kahjumi.
–

Majandustulemused ei rõõmusta

Just kehvad majandustulemused on põhjus,

miks IBMi aktsia hind on viimastel aastatel
korralikultkõikunud. Kui veel tänavumärtsis puudutas see 180 dollari piiri, on hind
nüüdseks kukkunud tagasi 140 dollari lähedale. Langus sai hoo sisse aprillis, mil et-

tevõte avalikustas esimese kvartali majandustulemused.Tookord pühiti vaid päevaga firma turuväärtusest 9 miljardit dollarit ja aktsia vedas endaga kaasa ka Dowjo-

nesi indeksi.
kordus ka juuli
keskpaigas, mil tuldi välja teise kvartali tulemustega. Need näitasidkäibe langust juba
21. kvartalit järjest. Ettevõtte 19,29 miljardi dollarilinekäive jäi taas analüütikute ootustele alla ja isegi oodatust veidiparem kasuminumber ei suutnud aktsiat päästa. Sellegipoolest andis IBMi juht Ginni Rometty
teise kvartali kohta positiivse sõnumi: “Tugevdasime teises kvartalis oma positsiooni ettevõtete pilveteenuste liidrina ja IBM
Cloudiga liitus mitu maailma juhtivat ettevõtet.” Juhtkond kinnitas juulis üle ka varem välja öeldud 2017. aasta kasumiootuse,
mis on vähemalt 13,8 dollaritaktsia kohta.
Analüütikud prognoosivad tulemuseks veidi vähem ehk 13,68 dollarit.
Ettevõtte müügitulemuste puhul teeb
murelikuks, et need on nõrgad pea kõigis
ärisegmentides. Analüütik Anurag Rana
sõnul eelistavad kliendid üha enam pilvepõhiseid tooteid, kuid selles vallas on veduriteks palju suuremad tegijad Microsoft ja Amazon. Just kasvavale konkurentSarnane stsenaarium

Uus juhtimismeetod
meeskonna motiveerimiseks
töödisain

–

05.10.2017

Klaas-Jan Reincke
€

399 € (km-ga 478,80 €)

Info ja registreerimine:Tanel Tammiku

Soovitused töötajate pühendumuse, entusiasmi
ja keskendumise suurendamiseks

/

tel: 667 0285

/

e-post:tanel.tammiku@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

13,8

protsenti on Ibmi tänavune kasumiootus. Analüütikud prognoosivad
vähem, 13,68 protsenti.
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TULEMUS

Faktid IBMi aktsia kohta

Skano jõudis kasumisse

Turukapitalisatsioon 133,146 mld USD
Aktsia hind 143,12 USD
Langus tänavu 14,2%, langus aastaga 6,9%

P/E 10,9

ALLIKAS: BLOOMBERG

Skano teise kvartali puhaskasum oli 15 000 eurot, võrdluseks, eelmise aasta esimeses
kvartalis oli ettevõtte puhaskahjum 268 000 eurot.
Esimese poolaasta kasum oli
103 000 eurot, eelmisel aastal
samal ajal oli ettevõtte kahjum
624 000 eurot. Tänavu avaldas
esimese poolaasta tulemusele
mõju Ukraina jaekaubanduse
ettevõtte müügist saadud ühekordne kasum summas 48 000

tUlemUsed

oodatust veidi suurem kasum
aktsiat päästa ei suutnud
käive miljardites USA dollarites,
kasum aktsia kohta USA dollarites

24

käive

20

19,3

16

kasum aktsia kohta

12

2,97

8

talikonsolideeritud müügitulu
oli 4,03 miljonit eurot, mis on
9% vähemkui 2016. aasta samal
perioodil. Kui välja arvata müük
Soome, siis ülejäänud turgude
müük kokku kasvas 2017. aasta teises kvartalis 5% võrrelduna 2016. aasta teise kvartaliga.
Kontserni esimese poolaasta
müük enne intressikulu, maksukulu ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 660 000 eurot.
Kiudplaadi tootmise ja müügi müügitulu oli 2017. aasta teises kvartalis 2,85 miljonit eurot.
Esimesel poolaastal oli müügitulu 6,11 miljonit eurot, mis on
4% vähemkui 2016. aastal.
Mööbli tootmise ja hulgi-

Skano Group teatas teise kvartali tulemused, milles seisab,
et ettevõte on jõudnud kasumisse.

