TÖÖSTUS

Andres Allikmäe on
mantlipärijale mõelnud
Peatselt Äriplaani konverentsil üles astuv Harju Elektri juht Andres Allikmäe tunnistas Äripäeva
raadio saates “Äriplaani eri”, et igatseb aega, mil kalender ei dikteeri teda, vaid tema kalendrit. 6–7
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Tõhusam kui
palgatõus!

• tööandja ravikindlustusele kehtib
erisoodustusmaksu vabastus*
• töötaja haiguspäevade arv väheneb
• tervem töötaja on rahulolevam

*Alates 01.01.2018 kehtib erisoodustusmaksu vabastus töötajate tervise edendamiseks,
sh ravikindlustuse makseteks kuni 400 euro ulatuses aastas.
Tutvu kindlustustingimustega www.ergo.ee ning vajadusel pea nõu ERGO spetsialistiga.
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KINNISVARA

EELARVE

Ei tule meelde ühtki
totaalset läbikukkumist

Tallinn ei taha Margus
Linnamäe arendust

Ehitajad: teehoiukava
lasti auklikuks

“Ma mõtlesin sellele korra ja ma
ei leidnud midagi, mida ma julgeks nimetada totaalseks läbikukkumiseks,” vaatab Harju
Elektri juht Andres Allikmäe
tagasi, lisades, et 100% ei saagi
kõik õnnestuda. 6–7

Ärimees Margus Linnamäe soovib ehitada Tallinnas Järvevana
tee ja Ülemiste järve vahele jäävale kitsale kinnistule elamuid ja
ärihooneid. Tallinna linnavalitsus
detailplaneeringule oma toetust
ei andnud. 4

Eesti teedeehitajad on muutunud murelikuks, sest arendusja ehitusraha kuivab teehoiukava järgi 2022. aastaks kokku. Riigi esindajad rõhutasid vastuses
teehoiukava põhimõtet: enne
säilita ja siis arenda. 8–9
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PÄEVA TEGIJA

Rahvas toetab
peaministrina Ratast
Rahvas toetab peaministrina kõige enam
Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, selgus Eesti Päevalehe Turu-uuringute ASilt
tellitud uuringust, kus inimestel paluti nimetada nende arvates kõige sobivam
peaminister. Küsitluse järgi toetab
Ratast 30% ja Reformierakonna juhti Kaja Kallast 22% valijatest. Ainus
vanuserühm, kus Ratas jääb Kallasele alla, on 25–34aastased (Ratas
15%, Kallas 22%). Samuti toetavad
Ratast Kallasest protsendi võrra vähem eestlased. Sobivaima peaministri edetabeli kolmandat kohta hoiab
EKRE esimees Mart Helme, ent varasema 11–12% asemel näeb teda peaministrina praegu 9% valijatest.
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AUTOD

Autoturg künnab põhja
Autofirmade aktsiad on oma viimaste aastate hinnatipust 10–60 protsenti madalamal,
mis on vähemalt osa aktsiaid teinud juba atraktiivsemaks. Uue investeeringuna soetas
juulis Volkswageni aktsiaid näiteks LHV Maailma Aktsiad Fond, sama aktsia ostu kaalub
ka investor Toomas.
14–16

Volkswagen on autotootjana
muutunud investoritele taas
huvitavaks, samuti näeb selles
kasvupotentsiaali investor Toomas. FOTO: EPA

KUULA Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4 MHz.

Raadiosaated on järelkuulatavad www.aripaev.ee/raadio

Eesti majandust viib edasi
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täna äripäeva raadios

Rahapesijate
lemmikskeemid
7.00–10.00 “Hommikuprogramm”. Külla tuleb rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand, kellega räägime, kui palju rahapesu
juhtumeid büroosse aastas laekub ja kui suurt
rahahulka tuleb pesta, et üldse kahtlust äratada? Samuti annab hommikuprogrammis aru
folklorist Anzori Barkalaja, milliste majanduslike vaadete eest seisab tema, Artur Talviku &
co loodav uus erakond. Stuudios on Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.
11.00–12.00 “Kuum tool”. Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart pakkus möödunud nädalal välja, et Tallinn võiks kaaluda turismimaksu. Turismisektor avaldas idee suhtes vastumeelsust. Saates on külas hotellide ja
restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi,
kes kõneleb sellest, millest selline reaktsioon
võis tulla. Saatejuht on Priit Pokk.
13.00–14.00 “Eetris on Estonian Business
School”. Seekord on Äripäeva raadiol külas
EBSi Investeerimisklubi looja Randy Padar, kes
avab oma investeerimisportfelli sisu ja ka räägib investeerimisest iseendasse. Miks ja kuidas alustada investeerimisega juba noorelt,
et saavutada rohkem kui teised? Saatejuht on
Liis Amor.
15.00–16.00 “Ettevõtlusraadio”. Saates tuleb
juttu äritegevusest Ukrainas. Peatume varimajandusel, korruptsioonil ja muul huvitaval, mis
Ukrainas ettevõtlusega tegelemisega kaasas
käib. Saate külaline on Ukraina ettevõtja Andres Lumi, kes on elanud ja tegutsenud Ukrainas üle 10 aasta. Saatejuht on Mart Opmann.

Laupäev
10.00–11.00 “Äriplaani eri”. Kõlab juunis salvestatud saade, milles kuulete intervjuud
praamikuningas Vjatšeslav Leedoga. Räägime, kes teda kutsus Riigireformi Sihtasutusse
ja milliseid makse ta kehtestaks ning ka sellest, kuidas tema hakkaks hommepäev Saaremaad ja mandrit raudteetunneliga ühendama.
Vjatšeslav Leedo esineb 4. oktoobril Äriplaani
konverentsil. Saatejuht on Marili Niidumaa.

Äripäeva raadiot saab kuulata Tallinnas
ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz ning igalpool mujal Äripäeva veebi kaudu.

Eesti majandust viib edasi

Lühidalt

USA jälgib Danske Eesti uurimist
USA majanduskuritegusid uurivad ametkonnad on huvitatud Danske Eesti kaudu käinud
võimalikust rahapesust, kirjutavad Berlingske
Tidende ja Helsingin Sanomat.
USA võitlust majanduskuritegude ja terrorismi rahastamise vastu kureeriv aseminister
Marshall Billingslae ütles, et juhtumiga seotud
uudisvoogu jälgitakse “väga tähelepanelikult”.
Ta ei saanud samas kommenteerida, kas nad
ka ise omalt poolt asja uurivad.
Kui USA leiab, et Danske kaudu võidi pesta kriminaalset või sanktsioonide alust Vene raha,
võivad Dansket sealtpoolt oodata sadadesse
miljonitesse dollaritesse ulatuvad trahvid, tõdes Billingslae Taani lehele antud intervuus.
“Arusaamine on, et raha tuleb mitmest tegevusest, näiteks korruptsioonist ja vargusest.
Fookuses on ka juba Putini Peterburi ajal loodud kriminaalseid gruppe ning Putini ja tema
oligarhide ümber koondunud grupeeringuid.
Ka Venemaa riigivõim süstib ise raha pahatahtlikesse hangetesse, mis on suunatud USA
ja tema liitlaste vastu,” lausus Billingslae.

Baltic Horizon Fundi fondijuhi Tarmo Karotami sõnul olid võlakirjade suurimad investorid LHV pensionifondid. foto: andres haabu

kinnisvara

Karotam: Riia pinnad
on üliatraktiivsed
Kasutasime võlakirjade emiteerimisest saadud raha laenude
vähendamiseks ja peame lähiaastatel atraktiivseimaks Riia
büroopindade turgu, rääkis Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo
Karotam Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
BIRJO MUST
birjo.must@aripaev.ee

Alates eilsest saab Nasdaq Balti võlakirja
nimekirjas kaubelda investeerimisfondi
Baltic Horizon Fund võlakirjadega. Võla
kirjaemissiooni väärtus on kokku 30 mil
jonit eurot ning ühe võlakirja nimiväärtus
1000 eurot.
Karotami kinnitusel tehti suunatud
võlakirjapakkumine Balti institutsionaal
setele investoritele ja suurimad investorid
olid pensionifondid ning kindlustusselt
sid Eestist ja Leedust. Kõige suuremad in
vestorid olid seekord LHV pensionifondid.
Kui osakuomanikke on fondil üle 4000, siis
võlakirjaomanikke vaid kaheksa.
Miks otsustati seekord emiteerida just
võlakirju? “Võlakirja andsime välja kahel
põhjusel – esiteks tahtsime vähendada pan
galaenu hulka meie süsteemis ehk mak
sime väikese osa pangalaenust tagasi, sai
me amortisatsioonigraafikutest lahti ja tä
nu sellele jäi fondi rohkem raha. Selle raha
eest, mida me iga kuu pankadele laenumak
sena ei tasu, plaanime teha järgmistel aas
tatel laiendusi,” rääkis Karotam.
Suurim maja portfellis

Karotami kinnitusel võib kindlalt öelda, et
järgmisel aastal läheb Tallinnas lahti Pos
timaja ja Coca-Cola Plaza kokkuehitamine.
“See asukoht on meie jaoks pikaajaliselt üli
oluline ja see saab kindlasti olema kõige
suurem objekt meie fondis,” sõnas fondi
juht.

Kevadel ütles fondijuht Äripäevale, et
Postimaja jääb fondi viimaseks suuremaks
investeeringuks ja kõrgete hindade tõt
tu keskendutakse olemasolevatest objekti
dest saadava rahavoo suurendamisele. Hil
juti ostis aga fond Riias 21 miljoni euro eest
büroohoone ja ka Vilniuses väiksemaid kin
nistuid.
Fondijuhi kinnitusel on suund jäänud
samaks. “Riia büroohooned on riski-tulu
suse poolest ühed atraktiivsemad investee
ringud Baltikumis. Oleme jätkuvalt kriiti
lised selliste objektide ostmise suhtes, mis
muudavad fondi struktuuri. Riia investee
ring oli portfelli mõistes suhteliselt väike,
kuid see aitas tugevdada portfelli selgroo
gu. See oli olemasolevate vahendite hea ära
kasutamine ja tugev rahavoo investeering,”
põhjendas Karotam.

Mis on mis

Baltic Horizon Fundi võlakirjad
Eilsest kaubeldavad Tallinna börsil.
Võlakirjaemissiooni väärtus kokku 30 miljonit eurot, ühe võlakirja nimiväärtus 1000
eurot.
Viieaastase tähtajaga tagamata võlakiri.
Kupongimäär on 4,25% aastas, intress
makstakse välja kvartaalselt.
Emissioonist saadud raha kasutatakse
pangalaenude refinantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks vajadusteks, sealhulgas investeerimiseks.
Pärast fondiosakute noteerimist 2016. aastal kaasas fond investoritelt veel 77 miljonit
eurot.
Fondi brutovarad on kahe aastaga kasvanud 90 miljonilt 250 miljonile eurole.

Riias tegutsevad eestlased ja leedukad

Riias on Karotami sõnul kümme aastat ol
nud patiseis ja on uskumatu, et suurem
areng hakkab seal toimuma alles nüüd. Sel
lepärast on seal just büroosegmendis palju
eestlastest ja leedukatest arendajaid. “Näe
me oma objektide puhul, et rentnikel pole
seal kuhugi minna ja nad on nõus maksma
suuremat renti, et neid jumala pärast sealt
ära ei saadetaks. Ma olen järgmise 3–5 aasta
perspektiivis just Riia büroohoonete suhtes
positiivselt meelestatud,” kinnitas Karotam.
Samas vaadatakse fondijuhi kinnitusel
jätkuvalt ringi ka Tallinnas. “Objekte on vä
ga palju müügis, aga ootused on väga kõr
ged. Kui mõnele arendajale tundub, et müü
giga on kiire ja tootlus on hea, siis võib mei
le alati helistada,” naljatles Karotam.
Kaubanduse puhul on Karotami sõnul

lähiaastatel väga huvitav näha, kuidas Tal
linnas, Riias ja Vilniuses uusi pindu turule
tuleb ja kes on langejad. “Supp on viimastel
aastatel jäänud tõepoolest lahjemaks ja ini
mesed jagunevad kõigi keskuste vahel. Kok
kuvõttes on kaubandus suhteliselt stabiilne,
vähemalt praegu. Järgmisel aastal võib aga
küll olla suur surve mõnes kohas renditase
mele ja ka käibele. Ega meil inimesi ju juur
de ei tule, aga pinda tuleb juurde,” ütles ta.

Kuula

“Hommikuprogramm” oli eetris 30. augustil.
raadio.aripaev.ee
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e-Jewels online

MUGAV, TURVALINE, DISKREETNE. SERTIFITSEERITUD TEEMANDID.

Briljantide kogukaal karaatides 0,35 ct,
Kollane kuld 585

0,70ct briljantsõrmus, H värv, VS2 puhtus,
valge kuld prooviga 750

Teemantide kogukaal karaatides 0,56ct.
Roosa kuld prooviga 750.

Sinu väärisehete e-pood www.e-jewels.ee

Valikuga tutvumiseks ja konsultatsiooniks broneeri aeg meie kontoris: shop@e-jewels.ee, +372 6 609 609

ejewels.ee

e_jewels
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Kaardil punasega märgitud kitsas krunt Tallinnas Järvevana tee ja Ülemiste järve vahel kuulub firmade kaudu Margus Linnamäele. Kaart: Maa-amet

kinnisvara

Tallinn ei soovi Margus Linnamäe
kinnisvaraarendust
Kinnisvara-, meedia- ja ravimiärimehe Margus
Linnamäe soov ehitada Järvevana tee ja Ülemiste
järve vahele elamud ja ärihooned ei saanud Tallinna
linnavalitsuse toetust detailplaneeringu algatamiseks.
koit brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Vastavas linnavalitsuse korralduse eelnõus
märgitakse, et puuduvad avalik huvi ja linnaehituslikud eeldused, mis toetaksid Järvevana tee 7a kinnistu hoonestamist.
Linnamäele firmade kaudu kuuluval
Axis UPI OÜ-l on Järvevana tee ja Ülemiste
järve vahel kitsa soolikana 56 000 m² suurune kinnistu, kuhu ettevõte kavandab 48
kolme- kuni kaheksakorruselist hoonet.
Tallinna linnaplaneerimise ametile esitatud detailplaneeringu algatamisettepaneku järgi plaanitakse kinnistule linnavilla tüüpi elamuid ning ärihooneid. Kokku
peaks sinna tulema kuni 315 korterit ning
kuni 668 parkimiskohta.
Sellisel kujul detailplaneeringu algatamist ei toetanud aga ei Tallinna keskkonnaamet, transpordiamet ega linnaplaneerimise amet. Viidatakse kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on seal roheala ning sinna võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- või puhkeehitisi. Toodi välja, et Järvevana tee on kõrgendatud kiirusrežiimiga põhimagistraal ning selle ehitamisel on arvestatud, et Ülemiste järve pool on roheala,
kust ei lisandu täiendavat liikluskoormust.
Linnaplaneerimise amet märkis veel, et
kinnistu asub suure liiklusmüra tsoonis,

Ettevõte ei saa talle kuuluvat kinnistut käsutada ega kasutada ning
ainus seos kinnistuga on kohustus
tasuda maamaksu.
Axis UPI esindaja vandeadvokaat Toomas Pikamäe

sealt kulgeb üle lennujaama maandumiskoridor ning lisaks on tegemist veepuhastusjaama kloorilao ohutsooniga. Ülemiste
järv on oma asukoha tõttu suure reostusriskiga veekogu ja seetõttu ei ole põhjendatud
suurendada järve kahjustumise ohtu järve
vahetus läheduses asuva krundi hoonestamisega, leidis amet.
Kuidas kõrvalkinnistul samasuguseid
probleeme ei nähtud?

