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Tänases Puhkepäevas:

Kinnimakstud

Sylvesteri endiste suur-
omanike asutatud
ASi Tahku Invest plaan
rajada Pärnumaa Tahku-
ranna valda kaubasadam
on valla vastuseisu tõttu
läbi kukkumas. Tahkuranna
vallavanema Eeri Tammiku
sõnul tuleb sadama rajami-
seks muuta kõigepealt
valla ja kogu maakonna
üldplaneeringut. lk 6

Tahkuranna vallavanem Eeri Tammik.

Rahahädas Tallinna linn
otsustas eile panna müüki
linna ainsa kasumit toova
ettevõtte AS Signaal aktsiad.
Linnavolikogu eilsel istungil
otsustati määrata Signaali
2000 aktsia alghinnaks
33,2 miljonit krooni. lk 2

Tallinn loob linna
kinnisvara haldajat

Tallinn loob linna
kinnisvara haldami-
seks äriühingut, mis
abilinnapea Toomas
Vitsuti sõnul kuuluks
täielikult linnale. lk 8

auto

Uus täisteenusliising ....................  lk 9

Oliver homme
esietendustules

Kaksteist Eesti suurt
meediaettevõtet saatis
eile ajakirjanikud Egiptu-
sesse turismifirma poolt
kinnimakstud reisile, mis
on vastuolus ajakirjan-
duseetikaga.

lk 4–5, 17

Andri Maimets Postimehest, Ene Veiksaar TV3st, Marii Karell SL Õhtulehest ja Katrin Streimann ajakirjast Eesti Naine eile hommikul Tallinna lennujaamas.

Tahkuranna vald vastu
sadama rajamisele

Pealinn paneb
Signaali müüki

Toomas Vitsut

III sambaga võib suurt
raha teha
Kui II pensionisamba investeeringud
on konservatiivsed, siis III sambaga
saab võtta väga suuri riske. lk 15
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Signaal toob
kasumit
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Rahahädas Tallinna linn otsustas eile
panna müüki linna ainsa kasumit tootva
ettevõtte ASi Signaal aktsiad.

Tallinn paneb kasumit
andva Signaali müüki

MÜÜK � Vitsut ei pea kasumlikkust loobumise argumendiks

Gea Velthut-Sokka
gea.velthut-sokka@aripaev.ee

Tallinna linnavolikogu ot-
sustas eilsel istungil määrata
Signaali 2000 aktsia alghinnaks
33,2 miljonit krooni. Kõigi eel-
duste kohaselt peaks enampak-
kumise võitjaga leping sõlmi-
tama juba detsembris.

Liiklusmärkide paigalduse,
teekatte märgistustööde ja foo-
ritöödega tegeleva firma selle
aasta üheksa kuu kasum oli 4,2
miljonit krooni ja käive 23 mil-
jonit.

Tallinna abilinnapea linna-
pea ülesannetes Toomas Vitsut
ütles, et Signaali kasumlikkus
pole argument plaanitud müü-
gi ärajätmiseks. Tema sõnul on
Signaali puhul tegemist ettevõt-
tega, mida pole linnal oma põ-
hiülesande täitmiseks vaja.

“Kui linnale kuuluks jäätise-
tehas, mis toodaks kasumit -
mis oleks sellel seost linnava-
litsemisega? Kasumlikkus pole
argument,” lausus Vitsut.

Signaalil on riigihanke kon-
kursil võidetud leping, mis an-
nab firmale järgmisel aastal vä-
hemalt 12 miljoni krooni eest
käivet.

Tallinna linna äriühingute
järelevalve osakonna juhataja
Vello Ervini sõnul on lepingu
järgi garanteeritud 7,3 miljoni
eest teenuste osutamist linna-
le, lisaks tuleb liikluskorraldus-
vahendite paigaldamisest ca 5
miljonit krooni juurde.

“Huvi firma vastu on. Juba
praegu helistatakse ja küsitak-
se tingimusi,” kinnitas Ervin.

Tallinna linnavolikogu liige
Kaupo Reede võrdles Signaali
müüki taksoviina ostmisega,
kusjuures viina ostmiseks
müüakse maha isa kallis käe-
kell.

“See tehing on tõeliselt ma-
gus maiuspala igale ärimehele,

kes natukenegi konkureerida
viitsib,” kommenteeris  Res
Publica fraktsiooni esimees
Reede. “Signaal teenib keskmi-
selt 10 miljonit kasumit aastas,
lisaks on tal veel omakapitali ja
kinnisvara 20 miljoni eest. In-
vesteeringu teeniks tagasi poo-
leteise aastaga.”

Tema sõnul on põhjendama-
tu Kesk- ja Reformierakonnast
koosneva linnavalitsuse põh-
jendus, et linn ei peaks tegele-
ma äriga. “Miks mitte, kui see
toob linnale raha sisse ja seda
kasumit saab kasutada linna
arenguks,” imestas Reede.

ASi Signaal juhatuse esime-
he Ats Tamme hinnangul küsib
linn ettevõtte eest põhjendama-
tult kõrget hinda ning Tamm
ennustab enampakkumise läbi-
kukkumist. Tamme sõnul oleks
24 miljoni kroonise omakapi-
taliga ettevõtte normaalne
müügihind maksimaalselt 28
miljonit krooni.

Tamm märkis, et erinevalt
2001. aastast, mil Signaali
müük esimest korda päevakor-
ral oli, ei ole seekord potent-
siaalsed ostjad tema poole info
saamiseks pöördunud. “Lem-
minkäinen korra uuris, kuid
neid huvitaks vaid meie teede
märgistamisega tegelev osa,
ülejäänu oleks neile liigne,”
nentis ta.

Tamm oleks ise valmis Sig-
naali ostuks pakkumist tegema,
kui alghind oleks madalam.
Praeguse hinna juures veniks
tasuvusaeg tema arvutuste ko-
haselt 6–7 aasta peale, lisaks
tuleks põhivarasse investeerida
vähemalt miljon krooni aastas.

“Linnavalitsus vaatab eelmi-
se aasta 11 miljoni kroonist ka-
sumit, kuid olgem ausad, see
oli seotud kohalike omavalit-
suste valimistega. Keskmine
kasum on meil siiski vaid 4–5
miljonit,” kinnitas ta.

Signaal kasvatab jõudsalt
kasumit ja käivet

ASi Signaal majandus-�
tegevus, mln kroonides

Allikas: AS Signaal
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Liikluskorraldusvahendeid (foorid,

liiklusmärgid, teekattemärgistus)

valmistav, paigaldav ja hooldav

ettevõte Signaal moodustati 30

aastat tagasi. Aastast 1998

tegutseb 100% Tallinna linna

omandis oleva aktsiaseltsina. �

Signaal kasutab Tallinnas, Liimi 3

asuvat 10 000 m² suurust

kinnistut, millel asub 3000 m²

tootmispinda, millest Signaal

kasutab aktiivselt 1200 m² (sellest

laopinda 120 m²), ülejäänu on

antud pikaajalisele rendile.

omatoodang:
�	liiklusmärgid

�	piirded, postid,

	 portaal- ja konsoolkandurid

�	liiklusmärkide paigaldus

�	ajutiste liiklusmärkide rent

�	fooride ehitus ja remont

�	teekattemärgistus

KÄIVE

KASUM

seisuga 1. jaanuar 2003

aktsiakapital	 6,2 mln kr
omakapital	 24,3 mln kr
põhivara �
jääkmaksumus	 8,3 mln kr
käibevara	 18 mln kr

1998 2000 2002

1998 2000 2002

49,3
mln kr

11,3
mln kr

Signaali töömehed eile Tallinnas Rahumäel valgusfoori
paigaldamas. Foto: Andras Kralla

Saaremaa keskkonnatee-
nistus sõlmis keskkonna-
investeeringute keskuse
(KIK) raha kasutamiseks
lepingu oma töötaja
firmaga, lepingut ei
täidetud.

Kui Eesti Mereinstituudi
teadlased tahtsid eelmisel nä-
dalal MTÜ Pidula töötajatega
kokku leppida samasuviste siia-
kalade märgistamises enne
merrelaskmist, selgus, et pole-
gi mida märgistada, sest kala
lihtsalt ei ole, kirjutas portaal

Saare keskkonnatöötajad võtavad
raha olematute kalade eest

saarlane.ee viitega ajalehele
Meie Maa.

Ometi eraldas KIK Saaremaa
keskkonnateenistusele tänavu
270 000 krooni siiamarja ko-
gumiseks, selle inkubeerimi-
seks ning seejärel 70 000 noor-
siia merre asustamiseks. Selle
töö tegemiseks sõlmis kohalik
keskkonnateenistus MTÜga 26.
septembril ka lepingu.

Meie Maa andmeil on Re-
formierakonna ridadesse kuu-
luva kehakultuuriharidusega
Raivo Kallase juhitav Saaremaa
keskkonnateenistus mitu aastat

valinud siia taastootjaks MTÜ
Pidula.

1997. aastal asutatud MTÜ
Pidula üheksaliikmelisse juha-
tusse kuulub ka Saaremaa kesk-
konnateenistuse juhataja Rai-
vo Kallase alluv, keskkonnatee-
nistuse jahindus-kalandusspet-
sialist Jaan Ärmus.

Saaremaa keskkonnateenis-
tuse juhataja Raivo Kallas kin-
nitas, et teenistus pole tänavu
siia taastootmise eest kellelegi
veel sentigi maksnud.

MTÜ Pidula tegevjuht Jaa-
nus Tähe seletas, et mingi pa-

rasiidi leviku tõttu Karujärves
olevat kesksuvel enamik noor-
siigu Pidula tiikidesse üle vii-
dud, haigus tulnud aga Karu-
järvest kaasa ja ei allunud ka
ravile.

Eesti Mereinstituudi direk-
tor Toomas Saat ütles aga, et
kuna haigus ilmnes alles siis,
kui oli vaja hakata neid merre
laskma, on tegu väga kahtlase
looga. Varem olevat väidetud,
et mingid loomad on kalad ära
söönud.

Saat kahtleb, kas seda kala
üldse oligi. ÄP Online

MicroLinki kvartali puhaskasum oli
12,3 miljonit krooni
Baltimaade juhtiv IT-ettevõte MicroLink sai septembris lõppe-
nud kvartalis 219 miljoni kroonise konsolideeritud käibe juu-
res 12,3 miljonit krooni puhaskasumit.

“Tegu on seni suurima kvartalikasumiga ettevõtte ajaloos.
Kontserni käive tõusis vaatamata sellele, et MicroLink müüs
juunis oma suure käibega arvutitootmise – alles jäänud ärilii-
nide käibe tõus kompenseeris selle,” ütles MicroLinki juhatuse
esimees Allan Martinson.

MicroLinki kvartali brutokasum oli 110 miljonit krooni, mis
on 45% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Kvartali kulu-
mieelne ärikasum (EBITDA) oli 42 miljonit krooni, mis on 27
miljonit krooni rohkem kui eelmisel aastal.