EPS 13,06
Dividenditootlus 4,2%

eurot, teatas ettevõte.
Skano 2017. aasta teisekvar-

müügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta teises kvartalis
oli 0,92 miljonit eurot. Esimese
poolaasta müügitulu oli kokku
1,88 miljonit eurot, mis on 9%
vähem kui aasta varem. Müük
Soome ja Venemaale kahanes,
samas kui müük ülejäänud turgudele kasvas 49%. 2017. aasta
esimese poolaasta ärikahjum
oli 29 000 eurot, eelmise aasta
esimesel poolaastal oli ärikahjum 293 000 eurot.
Jaemüügi käive oli teises
kvartalis 500 000 eurot. Müügikäive esimesel poolaastal 2017
oli 1,07 miljonit eurot, mis oli
2016. aastaga samal tasemel.
ÄRIPÄEV.EE
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reKlaam

Tähtajaline hoius EUR, %

AlliKAS: BloomBerg

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

Foto:

Tehisintellekt ja plokiahel

Hoolimata kehvadest majandustulemustest ei saa IBMi veel maha kanda ega väita,
et tegemist on hääbuva hiiglasega. IBM on
loonud maailma ühe parima portfelli, mis
pakub firmadele analüütika-ja andmehalduse platvormi,pilveandmeteenuseid ja talendijuhtimise lahendusi. Kuigi mitmed teised ettevõtted, nagu Alphabet, Accenture
ja Amazon, kombivad samuti kognitiivsete lahenduste valdkonda, on IBM neist paari sammu võrra ees.

Alles suve alguses kirjutas MarketWatchi kolumnist Mark Hulbert, et just IBMi aktsiat soovitatakse investoritele uudiskirjades kõige enam. Nimelt peitub nii analüütikute kui ka investorite hinnangul tehnoloogiagigandi kõige suurem potentsiaal
superarvutis Watson ehk kognitiivses süsteemis, mis aitab arvutite ja ettevõtete vahelist koostööd parandada. IBMi juhtkond
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on öelnud, et Watsoni platvormil on tohutervishoius, kus kogutakse ja
analüüsitakse meeletus koguses personaalseid ja akadeemilisi terviseandmeid.
Arvatakse, et nnkognitiivne andmetöötlus teeb juba lähiaastatel ülisuure hüppe
ja aitab tulevikus inimesi nende igapäevatöös kõikides eluvaldkondades.Tehisintellektist on vaieldamatult saamas kõige olulisem tehnoloogia kõigis tööstusharudes
ja prognoositakse, et juba 2018. aastal on
75%-lkogu tarkvarast mingisugune masinõppe võime.
Lisaks vahendas CNBC hiljuti, et IBM sõlmis uued lepingud toidu-ja jaemüügifirmade Nestle’i, Unileveri ja Walmartiga. Lepingute eesmärk on teha koostööd plokiahela arendamisel, mis võimaldab uurida globaalset toiduainete tarneahelat japarandada teenuseid. Plokiahelat peetakse nähtuseks, mis muudab paarikümne aasta jooksul kardinaalselt meie elu.
Kui uskuda, et IBM suudab uute tehnoloogiatega konkurente edestada, on aktsial kindlasti tõusuruumi. Seni, kuni Watsoni arendamise ja uute teenimisvõimaluste
leidmisega nähakse veel kõvasti vaeva, pakub IBM investoritele stabiilset dividendi
ning 4,2% dividenditootlust.
tu potentsiaal
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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
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tootlus (p.a),
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%
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Pensionifond L, EUR

1,62

1,62

1,62

2,33

2,09

2,41

3,69

4,13

723 444 654

Pensionifond M, EUR

1,27

1,27

1,27

1,42

1,57

1,27

3,08

3,58

88 739 704

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
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1,37

-0,54

-1,64

1,25

2,13
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5,05

64 957 250
126 347 861

Pensionifond XS, EUR
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-0,87

1,24

2,22

1,65

1,67

1,67

2,88

4,13

5,90

5,99

6,28
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0,67

0,67

0,67
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(4)

Pankade kontaktandmed

nordea

Lisaks kinnitas Buffett, et
usub jätkuvalt Apple’isse ega
pole müünud ühtegi õunafirma aktsiat. Ta kinnitas, et tunneb end Apple’i tuleviku suhtes
kindlamaltkui IBMi suhtes ning
see on ka põhjus, miks ta otsustas hiljuti viimases oma osalust
vähendada.
Praegu paneb Warren Buffettit aga kõige rohkem muretsema Põhja-Koreas toimuv, mis
pingestab Põhja-Korea ja USA
suhteid. “Ma olen tegelikult
Põhja-Korea pärast muretsenud
juba alates 1945. aastast,” viitas
Buffett sellele, et tegu on vana
probleemiga.