Axis UPI esindaja vandeadvokaat Toomas Pikamäe esitas detailplaneeringu koostamise algatamata jätmise eelnõule vastuväite.
Muu hulgas viitas Pikamäe selles ebamõistlikule ettevõtlusvabaduse ja omandi
õiguse puutumatuse riivele, kuna ettevõte
ei saa talle kuuluvat kinnistut käsutada ega
kasutada ning ainus seos kinnistuga on kohustus tasuda maamaksu. Aastatel 2005–
2013 on Axis UPI maksnud maamaksu kokku üle 66 000 euro.
Advokaat leidis, et Järvevana teelt tulenev
liiklusmüra ja õhusaaste, lennuvälja õhukoridori ning kloorilao olemasolu ei takista

ega välista detailplaneeringu koostamise
algatamist. Kõiki mõjusid saab hinnata detailplaneeringu menetluse käigus.
Ka viitas Pikamäe oma kirjas argumendina naaberkinnistule Järvevana tee 7b,
mille puhul ei takistanud samasugused
probleemid detailplaneeringu kehtestamist.
Naaberkinnistu sihtotstarve oli samuti tootmismaa ning hoolimata üldplaneeringu järgi rohealal asumisest, muudeti
üldplaneeringut ja kinnistu sihtotstarbeks
sai ärimaa.
Seetõttu soovib Axis UPI linnavõimult
selgitust, miks Järvevana tee 7b kinnistu
puhul pidas linn võimalikuks detailplaneeringu kehtestamist ning Järvevana tee 7a
puhul soovitakse detailplaneeringu koostamise algatamisest keelduda.
Elamuid ei lubatud, kuid büroohoone sobis

Vaatame Järvevana tee 7b kinnistu detailplaneeringu menetlusega seotud dokumente.
Kõigepealt taotles kinnistu omanik TCG
Kinnisvara OÜ 2005. aastal detailplaneeringu koostamise algatamist. Ettevõte soovis
ehitada kuus viiekorruselist elamut. Taotlust menetlusse ei võetud. Linn leidis, et ei
ole põhjendatud Ülemiste järve kahjustumise ohtu suurendada. Samuti olid probleemiks piirkonna müratase ning klooriladu.
Seejärel esitas ettevõte 2008. aastal uue
taotluse, millega sooviti kinnistule viiekorruselise ärihoone ehitamist. Detailplaneeringu koostamine algatati ning keskkonna
mõju strateegiline hindamine otsustati algatamata jätta 2010. aastal tollase linnapea
Edgar Savisaare korraldusega. Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 2011. aasta suvel.
Üldplaneeringu muutmist põhjendati eesmärgiga rajada olemasoleva amortiseerunud endise soolalao asemele sobiv ja

keskkonnakaitseliste nõuetega kooskõlas
olev hoone.
Ka toodi välja, et Tallinna üldplaneeringu keskustevõrgu arenguskeemil on Järvevana tee kesklinna-poolne äär määratud ettevõtluse arenguvööndiks ning kuigi Järvevana tee 7b krunt jääb teisele poole Järvevana teed, siis vaatamata eraldatusele omab
see ettevõtluse arendamiseks samu linnaehituslikke eeldusi.
Kloorilao kohta märgiti Järvevana tee 7b
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamisel, et detailplaneeringuala jääb
küll ASi Tallinna Vesi veepuhastusjaama
kloorilao keskmiselt ohtlikku alasse, kuid
õnnetusjuhtumi tõenäosus on väike.
Hiljuti valminud büroomajas tegutseb
terve hulk tuntud ettevõtteid.
Veel mõne aja eest oli Järvevana tee 7a
kinnistul peal pinnaveehaarde sanitaarkaitseala piirang. See tähendas, et majandustegevus oli kinnistul keelatud, välja arvatud veehaarderajatiste teenindamine,
metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire.
Linnamäe firma kinnistu sai hiljuti sanitaarkaitseala piirangust vabaks

Äripäev kirjutas eelmise aasta lõpul, et kinnistu omanik oli aasta varem esitanud riigi keskkonnaametile taotluse sanitaar
kaitseala piiride muutmiseks nii, et Järvevana tee 7a kinnistu jäetakse täies ulatuses kaitseala piiridest välja. Üks põhjendus oli, et Tallinna linn ei soovi Ülemiste
kaptaažiliini põhjaveevarude kasutamist
ning kaptaažiliin kuulub likvideerimisele.
Ettevõte likvideeris kinnistult puur
augud ning sanitaarkaitseala piirangut seal
enam peal ei ole.
Varsti pärast piirangu mahasaamist esitaski Axis UPI juhatuse liige Rene Teimann
taotluse detailplaneeringu algatamiseks.
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rahapoliitika

Swed ennustab Euroopale
kolme intressitõusu

1

Kristjan Pruul
kristjan.pruul@aripaev.ee

Kahe järgmise aasta jooksul tõstab Euroopa Keskpank intresse kolmel korral,
koos 0,75 protsendile tõusva
intressimääraga kerkib ka
praegu miinuses olev Euribor.
Samal ajal tõusevad USAs
intressimäärad juba 3,25 protsendile ning Suurbritannias
1,25 protsendile, Euroopa on
seega lõdva rahapoliitika hoidmises teistest endiselt samm taga, sest esimest intressitõusu on
oodata alles 2019. aasta kolmandas kvartalis.
Iseasi, kas see meeldib Rootsi Riksbankile, mis tõenäoliselt
peab oma intresse samuti all
hoidma võib-olla kauem, kui
seda sooviks, märkisid Swed
banki analüütikud majandusprognoosis.
Iseenesest võiksid majanduse põhinäitajad rahapoliitika
rangemaks tegemist juba lubada, majanduskasv on 2 protsendi juures, 8,3protsendiline töötus on selle sajandi keskmisest
punkti võrra väiksem ja tööjõupuudust on tunda nii Saksamaal, Prantsusmaal kui ka Hispaanias.
“Euroalas on tööjõupuudus
põhiline tootmistõusu pidurdav jõud igal viiendal ettevõttel,

protsendile kasvab kolme
kuu Euribor 2020. aasta lõpuks, ennustavad
Swedbanki analüütikud.

Lühidalt

Admiral Markets tahab pangaks
saada
Finantsinspektsioon on menetlusse võtnud
Admiral Marketsi taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, selgus börsiteatest.
Börsiteate järgi on tegevusloa taotlemine eelkõige seotud investeerimisteenuste osutamisega, kuid lisaks praegustele tegevustele soovitakse pakkuda ka makseteenuseid, kaasata
avalikkuselt hoiuseid ning väljastada laene.
Admiral Markets teatas, et tal pole võimalik
anda hinnanguid loa taotlemise kestuse või
oodatava tulemuse kohta.
Lisakommentaare ettevõte Äripäevale ei andnud.
Tegevusloa alusel soovitakse nimetatud teenuseid Euroopa Liidu riikides.

Bigbank parandas portfelli

Mario Draghi ametiaja lõppemisega Euroopa Keskpangas
võib ka tema aetud poliitika
aeg ümber saada. foto: EPA

see toob kindlasti endaga kaasa palgatõusu ning tänavu esimeses kvartalis tõusidki palgad
2,1 protsenti,” seisis prognoosis.
Tagasipöördumine hirmutab

Ülevaade võtab seisukoha, et tegelikult kardab keskpank rahapoliitikat normaliseerida. Kui
2014. aastal langes inflatsioon
nafta hinna mõjul allapoole
nulli, siis otsustati minna edasi lõdva rahapoliitikaga, nüüd,
kui nafta hind rühib ülesmäge ja inflatsioon on tõusnud üle
2 protsendi, on keskpank võt-

nud sihikuks hoopis alusinflatsiooni, mille juures kütuse hinda ei arvestata.
Swedbank i analüütikute hinnangul on selle taga
2011. aasta otsused, kui rahapoliitikat tugevdati võib-olla ennatlikult ning see võis oma rolli mängida euroala teistkordsel
majanduslangusesse vajumisel.
Nüüd keskpank sellist riski võtta ei taha ning on tõenäoliselt
pigem nõus majanduse kerge
ülekuumenemisega.
Iseasi, mis juhtub pärast seda, kui Mario Draghi ametiaeg

keskpangas lõpeb ja valitakse
uus president, kes võib vabalt
olla oluliselt rangema rahapoliitika poolt. Praegu ennustab
Rootsi kommertspank igal juhul, et alates 2019. aasta septembrist algavad intressitõusud,
mis tulevad kiiremini, kui praegu oodatakse, kui just vahepeal
ei süvene kaubandussõda, Itaalia poliitika ei tee mõnda vimkat või ei juhtu mõni muu etteaimamatu sündmus, mis toob
kaasa hoopis selle, et negatiivsete intresside ajastu kestab veel
aastakümneid.

Bigbanki laenuriskide vähendamise poliitika
tõi pangale korraliku kasumi ka teises kvartalis, teatas ettevõte.
Tänavu on Bigbank oma laenuportfelli kasvatanud 7,7 protsenti ehk 28,3 miljoni euro võrra, seda ennekõike Rootsis. 2018. aasta kuue
kuu laenumüük ulatus 140,7 miljoni euroni,
millest teise kvartali laenumüük oli 77,9 miljonit eurot. Varade maht kasvas 466,2 miljoni euroni.
Teises kvartalis teeniti puhaskasumit 5,2 miljonit eurot, mis on enam-vähem samal tasemel
aastataguse ajaga. “Kasumlikkus on kasvanud
eeskätt tänu strateegia edukale järgimisele.
Keskendumine väiksema krediidiriskiga klientidele on võimaldanud lisaks töötava laenuportfelli kasvatamisele vähendada laenukahjumeid,” seisis aruandes.
“Kontserni Hispaania filiaal peatas uute laenude väljastamise alates 6. aprillist 2018. Sellest kuupäevast saadik keskendub Hispaania
filiaal olemasolevate klientide teenindamisele
ja laenuportfelli krediidikvaliteedi parandamisele,” kirjutas panga juhtkond aruandes.
Kvartali lõpus töötas Bigbankis 426 inimest.
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tööstus

Harju Elektri juht: olen mantlipärijale
Avalikkuses üsna harva oma
seisukohtadega esinev Harju
Elektri juht Andres Allikmäe
tunnistas Äripäeva raadio saates
“Äriplaani eri”, et igatseb aega,
mil kalender ei dikteeri teda, vaid
tema kalendrit.
Pille Ivask
pille.ivask@aripaev.ee

Allikmäe kritiseeris avaliku sektori liigset reguleeritust ning välismaailmale ettevõtjasõbraliku riigi mulje jätmist. Hea juhtimise saladuseks peab ta aga väikest masohhismi.
Räägime alustuseks Eesti majandusest. Kuidas teile tundub, kui te vaatate suurt pilti,
kuidas Eesti majandusel üldse läheb? Võibolla oleks mõistlik alustada sellest, et Eesti
majandusruum on väike ja väga paljudele
firmadele on Eesti nii-öelda äri tegemiseks
ikkagi pisut pisikene. See eeldab seda, et
vaade peab olema kindlasti Eestist välja. Seda enam tahaks, et kodumaailm oleks hästi
korras, liiguks hästi. Momendil tundub asi
olevat enam-vähem korras.
Hiljuti ütles kaubandus- ja tööstuskoja juht
Toomas Luman, et riik püüab reguleerida ja
parandada asju, mida tegelikult ei eksisteeri. Jah, ma nõustun Toomas Lumaniga, et reguleeritakse asju, mida ei oleks vaja võib-olla reguleerida. Otsitakse asendustegevusi.
Mind on alati häirinud see, et me oleme väga püüdlikult üle võtnud ja praktiliselt kohe rakendanud Euroopa Liidust tulenevaid
määrusi, mis väikse riigi väikse majanduse, väiksema ettevõtluse ja mis tahes sellega seonduva jaoks on kurnav ja administratiivselt mittevajalik. Eesti võiks kindlasti kasutada oma väiksuse eelist, et olla paindlik.

Harju Elektri
pikaaegne juht
Andres Allikmäe
leiab, et meie väikses majanduses ei
peaks kõiki Euroopa Liidu määrusi
kohe püüdlikult
üle võtma, saaks
ka paindlikumalt ja
vähema bürokraatiaga hakkama.
foto: andres haabu

Elu on mulle
ette mänginud
uusi põnevaid
väljakutseid ja
niikaua, kui ei
ole veel selget
signaali, et ma
olen minetanud
oma teravuse,
siis võiksin
ju veel natukene sellega
tegeleda.