Politseiametnike Hummeriga kihutamise
kohta algatati kriminaalasi
Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust, selgitamaks, kas
möödunud nädalal rikkusid politseiametnikud maasturil
Hummer H2 siniseid vilkureid kasutades seadust.

“Kriminaalmenetlust ei ole alustatud ühegi konkreetse isi-
ku vastu, hetkel ei ole kriminaalasjas ühtegi kahtlustatavat,”
ütles riigiprokurör Heino Tõnismägi.

Ajakirjanduse andmetel sõitis 16. ja 19 oktoobril 2003. a
Saare- ja Lääne maakonnas alarmsõidukite loetelusse mitte
kuulunud AS Viking Motorsile kuuluv Hummer H2, millele
olid paigaldatud alarmsõidukitele ettenähtud erisignaalsead-
med – sinised vilkurid.

Skandia eksjuhid võivad minna kuueks
aastaks vangi
Rootsi peaprokurör Christer van der Kwast on otsustanud võt-
ta kolm kindlustusfirma Skandia endist juhti eeluurimise alla.

Need on Skandia endine tegevdirektor Lars-Eric Petersson,
endine asetegevdirektor Ulf Spång ja endine Skandia Livi te-
gevdirektor Ola Ramstedt, keda halvimal juhul ähvardab kuue-
aastane vanglakaristus.

Meestele pannakse süüks, et nad on kuritarvitanud omani-
ke usaldust. Samuti seda, et nad on firma raamatupidamises
püüdnud varjata enda ja oma sugulaste korterite luksusre-
mondi kulusid, mis ulatuvad kuni 13,5 miljoni Eesti kroonini
ja millest kui saadud soodustusest ei ole nad teatanud ka
maksuametile.

www.aripaev.ee

o n l i n e

päevatoimetaja
Kristina Traks

Uudiseid on miljoneid,
seega ei mahu kõik nad lehte…
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Reformierakonna lepe teadmistepõhisest
Eestist, mis pidi oktoobris allkirjad alla
saama, jääb vähemalt aasta lõpuni laager-
duma, sest pole praegusel kujul ettevõtja-
tele vastuvõetav.

Reformierakonna
lepe jääb aasta
lõpuni laagerduma

Inno Tähismaa
inno.tahismaa@aripaev.ee

Eesti ettevõtjad on Reformi-
erakonna paar nädalat tagasi
avalikustatud leppe suhtes
umbusklikud, sest see näeb ette
kasumist 10 protsendi eralda-
mist riiklikku teadusfondi.

Küsitletud ettevõtjatest ei
tervitanud Reformierakonna et-
tepanekut mitte
keegi. Ettevõtjad pa-
kuvad riikliku tea-
dusfondi asemel väl-
ja riskikapitalifondi,
kuhu riik võiks pan-
na seemneks raha
paarsada miljonit
krooni.

Pa k t e r m i n a l i
juht, ühiskondliku
leppe üks initsiaato-
reid Aadu Luukas
ütles eile, et Refor-
mierakonna lepe po-
le sellisel kujul alla-
kirjutamisküps. Te-
ma sõnul pole loogiline, et era-
kapital toetab vaid valitud vald-
kondi, nagu bio- või infotehno-
loogia. “Enamiku ettevõtete
jaoks pole see vastuvõetav,” üt-
les Luukas.

Tema sõnul on hea, kui in-
vesteeritakse tehnoloogiasse

ÜHISKONDLIK LEPE � Suurimat vastuseisu tekitab kasumist 10% eraldamine teadusfondi

Neile saadeti tutvumiseks
kokkuleppe tekst
peaminister Juhan Parts, suurettevõtja Aadu Luukas, EMT juht Peep
Aaviksoo, Merko nõukogu esimees Toomas Annus, Ühispanga juht Ain
Hanschmidt, Balti Laevaremonditehase juht Fjodor Berman, Elion
Ettevõtete juht Valdo Kalm, Pakterminali üks omanikke Anatoli Kanajev,
ettevõtja Rein Kilk, Koger & Partnerid juhataja Andres Koger, Kalevi juht
Oliver Kruuda, FKSMi nõukogu esimees Tiit Kuuli, suurettevõtja Jüri
Käo, E.O.S.i juht Arnout Lugtmeijer, suurettevõtja Toomas Luman,
suurettevõtja Rain Lõhmus, Baltika juht Meelis Milder, Riigikogu liige
Jaanus Marrandi, Eesti Telekomi juht Jaan Männik, Hansapanga juht
Indrek Neivelt, Tartu Õlletehase juht Tarmo Noop, Eesti Energia juht
Gunnar Okk, Skanska EMV juht Jaanus Otsa, Tallinki juht Enn Pant,
Saku Õlletehase juht Cardo Remmel, suurettevõtja Urmas Sõõrumaa,
suurettevõtja Endel Siff, Standardi juht Enn Veskimägi, Silmeti juht Tiit
Vähi, Sampo Panga juht Härmo Värk

Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Riigikogu liige Tunne Kelam,
keskkonnaminister Villu Reiljan, Riigikogu liige Ivari Padar,

Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor
Andres Keevallik, Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor Mati Heidmets,
Teaduste Akadeemia president Jüri Engelbrecht, Põllumajandusülikooli
rektor Alar Karis

Eesti Meedia juht Mart Kadastik, suurettevõtja Hans H. Luik, Maalehe
nõukogu esimees Jüri Ehasalu, ETV juht Ilmar Raag, TV3 nõukogu
esimees Matti Mihkelson, BNSi juht Kari Väisänen, Kanal2 juht Urmas
Oru, Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov

Ametiühingute Keskliidu juht Kadi Pärnits, TALO juht Toivo Roosimaa

Allikas: Äripäev

Selliseid
ühiskondlikke
kokkuleppeid
tehakse siis,
kui riik on
kriisis. Mina
olen Eestis
kümme aastat
elanud ja ei
näe, et kriis
oleks.

Jaan Männik,
Eesti Telekom

oma valdkonnas ja paljud seda
juba teevadki.

Ettevõtja Rein Kilk ütles, et
leppe tekst küll käidi välja, aga
hiljem pole sellest midagi kuul-
da olnud. “See on täiesti mega-
raha Eesti oludes,” kommentee-
ris ta kasumist 10% eraldamist
teadusfondi.

Kilgi arvates oleks mõistlik
luua äriühingu põhine riskika-

pitali fond. Riiklikku
fondi tal usku pole.
“Minul on hirm eba-
efektiivselt toimiva-
te fondide suhtes,”
lisas ta. “Selles osas
pole ühtegi vaimus-
tunud hõiget kost-
nud.”

Kilgiga sarnase
mõtte käis nädalava-
hetusel Tartu Üli-
kooli arengukonve-
rentsil välja Micro-
Linki juht Allan Mar-
tinson. Tema pakkus
välja, et riik võiks in-

vesteerida mõnisada miljonit
krooni riskikapitalifondi, mis
hakkab toetama alustavaid teh-
noloogiaettevõtteid.

Elioni juht Valdo Kalm ütles
eile, et telekomi- ja infotehno-
loogiaettevõtete liidus on selli-
ne ettepanek arutusel olnud.

“Midagi võib juhtuda,” jäi Kalm
napisõnaliseks. Tema sõnul on
tegemist tõmbekapitali tekita-
misega, arutelud sel teemal on
poole peal.

Eesti Telekomi juht Jaan
Männik pidas laiemalt ühis-
kondliku leppe taotlemist prae-
gu põhjendamatuks. “Selliseid
ühiskondlikke kokkuleppeid te-
hakse siis, kui riik on kriisis,”
ütles ta. Tema sõnul sündis lepe
Iirimaal siis, kui riik oli väga

raskes olukorras. “Mina olen
Eestis kümme aastat elanud ja
ei näe, et kriis oleks,” lisas Män-
nik. “Minule on sellised lepped
võrdlemisi tagasihoidliku väär-
tusega, mis segavad tavalist
ühiskondlikku protsessi.” Riigi
edasiaitamiseks piisab tema sõ-
nul täiesti olemasolevatest po-
liitilistest kanalitest ja süstee-
midest.

Reformierakonna üks ideo-
looge Jürgen Ligi ütles, et kok-

kuleppe tekst ongi veel toores.
“Vaielda tasub. Tulgu allkirjad
või mitte,” märkis ta. “Kui tu-
leb “ei”, nutma ei hakka”. Ligi
sõnul on näha, et problemaati-
line on 10 protsendi eraldami-
ne kasumist. Tema sõnul võeti
bio- ja infotehnoloogia eelis-
arendamise mõte Eesti riigi
arengukavast.

Ligi sõnul oli Reformiera-
konna lepe vastureaktsioon nn
suurele leppele, mis ei vasta-

nud ootustele. “Selle leppega
ei oska midagi teha. Kehitame
õlgu,” kommenteeris ta Aadu
Luukase ja president Arnold
Rüütli eestvedamisel sündinud
lepet. Ligi ütles, et lepe pidi toe-
tama majanduslikku murran-
gut, sellest pidi saama pintsa-
kule nööp. “Nüüd on kaks pint-
sakut ühe nööbi küljes,” kirjel-
das ta ühiskondlikku lepet.
“Selle iga lause on hale vari sel-
lest, mis juba tehtud.”

Ettevõtja Rein Kilk peab mõistlikuks riikilku teadusfondi
asemel äriühingu põhise riskikapitali fondi asutamist.

Foto: Raul Mee
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tel: 654 2001, e-post: ewt@emigrupp.ee, http://www.emiewt.ee

18. november, Tallinn
Hind:  2200.-

AKREDITIIV, INKASSO, VÄLISARVELDUSED

17. november, Tallinn
Hind:  2200.-

INCOTERMS 2000 - VÄLISKAUBANDUSE
ALUSNORM

LEPINGUD EHITUSES JA
VÕLAÕIGUSSEADUS

24. - 25. november, Tallinn
Hind:  3900.- www.emiewt.ee

Kohtuprotsess telekanali TV 1 endiselt juhilt
10 miljoni krooni väljanõudmiseks lükkus eile
edasi, kuna Rait Killandi polnud jõudnud veel
hagile vastata.

Pankrotis Eesti Sõltumatu Televisiooni AS,
endise telekanali TV 1 operaatorfirma nõuab
kanali endiselt juhilt Rait Killandilt raha, kuna
viimane andis ametisoleku ajal välja kaks taga-
tiseta laenu. Laenu saajad olid Liechtensteini
firma Baltic Acquisition House ja Läti firma SIA
dr. Robinsons, edastas Tallinna linnakohtu pres-
siesindaja Aet Truu. Kumbki firma sai laenu
pool miljonit dollarit, praeguses vääringus kok-
ku ligi 13 miljonit krooni.

Killandi kaitsja Meelis Pirn ütles, et ei taha
enne kohtule kirjaliku vastuse esitamist asja
kommenteerida. “Toimunud on tasaarveldus,”
ütles ta vaid, täpsustamata, mis firmaga seo-
ses. Tema sõnul osteti programme ja laenude-
ga arveldati tasa esitatud arved.