100
100/200

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

ost

ma olen tegelikult PõhjaKorea pärast
muretsenud
juba alates 1945.

2 kuud

0,00

(3)

Versobank
DNB

1 kuu

-

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

aastast.

500

Bloomberg

Buffett on endas kindel

Buffett nentis, et orkaan Harvey tekitab küll palju kindlustuskahju, kuid Berkshire Hathawayportfellis pole üleujutustest tulenevkindlustusrisk väga
suur. “Kahju meile tuleneb vaid
nendest orkaanikahjustustest,
mille vastu on end kindlustatud, neid on palju vähem kui
praegu reaalselt kindlustuskaitset vajab,” vihjas Buffett sellele, et üleujutuse vastu on end
küllaltki vähesedkindlustanud.

min summa

0,30

Inbank

INVESTEERIMISGURU

et Harvey tormikahjustused teda väga suurel määral ei mõjuta, samuti kiitis Berkshire Hathaway omanik Apple’it ning
muretses Põhja-Korea pärast.

üle 5 aasta

0,25

(3)

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR

Warren Buffett ütles CNBC-le,

3 aastat

0,10

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Jooksev hoius EUR, %
sile viitavad oma ülevaadeteska paljud teised analüütikud ning arvatakse, et see võib
käibenumbreid tulevikus veelgi tugevamalt kärpida. Siiski avaldab Rana lootust,
et teisel poolaastal IBMi kasumlikkus paraneb. Samal arvamusel on ka JPMorgani
spetsialistid.

2 aastat

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

international Business
Machines Corp.-i (IBM) logo
kaunistab “Ollie” ehk isesõitva
elektribussi akent Hannoveri
tehnikamessil tänavu märtsis.

1 aasta

9 kuud

Danske Bank

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

215 419 869,99
29 353 999,22

1,11

1,11

1,11

6,03

0,28

2,14

2,59

4,22

0,94

0,94

0,94

9,15

-0,61

3,68

3,81

5,38

0,99

0,99

0,99

3,74

0,74

0,33

1,54

2,74

0,89

0,89

0,89

2,02

0,27

-1,53

0,96

1,78

23 937 995,54
13 470 994,34

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,46

1,49

1,48

12,15

-1,47

5,4

4,63

7,04

10 663 457,30

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,36

0,04

2,01

2,88

2 388 524,52

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

fondi maht

trigon asset management

30.08
ost

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

21,84

22,61

22,17

7,37

16,18

22,17

19,18

13,55

34,84

36,08

35,37

11,57

27,03

36,90

11,47

13,96

5 460 509,82
160 767 536,57

Trigon VenemaaTop Picks Fond C, EUR

23,47

24,31

23,83

21,51

-4,16

25,92

14,33

3,76

9 291 475,21

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
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OMX TALLINN

Sain paljulubava
investeerimisvihje

Tallinna börsi üldindeks, kajastab

52 nädalat

1275,47

Soovin oma
silmaga näha,
et majandustulemused hakkavad paranema.

aeg.