Samas Eesti on paipoisi mainega ju alati ol-

nud, kõike tahetakse teha, nagu ettekirjutused ette näevad. Kas Eesti ühiskonna liikmed saavad sellest mingisugust kasu ja edu?
Ma ei usu, et see on toonud kaasa tohutult
ärivõimalusi. Regulatsioonid tehakse sellised, et seadusandlus natuke soosib moonutatud ettevõtjasõbralikkust. On olemas hea
protektsionism, et oma maa ettevõtjaid, inimesi eelistatakse, kaitstakse.
Kas Eestis on hea äri teha, võrreldes näiteks
Põhjamaadega? Ei ole otseselt nii, et Soomes
oleks parem teha. Me oleme Soomes olnud
edukad, see on ilmselt sellest, et me oleme
olnud seal oma toodetega ja lahendustega
natukene paremad.
Aga kui see konkurents on nii kange, siis kas
mõnikord võiks ju abi olla ka sellest, et aidata mingisuguseid seaduseelnõusid painu-

tada endale sobivas suunas? Reeglid peavad kõigile samad olema, kui need on halvad, siis need on kõigile halvad. Ma ei taha
olla ülekohtune, aga mulle tundub, et praegune riigihanke seaduse regulatsioon ei ole
ühegi ettevõtja jaoks sõbralik, sest määrab
vähim hind.
Kedagi ei huvita, milline on tehniline lahendus, on see parim, kas see on jätkusuutlik. Seetõttu saab riik kehvi lahendusi, sõidame mõnikord kehvadel teedel ja õnnelik ei ole keegi.
Harju Elekter on börsil olnud alates aastast
1997 ja tegu on ainsa tehnoloogiafirmaga.
Miks? Tehnoloogiaga seotud firmasid oli
varem, näiteks Telekom ja Norma. Nüüd
oleme me vaid jäänud. Teistel Balti börsidel mõningaid siiski on, aga ma ei tea, miks
meil mitte.

Te olete ettevõtteid börsile kutsunud. Kui
saaksite taas selle võimaluse, keda kutsuksite? Küsimus on eelkõige omanike otsuses.
Kui vaadata Eestimaal ringi, siis on siin oma
kümmekond, kes võiksid börsil olla. Rohkem riigifirmasid võiks olla. Eesti Energia,
VKG näiteks.
Mis on olnud Harju Elektri suurim ebaõnnestumine? Ma mõtlesin sellele korra ja ma
ei leidnud midagi, mida ma julgeks nimetada totaalseks läbikukkumiseks. Kindlasti on olnud probleeme või kindlasti olnud,
et kõik asjad ei ole alati läinud nii, nagu sa
oled plaaninud või tahtnud. Samas ega elu
ja äri ongi väga dünaamiline, kõik ei saa alati sada protsenti õnnestuda.
Kuidas Rootsis ellu jääda õnnestub? Kuidas
seal heade tulemustega õnnestub välja tul-

pangandus

Luminor teatas kasumi
hoogsast kasvust
HOONETE, RAJATISTE,
ÄRI- JA BÜROOPINDADE
EHITUS
MONTRECO OÜ

Sepise 5, Tallinn
(+372) 525 7760

www.montreco.ee
info@montreco.ee

Luminor Eestile tõi teine kvartal kaasa suurema klientide
aktiivsuse kõigis ärisegmentides, teenitud puhaskasum
oli 14,5 miljonit eurot, mis oli
11,7 miljonit eurot rohkem kui
eelmises kvartalis, teatas pank
oma vahearuande kommentaaris.
“Teises kvartalis tulime edukalt välja hooajaliste tarbimislaenu- ja kaartide aktiveerimise kampaaniatega ja uute
tarbimislaenude maht kasvas
4,2 miljoni euro võrra. Majanduse soodne olukord andis tõuke äri- ja korporatiivklientide
segmentide tegevusele ja mahud kasvasid 2%,” seisis teates.
Luminor Eesti juht Gunnar
Toomemets ütles, et ettevõte tegutseb Eestis jõuliselt selle nimel, et viia ellu strateegiat, mil-

18%

oli Luminori laenude turuosa Eestis teises kvartalis.
le pani paika mullu oktoobris,
kui Luminor alustas tegevust.
“Praegused tulemused vastavad
meie ootustele ja näitavad kasumi korralikku kasvu kõigis ärisegmentides.”
Toomemetsa sõnul on Luminor loodud just kohalikele ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele ning arvestab enim nende
vajadustega.
2018. aasta teises kvartalis
ületasid Luminori grupi tulemused ja klientide aktiivsus kõigis
ärisegmentides eelmise kvartali

tulemusi. Kasv tuli igapäevaste
pangatoodete ja -teenuste kasutamise suurenemisest, müügi
näitajate paranemisest ning tänu kauplemis- ja riskimaandusinstrumentide sagedamale kasutamisele, teatas pank.
Luminori grupi tegevjuht
Erkki Raasuke nimetas panga
tähtsaimaks ülesandeks hoida
tasakaalus klientide igapäevane teenindamine ja seesmiste
ümberkorraldustega seotud tegevus. “Tegeleme praegu sellega, et ühendada kuus organisatsiooni kolmes riigis. Meil tekib
uus struktuur ja meie töö lihtsustub. Samal ajal loome vundamenti edasisele kasvule ja arengule. Ulatuselt ja keerukuselt on
see Baltikumis täiesti ainulaadne ettevõtmine,” sõnas ta.
äripäev.ee
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mõelnud
la, hea marginaaliga? Eks pikkamööda ikkagi vesi uuristab augu kivi sisse, tuleb teha rahulikult tööd, ajada oma asja, püsida
fookuses, täita oma lubadusi.
Ma saan aru, et lähiaastail Harju Elekter vaatab nii-öelda enda sisse, et ennast sisemiselt
tugevaks teha ja ülevõtmisi ei plaani? Mine
tea. Eks see sõltub meie ootustest ja ärivajadustest ja möönan ka seda, et viimasel ajal
on tulnud kutsetega pakkumisi küllaltki
palju. Eks aeg on ka selline, majandus heal
järjel ja firmad arvavad, et nüüd ongi see
hetk, millal neid võidakse üle võtta. Loomulikult ei suuda me kõigega kaasa minna. Ei
tahagi minna, aga ühel hetkel äkki on jälle
see, mis meid huvitab. Aga me mitte ainult
ei vaata sissepoole, vaid me ka tegutseme väga aktiivselt, et kogu see maailm ära siduda.
Kes need ettevõtted olnud on, kes on endale
Harju elektrit nii-öelda kosilaseks tahtnud?
Need on erinevad elektrialaga seotud firmad. On ka sidussektorite ettevõtteid, aga
ka traditsioonilisi.
Eesti ettevõtted või mujalt ka? On ka Eestist olnud, aga ei ole tingimata olnud näha, et see meie äri toetaks. Ei ole mõtet ainult käivet minna püüdma, tahaks, et see
oleks sünergiline.
Te olete öelnud midagi sellist, et alluvad
võiksid juhile natuke kohta kätte näidata.
Kas hea juht on natuke masohhist? Kui sa
teed midagi rumalat, siis mida varem sellele jälile saadakse, seda parem. Nii et mina
olen tänulik, kui keegi tuleb mulle ütlema,
et kuule, et me ei saa seda teha. Võib-olla see
tuleneb minu iseloomust, sest ma olen ikkagi väga meeskonnamängija ja mulle meeldib, kui on hea klapp. Pean tunnistama, et
mul ei ole kunagi nii ägedat meeskonda olnud kui praegu. Enamik on minust oluliselt nooremad.
Samas te olete ka öelnud, et kui te kunagi
pensionile jääte, siis te hakkaksite hea meelega lugema loenguid ärikultuurist. Millest
esimene loeng räägiks? Ma arvan, et esimene loeng räägiks Soomest ja Eesti ärimeeste
seiklustest Soomes. Sellistest asjadest, kuidas teineteist mõistetakse, kuidas mööda
räägitakse. Kuidas teha vahet, kas me räägime ärisuhetest või räägime lihtsalt inimestevahelistest suhetest.

Telli ärikinnisvara hindamine,
nõustamine tasuta!
MIS ON MIS

Mihkel Eliste
Kutseline hindaja / analüütik

Harju Elekter
Tallinna börsil alates 1997. aastast.
Stabiilne dividendimaksja, tootlus jääb
keskmiselt 5% juurde aastas.
Aktsia hind on aastaga tõusnud 14,5%,
makstes praegu Tallinna börsil 5 eurot.
2017. aastal sai Harju Elekter 102 miljonit
käivet, ärikasum oli 5,4 miljonit eurot, brutokasum 15,3 miljonit eurot.
Tänavu esimesel poolaastal oli Harju Elektri käive 59,8 miljonit, kasvades aastaga 40%.
Müügimahu kasv tuli tellimuste mahu suurenemise tõttu, aga ka uute äriühingute soetamisega. Ärikasum oli 1,39 miljonit eurot,
kahanedes 34,1% aastaga.
Alates 1999. aastast on Harju Elektri juhataja olnud Andres Allikmäe.
Allikmäele kuulub 225 000 Harju Elektri
aktsiat. Tema otsene osalus on 1,27%, kaudset osalust ei oma.
Allikmäe esineb 4. oktoobril Tallinnas Äripäeva korraldataval Eesti suurimal majanduskonverentsil Äriplaan 2019.

5386 3936

mihkel.eliste@arcovara.ee

Kas olete enda puhul näiteks mõelnud mingi teooria välja, millal te ise tunnete, et ei
suuda enam ettevõttele anda? Kindlasti
ma olen natuke väsinud, natuke kulunud.
Elu on mulle ette mänginud uusi põnevaid
väljakutseid ja niikaua, kui ei ole veel selget
signaali, et ma olen minetanud oma teravuse, siis võiksin ju veel natukene sellega tegeleda. Aga eks ma otsin neid märke kogu aeg.
Ma tunnistan, et mõtteviisis on küll nii, et
terve aktiivse elu olen Harju Elektri juhatuses olnud. Kõik see aeg, mis ma olen väga aktiivne olnud, on kalender mu elu juhtinud
ja ma natuke igatsen seda aega, kus mina
võiksin ise kalendrit juhtida.

EHITUS-JA SANITAARSOOJAKUTE RENT,
MÜÜK, HOOLDUS!
Info 1929 või www.kemmerling.ee

Te olete tegus, te olete pildil. Kas teid poliitikasse on kutsutud? Õnneks ei ole ja ma ei
läheks ka sinna.
Miks? Ma tunnen, et ma ei saaks olla liialt
populistlik ja ma ei ole kunagi leidnud siit
ka ühtegi sellist poliitilist jõudu, millele ma
tahaksin lõpuni ustav olla. Mulle ei meeldi selline lühiajaline valimistest valimisteni lähenemine, see on alati olnud minu
jaoks isiklikult suur probleem. Ma ikkagi
loodaks ja ootaks, et Eesti poliitilised jõud
käiks ühel hetkel välja pikema perspektiivi.

KINNISVARA

Tallinna korteriturg kuivas
augustis kokku
Kui juulis võis erakordselt soojade ilmade tõttu märgata varasema turuaktiivsuse kasvu
vaibumist, siis augustis jätkus
see oodatust oluliselt tugevamalt, teatas Arco Vara maaameti andmetele tuginedes.
2017. aasta augustis tehti Tallinna linna korteriturul
866 tehingut mediaanhinnaga
1712 €/m². Tänavu augustis on
kuu eelviimase kuupäeva seisuga tehtud 578 tehingut mediaanhinnaga 1694 €/m². Kuna
internetis avalikult kasutatavasse andmebaasi jõuavad turu andmed mõningase viivitusega, kasvab septembri keskpaigaks augustis tehtud tehingute kogumaht prognoositavalt 700 juurde, mida on aga ligi 20% võrra vähem kui eelneva
aasta augustis.
Paralleelselt võis augusti
jooksul tehingute arvu vara-

semast suuremat kahanemist
märgata ka aktiivsemates Eesti
väikelinnades, kirjutas Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.
Tehingute arv on vähenenud
ennekõike uute korterite müügi puhul, mistõttu on pidurdunud ka mediaanhinna kasv. Ostuhuvi on võrreldes varasemate perioodidega nii maaklerite,
hindajate kui ka arendajate sõnul kahanenud.
Ehituslube varasemast vähem

Suvised ilmad on olnud põhiline impulss, kuid lisaks hooajalistele teguritele on järjest enam
märgata muid asjaolusid, mis
viitavad kinnisvaraturu jahenemisele. Korterelamute ehitamiseks väljastatud ehituslubade maht on teist kvartalit järjest vähenenud, eluasemeprojektide finantseerimismaht ei
ole enam varasemat kasvu jät-

kanud ning paralleelselt on ka
ostuhuvi kasv asunud vaibuma.
Kuigi 2008. aasta augustis
kahanes tehingute arv võrreldes
varasema aasta sama ajaga 24%
võrra, ei maksa siit üks-ühele
järeldusi teha. Tööturgu iseloomustavad näitajad on äärmiselt
positiivsed, laenuraha pakkumine ja selle kättesaadavus on
jätkuvalt head ning laenuraha
hind on endiselt madal. Kinnisvaraturul lisandub potentsiaalseid ostukliente iga päev, kuid
seda pigem madalama hinnaklassiga kinnisvarale.
Teisisõnu, augustikuine tugev turuaktiivsuse vähenemine kõigi eelduste alusel järgnevatel kuudel ei jätku, kuid Tallinna kinnisvaraturu muutused
viitavad pideva kasvu perioodi
lõppemisele, järeldas Arco Vara analüütik.
ÄRIPÄEV.EE
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eelarve

Murelikud ehitajad: teehoiukava lasti
Teede remondivõla ja väheste
vahendite kõrval teeb Eesti
teedeehitajaid murelikuks see,
et arendus- ja ehitusraha kipub
teehoiukava järgi 2022. aastaks
sootuks kokku kuivama.
kristjan pruul
kristjan.pruul@aripaev.ee

“Teedeala ettevõtjad käsitlevad kavandatavat eelarve vähenemist, eriti ehituses, tõsise
probleemina Eesti teedeehituse jätkusuutlikkuse seisukohast,” kommenteeris TREV-2
Grupi ja asfaldiliidu juht Sven Pertens.
Erialaliidu esindajad pöördusid selle küsimusega ka ministeeriumi poole, juhtides
tähelepanu kujunevale olukorrale ja paludes anda teehoiukava kohta selgitusi ning
põhjendusi, lisas ta.
“Teede ehitamise valdkonnas tegutsemine on kapitalimahukas, mis nõuab ettevõtetelt pikalt ette planeeritavaid ja kalleid investeeringuid seda nii mehhanismide kui
ka inimressursi poolest. Kuigi riigi esindajatele on teada, et teede ehitamine on alarahastatud, siis valdkonna esindajatele on
arusaamatu, miks uue kava alusel on planeeritud alates 2021. aastast veelgi vähendada kogu valdkonna rahastust,” märgitakse pöördumises.
Ka Nordeconi teedeehituse direktor Ain
Pähkel märkis, et teehoiukava ja ehituseelarve vähenemine on tekitanud ehitajateshooldajates palju küsimusi.
“Enne vastuste saabumist midagi täpsemalt kommenteerima ja spekuleerima ei
hakka ning loodetavasti vaadatakse 2021.
ja 2022. aasta uuesti üle ja suudetakse vähemalt stabiilne rahaline eelarve aastate lõikes säilitada,” lisas Pähkel.
Eelarve väheneb kiirelt