Tallinna linnakohus andis eile Killandile
aega vastamiseks 1. detsembrini. ÄP Online

Neste jaemüügijuht
asub tööle Peterburis
Neste jaemüügijuht
Artur Praun asub alates
1. novembrist tööle
Neste  Peterburi jaemüü-
gidirektorina.

Artur Praun alustas Nestes
1991. aastal Neste Järve tee-
nindusjaamas müüjana. Hiljem
töötas Praun erinevatel ameti-
kohtadel Neste Eestis ning vii-

mased neli aastat juhtis Neste
jaemüüki Eestis.

Peterburi kütuse jaemüügi-
turg on Eesti omast üle kolme
korra suurem. Neste turuosa on
Peterburis ligikaudu 15%.

Uueks jaemüügijuhiks Ees-
tis on nimetatud Ivar Kohv, kes
alustab sellel ametikohal 1. no-
vembril. Kohv on Nestes tööta-
nud kaheksa aastat, algul tee-

nindusjaama juhatajana ning
viimased viis aastat piirkonna
müügijuhina.

Nestel on Läänemere maa-
des kokku üle tuhande bensii-
nijaama. Eestis on Nestel 29
automaatjaama hinnangulise
turuosaga 20%.

Neste on Põhjamaade juhti-
va energiakontserni Fortum
kaubamärk. ÄP Online

Rait Killandi
10 miljoni protsess
lükkus edasi

Täpsustus
Eilsesse Ehituse ja kinnisvara erilehte olid eksli-
kult sattunud valed tabelid. Äripäev vabandab.
Palume õigeks lugeda järgmised andmed.

Ehitusettevõtete TOP

rentaablus
koht firma rentaablus (%) koht koondTOPis
1. .......... Signaal AS ................... 23,02 ......................... 17.
2. .......... Roxor Ehitus OÜ ......... 19,74 ......................... 55.
3. .......... Kodumajatehase AS* . 18,69 ........................... 2.
4. .......... TREF AS ...................... 16,93 ........................... 3.
5. .......... Restor AS .................... 16,58 ......................... 18.
6. .......... Kandur AS ................... 16,35 ......................... 41.
7. .......... Savi AS ........................ 14,95 ......................... 10.
8. .......... TRV Kliima AS ............. 11,98 ......................... 37.
9. .......... Viljandi Metall AS* ...... 11,85 ......................... 11.
10. ........ Impost TÜ .................... 11,82 ......................... 12.
11. ........ Kohimo AS .................. 11,39 ......................... 51.
12. ........ Pärlin AS ...................... 10,16 ......................... 28.
13. ........ Renet AS ....................... 9,56 ........................... 9.
14. ........ Teede REV-2 AS2 .......... 8,97 ........................... 1.
15. ........ Lemminkäinen Eesti AS 8,37 ......................... 45.
16. ........ BLRT ERA AS ................ 8,17 ......................... 54.
17.–18. . Akronto AS .................... 8,08 ......................... 69.
17.–18. . Viater Ehitus AS ............ 8,08 ......................... 57.
19. ........ Estconde-E OÜ ............. 7,91 ......................... 31.
20. ........ Küte ja Ehitus AS .......... 7,79 ......................... 56.
21. ........ Harju Ehitus AS* ............. 7,4 ......................... 13.
22. ........ Elektritsentrum AS* ...... 7,33 ......................... 15.
23. ........ TTP AS .......................... 6,74 ......................... 65.
24. ........ Napal AS ....................... 6,62 ......................... 26.
25. ........ Tanel AS ........................ 6,58 ......................... 33.
26. ........ Paide MEK AS ................. 6,5 ........................... 5.
27. ........ GT Projekt AS ............... 6,24 ......................... 72.
28. ........ Brick AS ......................... 6,05 ......................... 40.
29. ........ Savekate OÜ ...................... 6 ......................... 30.
30. ........ Merko Ehitus AS* ......... 5,92 ........................... 8.

Teedeehitajate TOP

teedeehitajate finantsandmed
firma                                        puhaskasum(-kahjum)

2001 (tuh kr) 2002 (tuh kr)
Aspi AS ................................... 10 536 .............. 33 232
K-Most AS ................................. 2 628 ................... 185
Magistraal AS .............................. 515 ................ 1 098
Pärnu Teed AS ............................ 262 ................ 2 871
Ratex AS ................................... 1 628 ................... 326
Saare Erek AS ......................... 1 300 ................... 331
Skanska EMV AS* ................. 20 502 .............. 48 445
TREF AS ................................... 9 681 .............. 37 060
Tallinna Teede AS .................... 4 319 ................ 7 835
Talter AS ................................... 1 654 .............. 21 003
Teede REV-2 AS* ..................... 9 099 .............. 47 034
Terrat AS ................................... 1 231 ................ 2 362
Titania AS ................................ -1 438 ................ 4 076
Turgel Grupp AS ...................... 1 206 ................ 1 989
Viater Ehitus AS ....................... 3 710 ................ 3 574

*konsolideeritud andmed

Heidit Kaio
Anne Oja
heidit.kaio@aripaev.ee
anne.oja@aripaev.ee

Ajakirjanikele tehakse välja
lend Tallinnast otse Egiptuses-
se. Nad on Sharm el Sheikhis
nädala, ööbivad viie tärni hotel-
li Savoy ühe inimese numbritu-
bades ning käivad kingituseks
saadud väljasõitudel Cairos ja
Abu Galumis.

Tegemist on viimaste aegade
suurima kinnimakstud kingitu-
sega ajakirjandusväljaannetele.

16 000kroonise letihinnaga,
kuid tasuta saadud nädalasest
puhkusest võtavad osa ajakirja-
nikud Postimehest, Eesti Päeva-
lehest, Eesti Ekspressist, SL Õh-
tulehest ja Maalehest. Peatoime-
taja tasemel läksid tasuta reisi-
ma ajakirjad Kroonika, Eesti
Naine ja DI. TV3st sõitis uudis-
teankur Ene Veiksaar koos kaa-
meramehega.

Kõigile ajakirjanikele on jär-
gimiseks ajakirjanduseetika
koodeks, mis ütleb, et ajakirja-
nik ei võta vastu ametikohti,
soodustusi, tasu ega kingitusi,
mis tekitavad seoses tema aja-
kirjanikutööga huvide konflikti
ja võivad vähendada tema usal-
dusväärsust.

Äripäeva küsitletud Soome
suurima ärilehe Kauppalehti ja
tiraaþilt teise lehe Aamulehti
peatoimetajad ütlesid, et ei
peaks võimalikuks nende välja-
ande ajakirjaniku osavõttu sel-
lisest reisist.

“Pole võimalik, et Soomes nii
suur grupp ajakirjanikke juhti-
vatest väljaannetest ühineks sel-
lise reisiga. Mõned reisiajakir-
jad võiksid olla sellest huvita-
tud, ent mitte olulisemad ajale-
hed ja ajakirjad,” ütles Hannu

Leinonen, Kauppalehti peatoi-
metaja. Ta ütles, et juhtivad
meediaväljaanded leiaksid, et
sellise reisiga kompromiteeri-
takse nende sõltumatust.

Tamperes ilmuva Aamulehti
peatoimetaja Matti Apunen:
“Siin, metsade keskel, võib selli-
ne asi isegi võimalikuks osutu-
da, ent ei ole kuigi tõenäoline.
See oleks väga lähedal ajakirja-
niku eetikakoodeksi rikkumise-
le. Isiklikult, peatoimetajana,
ma ka kindlasti ei läheks.”

Reisi teeb ajakirjanikele väl-
ja selle aasta sügisest turule tul-
la püüdev, kuid ajakirjanduses
ebasoodsa kajastuse osaliseks
saanud Marhaba Tours. Teised
bürood on vältinud Marhaba
Toursiga koostööd viimase seos-
te tõttu pankrotistunud Wris
Toursi juhi Margit Pent-Rebase-
ga. Wris Toursil jäi üles 21 mil-
joni krooni suurune võlg.

Ajakirjanikke lennujaama
saatma tulnud Marhaba Toursi
juhataja Epp Rääbise ütlust
mööda ootab ta ajakirjanikelt
Egiptuse vaatamisväärsuse ka-
jastamist, et räägitaks eesti rah-
vale araablastest ning imeilusast
loodusest. “Nad ei pea kirjuta-
ma, et käisid reisil Marhaba
Toursiga,” ütles Rääbis.

Eesti Ajalehtede Liidu tegev-
direktori ja novembris Postime-
he peatoimetajana ametisse as-
tuva Tarmu Tammerki ütlust
mööda on kingituse vastu võt-
nud ajakirjanikud vastuolulises
olukorras. “Kas minna liimile ja
pakkuda reisist positiivset kajas-
tust või petta teadlikult reisikor-
raldajat, jättes kiiduloo tegema-
ta, kuigi neilt on seda palutud,”
ütles Tammerk.

vt ka ÄP juhtkirja lk 17

Ajakirjanikud 
Kaksteist Eesti suurt meediaettevõtet
saatsid ajakirjanikud kinnimakstud reisile
Egiptusesse. Kingituse vastuvõtmine on
vastuolus ajakirjanduseetikaga.

Patendiamet korraldab
ettevõtjatele tasuta seminari
Patendiamet korraldab Eesti ettevõtjatele tasu-
ta seminarid “Väikeste ja keskmiste ettevõtete
toodangu kaitse Eestis. Lihtsad teed”.

Patendiamet korraldab koostöös Euroopa Pa-
tendiorganisatsiooniga ja EASiga 4.–5. novemb-
ril hotelli Olümpia konverentsikeskuses semi-
narid “Väikeste ja keskmiste ettevõtete toodan-
gu kaitse Eestis. Lihtsad teed”.

Need seminarid on järjekordsed seminaride
sarjas, mida alustas Eesti Patendiamet koos-
töös Euroopa Patendiameti ning Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega 2003. aasta jaanua-
ris. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
toetamine on oluliseks tegevussuunaks nii
Euroopa Patendiorganisatsioonile kui ka Maa-
ilma Intellektuaalomandi Organisatsioonile.

Seminarile on oodatud eelkõige tootjad-väi-
keettevõtjad. ÄP Online

Kingituse vastu võtnud
ajakirjanike väljaanne-
te peatoimetajad olid
Egiptuse reisiga
kursis.

� Eesti Päevalehe peatoi-
metaja Priit Hõbemägi hin-
nangul pole eetilist problee-
mi, kui ajakirjanik võtab kin-
gituse vastu puhkuse ajal.
“Maria Ulfsak on palgata
puhkusel. Puhkuse ajal võib
ta sõita, kuhu tahab. Mingit
reisi kajastamist lehel plaanis ei ole,” selgitas ta.
� Samuti Eesti suurema päevalehe Postimehe
peatoimetaja Urmas Klaas soostus kingitusega tin-
gimusel, et ajakirjanik läheb reisile vabast ajast.
“Mina ei aktsepteerinud seda reisi algusest peale
kui tööalast ametireisi. Andri Maimets võttis nä-
dala puhkust ja esitas mulle ka palgaavansi soo-
vi,” ütles Klaas.
� Eesti Ekspressi peatoimetaja Tiina Kaalepi
ütlust mööda läheb ajakirjanik Siim Nestor tege-
ma lugu ajalehe reisirubriiki Kohver. “Meie arva-
tes ei ole Siim Nestor kallutatav ja meie tingimus
Marhaba Toursile oli, et me ei pea neile artikli
teksti ette näitama,” ütles Kaalep. Ekspressi pea-
toimetaja ei välistanud ka loo ilmutamata jätmist.