investor Toomas

1212,5

1125,0

1037,5

950,0
10

Alustuseks pean ütlema, et mul on juba
osalus IBMis ja sedaBerkshire Hathaway
kaudu. Kuigi Warren Buffett tegi kevadel
üllatava sammuja müüs mahakolmandiku oma IBMi osalusest, on Berkshire’i
portfellis siiski 7,75 miljardi dollari eest
IBMi aktsiaid. Nagu teisedki investorid,
jälgisin huviga uudiseid sellest, kuidas
Buffett oma müügiotsust põhjendas. Tema sõnul on ettevõte “sattunud päris karmi konkurentsi keskele” ja selle areng ei
vasta enam kuue aasta tagustele uhketele plaanidele.
Pean tunnistama, et mindki panevad
IBMi puhul muretsema just kehvad kvartalitulemused, mis on juba üle viie aasta languses. Ning kuigi see on viinud IBMi aktsia hinna küllaltki atraktiivsele tasemele, ei oska ma praegu ette näha, mis võiks
selle uuesti tõusule pöörata. Pilvetehnoloogia alal Amazoni jaMicrosoftiga konkureerimine on äärmiselt keeruline. Lootust on, et ehk õnnestub ettevõttel IT-valdkonnas tõeline läbimurre saavutada oma
superarvuti Watsoniga ning sellisel juhul
tuleb mul kindlasti oma sõnu süüa.
Praegu on mul juba investeeritudkorralik summa Microsofti, mis on IBMi peaminekonkurent. Õnneks sain juulis ettevõtte viimaste kvartalitulemuste üle rõõmu tunda, sest nii konkurentsitihedas ärisegmendis on tõepoolest keeruline teistest ette trügida ja vahet hoida.

IBMi aktsia hind on aasta
algusest langenud 14%
USA dollarites

190

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?
päevane muutus

154

142,56

130
03.01.2017

30.08.2017

tust, et ühel päeval hakkab firma taas korralikku kasumit näitama. Soovin oma sil-

näha, et majandustulemused hakka-

46,35

t

593,25

Mootoribensiin,

Diislikütus,

t

Kerge kütteõli,

501,25
t

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

Põllumajandus

30.08

-1,41

196

3,09

1,320

-0,75

12 457
356

Harju Elekter
LHV Group

4,350

0,46

11,600

0,00

Merko Ehitus
Nordecon

9,550

-0,93

1,280

Olympic EG

1,880

1310,94

PRFoods
Pro Kapital Grupp

987,94

Silvano FG

2,730

-1,44

937,57

Skano Group

0,571

17,43

Tallink Grupp

USD/unts,

Valge suhkur NYSE LIFFE,

USD/t

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

1,400
0,300

Väärismetallid

384,60
1949,00

139,25

LIFFE Pariis

31.08

unts 31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

368,75

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,502

Singapuri dollar

SGD

1,617

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,922

CNY

7,856

Šveitsi frank

CHF

1,142

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

9,326

76,293

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

39,597

JPY

131,250

Tšehhi kroon

CZK

26,045

CAD

1,496

Türgi liir

TRY

4,124

KRW

1338,360

Ungari forint

HUF

305,680

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,285

USA dollar

USD

1,192

PLN

4,260

Rumeenia leu

RON

4,592

Kanada dollar
Korea won

0,12

0,34

Viimased tehingud

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

PANE TÄHELE

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
€.

USA kütuse hind rekordkõrgel. Gallon maksab 2, liiter 0,53

dollarit.
Skano jõudis kasumisse. II kvartali puhaskasum on 15 000 eurot,
eelmine aasta samal ajal oldi puhaskahjumis 268 000 euroga.

€.

SINU ARVAMUS

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

P/B

ROE

Goldman Sachs investeerib
kasvu. Palgatakse pool tosinat
kogenud investeerimispankurit ja
keskendutakse Aasiale.

31.08
muutus

aktsia

divid.
tootlus

hind, EUR

P/E

P/B

divid.
tootlus

eelm, %
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-8,1%

0,86

0,7%

Alma Media

6,65

-0,45

19,0

4,4

2,4

-

-1,2%

2,64

0,0%

Citycon

2,30

1,59

16,4

0,9

6,1

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

36,60

1,36

18,6

6,6

4,1

2,8

47,1%

1,31

4,1%

Finnair

9,49

-0,11

-

1,8

-

15,5

21,0%

3,26

1,3%

Fortum

15,23

1,53

35,4

1,1

-

22,5

6,1%

1,38

4,3%

HKScan

3,23

0,00

-

0,5

5,0

0,00

17 984
1 390

23,8

5,1%

1,21

7,0%

0,38

26,6

2,2

4,4

202 562

9,0

29,0%

2,62

5,3%

Kesko
Neste Oil

45,22

0,00

36,81

0,11

-

2,4

3,5

0,520

-1,52

14 297

45,9

1,9%

0,88

0,0%

Nokia

5,21

0,97

-

1,7

-

2,360

0,00

-

-

-2,7%

1,54

0,0%

Olvi

31,35

-1,57

17,4

3,2

2,4

17 118
11

10,9

-2,89

1,140

0,00
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12,500
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14 430
25 282