Põhiküsimus on teehoiukava teise poole
jaoks ette nähtud eelarves. Kui veel aastal
2020 on planeeritav teedevõrgu arendamise rahastamise summa 138 miljonit eurot,
siis aastal 2021 on summaks kavandatud
90 miljonit eurot ja aastal 2022 kõigest 26
miljonit eurot.
Küsimusele, mis saab eelarveperioodi
teises otsas, kui 2022. aastal konkreetselt
ehitamisele on mõeldud ainult 10 miljonit eurot, vastas maanteeameti peadirek-

Riigi kavandatav
teede ehituse eelarve vähenemine on
teinud erialaliidu
esindajad ja ettevõtjad murelikuks.
foto: raul mee

26

miljoni euroni
väheneb planeeritav teedevõrgu arendamise rahastus
2022. aastaks,
kuigi kaks
aastat varem
on summa veel
138 miljonit
eurot.

tor Priit Sauk, et ühelt poolt loodetakse, et
järgmise 2021.–2027. aasta Euroopa Liidu
rahastusperioodiga lisandub ka teedeehitusse täiendavaid välisvahendeid. Neid pole praegu teehoiukavas kajastatud.
“Teehoiukava juhtmõte on, et enne säilita ja siis arenda. Tõsi, et ehitusmeetme
arenduste maht väheneb tulenevalt riigieelarve seaduse rahalisest raamistikust,
kus 2022. aastaks on 10 miljoni euro ulatuses välisvahendeid ainult Võõbu–Mäo lõigu lõpetamiseks. Seda põhjusel, et riigieelarve strateegia kululagi ei näe rohkem vahendeid teehoiuks ette ja esimese prioriteedina peab maanteeamet olemasolevat
teedevõrku toimivana hoidma,” ütles Sauk.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson vastas nädala algul sama
küsimuse peale, et 11 miljoni euro suuruse
ümberehituste ja tolmuvabade teekatete
ehitamise kõrval on teedevõrgu hooldamiseks ja säilitamiseks riigieelarvest praeguse
kava kohaselt võimalik panustada kuni 163
miljonit eurot. Lisaks ELi 2020+ finantsperioodi vahenditele ei ole välistatud ka laenu kasutamine.
“Eelkõige tuleb olemasolevat teedevõrku

hooldada ja rekonstrueerida, arendamine
saab tulla kõne alla siis, kui hooldus- ja rekonstrueerimisvajadused kaetud,” lisas ta.
Ain Pähkel Nordeconist märkis, et tegelikult tõusevad sisendhinnad – palgad, kütused, bituumen – ning tõstavad nagunii
aasta-aastalt ehituse hinda, nii et isegi stabiilse rahalise eelarve korral saab igal aastal
ehitada ja remontida vähem kilomeetreid.
Inflatsiooni aluseks ELi eeldatav keskmine

Teehoiukavas on võimaliku hinnatõusuna
kasutatud ELi eeldatavat keskmist inflatsiooni 2,5% aastas, sellal kui Eestis on vähemalt viimasel ajal nii palgad kui ka kütusehinnad tõusnud palju jõudsamas tempos.
Selleteemalisele küsimusele ütles Simson selgituseks, et dokumendis kaetud periood, 2018–2022 ja 2023–2027, on 10 aasta pikkune, mis vältab suure tõenäosusega
üle majandustsüklite. Seega üldistes arvestustes, kus pole täpsemaid prognoose veel
teada, on kasutatud Euroopa Keskpanga inflatsioonieesmärki 2% ning tõenäoliselt pikas perspektiivis ei erine Eesti inflatsioon
märgatavalt euroalast tervikuna.
Simsoni sõnul on küsimus kindlasti asja-

Tasub teada

Asfaldiliidu pöördumisest
Sellise planeerimisega luuakse olukord, kus
maanteeametil pole valmis projekte, mida
alates aastast 2023 ja järgneval perioodil
ehitama hakata. Kui juba praegu on teede
projekteerimise üldine kvaliteet saanud
suurt kriitikat, siis olukorras, kus riiklikul tasandil juurutatakse täiesti uut mudelprojekteerimise alust nullist ehk siis algusest peale,
on vaja objektide ettevalmistamisprotsessi
vastupidiselt kavandatule teehoiukavas vahendeid hoopis juurde lisada.

kohane, arvestades Eesti väikest ehitusturgu ning teatud võimalust, et väga mahuka
taristuprojekti realiseerumine võib toimuda teehoiukava perioodi vältel. “Sellises olukorras konkureeritakse samadele ressurssidele ning selle tulemusena võib reaalne ehitushind märkimisväärselt muutuda võrreldes tänaste prognoosidega. Sel juhul tuleb
algatada teehoiukava muutmine ning viia
dokumendis planeeritu reaalsete võimalustega vastavusse,” rääkis minister.

Kas soovite hakata
alltöövõtjaks?
renee.puvi@aholatransport.com • +358 20 7475 897 • www.aholatransport.com
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ettepanek

Eesti ei toeta Euroopa Liidu
piiride militariseerimist

i auklikuks
Maanteeamet: põhiteede laiendamiseks
napib liiklussagedust
Liiklusohutuse eesmärgil oleks
põhiliste teede laiendamine
hea, kuid praegu vähemalt te
gelik teekasutus seda ei nõua,
möönis maanteeameti pea
direktor Priit Sauk kirjalikult
antud intervjuus.
Narva, Pärnu ja Tartu põhimaan
tee laiendamine neljarajaliseks
on mõistagi poliitiline otsus, aga
kas liiklustiheduse või ka tulevi
ku kulude mõttes on põhimaan
teede täies pikkuses laiendami
ne põhjendatud? Lihtsalt öeldes
sõltub kavandatavate sõidura
dade arv tee ristlõikes tee eel
datavast liiklussagedusest. Eel
datav liiklussagedus on 20 aas
tat pärast objekti valmimist tee
ristlõiget ööpäevas läbiv sõidu
kite arv. Juhul, kui eeldatav liik
lussagedus ületab 14 500 autot,
tuleb kavandada 2 + 2 ristlõike
ga tee. Kui eeldatav liiklussage
dus on üle 8000 sõiduki ööpäe
vas, tuleb kaaluda 2 + 1 ristlõi
kega tee rajamist.
Arvestades suurimate põhi
maanteede prognoositavat liik
lussagedust, ei ole nende aren
damine täies pikkuses 2 + 2
maanteeks vajalik ning põhjen
datud. Samas liiklusohutuse
seisukohast toetab maantee
amet ka 2 + 2 lahenduse kavan
damist kõigi põhimaanteede
ulatuses, kuid me ei tohi unus
tada meile pandud ülesannet
kogu teedevõrgu säilitamise
ja tasakaalustatud arendami
se kohta.
Kui suur probleem on tegelikult
“remondivõlgnevus 840 mil
jonit eurot”, tavalugejale kõlab
selline number päris rängalt, kui
kiire selle võlgnevuse vähenda
misega on? Praeguse kava järgi
vist suurt midagi ei muutu, olu
kord jääb praegusele tasemele,
k.a “võlgnevus”. Remondivõlg
näitab, et me ei saa kõiki teid
remontida õigel ajal, vaid tee
me seda mõningase hilinemi
sega. See ei ole majanduslikult
kõige otstarbekam, kuid piirid
seab eelarve.
Praeguse seisuga teede ül

Teehoiukavas on keskendutud teede säilitamisele, mistõttu remondivõla tuntavat vähenemist
lähiajal ei paista.
maanteeameti peadirektor
Priit Sauk
foto: raul mee

dine seisukord veidi para
neb, kuid mitte piisavalt, et
remondivõlga vähendada. Põhi
liselt mõjutab remondivõlga pa
remuse suunas rekonstrueeri
mine. Teised remondimeetmed
on pigem säilitava iseloomu
ga ehk lükkavad rekonstruee
rimist edasi.
Uusehitused mõjutavad re
mondivõlga vähem, kuna kor
ras tee kilomeetreid tuleb sealt
vähe ning hind on igal kilo
meetril kõrge.
A r vestades järg nevatel
aastatel teehoiuks eraldatud
vahendeid, on teehoiukavas
keskendutud teede säilitamise
le, mistõttu remondivõla tun
tavat vähenemist lähiajal ei
paista.
Küsimus seoses 2 + 1 teelõikude
ga, täpsemalt üherajalise osa
ga nendel lõikudel. Kui sellisel
lõigul on keskel postid ja möö
dasõit vastassuuna kaudu ei
ole seal võimalik, siis mis juh

tub, kui seal jääb veoauto tee
le seisma? Kas sellele on lahen
dus? Esmalt tuleks hinnata, kui
suure probleemiga on tegemist.
Peaksime püüdma meenutada,
kui tihti oleme liikluses osale
des maanteedel kohanud häda
peatunud sõidukeid, mis auto
tehnilisest seisukorrast tingi
tult seisavad teel ning takista
vad liiklust.
Võimalik, et sellised olu
kordi on, kuid siiski vaid üksi
kuid. Vaatamata sellele oleme
keskpiirdega teede kavandami
sel hädapeatunud sõiduki või
malusega arvestanud. Keskpiir
dega teedel, kus ühe sõiduraja
ga teelõigu pikkus on üle ühe
kilomeetri, oleme hädapeatu
nud sõiduki peatumiseks näi
nud ette nn SOS-taskud. Samu
ti on vajadusel võimalik kasuta
da bussipeatuse taskuid, tagasi
pöördekõrvu või lähimat rist
miku, et juhtida sõiduk väik
sema liiklussagedusega kõr
valteele.
Juhul kui tehnilise rikke ilm
nemisel ei ole võimalik sõita
SOS-taskusse, bussipeatusesse
või väiksema liiklussageduse
ga kõrvalteele, on 2 + 1 teel või
malus peatada sõiduk teepeen
ral. Sellisel juhul tuleb sõidukist
möödumisel kiirust oluliselt vä
hendada, kuid liiklus saab eda
si toimida.
Nüüd jäävad veel need ju
hud, kui sõiduki tehniline rike
ei võimalda juhil mis tahes kir
jeldatud võimalust kasutada
ning sõiduk jääb seisma keset
sõidurada. Sellisel juhul on liik
lus häiritud ning tuleb oodata
eritehnika saabumist.
Tallinna–Tartu–Võru–Luha
maa ja Tallinna–Pärnu–Ikla
maanteel, kus on rajatud 2 + 1
tee, millest mõni lõik on liik
lusele avatud juba üle aasta, ei
ole see siiani probleem olnud.
Piiret saab päästeamet teatud
kohtades ka eemaldada, tõstes
pärast kinnituste eemaldamist
piirde hülssidest välja ja viima
se variandina on päästeamet
treeninud ka piirde kiiret läbi
lõikamist.

rempoolne valitsus ELi kaitse
ministritele ette kasutada sõja
väge selleks, et takistada doku
mentideta inimeste pääsemist
üle liidu välispiiride. Austria
kaitseminister Mario Kunasek
kirjeldas plaani lähtuvalt Aust
ria enda kogemusest sõjaväe ka
sutamisel, kuid rõhutas, et sõja
väelased peaksid sellisel juhul
alluma politsei juhtimisele, rää
kisid diplomaadid kinniste uste
taga toimunud kohtumise järel.
Austria on Euroopa Liidu ees
istujamaa ning otsib võimalusi

Eesti ja Saksamaa on kindlalt
vastu Austria ettepanekule ka
sutada Euroopa Liidu välispii
ridel rohkem Euroopa vägesid,
vahendas Reuters.
“On väga vähe võimalusi,
kuidas sõjaväge saaks kas või
teoreetiliselt piirialadel kasu
tada. Kui tegemist pole sõjali
se konfliktiga, siis jääb sellega
tegelemise roll politseile,” üt
les Eesti kaitseminister Jüri Luik
Reutersile.
Neljapäeval toimunud koh
tumisel pani Austria ultrapa

immigratsioonipoliitika muut
miseks, meenutades 2015. aastal
toimunud kriisi, kui Euroopasse
põgenes üle miljoni inimese sõ
jakolletest üle maailma.
ELi migratsioonipoliitikaga
ei ole rahul ka Itaalia ja Ungari.
Euroopa Komisjon on teinud
ettepaneku suurendada järgmi
se eelarveperioodi vältel Euroo
pa piirikaitses Frontexis tööta
vate piirivalvurite arvu 10 000
inimeseni. Praegu on neid mõ
nisada.
äripäev.ee
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• Doosan treikeskused ja
töötlemiskeskused
• Hartford töötlemiskeskused
• FACCIN rullvaltspingid
• Microcut teach-in treipingid
• Baykal painutuspingid
ja giljotiinid
• Fermat sisetreipingid
• Mitsubishi laserlõikepingid

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

info@duroc.ee www.duroc.ee

rahastus

HKScan tahab välja
lasta hübriidvõlakirja
HKscan kaalub hübriidvõla
kirja väljalaskmist, et tugev
dada omakapitali ja rahandus
seisu, kirjutas Kauppalehti.
Kaalutava hübriidvõlakirja
suurus on 50 miljonit eurot ja
see on plaanis välja lasta lähi
tulevikus vastavalt turuolukor
rale. Saadavat raha kasutatakse
üldisteks ärivajadusteks.
Hübriidvõlakirja väljalask
mise peakorraldaja on Nordea.
Eestis kuulub HKScanile
Rakvere lihakombinaat.
Ettevõtte kuu aega tagasi
avaldatud majandustulemused
olid pehmelt öeldes kehvad. Tei

ses kvartalis vähenes käive mul
lu sama ajaga võrreldes ligi 6%,
433,5 miljonile eurole.
Ka rahavoog vähenes: inves
teeringute-eelne rahavoog kuk
kus teises kvartalis 34,4 miljo
nilt eurolt 8,2 miljonile eurole.
See-eest suurenes kahjum:
kvartali lõikes jäädi 19,5 miljo
ni euroga kahjumisse, poolaas
takahjum suurenes 40,4 miljo
nile eurole (mullu vastavalt –3,3
ja –11,6 miljonit eurot).
Kasvas ka võlakoormus:
poolaastate lõikes 177,3 miljo
nilt 317,1 miljonile eurole.
äripäev.ee
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Jaanus Laane 50 66 284, info@finest-hall.com

www.pvc-halli.fi
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa
tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee
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toimetaja Ülo Toomsalu
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