Peatoimetajad olid reisiga kursis
� Maalehe peatoimetaja ja ajakirjanduseetika
küsimusi lahendava pressinõukogu esimees Su-
lev Valner möönis, et kirjeldatud juhul on ajakir-
janikul tugev oht saada oma töös mõjutatud. “See-
tõttu oleks täieliku ajakirjandusliku sõltumatuse
tagamiseks ideaalne, kui iga toimetus maksab kõik
kulud alati ja täies ulatuses ise ega võta vastu
mingeid abipakkumisi,” ütles Valner. Maalehest
läks eile reisile tegevtoimetaja Annika Poldre.
� TV3 uudiste peatoimetaja Hanno Tomberg üt-
les, et uudisteankur Ene Veiksaar läks Egiptuses-
se kui reisisaate toimetaja ning tema osalust pole
valmivas saates märgata. “Veiksaar läheb tegema

saadet, mille on saatekavas-
se lülitanud programmitoi-
metus. See ei puutu uudis-
tetoimetusse,” ütles Tom-
berg.
� SL Õhtulehe peatoime-
taja asetäitja, uudistetoime-
tuse juhataja Urmo Soon-
vald ütles, et ta on teadlik
ajakirjaniku puhkusest ja
reisiplaanist. “Rohkem pole
seda uurinud,” ütles ta, sa-
mas mööndes, et iga ajakir-
janik peaks oma reisi eest
maksma ise.

Priit Hõbemägi:
“Puhkuse ajal
võib ta sõita,
kuhu tahab.”

Urmas Klaas:
“Mina ei aktsep-
teerinud seda
reisi algusest
peale kui tööalast
ametireisi.”
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võtsid vastu tasuta reisi

Paavo Kangur selgitab
� Endine Eesti Ekspressi tippajakirjanik ja DI pea-
toimetaja Paavo Kangur ütles, et tema eesmärk
on välja selgitada, mis prahti turismifirmad eesti-
maalastele pakuvad. Kes reisi kinni maksab, on
tema sõnul veel läbirääkimiste küsimus. Söögi
ostab Kangur ise.

“Alles hiljaaegu raiuti Luxoris 70 turisti tükki-
deks,” selgitas Kangur sõidu tegelikke põhjusi.
“Ajakirjanikena riskime igal reisil oma eluga.” Ta
ütles, et sõidab vastu tahtmist, on tülgastunud
pidevast reisimisest, kuid selline on juba kord
ajakirjaniku töö.

Kas ta kirjutab hiljem kriitilise loo? “Võib-olla
ei kirjuta üldse midagi,” puikles Kangur. Kuidas
Eesti rahvas siis teada saab, kui halb ja ohtlik
Egiptuses on? Kangur, keda iseloomustatakse kui
enesekindlat ja ülbet inimest, vaikis. Oli näha,
kuidas ta lõug ning huuled ühtäkki värisema hak-
kasid.

“Kulla laps!” prahvatas ta reporter Anne Ojale.
“Kas sulle Äripäevas palka makstakse?! Kas saak-
sid ühe palgaga läbi sõita näiteks pool Euroo-
pat?” Kangur on enda sõnul reisinud 30–40 maal,
kuid mitte ajakirjanikuna. Kellena, jäi ta vastuse
võlgu.

Egiptusesse sõitnud
ajakirjanikud
• Andri Maimets, Postimees
• Maria Ulfsak, Eesti Päevaleht
• Marii Karell, SL Õhtuleht
• Romi Erlach, Raadio 2
• Kai Ilustrumm, Linnaleht
• Siim Nestor, Eesti Ekspress
• Annika Poldre, Maaleht
• Marina Poltavtseva, Den za Dnjom
• Katrin Streimann, Eesti Naine
• Paavo Kangur, DI
• Ingrid Tähismaa, Kroonika
• Ene Veiksaar, TV3
Allikas: Äripäev

� Eile hommikul kell 10 Tallin-
na Lennujaamas oli Äripäeva re-
porter Anne Oja koos fotograaf
Andras Krallaga. Kogunema
hakkas ka reisiseltskond.

Kroonika peatoimetaja Ingrid
Tähismaa karjus üle ootesaali:
“Teil ei ole mingit õigust mind
pildistada!” ja tormas fotograa-
file, õigemini küll tema fotoapa-
raadile kallale. Fotograafil õn-
nestus tehnika päästa.

“Marhaba Tours on meie sek-
sikate peo partner ja lähen ka-
jastama prominendi reisi,”
õigustas juhtohjad enda kätte
haaranud Ingrid Tähismaa. Vä-
hemtuntud ajakirjanikud olid
vait. Kiiresti pöörasid nad foto-
graafi poole selja.

Raadio 2 ja Eesti Päevalehe
ajakirjanik Romi Erlach ei näi-
nud reisis eetilist probleemi. Ta

tegi juba nädal-kaks tagasi Raa-
dio 2 “Kahega lõunal” saates
Egiptuse eri, kus Allan Roosi-
leht rääkis oma muljetest.

“Kui reisifirma arvas, et mu
saade oli piisavalt hea ja kinkis
mulle selle eest reisi, siis ma ei
näe samuti probleemi,” ütles
Erlach.

Telefonitsi ei soovinud Posti-
mehe uudistetoimetaja Andri
Maimets anda selgeid vastuseid,
puikles kõrvale isegi küsimusest,
kas ta sõidab Egiptusesse, kuigi
Äripäeva fotograaf pildistas teda
samal ajal lennujaamas. Eetika-
küsimuses soovitas ta suhelda
kellegi teisega.

TV 3 uudistetoimetaja Ene
Veiksaar ütles, et Egiptusest saa-
davast materjalist valmib reisi-
saade. “Tellija maksab,” ütles ta.

Maalehe tegevtoimetaja An-

Ajakirjanikud probleemi ei näe
nika Poldre arvas, et tasuks
mõelda küsimuse üle, kas reis
Egiptusesse on kooskõlas ajakir-
janduseetikaga. “Kui selle üle
mõtiskleda, siis võib küll leida
vastuolu ajakirjanduseetikaga,”
ütles Poldre. Ta leiab, et küsi-
muse saaks lahendada, kui loo
juures ilmuks märkus, et tege-
mist on kommertstekstiga.

Senini pole küll Maalehe
reisilugude juures kommerts-
tekstile viitavat teadet olnud,
kui mõni reisifirma tutvustab
oma marsruute.

Eesti Ekspressi ajakirjanik
Siim Nestor ei näinud eeti-
list vastuolu. “Ajakirjanikud
saavad ju pidevalt erinevaid
promomaterjale, kontserdi-
pileteid ja plaate,” ütles
Nestor.

Kuidas tänane lugu valmis?Äripäev sai jõuliselt turule siseneva Marhaba Toursi
suurejoonelisest äraostmiskampaaniast teada reisifirmalt
endalt, kes ka toimetusele tasuta reisi pakkus. Äripäev keeldus
reisist, misjärel tekkis mõte sellest hoopis lugu teha. Artikli
tegemist alustati üleeile, mil pandi paika tehtava töö maht ning
artikli eesmärk. Erakorraline töökoosolek toimus eile hommikul
9.30, kus 15 inimesele jagati välja reisivate ajakirjanike ning
meediaväljaannete juhtide mobiilinumbrid. Samal ajal võtsid
Tallinna lennuväljal koha sisse reporter ja fotograaf.
Paar minutit pärast 10 helistasid Äripäeva ajakirjanikud korraga
lennuväljal kogunenud ajakirjanikele. Kohe seejärel võeti kõned
väljaannete peatoimetajatele. Eesmärgiks oli saada loetud
minutitega kätte võimalikult palju kontakte, et mitte anda aega
vastuste jaoks strateegiaid välja mõelda.

Kroonika peatoimetaja Ingrid Tähismaa ründas eile hommikul teda lennujaamas pildistanud Äripäeva fotograafi. Fotod: Andras Kralla

Telefonitsi ei soovinud Postimehe
uudistetoimetaja Andri Maimets
reisi asjaolusid kommenteerida.
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Sylvesteri endiste suuromanike asutatud
ASi Tahku Invest plaan rajada Pärnumaa
Tahkuranna valda kaubasadam on valla
vastuseisu tõttu läbi kukkumas.

Peeter Raidla
peeter.raidla@aripaev.ee

Kes teab Konstantin Pätsi
mälestussammast ja sünnikodu
varemeid Pärnu–Riia maantee
veerel, siis just sealt alla mere
äärde viibki tee Tahku Investi
kavandatud kaubasadama ala-
le. Mööda ligi 50 pere suveko-
dust ja kirikumõisa maadest,
mille taga laiub 17,25 hektarit
Sylvesteri endistele suuromani-
kele kuuluvat mereäärset
maad, kuhu tahetakse 150 mil-
joni krooniga rajada valdavalt
puiduveole keskenduv kauba-
sadam.

Tahku Investi juhatuse liige
Kuno Liblik, kes küll veel eile
kinnitas Äripäevale oma opti-
mismi sadama rajamise suhtes,

kava suhtes ülikriitiline: “Minu
arvates on see suhteliselt eba-
määrane kava. Kas keegi on
näinud mingit äriplaani või de-
tailplaneeringut? Mulle tun-
dub, et Tahkuranna sadama
puhul võib rääkida liiga suure
energia raiskamisest mitte mil-
legi peale.”

Ülimalt pessimistlik on Tah-
ku Investi plaanide suhtes ka
Tahkuranna vallavanem Eeri
Tammik, kelle sõnul tuleb sa-
dama rajamiseks muuta kõige-
pealt valla ja seejärel kogu maa-
konna üldplaneeringut. Siiani
on Tahku Invest esitanud taot-
luse üksnes võimaliku sadama-
ala detailplaneeringu algatami-
seks, kuid vald ei saa seda Tam-
miku kinnitusel isegi arutusele
võtta: “See pole hämamine,
nagu väidetakse, vaid nii nõuab
planeerimisseadus.”

Tahkuranna rahva meeleolu
sadamaplaanide suhtes on
enam kui negatiivne. Kaks suu-
remat vastuseisjate gruppi on
esiteks kalurid, sest kavanda-

SADAM � Sadama rajamise kavale on vastu valla eramuomanikud ja kalurid

Vald nullib Tahkuranna
sadama ehitamise plaani

o n l i n e

tava sadama laevateele jäävad
vaat et juba üle sajandi kasutu-
ses olnud kalapüügikohad, mil-
le kalavarud sadama tulles pa-
ratamatult kahanevad. Ning
teiseks juba mainitud 50 era-
mukrundi asukad.