=

VALUUTA

Jaapani jeen

Microsoft

EUR

Baltika
Ekspress Grupp

2,939

0,37

0,11
Berkshire Hathaway B-aktsia
0
Tallink
0
–0,02
Baltic Horizon Fund
iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) –0,15

P/E

käive,

Arco Vara

Tsink LME

126,95

muutus
eelm, %

2384
11630
3122,5

31.08

sulgemishind, EUR

Plii LME
Nikkel LME

316,75

=

Kohv NYBOT, USc/nael

aktsia

20350

Apranga
Statoil

31.08 Helsingi

2086
6785

Tina LME

0,53

Tallinn

Alumiinium LME
Vask LME

485,50

nael 453,59 g

1,43

Olympic EG

Apple

–

USD/t

51,28

2,49

Ryanair

uue tegevjuhi

meelest piisavalt kasumlikud ega
tooda soovitud mahus käivet.
“Tööjõukärbe on alles algus ning
seda tehakse agressiivselt,” ütles
General Electricule lähedal seisev
isik Reutersile.
See, kui palju töökohti koondatakse, pole veel teada. General Electric keeldus väiteid kommenteerimast, kuid ütles, et juba märtsis anti teada plaanist kärpida üldkulusid. “Meil on plaan kärpida
Järgmise aasta lõpuks kuludest 2
miljardit dollarit,” ütles ettevõtte
pressiesindaja Jennifer Erickson.
“Teavitame täpsematest plaanidest investoreid novembris.”

aktsiate päevane muutus protsentides

Lerøy Seafood

BÖRS

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

valdkondi, mis pole

väärtus 287 702,33 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad

ALLIKAS: BLOOMBERG
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USD

tavad kärped peakorterit ning

+1,07%

142

Värvilised metallid

1277,47
993,78

General Electricu uus tegevjuht
plaanib vähendada märkimisväärselt tööjõu hulka, et kärpida
ning kasvatada kasumit.
Ettevõtte uus tegevjuht John
Flannery hoiatas kõrgema tasandi juhte, et nad oleksid valmis tööJõukärbeteks. Peamiselt puudu-

PORTFELL

Sobrasin siiski veidi analüüsiraportites ja
hoolimata IBMi senistest kehvadest majandustulemustest ei mata nad maha loo-

31.08

06 08

General Electric plaanib
koondamisi

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.

vad paranema. Olen pikaajalise perspektiiviga investor ning kuigi IBMi stabiilsed
dividendimaksed sobivad mu profiiliga,
ei hakka ma praeguse aktsia hinna juures
riski võtma. Olen pidanud kinni ka põhimõttest, et ei vii oma portfellis ühe sektori
ettevõtete osakaalu liiga suureks.
Sellegipoolest on kõik tehnoloogiamaailmaga seonduv äärmiselt põnev ja
järgmised aastad toovad meile kindlasti üllatusi. Seega mõistan investoreid, kes
IT-gigantidesse just praegu investeerivad.
IBM ja mu portfellis olev Microsoft jätkavad üksteise võidu pilveteenuste arendamist. Kõige olulisem on aga see, mis saab
tehisintellektist ja kuidas hakatakse seda
erinevatel elualadelkasutama.
Ahjaa, viimati soovitas Rainer mais kaaluda Suurbritannia jaekontserni Sports Directi aktsiate ostu ehkki mina põlgasin
aktsia toona ära, on väärtpaberi hind sellest ajast kerkinud pea 30%.

Kütused

04

BÖRSIFIRMA

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

166

Niisama ei osta

02

perioodi madalaim

HIND

maga

12

perioodi kõrgeim

178

Juba oman killukest IBMist

+0,23% ~

1300,0

Mulle saabus lugejakiri Rainerilt, milles soovitati
lähemalt uurida tehnoloogiafirmat IBM.
IBM kostitab oma aktsionäre stabiilselt dividendidega ja on seda teinud nii heal kui
ka halval ajal. Ka ettevõtte aktsia hind on
sel aastal märkimisväärselt kukkunud ja
kui uskuda, et see pöördub varsti taas tõusule, oleks sisenemiseks tõepoolest õige

põhi- ja

lisanimekirja aktsiate liikumisi.
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7,3%
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-
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-
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-

1,4

4,3

7,41
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1,7
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-
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0,00
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-
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-
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SAF Tehnika

hind, EUR
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City Service
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P/E

P/B

31.08
muutus
eelm, %

aktsia

31.08

Riia

Olainfarm

Kymmene

Vilnius

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

aktsia

UPM
YIT

divid.

tootlus

Invalda
Linas Agro

EUR/RUB

Baltika

Olainfarm
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Panevezio Statybos
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-

0,5
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-
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Värsked börsiuudised ja turuülevaade:
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
1. september 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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Aasta tähtsaim juubel!
Tähistame pidu mineviku ja
tuleviku atraktsioonidega.