31. august 2018
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Tulivee meenutab Dirhami rannarestorani, ainult uhkemas hoones ja vähem kalale orienteeritud. fotod: raul mee

rannaköök

Tulivee toob Ida-Virumaa
gurmeekaardile

Hinnang

Tulivee
Toit-jook:

Interjöör:

Ida-Virumaal Liimala külas asuv Tulivee restoran on toonud Ida-Virumaa Eesti
gurmeekaardile. Külastamist vääriva kohana on see ära märgitud ka Skandinaavia ja
Baltikumi restoranigiidis White Guide.
Heidi Vihma
kaasautor

Külastamist vääriva kohana olen valmis
minagi seda soovitama kõigile, kelle käiguteed vähegi sinnakanti viivad. Ja ka kõigile teistele – Tulivee asub Tallinnast vaid
pooleteise sõidutunni kaugusel ja sobib
näiteks ka seeneretke vahepeatuseks. Spetsiaalselt restorani tarbeks ehitatud põneva
arhitektuuri ja võrratu vaatega hoone mere kaldal, valdavalt kohalikule toorainele orienteeritud menüü ja eriliselt rikkalik
joogikaart väärivad oma silmaga ülevaatamist. Mis sest, et suvi on mööda saamas,
ka sügistormiga võib klaasist seintega restoranis mõnus olla.
Tulivee on natuke nagu Dirhami ranna
restoran, ainult uhkemas hoones ja mitte
nii väga kalale orienteeritud. Ja natuke
nagu Põhjaka, aga seda pigem kohavaimu
kui menüü poolest. Ja veel meenutab see
natuke Ruhet, Tallinna lähedal Neeme külas asuvat rannarestorani. Praeguseks on
üle elatud kaks suve- ja üks talvehooaeg,
mis juba iseenesest väärib tähelepanu, sest
külakohas talve üleelamine on karmis restoraniäris märkimisväärne saavutus.

Eesti rannaköök slaavi mõjudega, võib
Tulivee menüü lühidalt kokku võtta. Suuremalt jaolt on tooraine kohalik: kala
tulebmerest, lähikonnast tuleb ka värske
köögivili, õunamahl, rabarber, pihlakad,
metsamarjad ja seened. Inspiratsiooni on
saadud kohaliku rannarahva köögist, sekka ka slaavi roogi: marineeritud räimed,
praetud siig, siia-tartar, pardilihaga borš
ja slaavipärased sakuskad.
Kodused räimed olid tuunitud restoranipäraseks: lisandiks marineeritud punane sibul, kohalik käsitööleib ja roheline salat. Praetud siia lisandiks oli aga sametine hernepüree, ahjuköögiviljad ja sidruni-
võikaste. Parajasti oli meri olnud helde ja
siiga jätkus nii praeks kui ka tartariks, ettekandja aga möönis, et juhtub ka selliseid
aegu, kui meri kala ei anna ja kalaroad tehakse mujalt ostetud kalast.
Memme musi üllatas

Suurem osa menüüst ei üllata, kuid hoiab
stiilset joont ja pakub harmoonilisi maitsekooslusi uuemate köögitrendide vaimus. See ei saa üllatada, kui mere ääres
värsket kala pakutakse, ega ju?! Nojah, siig
maitses küll hoopis teisiti kui linnas, võibolla oli tõesti otse merest taldrikule tulnud… Küll aga kvalifitseerub üllatuseks
kohuke, millel Memme Musi nimelises

9
9

Suuremalt jaolt
on tooraine kohalik,
sealhulgas merest
tulev kala.

Teenindus:

8
26

Kokku:

Aadress: Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa
Telefon: 52 18 046
Avatud: E–N 12–22, R–L 12–23,
P 12–22
Põhiroogade hinnavahemik:
12,00–14,00 eurot
Omanik: Trogar OÜ
Peakokk: Margo Larionov
tulivee.ee

Äripäev soovitab

Hiljuti Äripäeva
tunnustava märgi
pälvinud restoranid

Menüü hoiab
stiilset joont ja
pakub harmooni
lisi maitsekooslusi
uuemate köögi
trendide vaimus.

desserdis pearoll: oma siidjas rammususes
võiks sellest saada kohukese etalon.
Kui menüü räägib restorani rajajate
heast maitsest ja peakoka pühendumusest, siis joogikaart tunnistab nende suurt
professionaalsust. Nii ongi: ühel restorani
rajajatest on selja taga aastatepikkune kogemus alkoholiäris (ja ka piimatööstuses,
mis selgitab kohukese erakordsust). Loomulikult on iga roa juurde olemas sobilik
vein, aga pakutakse ka majaõlut ning originaalseid kokteile, nii alkoholiga kui ka
alkoholita, ning restorani nimele vastavalt
ka mitmesuguseid kangemaid napse: Barolo grappa’t, eriliselt suitsust viskit, vana
rummi, mescal’it, põnevaid džinne.

Tulivee, Liimala küla, Lüganuse
vald, Ida-Virumaa, august 2018
Koma, Telliskivi 1, Tallinn, august 2018
Mantel ja Korsten, Jaan Poska
19a, Tallinn, august 2018
Ülo, Kopli 16, Tallinn, juuli 2018
Nautilus, Pikk 36, Tallinn, juuni 2018
“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:
aripaev.ee/restoranitest

12 arvamus
Vastukaja

Miks aitab riik ITinimesi värvata?
Eesti seisab silmitsi n-ö positiivse probleemiga – meil on suur kvalifitseeritud tööjõu
puudus.
Vajadus tippspetsialistide järgi kasvab
pidevalt. Kui praegu on tööturul peaae
gu iga viies töötaja tippspetsialist, siis töö
jõuvajaduse ja -pakkumise prognoosi ko
haselt moodustab järgmise kümne aas
ta kogu tööjõuvajadusest ligi veerandi just
tippspetsialistide vajadus. Eesti tööturg
peaks kaasama kümne aastaga umbes 29
000 tippspetsialisti lisaks.
Kuna enamik eestlastest on endale töö
leidnud, siis koduõuelt töötajate arvu meil
piisavalt kiiresti kasvatada pole võimalik.
Eesti kiiremini kasvav majandussektor
on IT-valdkond ning IT-väljaõppega spet
sialistide puuduse teeb eriti tuliseks tõsi
asi, et praegu ei leidu enam ettevõtet, kes
ei vaja oma tiimi IT-ekspertiisi või kes ei
telli IT-teenuseid väljastpoolt. Uute IT-ha
ridusega lõpetajate või ümberõppijate ar
vu kasv aasta jooksul on aga tööandjatele,
kes vajavad spetsialiste praegu, liiga aeg
lane. Et saavutada soovitud majanduslik
kasv, on hakanud Eesti ettevõtted järjest
rohkem kaasama eksperte välismaalt. Et
tevõtluse Arendamise Sihtasutuse hõlma
alla on selle tarbeks loodud Work in Esto
nia programm.
Vaadates riiklike toetuste, käenduste
ja teiste finantsinstrumentide jagunemist
erinevate majandusharude kaupa, ei saa
esile tuua ühtegi spetsiifilist sektorit. Küll
aga on eelisseisus kõik ettevõtted, kes loo
vad suure lisandväärtusega töökohti. Võ
tame viimastel päevadel kõne all olnud
Eesti töötleva tööstuse. Seal on kõige valu
sam murekoht väike tootlikkus. Eesti töös
tuse tootlikkus ulatub napilt üle poole ELi
keskmisest. Tööstuse digitaliseerimine ja
automatiseerimine on kapitalimahukas,
mistõttu oleme riiklikud toetused suuna
nud just nende tegevuste hõlbustamiseks.
Digitaliseerimine vähendab tööjõupuu
dust, sest olemasoleva inimressursiga on
võimalik teha ära oluliselt rohkem.
Programm laieneb

Oma majanduspoliitilistes otsustes pea
me lisaks arvestama teiste valdkondade
ga, sh immigratsioonipoliitikaga. 2000
IT-spetsialisti programmi tõime turule
ajal, kui numbriliselt piiramata said Ees
ti tööturule tulla vaid välismaised IT-eks
perdid ja idufirmade töötajad. Alles juu
li teises pooles laienes see kõikidele kõr
gelt tasustatud spetsialistidele. Seega töö
tame käsikäes kõikide majandusharudega
ja kui 2000 IT-spetsialisti programm osu
tub edukaks, saame seda laiendada teiste
le valdkondadele.
Viljar Lubi
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu asekantsler

Kuna enamik eestlastest on
endale töö leidnud, siis koduõuelt
töötajate arvu meil piisavalt kiiresti
kasvatada pole võimalik.

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

Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Äripäeva tooted ja teenused:
pood.aripaev.ee
Äripäeva raadio: raadio.aripaev.ee

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

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.

Trükk AS Kroonpress

toimetaja Erki Varma
tel 667 0169
erki.varma@aripaev.ee
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Toitlustuses tuleb käibemaksu langetada
Kui mõni kahtleb selles, kas
maksupoliitika ikka on üks lähenevate valimiste põhiteemadest, siis tasub meenutada,
et maksupoliitika eesmärk on
muu hulgas luua keskkond ettevõtluse arenguks, mis suudaks finantseerida meie riigi
kulubaasi.
Ühetaoliste maksudega on
seda järjest keerulisem saavu
tada, mistõttu peaks maksu
debatt olema kindlalt ja alati
osa avalikust diskussioonist,
eriti valimiste eel. Eesti ei ole
enam odava tööjõu riik ning
see peegeldub ka toitlustus- ja
turismisektoris, kus maksupo
liitika on ellujäämise küsimus.
Turismi mõttes ei ole Eesti
enam odav sihtkoht ning see ei
peaks olemagi eesmärk. Meie
teenuste, toitude ja teeninduse
tase on suuresti võrreldav Lää
ne-Euroopaga, aga samamoo
di on võrreldavad juba ka toor
ainehinnad ning tööjõukulud.
Ettevõtja jaoks on aga üha kee
rulisem toimetada olukorras,
kus kulud pidevalt kasvad,
konkurents tiheneb, aga klient
on endiselt hinnatundlik –
Lääne-Euroopa tasemel hindu
lihtsalt ei saa küsida.

Verni Loodmaa
hotellide ja restoranide liidu juhatuse
esimees

Au see ettevõtjatele muidugi ei
tee, aga ellujäämise seisukohast
on ümbrikupalga
maksmine paratamatus ja igapäevane tegelikkus nii
maapiirkondades
kui ka linnades.

ning seda nii maapiirkonda
des, kus turismitööstusele sa
geli alternatiivi ei leidugi, aga
ka linnades.
Töökäte puudus püsib ja ise
gi kasvab – praegu on töötu
rule sisenemas 1990. aastatel
sündinud generatsioon ning
toonane väike sündivus annab
praegu üha rohkem tunda. Kui
me räägime toitlustussekto
rist, siis on probleem seda te
ravam, et tarvis on kvalifitsee
ritud ja võimekat töötajat, kes
räägiks ka erinevaid võõrkeeli.
Klient tahab saada head tee
nindust ning hea teenindaja
tahab saada oma töö eest vää
rikat tasu – loogiline ju.
Laiemas plaanis ongi välja
kutse see, et teenindaja töö on
meie ühiskonnas kujunenud
elukutse asemel pigem vahe
etapiks. Vana Euroopa hotelli
des ja kohvikutes on igati tava
pärane, et teenindaja on soliid
semas eas härra või daam, kes
oma tööd väärtustab ja nau
dib. Eestis see nii ei ole ning ka
siin peitub põhjus osati meie
maksusüsteemis.
Teenindajatöö ei ole popp

Nimelt praegusel kujul ei ole
teenindajatöö perspektiivi
kas, sest nende palkade, eriti
veel, kui need tulevad ümbri
kus, juures pole võimalik noo
rel inimesel oma elu rajada –
luua perekonda, saada eluase
me soetamiseks pangalaenu.
Teenindaja töö ja palk on pi
gem heitliku ja ajutise loomu
ga ning see peegeldub ka ühis
konna väärtusarusaamades,
kus teenindaja pole elukutsena
tõsiseltvõetav ning seetõttu on
ka teeninduse kvaliteet toitlus
tuskohtades pahatihti kõikuv.
Palju on räägitud kutseha
riduse tasemest ning ameti en
da väärtustamisest, aga se
da probleemi ei saa lahendada
tükiti, vaid tuleb vaadata ter
vikpilti. Selleks, et noored võ
taksid teenindaja ja koka elu

Ümbrikupalk levib

Ettevõtja eesmärk on teenida
kasumit, mis võimaldaks in
vesteerida teenuse kvalitee
ti ning tõmmata ligi üha uusi
kliendisegmente. Praegune
toitlustussektori maksukoor
mus seda paraku ei soosi, sest
ettevõtja kasumi söövad nii
tööjõumaksud kui ka käibe
maks. Just ebaproportsionaal
selt suur ning sektori spetsiifi
kat mittearvestav maksukoor
mus on põhjustanud olukor
ra, kus see sektor on üks kol
mest kõige enam ümbrikupal
ka maksvatest. Au see ettevõt
jatele muidugi ei tee, aga ellu
jäämise seisukohast on ümbri
kupalga maksmine paratama
tus ja igapäevane tegelikkus

kutset tõsiselt, peab see töö
olema väärikas ja ühiskonnas
hinnatud. Selleks, et töö oleks
ühiskonnas hinnatud, peab
töö tagama tegijale piisava sis
setuleku, elatustaseme ja kind
lustunde, mille toel oleks või
malik olla täieõiguslik ühis
konna liige – maksta ausalt
makse, olla hea pereliige ning
mitte mõelda välismaale töö
le siirdumisest. See saab oma
korda võimalikuks vaid siis,
kui ettevõtjal on võimalik ellu
jääda ning sealjuures ka ausalt
makse maksta.
Masin inimest ei asenda

Moevoolu keskmes on praegu
innovatsioon, iduettevõtted ja
tehnoloogia, aga majutus- ja
toitlustusvaldkonnas inimest
ei asenda – professionaalse, ko
genud ja sõbraliku teenindaja
serveeritud kohv maitseb alati
paremini, nagu ka ainult ande
ka ja pühendunud koka käega
valmistatud toit pakub tõelisi
maitseelamusi.
Selleks, et meil säiliks hea
teenindus ja köökides val
mistataks jätkuvalt imeliselt
maitsvat toitu, on tarvis mõel
da sellele, kuidas riik soosiks
nende töökohtade teket ja säi
limist, ning kuidas maksusüs
teem toetaks toitlustusettevõ
tete tekkimist ja kestmist ning
muudaks kogu sektori ausa
maks ja läbipaistvamaks.
Õnneks ei pea me koge
must kaugelt otsima – lätla
sed on langetamas toitlustus
asutuste käibemaksu 21%-lt
12%-le, soomlased tegid sar
nase sammu juba 2014. aastal,
mil toitlustuse käibemaks lan
getati tavapärase 24% asemel
14%-le.
Toitlustusasutuste käibe
maksu langetamine Eestis mit
te ainult ei toetaks sektori sta
biilsemat arengut, aga tagaks
ka suurema maksulaekumise
ning teenindustöö arengu aju
tisest vaheetapist elukutseks.