Esimene eeldus –
kompromiss elanikega
Pärnu maavalitsuse planeeri-
mistalituse juhataja Enn
Bernard märgib, et seaduse ko-
haselt tuleb kõigepealt saavu-
tada kompromiss valla ja seal
elavate inimestega. “Maava-
nem või maavalitsus sekkub al-
les siis, kui põhimõtteline kok-
kulepe vallavolikogu tasandil
on saavutatud,” ütleb Bernard.

Tahku Invest saatis Bernardi
sõnul ka maavalitsusele oma
taotluse, justkui oodates maa-
vanema korraldust – Tahkuran-
da tuleb sadam! “Tänapäeval
need asjad nii ikka ei käi. Isegi
vabariigi valitsus saab sekkuda
vaid siis, kui jutt käib riikliku

tähtsusega objektidest (sõja-
väepolügoonid, aatomielektri-
jaamad ja muud mastaapsed
ettevõtmised, suurprügilad),
aga mitte Tahkuranna kau-
basadamast,” nendib Bernard.

Pärnu maavalitsuse arengu-
talituse juhataja Urmas Kase
kinnitab, et igasugune konku-
rents on küll teretulnud, seal-
hulgas ka sadamateenuste pak-
kumisel, kuid midagi päris vä-
gisi teha ka ei õnnestu.

“Ma saan ju aru, et Tahku
Invest on sinna maad ostes in-
vesteerinud, kuid samas on sel-
ge, et kohalikud elanikud on
vähemalt praegu sadamale vas-
tu,” märkis Kase.

Kase väitel näeks tema
ideaalis ette, et Tahkuranna sa-
dam võiks toimida Pärnu eel-
sadamana, mis annaks võima-
luse ka kokkuhoiuks näiteks
jäämurdmistasude ja ka trans-
pordi pealt. Selle eeldus on aga
paratamatult see, et ka Pärnu
sadam ise on Tahkuranna sa-
dama rajamisse kaasatud.

on asunud süüdistama nii Tah-
kuranna vallavalitsust kui ka
Pärnumaa maavalitsust sada-
maideele vastutöötamises.

Rajaja loeb üles
sadama plusse
“Uue sadama asukoha eelis on
süvised, aasta läbi navigatsioon
maksumaksja abita ning lihtne
juurdepääsutee. Keskkonna-
kaitsemõjude eeluuring ning
geoloogia uuring andsid tuge
sadama rajamise ideele Tahku-
rannas, Suurna ninas,” kiidab
Liblik Pärnumaa elanikele Tah-
ku Investi ideed.

Sylvesteri meeste kõige ot-
sesem konkurent, Pärnu Sada-
ma suuromanik ja nõukogu lii-
ge Rein Kilk on Tahku Investi

Tallinna
ettevõtteregister kolis
Harju maavalitsusse
Juba rohkem kui nädal aega
saab Harju maavalitsusest
teavet ka Tallinna ettevõtte-
registris registreeritud üksus-
te kohta.

Seni peeti maavalitsuses
ainult Harjumaa ettevõttere-
gistrit.

Maavalitsuses saab tutvu-
da ettevõtteregistris olevate
toimikutega, vajadusel saab
koopiaid asutamisdokumen-
tidest ning põhikirja- ja re-
gistriandmete muudatustest.

Soome tööstus peab
kemikaalidirektiivi
liiga karmiks
Soome tööstusringkonnad ei
nõustu Euroopa Komisjoni
voliniku Erkki Liikaneni kin-
nitusega, et valminud kemi-
kaalidirektiiv on algsega võr-
reldes palju ettevõttesõbrali-
kum.

Komisjoni ettevõtlusvoli-
nik Liikanen ütles, et algselt
kavandatud lisakuludest jääb
ära 80%, mistõttu keemia-
tööstusel tuleb uue direktiivi
tõttu järgmise 11 aasta jook-
sul lisakulutusi teha 36 mil-
jardit krooni enne arvatud
193 miljardi asemel, kirjutab
Kauppalehti.

Soome Kemira firma kesk-
konnajuhi Aarno Salmineni
hinnangul ei ole aga midagi
muutunud. Välja on jäetud
üksnes plastide ja muude po-
lümeeride sundtestimine,
kõik muu on jäänud samaks.

Kemira väidab, et direk-
tiiv nõuab talt vähemalt 120–
130 aine testimist, mis läheb
maksma üle 150 miljoni
krooni.

Kontserni Metsäteollisuus
juht Pertti Laine ütleb, et pa-
beritööstuses on kemikaalid
väga tähtsad ja kui nende
sundtestimine on kulukas,
siis võib toodang lõpptarbija
jaoks tunduvalt kallineda.

E-Betoonelemendi
käive oli 198 mln
AS E-Betoonelement esime-
se 9 kuu käive oli 198,3 mil-
jonit krooni, mis on 11 prot-
senti enam kui mullu samal
perioodil.

Ettevõtte selle aasta kol-
manda kvartali käive kasvas
9 protsenti 85,2 miljoni kroo-
nini. Ettevõtte 9 kuu kasum
oli 10,1 miljonit krooni, sei-
sab E-Betoonelemendi pres-
siteates.

Tegevdirektor Jaan Valbet
põhjendab ettevõtte käibe
kasvu ehitusturu kasvuga,
mis sel aastal on olnud 15
protsendi ümber. “Aasta al-
gus läks meil hästi käima,
koos turu kasvuga kasvas ka
meie käive.”

Stoea Enso Timber avas eile ligi
25 miljonit krooni maksva toot-
misliini, teatas ettevõte.

Eile avati uus komponenti-
de tootmisliin Stora Enso

Stora Enso Timber avas uue tootmisliini
Timberi Viljandi Liimpuit ASis.
Uus tootmisliin  kahekordistab
tehase tootmisvõimsust kuni
11 000 m3/a.

Investeeringu kogusumma

oli 1,6 miljonit eurot (ligi 25
mln krooni) ning sellega luuak-
se tehases kuni viis uut töökoh-
ta. Enamik tooteid on mõeldud
tööstusklientidele. ÄP Online

Tahkuranna vallavanem Eeri Tammik seisab sadama ehituseks plaanitud maa-alal, tema on sadama idee suhtes pessimistlik. Foto: Peeter Roots, Pilter

Valitsus andis Kaitseliidule loa
Tallinna kesklinnas asuva maja
müümiseks.

Eelnõu kohaselt lubatakse
Kaitseliidul võõrandada Tallin-

Kaitseliit müüb maja
nas Kaarli pst 8 asuv kinnistu,
krundi ostab 510 000 krooni
eest FKSM, kes võitis kinnistu
hoonestaja leidmiseks korralda-
tud konkursi. ÄP Online
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Genfis asuva Maailma
Majandusfoorumi värske
raporti järgi on Soome
taas arvatud maailma
kõige konkurentsivõime-
lisema majandusega
riigiks.

Sirje Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Soome ise pole end tiitlist
pimestada lasknud ning peab
tõsist arutelu, millele panusta-
da, et muutuvas globaalses
konkurentsikeskkonnas läbi-
löögivõimeliseks jääda.

Eile avaldatud raporti järgi,
mis hindab majanduse ja fir-
made konkurentsivõimet 102
riigis makromajanduse stabiil-
suse, avaliku sektori institut-
sioonide toimevõime ning teh-

Kõrge tiitel ei pimesta Soomet

Eesti kõrge, 22. koht
konkurentsivõime
tabelis, mis aitab
eksponeerida riiki ja
kohalikku ettevõt-
lust välispartneritele
soodsamas valgu-
ses, tuli tänu tehno-
loogiale ja odavate-
le laenudele.

Viktoria Korpan
viktoria.korpan@aripaev.ee

Hansabank Marketsi makro-
analüütik Maris Lauri tõi esile,
et Eesti on konkurentsivõime
tabelis 10. kohal tehnoloogia
indeksis. “See on seotud info-
tehnoloogia kasutusega ja val-
misolekuga seda kasutusele
võtta,” rääkis Lauri.

Ta lisas, et majanduskesk-
konna osas oleme samal tase-
mel Lätiga, tehnoloogia aren-
gus jäävad lõunanaabrid meist
maha. Lätit märgiti ära kui tu-
geva kasvuga riiki. “Meil on tõ-
sine tagant tulija,” märkis Lau-
ri.

Kõrge koht konkurentsivõi-
me tabelis aitab Lauri sõnul
Eesti ettevõtetel müügile kaa-
sa. “Välismaa ettevõtetel suu-
reneb huvi Eesti vastu, saab äri-
kontakte,” rääkis ta.

Eesti Konjunktuuriinstituudi
juhtivteadur Leev Kuum mär-
kis, et raportis tõs-
teti esile madalat
inflatsiooni ja töötu-
se määra langust.

“Laenud on oda-
vad ja kättesaada-
vad, samuti kiide-
takse tasakaalusta-
tut eelarvepoliitikat.
Tugevaks küljeks on
meil interneti kätte-
saadavus koolides ja interneti-
kasutajate suur hulk,” loetles
Kuum tegureid, mis aitasid Ees-
tis tabelis tõusta. “Positiivsena
mainitakse ka maksusüsteemi
efektiivsust ja madalaid mak-
se.”

Negatiivsena on aga märgi-
tud, et Eesti ettevõtjad ei kulu-
ta piisavalt teadusuuringutele

Tehnoloogia tase vedas Eesti üles
Esikohtadel Soome
ja USA

riikide kohad konkurentsivõime
edetabelis

2003 2002
Soome .................... 1 .............. 1
USA ......................... 2 .............. 2
Rootsi ..................... 3 .............. 3
Taani ....................... 4 .............. 4
Taiwan .................... 5 .............. 6
Singapur ................. 6 .............. 7
Ðveits ...................... 7 .............. 5
Island ...................... 8 ............ 12
Norra ....................... 9 .............. 8
Austraalia ............. 10 ............ 10
Jaapan .................. 11 ............ 16
Holland ................. 12 ............ 13
Saksamaa ............ 13 ............ 14
Uus-Meremaa ...... 14 ............ 15
Suurbritannia ....... 15 ............ 11
Kanada ................. 16 .............. 9
Austria .................. 17 ............ 18
Lõuna-Korea ........ 18 ............ 25
Malta ..................... 19 .............. –
Israel ..................... 20 ............ 17
Luksemburg ......... 21 .............. –
Eesti .................... 22 ........... 27
Läti ........................ 37 ............ 43
Leedu ................... 40 ............ 39
Hiina ..................... 44 ............ 38
Venemaa .............. 70 ............ 66

� Balti riikide ettevõtted
konkurentsivõime edetabelis,
2003 võrreldes 2002:
Eesti 28. koht (tõus 2 kohta)
Läti 29. koht (tõus 16 kohta)
Leedu 40. koht (sama tase)

Allikas: Maailma Majandusfoorum

Miks Soome on
esimesel kohal
– sellepärast, et
riik toetab
tehnoloogia
arengut.

Andrus Viirg, EAS

ja et Eestis on kvalifitseeritud
tööjõu puudus.