Sissepääs -20%
p

Meie sünnipäevale on
kõik oodatud!
Juubelipeost lähemalt:

www.ahhaa.ee/AHHAA20
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Kevade Valga mnt J Tõrva
Leola Jakobsoni IX Viljandi
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Suure-Jaani Lembitu 48 S-Jaani
Võhma pood Tallinna xa Võhma
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
PilleKooli tee X Väimela
Osula pood Sõmerpaluvald Osula
Ostumarket Vabriku XI Põlva
Eeden Weizenbergi xx Kanepi
A-Market Valga mnt 7 Elva
Harald Oja XX Nõo
Karlova pood Võru 47a Tartu
Tabivere Tuuliku8 Tabivere
Luua pood Palamuse vald Luua
Rüütli Lossi XX Põltsamaa
Keskuse Aia X Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Torma Tartu mnt 7 Torma
Pere pood Avinurme vald Ulvi
Avinurme pood Rakvere tn I Avinurme
Jonase pood Kure 3a Paide

Koeru Jaani tee X Koeru
MesilaneFaehlmanni 15 Rakke
TamsaluKM Raudtee 5 Tamsalu
VajanguTamsalu vald Vajangu
Kiltsi pood Pikk x Kiltsi
Triigipood V-Maarja valdTriigi
Aravete Piibe mnt X6Aravete
Ambla Pikk 16Ambla
Lehtse Pikk X4a Lehtse
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
TapaKM I.Mai pst 3 Tapa
Kaseke Ülesõidu8 Tapa
Vohnja pood Kadrina vald Vohnja
Kadrina pood Nooruse X Kadrina
Nord Tallinna 68 Rakvere
Mõisa pood Roodevälja küla Näpi
Roobukapood Saku vald
Loo pood Kaare tee X Loo
Kostivere pood Mõisa tee 3 Kostivere
Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Loksa pood Posti Xa Loksa
Keskuse Mere 67 Võsu

Ulvi Rägavere vald Ulvi
Õ pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Toila Pikk 18a Toila
Mäetaguse Kooli 7 Mäetaguse
Iisaku pood Tartu mnt 46 Iisaku
Mustvee pood Tartu 7 Mustvee
Rae Riia mnt X7I a Pärnu
Olevi pood Olevi X7 Pärnu
Jöõpre pood Aisa tee 1-6Pärnumaa
Järvakandi pood Pargi I Järvakandi
Tammepood Tamme küla
Lelle pood Lelle alevik
Kaerepere pood Kaerepere alevik
öl,
Karmani pood Kooli tn. 6a Rapla
|
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
Alu Rapla 3 Alu
Hagudi Viljandimnt X4 Hagudi
Märjamaapood Pärnu mnt 3XA Märjamaa
Rita Märjamaavald Varbola
Riisipere pood Metsa X Riisipere
Lihulapood Jaama 4 Lihula
partner: Georgi

meie
PT
toidukaubad I 9

PfHl

13 maakonnas, ule 60 kaupluse
RRLektus AS, Kauba 3, Tapa 45106
tel. 32 50 960 meie@meietoidukaubad.ee

Pikk 16 V-Maarja

Tärniga tähistatud tooteid ei ole kõikides üksustes saadaval
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Tõsta röstsai 500g ( 1,24 kg )
Õnne sepik 300g ( 1,43 kg )
Pealinna peenleib 490g ( 1,02 kg ]
Mitmeviljapehmik 240g ( 2,04 kg
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35%
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Kana-juustupihvid 320g ( 2,78 kg )
Rakvere sealihast nagits 3öog (
4,97 kg )
Kanafilee hakkšnitsel 80g ( 4.88 kg )
Suitsutatud broileri poolkoivad fcOOg ( 3,98 kg
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Valla kanapall ikg, Rakvere lastevorst kg
Valla lastevorst 600g C 1,65 kg )
Rakvere miniviiner 360g ( 3,86 kg )
Rakvere suitsusardell kg RLK