Vastukaja

Müün korteri ja auto ning ostan portaali
Hiljuti selgitas Investor Toomas, miks ta eBaysse ei investeeri. Üks põhjus oli, et veebimüügiportaale tuleb turule väga palju. Tegelikult tähendab
see, et investeerimiseks on palju häid võimalusi, sest ühe firma probleemid ei saa varjutada teiste edu.
Pea igaüks meist kasutab
veebikuulutusi. Kellelgi tuleb
mõte osta korter või auto ning
ta käib mööda veebisaite, mõ
ni teine on tänu portaalile ju
ba kinnisvara- või autoomani
kuks saanud. Mitu kuulutuste
portaali on ka börsidel notee
ritud.
Schibsted tegeleb kirjasta
mise ja veebikaubandusega 19
riigis. See on esindatud Oslo
börsil, praegune turukapitali
satsioon on 6,8 miljardit eurot,
ühe aktsia hind 29,56 eurot,
kasv alates aasta algusest 24%
ja alates 2017. aasta algusest
36%. Scout24, mis tegeleb autoja kinnisvarakuulutuste por

Natalja Afanasjeva
RIA.com Marketplacesi
analüütik

ta algusega võrreldes ei ole
aktsiahind muutunud. Kuigi
firma kaupleb aktsiatega are
nenud turgudel, on 2018. aasta
kasvuplaan umbes 9–11%.

Pea igaüks meist kasutab veebikuulutusi. Mitmed kuulutusteportaalid
on ka börsidel noteeritud.

Kes läheb Eestis börsile?

taalidega, on edukalt noteeri
tud Frankfurdi börsil. Firma
praegune turukapitalisatsioon
on 4,7 miljardit eurot, ühe akt
sia hind 44,14 eurot, kasv ala
tes aasta algusest 30% ja ala
tes 2017. aasta algusest 32%.
FirmaAutoTrader.co.uk on
Suurbritannias ja Iirimaal üks
suuremaid automüügikuulu
tuste portaale. Aktsiatega kau
beldakse Londoni börsil. Prae
gune turukapitalisatsioon on
4,5 miljardit eurot, ühe akt
sia hind 4,87 eurot, kasv alates
aasta algusest 22% ja 2017. aas

Üks tegijaid, kes saab juba lä
hiaastatel börsile minna, võib
olla auto24.ee, kes on Eesti
kohta suur tegija. Märtsis 2017
ostsid BaltCap ja firma juhatus
sellevälja meediakontsernilt
Sanoma.Märkimisväärne on
ka see, et tehingust võttis osa
LHV pensionifond, mis osali
selt finantseeris tehingut.
Kui pensionifond investee
ris, tähendab see, et mõne aas
ta pärast soovivad nad inves
teeringust väljuda. Seda on
võimalik teha kahel viisil – kas
müües firma strateegilisele in
vestorile või viies aktsiad es
masele avalikule pakkumise
le (IPO).
Kuid lähemas tulevikus
võib börsile ilmuda veel üks te

gija. Eesti firma RIA.com Mar
ketplaces OÜ tegutseb edukalt
hiigelsuurel ja pidevalt kasva
val Ukraina turul. Mõne tegut
semisaastaga on selle peami
ne autode müümisega tege
lev toode AUTO.RIA.com kas
vanud suureks ja haaranud en
dale maailma autokuulutus
te portaalide edetabelis kõrge
kuuenda koha.
Ettevõtte teine toode –
DOM.RIA.com – on saanud
45 miljoni elanikuga Ukrainas
üleriiklikuks kaubamärgiks
ning on samuti edetabelis kõr
gel kohal. Ettevõte kavatseb ju
hatuse liikme Nikolai Zlotnits
ki kinnitusel lähiaastatel kor
raldada IPO ning minna juba
2019. aastal börsile First North
Nasdaq.
Kas firma läheb Eestis börsi
le, seda näitab aeg. Ent kui jah,
siis näiteks Tallinna börs, kus
ei ole ühtegi kuulutustepor
taali, saab endale väga tuge
va tegija.
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Ümbrikupalga maksja
varastab iseenda taskust
Kui maksusüsteem tundub ebaõiglane, tuleb seda kõva häälega
välja öelda ja valimistel parem valik teha.
Tööjõupuudus on muutumas Eesti ettevõtete arengule järjest suuremaks piduriks, samal ajal on palgakasv maksuameti viimastel andmetel Eestis aasta esimesel
poolel pisut aeglustunud. Äripäevaga rääkinud ettevõtjad kahtlustavad, et üha rohkem on hakatud töötajatele maksma osa
palgast “mustalt”.
Äripäev leiab, et kuigi kasvav palgasurve on surunud osa ettevõtjaid keerulisse
olukorda, on ümbrikupalga maksmine
maksumaksjana siiski iseenda tagant varastamine ning sellele ei ole õigustust.
Ümbrikupalk kasvab nagu lumepall

Maksuameti sel nädalal esitatud andmetel
on palgakasv vaatamata tööjõu puudusele
enim aeglustunud keskmisest madalama
palgaga tegevusalades, nt haldus- ja abitegevuses ning majutuses ja toitlustuses.
Selle taga võib näha nii tulumaksureformi
mõju kui ka ümbrikupalkade kasvanud
osakaalu. Kui maksuamet oma ametlikus kommentaaris ümbrikupalga maksmise sagenemist ei usu, siis ettevõtjad on
teist meelt.
Äripäeva vahel ilmunud Logistika
uudiste erilehele antud intervjuus kinnitab Eesti Autoettevõtete Liidu juht Villem

Tori, et ümbrikupalk on nagu lumepall,
mis on veerema hakates paisunud meeletu
kiirusega. Ümbrikupalga maksmine annab ebaõiglase konkurentsieelise ning kui
üks ettevõtja ümbrikupalkade kasuks otsustab, siis ei jää teistel samal alal tegutsejatel muud üle kui hakata kas samuti mustalt maksma või oma tegevus lõpetada.
Veondussektori brutopalkades ongi
enam kui kümnekordsed käärid ning kui
palgatabeli ülemises otsas makstakse töötajatele keskmiselt enam kui 4000 eurot,
siis alumises vaevalt 400. Arvestades Eesti tööturul valitsevat kibedat puudust pädevatest töökätest, on siin lihtne ümbrikupalkade maksmist kahtlustada.
Ka kaubandus-tööstuskoja kevadel tehtud küsitlusest selgub, et viimase kahe
aasta jooksul on ettevõtjate hinnangul
ümbrikupalkade osakaal järk-järgult suurenenud.
Kui töötajate palgakasv järjest valusamalt ettevõtte kasumit hammustab ning
valikud on kas pankrot või paremate töötajate loovutamine konkurentidele, tundub lihtne esialgu kasvõi ajutiselt osa töötasust maksuvabalt maksta. Kuid isegi siis,
kui töötajad on sellega nõus, ei ole selline
lahendus kuidagi jätkusuutlik.

Ei maksude suurus, maksusüsteemi
keerukus, teised-teevad-ka-argument ega
ükski muu väide õigusta maksudest kõrvale hiilimist.

Meie majutusasutuste välismaine põhiklientuur on hinnatundlikud
Soome, Vene ja Läti
turistid.

Kinnistu heas seisukorras.

Me kõik kasutame teenuseid, mida maksu
rahaga kinni makstakse ning me keegi
ei taha, et tänavatel võtaksid politseinike
puudusel võimu kuritegelikud kambad, et
mõistliku aja jooksul arstiabi saamiseks
peaks pistist maksma või et lapsele hea hariduse andmiseks oleks ainus võimalus ta
erakooli panna.
Kui maksusüsteem tundub ebaõiglane või arengut pärssiv, kui maksude eest
pakutavad teenused ei ole soovitud tasemel või maksuraha tundub kuluvat valedeks asjadeks, siis tuleb seda kõva häälega välja öelda ja valimistel parem valik teha. Aga jättes maksud maksmata, varastame me iseenda taskust. Kui riigi tagant varastamine muutub auasjaks, ei ole sel riigil enam pikka pidu – seda on meile veenvalt tõestanud meie endi lähiajalugu.

Loe veebist
“Palgad tõusevad eri kiirusel”
www.aripaev.ee

Tallinn pole turismimaksu kehtestamiseks valmis
Merike Hallik
Eesti Turismifirmade Liidu
president

Katastritunnus: 66204:002:0197
Üldpind: 6000 m²
Krundi suurus: 21 844 m²
Tel: +372 516 4685
Kristo Kalvistu
e-post: kristo@k-kummid.ee

Pole maksumaksjaid, pole ka riiki

REPLIIK

Tallinna kavandatava turismimaksu kehtestamiseks on veel
vara, kuna Tallinn on turismisihtkohana arengufaasis ning
seetõttu tuleks soodustada välisturistide jõudmist siia, mitte peletada neid aina kerkivate
hindadega.
Tallinnal on potentsiaali
saada nutika tegutsemise korral sihtkohaks, kuhu jõuavad
turistid kogu maailmast, ent
praegu tähendaks hinnatõus
Eesti ühe olulisema majandusharu turismi arengule piduri
tõmbamist.
Eesti riik, turismiorganisat-

Tõrma Tööstusküla
Rakvere vald, Tõrma küla
Lääne-Virumaa

sioonid ja ettevõtjad on teinud
pikki aastaid ennastsalgavat
tööd, et tutvustada Eestit atraktiivse sihtkohana nii lähedastel kui ka kaugetel turismiturgudel.
Hoolega maha külvatud
seemned on hakanud tärkama – näeme, et järjest rohkem
leiab tee Eestisse näiteksAasia
ja USA turiste, kuid lõikuspeoks on veel vara, sest Tallinn
ei ole Euroopa ega maailma
mõistes populaarne turismisihtkoht, kuigimajutuse hinnad on juba praegu võrdväärselt kallid ning seeläbi kaotab

kogu Eesti turiste madalamate
hindadega Lätile ja Leedule.
Meie majutusasutuste välis
maine põhiklientuur on praegu Soome, Vene ja Läti turistid
ning igasugune hinnatõus mõjutab nende ööbimisi ja tarbimist olulisel määral, mida on
hästi näha ka hiljutistest aktsiisitõusudest. Olukorras, kus
meie lähinaabritest pole turismimaksu ei Lätis, Rootsis ega
Soomes, on Tallinna turismimaksu kehtestamine lühinägelik samm, mis mõjutaks mitte
ainult pealinna, vaid kogu Eesti turismi.
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Geely

Autotootjate aktsiad pole popid

Hongkongis noteeritud Hiina tootja, Volvo
omanikfirma aktsia tegi hinnatipu 27 Hongkongi dollarit mullu detsembris ning on selle aasta jooksul vajunud 17 dollarile. Tuleviku
hinna-tulu suhe on 12,2 ja analüütikud soovitavad aktsiat praeguselt tasemelt pigem osta.
Ka Moody’s muutis kõigest paar päeva tagasi
ettevõtte tulevikuväljavaate positiivseks.
Geely on suutnud mõni aasta tagasi ostetud Volvo oskusteabe edukalt kasutusele võtta. Hiina-USA kaubandussõja mõju firmale on
vähene, arvavad analüütikud.

Võrreldes mullitava sotsiaalmeediaga ei ole autotootjate aktsiad praegusel pulliturul eriti jõudsalt tõusnud, kui hüperhaibitud ja kosmosesse
tõusva valuatsiooniga Tesla kõrvale jätta. Oma viimaste aastate hinnatipust kõigutakse 10–60% madalamal ning suhteliselt soodne tuleviku
hinna ja tulu suhe (forward P/E) pole investoreid ligi meelitanud.
Autotootjate aktsia hinna muutus protsentides
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Itaalia-USA konglomeraadi edukalt
toimima pannud ühe autotööstuse suurima visionääri Sergio Marchionne lahkumine meie hulgast sel suvel ei ole ettevõtte aktsiale eriti hästi mõjunud. Siiski
kaupleb FCA aktsia Milanos 15 euro piirimail, märksa kõrgemal kui möödunud
aastatel. Lähiaja hinnatipp 19 eurot oli tänavu mais.
FCA tuleviku hinna-tulu suhtarv on
autotööstuses üks paremaid: 4,4. Analüütikud on jagunenud kaheks: üks pool
soovitab osta ja teine hoida.
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Tata Motor –11,2
Volkswagen –16,1
Ford Motor –37,7

ALLIKAS: THOMSON REUTERS

Volkswagen
Saksa autotootja aktsia sai kõvasti peksa USA diisliskandaalis ega ole siiani päriselt taastunud. Aktsia kaupleb Frankfurdis 141 euro juures, umbes 60 protsendil tipu hinnast märtsis 2015 (240 eurot),
aga samas 36% kõrgemal 2015. aasta
septembri madalseisust (104 eurot). Hinna-tulu suhe on 6,2 ning Volkswagen on
üks väheseid autotootjaid, mida päris
mitu analüütikut osta soovitab: “osta” ja
“hoia” reitinguid on sel võrdselt.