Samuti oleme madalal ko-
hal fikstelefoninumbrite arvu
poolest elanike kohta. Viimane
võis olla tingitud sellest, et pä-
rast tavatelefoni kuumaksu tõu-

su on telefonist loo-
bunud 50 000 klien-
ti.

“Kõrge koht tä-
hendab, et me ole-
me Euroopa riikide
seas võrdsed,” sõnas
Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutuse
(EAS) tegutsevate
ettevõtete divisjoni

vanemkonsultant välisinvestee-
ringute alal Andrus Viirg.

Samas ütles Viirg, et Soome-
le lähenemiseks läheb rohkem
kui 20 aastat. “Miks Soome on
esimesel kohal – sellepärast, et
riik toetab tehnoloogia arengut.
Kui Eesti riik seda ei tee, siis on
meil väga raske neile järele jõu-
da,” sõnas ta.

KONKURENTSIVÕIME � Eesti endise idabloki riikide seas kõige kõrgemal kohal

noloogia arengu alusel, on kõi-
ge konkurentsivõimelisem riik
Soome.

USA jäi teiseks, lastes end
alla kiskuda avaliku sektori hal-
vast finantsseisust ning avaliku
sektori kulutuste ebaefektiiv-
sustest.

Esikümnes on kokku kuus
Euroopa riiki, neist viis Skan-
dinaavia riigid. Välja on jäänud
kõik Euroopa suurriigid. Endi-
sest idablokist on kõige kõrge-
mal, 22. kohal, Eesti ent ka Läti
on jõudsalt kerkinud.

Indeksi aluseks on 7700 äri-
juhi hinnangud ning statistili-
sed näitajad.

Soome sai kõrged hinded
igas kategoorias. “Soome on
aastakümne kõige tähelepanu-
väärsem edulugu,” kirjutab ra-
port.

Soomest raporti koostamisel
osalenud uurimisinstituudi Etla
uurijad Petri Rouvinen ja Pekka
Ylä-Anttila ei pea aga raportit
tuleviku ennustamiseks eriti
usaldusväärseks, kirjutas Hel-
singin Sanomat. Nii oli Jaapan
aastaid edetabeli tipus, kuid on
nüüd juba pikemat aega tõsis-
tes raskustes.

Soome asendit kergitavad
üksikute suurettevõtete juhti-
de positiivsed nägemused, sa-
mas kui väikeste ja keskmise
suurusega firmade seisukohad

ja probleemid kajastamist ei
leia. Palja silma järgi kõige kon-
kurentsivõimelisema riigi Hii-
na, kuhu voolab lõviosa maail-
ma välisinvesteeringutest, leiab
pingereas 44. kohalt.

Soomes käib praegu elav
arutelu, mida teha, et edulugu
ei muutuks pelgalt ajalooks.
Mineviku saavutustest pole abi,
kui muud riigid mööda lähe-
vad. Korduvalt on tõdetud, et
Soome ei ole konkurentsivõi-
meline ei tööjõu hinna ega
maksude taseme poolest.

Eesti e-valitsus kui näide riigi tehnoloogilisest tasemest on juba ammu mujal maailmas tähelepanu pälvinud. Pildil
peaminister Juhan Parts 9. oktoobril valitsuse istungit juhatamas. Foto: Julia-Maria Linna
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Tallinna linnavalitsu-
ses on küpsemas
plaan luua linna
kinnisvara haldami-
seks ja müügiks
eraldi äriühing.

Gea-Velthut Sokka
gea.velthut-sokka@aripaev.ee

Tulevase aktsiaseltsi tarbeks
tellis linnavalitsus audiitorfir-
malt Deloitte & Touche Eesti
ASilt äriplaani maksumusega
100 000 krooni. Abilinnapea
Aivar Pärna koostab järgmiseks
nädalaks varade nimekirja, mis
võiksid loodavasse äriühingus-
se aktsiakapitaliks minna.

Abilinnapea linnapea üles-
annetes Toomas Vitsuti sõnul
loodab ta plaani novembrikuus
linnavalitsuse istungil esitleda.

“Teeme seda riigi Riigi Kin-
nisvara ASi eeskujul, linna äri-
ühingul hakkaksid olema

Tallinn kavandab
firmat kinnisvara
haldamiseks

enam-vähem samad funktsioo-
nid,” selgitas Vitsut.

Üheks peamiseks eesmär-
giks on linna vara tootluse tõst-
mine seniselt kol-
melt protsendilt
viiele kuni seitsme-
le.

Vitsuti kinnitusel
hakkavad tulevase
firma aktsiad saja-
protsendiliselt kuu-
luma Tallinna linna-
le, aktsiaid tulevikus
võõrandada plaanis
ei ole.

Tallinna linnavo-
likogu Res Publica
fraktsiooni esimees
Kaupo Reede kuulis
Vitsuti plaanist Äri-
päeva käest.

“Iseenesest ei ole see paha
mõte,” ütles ta. “Aga ma saan
aru, miks see teema just prae-
gu päevakorral on. Kui ikka üks
abilinnapea ei saa oma tööga
hakkama ja lahti teda ka kui-
dagi ei suudeta lasta, mis siis

Tahaksin ainult
väga loota, et
aktsiaselts ei
hakka alluma
abilinnapea
Aivar Pärnale,
sest tema ei
saaks sellega
kindlasti
hakkama.

Kaupo Reede,
Res Publica
fraktsiooni
esimees

o n l i n e

LINNAVARA � Tallinn loodab vara tootlust tõsta 5–7 protsendile

teha. Tahaksin ainult väga loo-
ta, et aktsiaselts ei hakka allu-
ma abilinnapea Aivar Pärnale,
sest tema ei saaks sellega kind-

lasti hakkama.”
Reede sõnul näeb

ta tõsist ohtu, et linn
hakkab edaspidi
suurte varadega akt-
siaseltsi kaudu võt-
ma laene, mis ei ka-
jastu linna eelarves.

“Vaadates prae-
gust linna majan-
duslikku olukorda ja
äsja valminud nega-
tiivset eelarvet, siis
on see võimalus
täiesti olemas. Ma
loodan südamest, et
äriühingut ei tehta
sellepärast, kuigi vä-

gisi tundub nii.”
Reformierakondlasest endi-

ne linnavalitsuse liige Rein
Lang on varem välja pakkunud
idee luua kinnisvarafirma koo-
lide haldamiseks. Tollal ei leid-
nud mõte keskerakondlikus lin-

navalitsuses toetust, seda nime-
tati “koolimajade hiilivaks eras-
tamiseks”.

“Vitsuti plaan on õige, linn
ei peagi tegelema lume koris-

tamisega. Olen aga skeptiline –
firma, mis haldab kesklinna
magusaid krunte, on vaevalt
huvitatud koolidega tegelemi-
sest,” kommenteeris Lang.

Linnapea ülesandeid täitev Tallinna abilinnapea Toomas
Vitsut plaanib Riigi Kinnisvara ASi eeskujul luua linna
kinnisvara haldava firma. Foto: Andres Treial

ÄNEMAA

HARJUMAA

JÄRVAMAA
RAPLAMAA

12. november

Laulasmaa SPA & Conference Hotel

Toetavad:

If Eesti Kindlustus

Kas ressursid toetavad ettevõtluse arengut Harjumaal
Harju maavanem Orm Valtson

Harju maakond: trendid ja visioon
Eesti Tuleviku Uuringute Instituudi direktor Erik Terk

Eesti majanduse arengud
Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna nõunik Andrus Alber

EASi võimalused ettevõtjale
EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor Allar Korjas

Tallinna ettevõttest Harjumaa ettevõtteks – mured ja rõõmud
Kalevi administratiivjuht Riina Rohelaan

Keila kui atraktiivne ettevõtluskeskkond
Harju Elekter nõukogu esimees Endel Palla

Omavalitsuste ühistegevus Harjumaa ettevõtluse tuleviku plaanimisel
Harjumaa Omavalitsusliidu büroo direktor Toomas Välimäe

Foorum: Kas Harjumaad vaevab ressursipuudus?
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja kt Indrek Tamberg
Harju maavanem Orm Valtson
Harjumaa Omavalitsusliidu büroo direktor Toomas Välimäe

Harjumaa TOPi väljakuulutamine
ja autasustamine

Äripäeva Harjumaa
Arengukonverents

Hind 1200 kr (km-ga 1416 kr).  Mitme osaleja korraga
registreerimisel on 10% soodustus.
Registreerimine telefonil (0) 667 0233, Merle Kumari

Äripäeva Harjumaa
Arengukonverents

Tartu paneb müüki
kuus kinnistut
Tartu linnavalitsus müüb
avalikul enampakkumisel
kuus kinnistut.

Avalikule kirjalikule
enampakkumisele lähevad
kinnistud Anne 48a, Fortuu-
na 6, Jaama 205, Kalda tee
13, Kalda tee 26 ja Lille 12
kinnistute müümiseks kokku
6,7 miljoni kroonise alghin-
naga.

Linnavalitsus müüb ava-
likul kirjalikul enampakku-
misel ka Tähtvere 4 hoone
Tartu linna omandis oleva 7/
10 suuruse mõttelise osa alg-
hinnaga 710 000 krooni.

GMOde käitlemise
kord määratud
Valitsus kinnitas eile genee-
tiliselt moondatud organis-
mide käitlemise korra.

Valitsus esitas Riigikogu-
le Cartagena bioloogilise
ohutuse protokolli ratifitsee-
rimise seaduse eelnõu, mille
eesmärk on reguleerida nüü-
disbiotehnoloogia abil saa-
dud muundatud elusorganis-
mi (GMO) käitlemist.

Protokoll reguleerib GMO
piiriületamist ja vedu. Doku-
mendi eesmärk on tagada,
et GMO ei avaldaks kahju-
likku mõju elustiku mitme-
kesisusele, säästlikule kasu-
tamisele ning inimese tervi-
sele.
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toimetaja Tõnu Tramm tel 667 0141, e-post tonu.tramm@aripaev.ee

LIISING � Uus teenus liisinguturul

Tõnu Tramm
tonu.tramm@aripaev.ee

Kui Hansapangal tegeleb
teenusliisinguga Balti Autolii-
sing ja Ühisliising pakub sama
Budgeti kaudu, siis Sampo Lii-
sing pidi otsustama, kas inves-
teerida hinnanguliselt 50 mil-
jonit krooni konkurentsivõime-
lise tehnilise meeskonna moo-
dustamisse või osta tehniline
tugi mujalt sisse. Valik langes
viimasele, koostööpartneriks
valiti AVIS Eesti ja koostööpro-
jekti nimeks sai SLT ehk Sampo
Leasing Team.

SLT on autoga seotud tee-
nuste abipakett, mis aitab la-
hendada enamiku autoga tek-
kida võivaid probleeme ja mis
kaasneb automaatselt kõigi ala-
tes 1. novembrist Sampo Lii-
singu kaudu soetatud autode-
ga. Liisijatele SLT kliendikaar-
di lisandumine hinnaerinevust
kaasa ei too. “Öeldakse küll, et

Autoliisinguga tasuta abipakett
Sampo Liising
alustab homsest
uue teenusepaketi-
ga, mille raames
saavad kõik
Sampost uue auto
liisinud inimesed
kaasa 24tunnise
tehnilise toe ja palju
muudki.

tasuta lõunaid ei ole olemas,
kuid me olime lihtsalt sunni-
tud tõstma oma konkurentsi-
võimet Eesti tihedal liisingutu-
rul,” lausus Sampo Liisingu sõi-
dukiliisingu müügijuht Andres
Puss.