Tallegg
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130g ( 7,62 kg ) RLK
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Kodujuust hapukoorega 380g ( 3,13 kg )
Keefir GetUus 2,5% lkg
Gefilus keefir 300g ( 1,97 kg )2 sorti
Koorejogurt Muali 380g ( 2,34 kg ) 2 sorti Vaiio

dP dP dP
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KV Kolme Juustuvorst kg
Maamehesinkkg

proteiinijogurt 200g ( 3,45 kg ) 2 sorti
Kohupiimakreem 380g ( 2,89 kg ) X sorti
Kohupiim 200g ( 2,00 kg ) 2 sorti Otto
Profeel
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S/KPeekon kg
KV Doktori 600g ( 4,48 kg )
Saare poolsuitsuvorst kg Saaremaa LT
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SOOg { 3,98 kg )
Suitsupeekon XXOg ( 8,09 kg

Seahakkliha
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Soolapeekon kg

Lihapihvid juustuga 400g ( 4,23 kg )
Pühajärve 240g ( 7,88 kg ) Atria
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S/K Kodune maasuitsusinkkg *
Sült Rannarootsi 330g ( 4,52 kg)
Õllepunnid juustuga SOOg

4-29

-dP $p dP dP dP &P dP

*-49

(

-27% -31% -45% *35%

-26%

Kilu tomatis 240g ( 2,29kg ) Kursuzeme
Sprotid õlis 240g (3,71 kg )

Libava

Praetud kilu Kimchi kastmes 3Sog ( 2,89 kg )
Heeringatilee Traditsiooniline 240g( s,38kg )

*
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Eestijuust viil SOOg ( 5,98 kg

)

Vaiio

-23%

Riivjuust Atleet küpsetistele 200g( 6,45 kg )
Hiirtejuust viii 200g( 7,45 kg )
Hiirtesulatatud juust 20Qg ( 4,95 kg ) 2 sorti
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Kompvek Geisha 150g ( 14,60 kg )
Kompvek RaEEaello XSOg ( 16,60 kg
SuSleekommid 850g ( X,93 Kg )
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-22% -25%
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kg 2 sorti
Üllatusmuna Kinder 20g
( 39,50

)

-23%
-30
pulgad kond.pilma

sog C 7,80 kg)

Sokolaadibatoon Snickers
Sokolaad pähkli martsipani

loog ( 6,90 kg )
Sokolaad Geisha loog ( 13,90kg )
Mesikäpp piimašokolaad vahvliga 30Qg ( 9,97kg

)
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ISOg(

7,62

jõhvika täidisega 2S0g( 2,20kg ) Adugs
Kaeraküpslt 2SQg Välke Väänik ( 2,20kg )
Präänik

) Kalev
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JõhvikaruII 300g ( 5,63 kg )
Kook Napoleoni 400g ( 4,77 kg )
Kohupiimasaiake 130g ( 4,23 kg )
Viineripirukas 120g ( 4,58 kg ) Eesti Pagar

Koorejäätis XOOg C 7,90 kg ) 2 sorti
Jäätis Super Vlva I09g ( 6,33 kg ) 2 sorti
Jäätis vanilliplombiir SXOg ( 3,71 kg )
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•31%
Kohv Paulig Classic SOOg ( 6,98 kg ) X sorti
Kohv Jacobs Krönung SOOg ( 7,38 kg }
Kohviuba LöEbergs keskm.röst lkg
*

■2S% -33%

,s

k

-24% -38% -35% *31%

-40% -37% -37%

Majonees Tarplan 900g ( 1,99 kg )
Oliivõli Filippo Bcrio MildöLight SOOml
Olivia Rapsiõli II
Ovlto RapsiõU il. Ovllo Päevalilleõli 11

(

7,98 I )

iimakaron spiraal Fnsilli SOOg ( 2,58 kg
Miil sarveke SOOg ( 1,10 kg > 2 sorti

‘

Eriti hea nisujahu zkg ( 0,70 kg
sikateralineriis 4x1ass t «.78 kg )

Mati

) *

16%

47%

20

Täislera jämedad kaerahelbed lkg
hirss lkg *
Tartu Miil täistera neljaviljahelbed