Erinevalt naftatootmise kõrgpunktist, mis kuidagi
kätte jõuda ei taha, on autonduse tipp käegakatsutav
reaalsus. Ja selle autotootmise tipu järgse aja elavad üle
need autofirmad, kes oskavad muganduda ja muutuda.
AIVAR ÕEPA
kaasautor

Autotööstuse endiste tippjuhtide konsultatsioonifirma Berylls Strategy Advisors
peakorteriga Münchenis avaldas augusti
keskel ennustuse USA autoturu arengu
kohta. Oma suuruse tõttu ja ka seetõttu, et
turu kohta on kõiksugust statistikat saadaval, on just USA turg autonduse tipu
kuulutajate suure tähelepanu all.
Beryllsi arvutuste kohaselt jõudis
autonduse tipp USAs kätte 2016. aastal,
kui müüdi 17,5 miljonit uut autot. Tänavuseks ennustab Berylls läbimüüki 17,1 miljonit autot ning 2028. aastaks 14,3 miljoni suurust müüki. Teisisõnu kuhtub USA
uute autode turg kümne aastaga tubli
kuuendiku võrra.
Teistes arenenud majandusega riikides
ei erine olukord analüütikute hinnangul
sellest eriti. Bloomberg avaldas nädal tagasi põhjaliku loo autonduse tipust, kus
toodi näiteid urbaniseerunud noortest
Saksamaal, kes ei taha enam autot omada.
Veelgi enam: nad ei taha ka autoga sõita.
Saksamaal on autojuhiloa taotlejate
arv teinud vähikäiku juba kümmekond
aastat. Mullu sai loa 0,8 miljonit noort
(17–25aastast) sakslast. Aastal 2006 oli see
arv poole suurem – 1,2 miljonit.
Linlased ei taha enam autot omada

Suurtes linnades kasutatakse autostumise mõõtmiseks sõidukilomeetreid elaniku kohta. See kilomeetrite arv on suures hulgas linnades – London, Stockholm,
Atlanta, Houston jpt – vähenenud juba
1990. aastatest saadik. Põhjus on tegelikult lihtne: noorel linlasel pole enamasti
autot lihtsalt vaja ning sellest on rohkem

Aina kasvavast jagamismajandusest
loodetakse
lõigata dividende siis, kui
traditsiooniline
autotootmine
kahaneb.

tüli kui tolku. Jõudsalt on arenenud ühistransport ja tekkinud on ka kergliiklusteede võrgustik, samas kui autopidamise
muudavad ebamugavaks kallis parkimine, tipptunniummikud, jalakäijate alad
ja liikluse rahustamise meetmed (ringid,
lamavad politseinikud), mis auto kiiruse
eelise täiesti ära võtavad.
Autot enam ei omata, seda renditakse,
kui vaja. Nii pääseb auto omamisega seotud kulutustest, mida on tegelikult päris palju: liisingumaksetest kindlustuseja remondikuludeni. Auto ei ole enam asi,
mida on prestiižne omada, vaid pigem
ebavajalikult kallis kodumasin, mida läheb liiga harva tarvis selleks, et selle alla
raha kinni panna.
Loomulikult on maailmas kohti, kus
autode hulk ikka veel kiirenevas tempos
kasvab ning need ei ole sugugi vähetähtsad turud – näiteks Hiina. Kuid Hiina turu
eripära on omamaiste elektriautode plahvatuslik levik ja üleüldse odavama otsa autode ehk siis kodumaiste ettevõtete taskukohase toodangu eelistamine.
Tuleviku auto sõidab ise

Niisiis on suured Euroopa, USA ja Jaapani autotootjad fakti ees: kohe kättejõudva
või mõne arvates juba tegelikult mööda
läinud autonduse tipu tõttu on edaspidi
oodata läbimüügi kahanemist. Tuleb aeg,
kus ei saa rajada äriplaani sellele, et müüa
igal aastal lihtsalt rohkem kui eelmisel.
Sama kehv perspektiiv on ka see, et rikkaliku varustusega luksuslikud mudelid
on tulevikus palju vähem populaarsed kui
lähiminevikus. Kui auto on vaid lühiajaliselt üüritav ese, millega hädavajalik sõit
ära teha, mitte “ratastel kodu”, ei ole sinna palju “kelli ja vilesid” vaja. Keegi ei taha
nende eest juurde maksta. Jagamismajanduse auto on põhimõtteliselt lihtne baasmudel, millel, tõsi küll, on kõik kommuni-

katiivsed lisad alates bluetooth-ühendusest.
Mis tuleviku auto kohta
veel teada on? Üks on kindel: see sõidab
ise. Autofirma, kes praegu ei panusta isesõitvate autode arendamisse, on surnud
autofirma. Rahasummad, mis maetakse
isesõitvate autode arendamisse, on tohutud; juba võime investeerida sellesse vältimatult kätte jõudvasse arengusuunda,
mis eristab n-ö sikke lammastest.
Nutikamad teevad selles vallas koostööd mõne teise ettevõttega. Alphabeti
isesõitvate autode haru Waymo projekti,
mis seda võidujooksu juhib, on kaasatud
Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover ja Honda
Motor. Daimler teeb koostööd Boschi, Nvidia ja Herega. GMi sõlmedetootjast Aptivist, mis vahepeal isegi pankrotiohus
oli, on võrsunud isesõitvate autode vallas suur tegija, kelle kampa kuuluvad sellised autotootjad nagu PSA, Renault, Nissan ja BMW.
Investeeringud jagamismajandusse

Tuleviku auto omandisuhe on samuti tõenäoliselt teine kui tänapäeva või mineviku
autol. Vähemalt suurel osal neist. Beryllsi
prognoosi kohaselt on kümne aasta pärast ligi miljon autot USAs ühisomandis.
Neid jagatakse ja kasutatakse nii, nagu parasjagu vaja läheb. See number võib igaaastase läbimüügi taustal tunduda küll
esialgu väike, aga see on analüütikute arvates alles algus.
Niisiis võib autofirma juhtidele tunduda mõistlik panna raha ka jagamismajandusse. Sellest aina kasvavast majandusharust loodetakse lõigata dividende siis,
kui traditsiooniline autotootmine kahaneb. Daimler hankis näiteks osaluse Saksa firmas, mille nimi on CleverShuttle. Sisuliselt on see sõidujagamisteenus nagu
Uber, kuigi mõnevõrra vähem taksotee-

nust meenutav. Kahe tegutsemisaastaga on CleverShuttle
kasvanud viies Saksa linnas
650 000 kasutajaga võrgustikuks. Daimleri kõrval on ettevõtte teine suur investor rongifirma Deutsche Bahn.
Daimler proovib üldse lüüa
kaasa võimalikult paljudes jagamismajanduse ettevõtetes. Näiteks on see
investeerinud Londonis, Amsterdamis ja
Berliinis tegutsevasse sõidujagamisteenusesse ViaVan ja autorenditeenusesse car2go. Viimane liitus märtsis ettevõttega
DriveNow, mis kuulub BMW-le. Kaalul on
nii palju, et rivaalitsevad autofirmad koostööd ei põlga. “Autoajastu pioneerina ei jäta me tuleviku linnade liikluse vormimise
tööd teistele,” märkis Daimleri tegevjuht
Dieter Zetsche pressiteates.
13 Euroopa linnas kokku 6000 autot
minutihinnaga rentiv DriveNow tegutseb
juba seitsmendat aastat, kuid on endiselt
kahjumis. Firma käive moodustas BMW
kontserni kogukäibest väiksema osa kui
üks promill ning jättis suurettevõtte majandustulemuste ülevaates ümardusjäägi mulje.
Kuid BMW enda arvutused näitavad,
et DriveNow on osa tulevikust, kus juba
kümne aasta pärast tehakse tervelt kolmandik sõite autojagamis- või renditeenuse toel. Seega võib sealt saadav tulu kompenseerida vähenevat tulu autode tootmisest.
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Elektriautod tulevad appi

General Motors
USA suurtootja aktsia kaupleb
37,3 dollari juures, 14% madalamal
viimase viie aasta tipu hinnast, mille aktsia saavutas mullu oktoobris.
Aktsia hinda on hoidnud all ähvardav kaubandussõda Mehhikoga,
sest Mehhiko on GMile tähtis tootmisbaas ja sama tähtis turg. USAMehhiko äsjane kaubandusdiil kergitas seetõttu aktsia hinda terve
dollari võrra ning annab lootust, et
kõige hullem vastasseis on möödas. Ka raha neelanud Opeli müük
on firma bilanssi turgutamas. Siiski
arvab enamik analüütikuid, et GM
on mitte “osta”, vaid “hoia”. Tuleviku
hinna ja tulu suhe on 6,25.

Kümne aasta pärast prognoositakse Hiinas juba 8 miljoni elektriauto müüki. Sel ajal
küündib elektriautode müük
kogu maailmas juba 20 miljoni piirimaile.
Prognoositakse, et Hiinast
saab selle sajandi Detroit, ning
sealne kasvav autoturg on üks
põhitegureid, mispärast arvatakse, et ehk läheb autonduse tipuni veel mõni aasta aega.
Ühtlasi selgitab see, miks ehitavad oma tehaseid Hiinasse
pea kõik autotootjad.

Akutehnoloogia täieneb pidevalt ning igal aastal tuleb turule üha suutlikumaid ja pikema
sõiduteekonnaga autosid.
Praegusele liidrile Tesla Model S-ile hingab kuklasse juba Jaguar I-Pace oma 470kilomeetrise sõiduulatusega. Müügiliidri Nissan Leafi kannul on
BMW i3 ja Volkswagen e-Golf.
Vaieldamatu juhtriik elektriautonduses on Hiina. Mullu üle maailma müüdud miljonist elektriautost osteti pooled Hiinas.

Selge tendents on autofirmade investeeringud elektriautodesse. Autoajastu koidikul
oli elektrimootor sisepõlemismootori tõsine konkurent, 100
km/h kiiruse piiri ületas esimesena just Prantsuse elektriauto, seda juba aastal 1899.
Järgnenud sajandil domineerisid bensiini- ja diiselmootoriga autod, kuid nüüd
tuleb elekter võimsalt tagasi.
Pea igal autotootjal on tootmises oma elektrimootoriga mudel, mõnel koguni sari.

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

REKLAAM

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

9 kuud

Danske Bank

17,5

miljoni uue auto müük
USAs 2016. aastal jääb
Beryllsi abalüütikute
hinnangul riigi laeks.

1 aasta

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

-

200

Toyota

Tallinna Äripank (1)

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

200

Citadele Pank

-

-

-

0,01

0,01

0,15

0,25

0,55

-

Jaapani kontserni USA turul noteeritud aktsia hind kõigub
126 dollari juures, kümmekond protsenti madalamal 2015.
aasta kevadel saavutatud tipu hinnast. Toyota aktsiat peavad analüütikud autotööstuse n-ö turvasadamaks – st kui
mõnel investoril on vaja tingimata autotööstuses positsioon
võtta, aga ei oska otsustada, kus täpselt, tuleks valida Toyota. Tuleviku hinna-tulu suhe on aktsial 8 ja analüütikute enamiku arvamus “hoia”.

Inbank

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

Tata Motors
India kontserni, Jaguar Land
Roveri omaniku NYSE-l noteeritud aktsia hinna tipp jäi sarnaselt
teistega 2015. aasta kevadesse.
Toona maksis aktsia koguni 49
dollarit, praegu on hind kõigest
18,6 dollarit ehk 38% tipphinnast.
Kõvasti raha on neelanud kahe
Briti automargi reorganiseerimine, samuti lõppes fiaskoga kuulsa
odavauto Tata Nano projekt. Tata
hinna-tulu suhe on suurtest autotootjatest ainsana üle märgiliseks
peetava 20 taseme, nimelt 21.
Tata aktsia on ka ainus, mida pea
üksmeelselt osta soovitatakse.

Jooksev hoius EUR, %
keskmiselt
kuu jäägilt
Danske Bank

150
500

Tähtajaline hoius USD, %

kuu
püsijäägilt

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

-

0,00

Tallinna Äripank (1)

-

0,00

Citadele Pank

-

-

Inbank

-

-

1 kuu

2 kuud

3 kuud

Danske Bank

6 kuud

9 kuud

1 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Tallinna Äripank

0,05

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

200

Citadele Pank

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (1) personaalpanganduse klientidele;
Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd 0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank Narva mnt. 63/1, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001,
e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

Tallinna Äripank Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8066, faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE EMITEERITUD VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

lunastamine

REKLAAM

kupongimäär

intressimaksed

nominaal, €

emissiooni
maht, €

kauplemiskoht
-

Creditstar

EE3300111517

1.06.2019

8,00%

kvartaalne

1 000

1 000 000

Creditstar

EE3300111533

1.06.2020

11,00%

kvartaalne

1 000

25 000 000

Storent Investments

LV0000802304

30.06.2020

8,00%

kvartaalne

100

10 000 000

Riia börs

Tomson Holding

EE3300111269

15.08.2020

12,00%

kvartaalne

100

2 400 000

-

Endover Fabrik

EE3300111491

17.10.2020

11,00%

kvartaalne

100

7 500 000

-

IuteCredit Europe A11

EE3300111442

15.02.2021

12,00%

kvartaalne

100

5 000 000

-

Creditstar

EE3300111525

1.06.2021

12,00%

kvartaalne

1 000

10 000 000

-

PlusPlus Capital

EE3300111509

31.08.2021

10,00%

kvartaalne

100

5 000 000

-

Mainor Ülemiste

EE3300111343

5.04.2023

5,50%

kord poolaastas

100

10 000 000

First North

Admiral Markets
(allutatud)

EE3300111251

28.12.2027

8,00%

kord poolaastas

100

1 826 800

Tallinna börs

Tabel on esitatud turuülevaate andmiseks ja ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumisena.

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 230, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu

Ford
USA kontserni aktsia on viimastel aastatel silmanähtavalt vähikäiku teinud. 2014. aasta augustis küündis aktsia hind 17,4 dollarini,
nüüd vaevalt 10 dollarini, seega viimase viie aasta tipust on järele
antud tervelt 43%. Ka Fordi aktsiat tõstis USA-Mehhiko kaubanduslepe mõnekümne sendi ehk 3–4% võrra.
Fordi põhiline probleem tundub olevat selles, et tulu poolt aastaid
turgutanud kastika F-150 müük lööb küll pidevalt uusi rekordeid,
aga tulevikuperspektiivi on sel mudelil vähe ning teised mudelid ei
aita seda ka kuigivõrd.
Tuleviku hinna-tulu suhe on 7,2 ja analüütikute arvamus enam-vähem üksmeelne “hoia”.