Tema sõnul käivad paljud
inimesed autot ostes liisingu-
firmades samamoodi uurimas
kui autopoodideski ja lojaalsust
ühele konkreetsele pangale ei
ole. Proovitakse siit ja sealt ning
kus parasjagu soodsamaid tin-
gimusi pakutakse, sinna jää-
daksegi pidama. Eeskätt ette-
võtete puhul, kel pole aega ja
mõtetki ise oma autoparki hool-
dada ja kes vajaksid teenuslii-
singut, polnud Sampo Liisingul
varem teistele liisingufirmade-
le midagi vastu panna.

SLT pakett ei tähenda, et
Sampo Liisingu klient saab
homsest kaasa tasuta rehviva-
hetuse ja asendusauto, küll aga
on kõik need teenused saada-
val soodushindadega. Tasuta on
24 h hädaabi, kindlustusjuhtu-
mite käsitlemine kindlustusfir-
mas, kütuse sooduskaart alla-
hindlusega kuni 50 senti liitrilt
ning nõustamine ja abi autoga
seotud küsimustes. Seega, kui
auto jääb tee peale ega tea, mil-
les asi, või juhtub avarii, saab
helistada asjatundjale, kes
mure arvet esitamata ära kuu-
lab ja annab kätte edasised te-
gutsemisjuhised. Kui hädasoli-
ja leiab, et oma jõududega hak-
kama ei saa, tuleb SLT nõusta-

ja kohale ja aitab vajalikud pa-
berid nõnda ära vormistada, et
hiljem kindlustuses probleeme
ei tekiks.

AVIS Eesti liisinguosakonna
juhataja Argo Rebane kinnitas,
et uus teenus ei tähenda, et
Sampo Liisingu kliendid saavad
edaspidi AVISe hädaabitelefo-
nile helistada ja kui neil n-ö
oma autodest aega üle jääb, siis
tegeldakse ka Sampo omade-
ga. “Selleks moodustatakse uus
meeskond, mis hakkab tegele-
ma vaid Sampo Liisingu auto-
dega. AVISe täisteenindusliisin-
gu meeskonnale see lisakoor-
must juurde ei too,” lausus Re-
bane.

Sampo Liisingu sõidukiliisingu müügijuht Andres Puss hoiab käes uue täisteenusliisingu
kaarte, mida jagatakse klientidele novembrist. Foto: Julia-Maria Linna

Hansaliisingul kolm
liisingupaketti

� L ehk finantseerimine

� XL ehk liising + auto ostmisel
hädavajalikud teenused, nagu
kaskokindlustus, liikluskindlustus,
tasuta 24 h autojuhi infoliin, XL
kütuse krediit- ja sooduskaart

�  XXL ehk XL + valik teenuseid, mis
teevad auto kasutamise
mugavaks, näiteks tehnohoolduste
ja remontide korraldamine,
tehnohooldused kuumakses,
rehvivahetus ja ladustamine,
asendusauto, 24 h hädaabiteenus,
kindlustusjuhtumite käsitlemine,
kulude administreerimine

Budgeti teenused
� liiklus- ja kaskokindlustus
� esindatakse klienti kõikides

kindlustusjuhtumitega
seonduvates protseduurides ja
kahjukäsitluses

� korralise tehnohoolde maksumus
jaotud igakuistesse
liisingumaksetesse

� rehvivahetus

� remontide korraldamine

� kütuse krediitkaart ja igakuine
arveldamine – soodushind kütuse
ostmisel 50 senti liitrilt

� asendusauto – hoolduse, remondi
või kindlustusjuhtumi korral

� 24tunnine hädaabiteenus

� MAXI ehk toomise-viimise teenus –
sõiduki tehnohooldesse, remonti,
rehvivahetusse vms viimiseks
võetakse see kokkulepitud
aadressilt ning sõidutatakse
tagasi.

� liisingukliendile 10% soodustust
kehtivast autorendi hinnakirjast

Allikas: rendifirmad

Sampo kliendikaardi omanik saab tasuta:

� esmane nõustamine, kuidas käituda ja keda kohale kutsuda
� abi vajalike dokumentide täitmisel
� purunenud rehvi vahetus
� käivitusabi
� kütuse toomine
� hädaabinumber: 051 02 220

Lisatasu eest eriteenused:
� treiler
� signalisatsiooniekspert
� rehviremont
� asendusauto koos kohaletoomisega
� auto remondivõimaluste otsimine ja auto remonti viimine
� dokumentatsiooni koostamine, auto esitlemine kahjukäsitluses,

remondivõimaluste otsimine ja kooskõlastamine kindlustajaga

Soodushinnaga saab SLT omanik:
� rehvide vahetus ja ladustamine vastavalt hooajale
� auto toomine ja viimine teenindusse või remonti kliendi ukse eest
� soodushinnad auto lisavarustusele, varuosadele ja töödele
� kuni 30% allahindlust Avise rendiautodele Allikas: Sampo Liising
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Volkswagen Golf

� Uus Volkswagen Golf jõuab Eestisse
� Hind: alates 189 900 kr
� Esindaja: AS Saksa Auto, Mustamäe tee 6, Tallinn

Esmaesitlus on planeeritud 9. novembrile. Esialgu jõuab Golf
müügile kolme erineva mootoriga ja kolmes varustusastmes. Auto
on teinud läbi põhjaliku uuenduse nii seest kui väljast ning seda
ehitatakse samale põhjale kui uut Audi A3. Ka sisemuses võib
leida A3-ga sarnaseid jooni ning pole alust arvata, et Golf ka
sõiduomadustelt A3-le oluliselt alla jääks. Küll aga hinna poolest,
kuni 100 000 krooniga.

AUTOUUDISED � Novembri autouudised

November toob kaasa ohtralt 
Kui viimastel kuudel
on uute sõidukite
saabumine Eestisse
olnud suhteliselt
tagasihoidlik, siis
november toob
kaasa uudiseid
seinast seina,
olulisim neist kahtle-
mata uus VW Golf.

Tõnu Tramm
tonu.tramm@aripev.ee

Üheks suuremaks novemb-
rikuu uudiseks on kahtlemata
kauaoodatud uue Volkswagen
Golfi saabumine. Eriti heaks
teeb selle uudise see, et auto
hinnad algavad juba 189 900
kroonist ehk n-ö sisenemismu-
del on märgatavalt soodsam kui
äsja Eesti teedel end ilmutanud
uus Mazda3.

Mercedes-Benz Viano

� Mercdes-Benzi uus mahtuniversaal Eestis
� Hind alates 446 800 kr
� Esindaja AS Silberauto, Järvevana tee 11, Tallinn

Mercedes-Benzi uus Viano on pisut suurem
mahtuniversaal kui Vaneo ning ka märksa luk-
suslikum. Tema istmete paigutamise variante
on sedavõrd palju, et iga ostja leiab endale
sobiva. Autosse mahub kuni kaheksa inimest
ja lisaks paljudele istmete paigutamise viisi-
dele on tal ka Mercedesele omaselt ülilai mu-
deli- ja mootorivalik. Kokku on kolm kerever-
siooni: lühike (4,75 m), pikk (4,99 m) ja üli-
pikk (5,22 m). Ka varustusastmeid on kolm:
Trend, Ambient ja Fun. Mootorivalikusse kuu-
lub neli erinevat jõuallikat: 2-liitrine (109 hj)
ja 2,2-liitrine (150 hj) diiselmootor ning 3-
liitrine (190 hj) ja 3,2-liitrine (218 hj) bensii-
nimootor. Hinnad on mõistagi sellisele autole
kohased – alates 446 800 kroonist, erinevate
kerepikkuste vahe toob vastavalt juurde ca
8000 kr hinnalisa. Üheaegselt Vianoga jõuab
Eestisse ka sama sõiduki baasil tehtav kauba-
veoks mõeldud transporter Vito.

Alfa Romeo 156 SW

� Uuenenud Alfa Romeo 156 Eestis
� Hind alates 295 000 kr
� Esindaja AS Itaalia Auto, Tammsaare tee 53, Tallinn

Esimesed uuenenud Alfa Romeo 156 sedaan-
kerega isendid on juba Eestis, novembris li-
sandub ka universaalkerega Sportwagon.
Auto on saanud eest täiesti uue ilme, näiteks
on suurenenud esimene iluvõre, meenutades
Alfa Romeo 147.

Ka taga on pisemaid muudatusi, seest pal-
ju muutunud ei ole. Auto uuendamise taga
seisis Itaalia disainifirma Giugiaro, mistõttu
on auto külgedele lisandunud ka selle firma
nimi.

Samuti on auto saadaval Selespeedi pool-
automaatse käigukastiga, mis tuttav Alfa
Romeo 147-lt. Küll aga on see käigukast tei-
nud läbi olulise arengu nii käiguvahetamise
kiiruse kui ka erinevate kasutusvõimaluste
osas.
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Opel Signum

� Opel Signum jõuab Eestisse
� Hind alates 313 500 kr
� Esindajad Viking Motors AS, Tammsaare tee 51, Tallinn;
Ascar Tallinn AS, Peterburi tee 1, Tallinn

Opel Signumi Eestisse jõudmine on aega võtnud
oodatust kauem, kuid novembri keskpaigaks
peaksid esimesed autod siin olema. Mootorivali-
kusse kuulub esialgu kaks bensiini- ja kaks diisel-
mootorit, varustusastmeid on neli.

 uudismudeleid

� Uus BMW 5-seeria jõudis Eestis müügile
juulis, novembrist on saadaval ka 525i, mis
on varustatud 6silindrilise mootoriga ja 545i
V8 mootoriga. Mõlemal mudelil on BMW-le
omane bi-VANOSe bensiinimootor. 525i baas-
hind on 584 200 kr, 545i saab kätte alates
896 100 kroonist.

� Volvo teeb novembris mudeli S80 eripak-
kumise. 2,4-liitrise mootoriga auto saab kät-
te 414 900 krooniga. Samuti on S80 baas-
mudeli eripakkumine – 424 900 krooni eest
saab kätte kliimaseadme, kiirusehoidja, rei-
sikompuutri ja muude lisadega varustatud
auto (normaalhind 504 590 krooni).

� Volvol on novembris saadaval erimudel
Volvo XC70 Extreme. Baasmudelile XC70
2.5T saab novembri keskpaigast kuni aasta
lõpuni Extreme-paketi väärtusega 71 000 kr.