Haljas

) *
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kg

SOOg( 1,58
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mais 400g/220g ( 3,14 kg )
Põltsamaa võileivakurk 46og/240g f 6,21 kg )
Frutico kurgid lS50g ( 1,03 kg )
Frutico rohelised herned 680g/420g ( 1,88 kg )
Frutico kodu salat 820g/500g ( 1,38kg )
*

)
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-28%

-30%

-32%
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Palmolive vedelseep 300ml( 4,97 I )
Naturella pesukaitse 20tk ( 0,04 tk )
Hcrbamedicus hobusepalsam SOOml ( 5,58 I)
Meeste sokid spr/pk ( 0,52 tk )
*
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1,58 t)

4% 0,51 ( 1,58 I )
1664 5% 0,$1 ( 2,38
õlu Heineken 5% 0,51 ( 2,58 I

Saku
I)

Originaalalkoholivaba 0,5l

Energiajook

C 1,18 I

)

Hustler o,Sl 1,181)
Naturaalnekali Meistrite Gildi 1,51 ( 0,66 I
Maril siirup o,5l ( 1,581) 2 sorti

*

(

)

*

*
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*89
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-35%
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Kartnlikrõps Piraat hapukoore-sibula ISOg ( 7,91kg )
Lay’s juustu ja suviste ürtidega 140g( 5,64kg )
Lay’s Ribiliha I40g ( 5,64 kg )
Kartnlikrõps knkeseene ISOg Estrella

Regina Super Clean majapidamlspaber irull
Zcwa Klassik majapidamispabcr 2 rulli (0,50 tk )
Zewa Deluxe tualettpaber 8 rulli 3-kihiline ( 0.31 tk

tk

-31%
)

(1.48 kg)
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Falry Sensitive Tea Tree 900ml ( 1,77 1)
Mayeritorupuhastusvahend Toru-Siil Xl
BioEst pesupulber 400g { 2,98 kg ) 2 sorti
Rex Color ZoWL x,4kg ( *14 kg )
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Grite Blossom paberkäterätt z-kihiline izotk

40Qg
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Hele õlu Pilsner 5,1% 0,51 (
Tume õlu Karksi Eripruul
Hele nisuõlu Kronenbourg

Hele õlu Saku Rock 5,3% o,sl ( 1,98 1)
Heie õlu Carlsberg
0,51 ( 1,981)
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Hele õlu Saku Originaal 4,7% 0,51 ( 1,981)
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9,5% o,7Sl ( 5321) 2 sorti
7,5%0,751 (6,25 1)2:

Saaremaa vesi nõrgalt gaseeritud I,Sl

-

,751(6,651)

t.l

Aura Fruit Mustika I,5l C 0,50 I )
Värska Sidrunivesi I,Sl ( 0,53 I )
Borjomi mineraalvesiil

*2 sorti
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C 0,30 1) ’

-34

-45%

SO% -4Z%-47%
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Põltsamaa Õ

Troopiliste viljade jaj

Fruts Active

ilajook 1,51(0.661)

Marli Nalur Viinamarja-mandariini-apelsini
Marti Vital Põldmarja-mustlkajook II
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Liköör Canari Tiramisu 16% 0,351 C 10,83 1)
Liköör Lõunamaine 40% 0,51 ( 15,98 I )
Liköör VanaTallinn 50% o,sl ( 23,98 1 )
Liköör Jägermeister 35% 035! ( 22,83 1 )

Piltidel on illustreeriv tähendus

andy ImprrUI

XII 36% o.sl

(■*,«•

>)

/iin Moskovskaja Osobaja 40% o,Sl ( 15,98
”in Nemiroft Blrch 40% 0,51 C 17,98 I) •
*se 40%O.SI C 26,98 I )
-
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Russian Ice Vodka
0,71{18,561)
Saaremaa Gin 37,5% 0,sl C 27,98 1)
Gin Gordoni 0,71 37,5% C 29.99 )

40%

*

1

*

Viin Monopol 40% 0,21 C 15,95 I )
Viin Ekstra 40% o,sl ( 12,981 )
Viin Viru Valge 40% o,sl C 15,98 1)
Moeviin 40% o,7l ( 17,13 I)
Pipra Kibe naps 35%0,51 { 14,98 1 )

www.meietoidukaubad.ee