Tööstuse

07.11.2018–08.01.2019
Kestus: 4 päeva

Kerttily Golubeva

€

1699 € (km-ga 2038,80 €)
Kehtib kuni 06.09.2018

Tavahind: 1799 € (km-ga 2158,80 €)

FONDID

REKLAAM

Luminor Pensions Estonia

29.08
ost

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

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

fondi maht

Luminor A Pensionifond, EUR

1,17

1,17

1,17

3,50

2,22

6,14

3,79

4,71

Luminor A Pluss Pensionifond, EUR

1,03

1,03

1,03

5,75

3,75

10,4

5,74

6,36

37 432 026,99

Luminor B Pensionifond, EUR

1,01

1,01

1,01

2,07

0,33

2,15

2,08

2,87

24 630 999,85

Luminor C Pensionifond, EUR

0,88

0,88

0,88

1,70

-0,93

-1,09

0,33

1,6

13 051 331,24

Luminor Aktsiad 100 Pensionifond, EUR

1,66

1,69

1,68

7,81

4,89

14,51

7,57

8,16

13 536 706,60

Luminor Intress Pluss Pensionifond, EUR

0,80

0,82

0,81

1,98

-0,17

1,33

1,67

3,07

2 578 595,69

Luminor Pensions Estonia AS Liivalaia 45, Tallinn 10145, tel 628 3300, faks 710 1251, info@luminor.ee, www.luminor.ee

Hankejuhtimise
meistriklass
tööstuses

Kuidas muuta hanketegevus kuluefektiivseks?
· Hanketurg – võimekuse ja võimaluste hindamine · Hankedokumentatsiooni
koostamine ja hankekorraldus · Ostujuhtimine läbi pakkumuse ja nõudluse
· Lepingu tulemuslikkuse hindamine

Info ja registreerimine: Harri Jõgis | tel: 667 0283 | e-post: harri.jogis@aripaev.ee | akadeemia.aripaev.ee

238 339 437,40
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toimetaja Liina Laks
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN
52 nädalat

Volkswagen
on jälle huvitav

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

1225,99
1305
1260
1121

Diisliskandaalis kõvasti raputatud Volkswageni aktsia
muutus soodsa hinna ja hea väljavaatega taas huvitavaks.
Ostsin Volkswageni aktsiaid 2016. aasta
jaanuaris ja müüsin kolm kuud hiljem sisuliselt sama hinna juures, millel see kaupleb praegugi. Uskusin aktsiaid ostes, et aktsia hinna põrmustanud diisliskandaal on
möödas ja selle järelmõju juba hinnas sees.
Nii aga polnud: skandaal jätkus pikalt.
Õnneks suutsin väljuda ostukohast siiski
5% kõrgemal ega kandnud kahju. Küll aga
jõudsin toona tõdemuseni, et pole mul vaja selliseid spekulatiivseid panuseid teha.
Nüüd olen vaadanud Volkswageni aktsiat pilguga, et võiksin uuesti investeerida,
kuid seekord juba väärtuspõhise investori,
mitte lühikese vaatega spekulandina.

Panin tähele, et ma ei
ole kohalikul
turul ainus,
kes neil päevil
Volkswageni
aktsiaid noolib.

1170
10

Varasem tipp on püüdmata
Volkswageni aktsia hind eurodes
250

150

+0,79%

100

väärtus 316 493,89 eurot
62% aktsiad / 30% raha / 8% võlakirjad

29.08.2018

Lerøy Seafood
Facebook
Tallinna Sadam
Altria
Baltic Horizon
EfTEN Real Estate Fund III
Microsoft
Apple
Berkshire Hathaway
Equinor
Apranga
Tallink
Ryanair
EWZ

te juhid juba lati kõrgemale tõstnud. Arvatakse, et selleks tähtajaks suudab kogu VW
grupp (lisaks Volkswagenile ka Škoda, Audi
ja Seat) toota 3 miljonit elektriautot.
Hea alus hinna tõusuks

Tootmise suurendamist tõukab nõudluse
kiire kasv Euroopas ja Hiinas, ennekõike
just viimases, kus valitsuse toetused katavad ligi kolmandiku auto hinnast.
Lisades veel äsja lõppenud tootmiskulude kärpimise programmi, mis tõi häid
tulemusi, ning kevadel ametisse asunud
uue tippjuhi, kelle suhtes on investoritel
suured ootused, saamegi päris hea platvormi aktsia hinna tõusuks.
Panin tähele, et ma ei ole kohalikul turul ainus, kes neil päevil Volkswageni
aktsiaid noolib. Igakuiseid fondide kuuülevaateid sirvides jäi silma, et uue investeeringuna soetas juulis Volkswageni aktsiaid ka LHV Maailma Aktsiad Fond. Teades veidi selle fondi juhi aktsiate valiku
kriteeriume, on minu hinnangut toetav
tõik seegi.

30.08

USD

Värvilised metallid

29.08

USD/t

Nafta IPE, bbl

77,57

Alumiinium LME

Nafta NYMEX, bbl

69,71

Vask LME

Mootoribensiin, t

750

Diislikütus, t

1,2
0,9
0,75
0,3
0,0
0,0
–0,1
–0,1
–0,2
–0,32
–0,4
–0,5
–0,7
–2,2

Viimased tehingud
Ostis: 26. juulil 30 Facebooki aktsiat hinnaga 178,3 USD aktsia kohta. Tehingusumma
oli 5350,05 USD ja tehingutasu 16,37 USD.
Märkis: 4. juunil (väärtuspäev 12. juuni) 2431
Tallinna Sadama aktsiat hinnaga 1,7 €. Tehingusumma oli 4132,7 € ja tehingutasu 0 €.

PANE TÄHELE
Admiral Markets tahab saada
pangaks.

SINU ARVAMUS

Baltic Horizon Fundi võlakirjad
jõudsid börsile.

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

Harju Elekter kasvatab 2,4 miljoni eurose investeeringuga Leedus
tootmisvõimsust.

693,25

Tallinn
aktsia

muutus
eelm, %

Arco Vara

1,330

Baltic Horizon Fund

1,275
0,222

0,00

0

15,6

0

0

1,160

3,45

3510

15,0

4,960

1,21

12800

22,6

10,950

1,83

31690

15,3

2143
6080

Plii LME

2086,25

Nikkel LME

13492,5

30.08
sulgemishind, EUR

Baltika

Kerge kütteõli, t

682

Tina LME

19025

EfTEN Real Estate Fund III

Masuut (1% väävel), t

428

Tsink LME

2517,5

Ekspress Grupp

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

2,635

30.08

nael = 453,59 g

Harju Elekter

Väärismetallid

30.08

LHV Group

P/E

ROE

P/B

-0,75

6500

13,1

6,8%

0,92

0,01

15300

-

-

-

-7,9%

2,09

3,9

0,23

16,3

1,6

5,0

5,6%

1,26

4,8%

HKScan

2,66

-0,56

13,0%

2,01

1,5%

Huhtamäki

30,99

-1,12

17,0

9,1

13,4%

1,39

10,70%

Kesko

50,40

-0,83

24,2

2,6

18,9

5,4%

1,01

5,94%

Neste Oil

74,86

-0,77

19,5

4,5

2,3

1197,46

Olympic EG

1,550

2,58

160

7,7

22,5%

1,54

0,00%

Nokia

4,85

-0,90

1,8

3,9

14,1

8,1%

1,13

0,00%

Olvi

31,60

0,00

-0,5%

1,06

0,00%

Stockmann

4,15

-1,54

40,0%

2,86

26,52%

Stora Enso

16,06

0,09

-13,2%

0,63

0,00%

UPM-Kymmene

33,06

0,49

2,91%

5,71

-1,13

61,9

Silvano FG

2,640

0,00

30360

Skano Group

0,486

0,00

0

Tallink Grupp

1,030

-0,49

19610

14,6

5,8%

0,85
1,543

14,521

373,25

Tallinna Sadam

VALUUTA
Austraalia dollar

AUD

1,601

Singapuri dollar

SGD

1,593

Bulgaaria leev

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,896

Hiina jüaan

CNY

7,973

Šveitsi frank

CHF

1,132

Hongkongi dollar

HKD

9,148

Taani kroon

DKK

7,456

INR

82,89

Tai baat

THB

38,165

RON

10,644

Tšehhi kroon

CZK

25,759

Türgi liir

TRY

7,875

Ungari forint

HUF

326,53

USA dollar

USD

1,166

4,296

Bitcoin/USD

USD

6839,78

4,642
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EUR/RUB

79,363

6,5

2,015

0,750

73,640

53,591

1,979

10,150

0,49

47460

27,5

8,0%

1,96

3,55%

Tln Kaubamaja

9,100

0,00

88540

12,4

16,6%

1,961

6,92%

Trigon PD

0,450

0,00

0

-7,3%

1,12

0,00%

Tallinna Vesi

Rumeenia leu

4,3

62200
45000

1300

PLN

2,6

1,07

13660

Poola zlott

3,4

2,8

-0,99

3,16

9,724

0,5

1,010

0,00

1296,36

Elisa

9,350

1,580

NOK

4,5

22,06

0,730

KRW

3,0

Fortum

Pro Kapital Grupp

Norra kroon

3,7

0,8

6,0%

PRFoods

Korea won

3,9

34,6

0,66

787,99

1,515

15,6

-0,16

6,2

966,47

129,79

0,00

1,86

0,9

Pallaadium NYMEX

JPY

6,56

Citycon

8,0

Plaatina NYMEX

CAD

Alma Media

19,2

2336

Kanada dollar

divid.
tootlus

-1,83

322,6

India ruupia

P/B

0,03

Kakao NYBOT, USD/t

Hõbe COMEX

P/E

7,53

Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t
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hind, EUR

muutus
eelm, %

37,01

4,4%

0,0%

30.08

aktsia

Finnair

Kuld COMEX

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

0,8%

Helsingi

4,36%

98,65

Nisu NYSE LIFFE, USD/t

divid.
tootlus

Nordecon

USD/unts, unts = 31,105 g

Merko Ehitus

käive,
EUR

Kohv NYBOT, USc/nael

EUR/SEK
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1319,04
1187,36

BÖRS

Kütused

Jaapani jeen
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Ameerika Ühendriikide investeerimispanga Morgan Stanley kolmapäeval avaldatud prognoosi
järgi on Amazoni aktsial kasvuruumi veel 2500 dollarini, kirjutas CNBC.
Morgan Stanley analüütiku Brian
Nowaki seatud ülikõrge hinnasiht
ootab netikaubanduse liidri väärtpaberilt tõusu üle veerandi. See
muljetavaldav hinnakasv lennutaks Amazoni aktsiate turuväärtuse alles mõne nädala eest rekordilise triljoni dollarini jõudnud
Apple’ist mööda.
Nowaki sõnul aitavad Amazoni
kiirelt kasvavad ja kõrge marginaaliga suured tuluallikad (nt reklaamimüük, pilveteenused ja tellimuspõhised teenused) firmal
oma kasumlikkust pidevalt kasvatada. Tema hinnangul suureneb
nende harude kasum tänavuselt
25 miljardilt dollarilt 2020. aastaks lausa 45 miljardile dollarile.
Amazoni väärtpaber on sel aastal
kallinenud 65% ning jätnud seljataha 8% tõusnud S&P 500 indeksi. Kolmapäevase kauplemispäeva lõpetas aktsia 3,38% kõrgemal,
hinnaga 1998,10 dollarit.

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

ALLIKAS: THOMSON REUTERS

BÖRSIKAUBAD

04

Amazonile ennustatakse
triljonifirma väärtust

PORTFELL

140,7

27.08.2014

02

KAUBANDUS

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud
tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida
ta investeerib 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.

päevane muutus

Esiteks on nüüdseks selge, et ehkki diisliskandaalil oli kontsernile oma mõju, kui
arvestada mainekaotust ja trahve, ei olnud mõju algselt kardetud ulatusega. Näiteks müüginumbreid ei mõjutanud skandaal pea üldse, isegi mitte diiselmootoriga
autode müüginumbreid.
Seega pole praegu, pärast ajutise iseloomuga kahju kandmist, ettevõte sugugi
kehvemas seisus kui kevadel 2015, mil aktsia eest oldi nõus maksma 240 eurot. Praegune hind on aga kõigest 59% toonasest.
Ehk ei tasuks tõesti oodata kiiret taastumist kolme aasta taguse tipphinnani,
kuid enamik aktsiat katvaid analüütikuid
on oma hinnasihi seadnud teisele poole
200 eurot – see on täiesti mõistlik tase ja
praegusest kolmandiku võrra kõrgemal.
Praeguse hinnaga on aktsia tuleviku hinna-tulu suhe 6,2, mis on väga hea.
Autotööstuse sektor on praegu ebapopulaarne ja seetõttu on autotootjate aktsiad
üldse atraktiivse P/E tasemega. Ära ei saa
unustada ka ligi 3% dividenditootlust, mis
makstakse aktsia hoidmise eest peale.
Lisaks paistab nii, et ettevõte on suutnud tupikusse viivalt diislirajalt edukalt säravale ja puhtale elektriautode alleele keerata. Esialgne eesmärk oli toota aastal 2025
miljon elektriautot. Praeguseks on ettevõt-
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perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

HIND

200

Ettevõte pole üldse kehvas seisus

+0,67%

1350

Yit

aktsia
Grindeks
Latvijas Gaze
Olainfarm
SAF Tehnika

Ekspress Grupp

+3,45%

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

3,0

2,5

0,4

0,0

14,7

2,1

2,6

15,9

2,0

3,5

1,2

0,0

Vilnius

30.08

aktsia
hind, EUR

Riia

18,0

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.
tootlus

30.08

Apranga

2,240

-0,44

Novaturas

11,250

-1,83

divid.
tootlus

Klaipedos Nafta

0,516

-0,39

9,9

1,0

8,6

Linas Agro

0,100

0,00

6,2

0,3

0,0
6,4

10,7

2,4

7,6

4,6

7,1

1,43

7,8

0,5

2,143

Panevezio Statybos Trestas

0,960

2,13

13,7

0,4

10,3

0

12,2

1,3

-

Rokiškiu Suris

2,540

0,00

10,6

0,7

3,9

7

0

9,8

1,0

3

Siauliu Bankas

0,504

0,00

7,6

1,2

0,8

3,5

0

27,6

1,1

19,143

Snaige

0,160

0,00

1,2

0,0

Novaturas

–1,83%
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