� Ford teeb novembrist kõikidele Ford Tran-
siti kaubikutele ja bussidele tasuta korralist
garantiihooldust kuni 140 000 km läbimise-

Opel Vivaro

� Opeli suur mahtauto saabub Eestisse
� Hind alates 267 800 kr
� Maaletooja: Viking Motors AS, Tammsaare tee 51,
Tallinn; Ascar Tallinn AS, Peterburi tee 1, Tallinn

Opel Vivaro on mahtauto, mida võib pigem ni-
metada bussiks, samamoodi kui Renault
Traficutki. ASi Viking Motors müügijuhtide hin-
nangul oodatakse sellelt sõidukilt väga palju,
sest peale mahtauto on temast ka kaubiku-
variandid, mis siinsetele ettevõtjatele eriti meelt-
mööda peaks olema.

Fiat Punto

� Uus Fiat Punto Eestis müügil
� Hind alates 125 000 kr
� Esindaja AS Itaalia Auto, Tammsaare tee 53, Tallinn

Muutunud on nii esimene kui ka tagumise osa,
sisemuses väga suuri muutusi toimunud ei ole.
Lisaks sellele, et auto väliselt uuenes, saabub
müügile ka Punto baasil tehtud kaubaveoauto
Punto Van. Vähemalt 129 000 krooni maksma
hakkav kahekohaline auto on keskelt eralda-
tud metallvõrega, tagumisi istmeid pole, auto
vedrustust on tugevdatud.

Chrysler Crossfire

� Chrysleri sportauto jõuab Eestisse
� Hind alates 588 900 kr
� Esindaja AS Silberauto, Järvevana tee 11, Tallinn

Crossfire’i tehniline osa pärineb suuresti Mercedeselt, mistõttu pole
midagi imestada ka tema suurepärase teelpüsivuse üle. Disainilt on
ta üks omanäolisemaid sportautosid maailmas, eriti tema ülisuured
(19 tolli) tagumised veljed, pikk esiosa ja kitsas pagasiruumi luuk.
Crossfire tuleb müügile nii kuuekäigulise manuaal- kui ka viieast-
melise automaatkäigukastiga. Auto kapoti all on 3,2-liitrine Merce-
dese V6 mootor, mis arendab võimsust 218 hj ja tippkiirust 241 km/
h. 100 km tunnikiiruseni kiirendab 6,7 sekundiga.

ni, Ford Rangeri, Transit Connecti ja Tourneo
Connecti mudelitele tasuta korralist hooldust
kuni 100 000 km läbimiseni.

�  1. novembrist jõuavad klientideni Opel
Merivad. Esialgu on saadaval vaid bensiinimoo-
toriga versioonid. Lisaks jõuavad novembris
Eestisse esimesed uued Renault Masterid ning
Renault Clio baashinnaks on 119 900 krooni.

� Mercedes-Benz teeb läheneva talve eel soo-
duspakkumise kõikidele MB 4matic sõiduauto-
dele.

� Chrysler Voyager tähistab novembris oma
20. sünnipäeva, mille puhul pakutakse sõltu-
valt mudelist tasuta juubelipaketti maksumu-
sega kuni 44 000 kr. Uued hinnad on ka PTCrui-
seril ning Jeep Cherokeel ja Jeep Grand Chero-
keel.

� Volkswagenil jätkub novembris kampaania,
mille käigus on kõik Polod 10 000 krooni ning
kõik Golf 4 mudelid 8% odavamad.

Novembrikuu uudiseid autoostjatele
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TULEMUSED � Investoreid tulemus ei rahuldanud, aga USA majanduskasv tõstis aktsia hinda

o n l i n e

USA majanduskasv
pea 20 aasta kiireim
USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 7,2 protsenti, mis
on peaaegu 20 aasta kiireim majanduskasv, teatab uudiste-
agentuur Bloomberg.

Üle kahe korra suurem kasv kui teise kvartali 3,3 protsenti
ning suurim alates 1984. aasta esimesest kvartalist oli tingi-
tud eelkõige suurest eratarbimisest ning seadmete ostmisest
ettevõtete poolt, teatas kaubandusministeerium. Ameeriklas-
te kulutuste kasv oli kuue aasta suurim, sest kasutati ära
tulumaksu alanemine.

Kui aga mitte arvestada, et neljandas kvartalis kahanesid
laovarud suurima kiirusega alates 2001. aasta neljandast kvar-
talist, kasvas sisemajanduse kogutoodang isegi 7,8 protsenti,
mis on kiireim kasv alates 1978. aastast.

Analüütikud ootasid kolmandas kvartalis 6protsendilist
majanduskasvu. Kui arvestada inflatsiooni, oli maailma suuri-
ma majanduse kasv 9,797 triljonit dollarit, kui aga inflatsioo-
ni mitte arvestada, ületas USA sisemajanduse kogutoodang
11 triljoni taseme ning kasvas aastaga 9 protsenti.

Boeingu majandustulemused ületasid
Wall Streeti ootusi
Boeingu tugevad tulemused kaitsetööstuse poolelt ületasid
kommertslennukite üksuse nõrkuse ja kasum oli Wall Streeti
analüütikute ootustest parem. Kompanii militaar- ja kosmose-
üksuse,  mis on suuruselt teine USA kaitseministeeriumi telli-
muste täitja, kolmanda kvartali käive kasvas 12%, 97,5 mld
kroonini, vahendab Reuters.

Tugeva kasvu tõttu kaitsetööstusüksuses tõstis Boeing kogu
aasta käibeprognoosi 13 mld kroonivõrra 668 mld kroonile.

Kolmandas kvartalis kahanes käive 163 mld kroonile. Aas-
ta varem oli käive 170 mld krooni.

Kompanii puhaskasum kahanes võrreldes möödunud aas-
tal teenitud 4,97 mld krooniga kolmandas kvartalis 31%, 3,42
mld krooni. Kasum aktsia kohta oli 0,32 USA dollarit. Analüü-
tikud ootasid analüüsikeskuse Thomson First Calli andmetel
kasumiks aktsia kohta 0,25 dollarit.

Jukos maksab üheksa kuu dividende
Venemaa suurim naftatootja Jukos kavatseb maksta 26,7 mld
krooni üheksa kuu dividendideks, et vähendada firma sulara-
hareserve enne Sibnefti ostu.

Bloomberg kirjutab, et nõukogu teeb ettepaneku maksta
neile aktsionäridele 26,78 rubla (12 kr) aktsia kohta, kes olid
aktsionärid 25. septembri seisuga. Ettevõttel on ligikaudu 56
000 aktsionäri.

Jukos ostab Sibnefti 14 miljardi USA dollari eest, et luua
maailma suuruselt kuues börsil noteeritud nafta- ja gaasitoot-
ja.

28. novembril valivad Jukose aktsionärid ka 11 uut
JukosSibnefti nõukogu liiget. Kandidaatide hulgas on Sibnefti
president Jevgeni Ðvidler, Jukose nõukogu liige Simon Kukes
ning Millhouse Capitali juhatuse liikmed David Davidovitð ja
Jevgeni Tenenbaum. Valdusfirmat Millhouse kontrollib Vene-
maa rikkuselt teine mees Roman Abramovitð.

Exxon Mobili kasum kasvas 38 protsenti
Maailma suurima naftakompanii Exxon Mobili kolmanda kvar-
tali kasum kasvas 38%, kuid see oli ikkagi vähem, kui analüü-
tikud ootasid.

Naftagigant teatas 3,6 miljardi dollari (48 miljardi krooni)
suurusest kasumist, mis teeb 55 senti aktsia kohta. Möödunud
aasta kolmanda kvartali kasum oli 2,64 miljardit dollarit ehk
39 senti aktsia kohta, teatab uudisteportaal CBS Marketwach.

Analüüsikeskuse Thomson First Call läbiviidud küsitluse
kohaselt ootasid analüütikud naftagigandilt 62 sendist kasu-
mit aktsia kohta.

Kontserni käive kasvas 10,6 protsenti 56,84 miljardi dolla-
rini (760 miljardi kroonini).
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Rootsi telekomifir-
ma Ericsson teatas
eile, et teenis kol-
mandas kvartalis
pärast ligi kolme
aastat 1 miljardi
Rootsi krooni suuru-
se tegevuskasumi,
kokkuvõttes jäädi
aga juba kümnen-
dat kvartalit järjest
kahjumisse.

Annika Matson
annika.matson@aripaev.ee

Eelmise aasta kolmandas
kvartalis oli firma tegevuskah-
jum ligi 4 miljardit Rootsi kroo-
ni (7 mld Eesti kr). Ettevõte
ületas analüütikute ootusi, kes
arvestasid keskmiselt 507 mil-
joni Rootsi krooni (877 mln kr)
suuruse tegevuskasumiga.

Ericsson teatas börsile, et
puhaskasumini siiski ei jõutud,
kahjumiks jäi 4 miljardit Rootsi
krooni ehk 0,25 krooni aktsia
kohta. Mullu samal ajal oli kah-
jum 5 miljardit Rootsi krooni ja
0,41 krooni väärtpaberilt. Erics-
soni käive kahanes 16%, 28
miljardi Rootsi kroonini (48
mld kr). Summa vastab turu-
ekspertide ootustele, kes oota-
sid käibeks 27,5 miljardit Root-
si krooni. Investorid firma tule-
mustega rahul ei olnud ja eile
ennelõunal langes aktsia ligi 3
protsenti. Pärastlõinal avalda-
tud USA majanduse kolmanda
kvartali kiire kasv viis ka Erics-
soni aktsia protsendiga plussi.

“Ericsson on taas kasumis,
mis on meie jaoks tähtis vers-
tapost, aga palju on veel teha,
enne kui soovitud kasumlikku-
seni jõuame,” ütles Ericssoni
juht Carl-Henric Svanberg
kvartalitulemusi esitledes.

Eriti rõõmustav oli firma
jaoks kolmanda kvartali suur
uute tellimuste maht, mis ula-
tus 28 miljardi Rootsi kroonini,
mullu samal ajal oli vastav näi-
taja 20,5 miljardit. Ettevõte
põhjendas saadud tegevuskasu-
mit mobiilsidesüsteemide turu
kosumisega ja õnnestunud ku-
lude kokkuhoiu programmiga.

Ka tuleviku suhtes on Erics-
son taas veidi optimistlikumalt
meelestatud. Kontsern on sei-
sukohal, et mobiiltelefonide
turg on kosumas. Ericssoni ja
Sony ühisettevõte Sony Erics-

Ericsson üle kolme
aasta tegevuskasumis

son teatas hiljuti, et teenis kol-
mandas kvartalis esimest kor-
da kasumit. Rootslaste ja jaa-
panlaste ühisfirma käive kas-
vas ligi poole võrra, 12 miljardi
Rootsi kroonini (21 mld kr).
Väljastatud mobiiltelefonide
arv kasvas 42%, 7,1 miljoni te-
lefonini. Edu tõidki firmale just
kallid multimeediatelefonid.

Murelikum on olukord mo-
biilsidesüsteemidega, kus Erics-
son on maailmas turuliider. Siin
võib sel aastal tulla kuni 10%-
line langus. Kokkuvõttes loodab

ettevõtte juhatus siiski, et hal-
vimad ajad on möödas ja järg-
misel aastal peaks turg stabili-
seeruma. Varem on võrgusead-
mete haru nõudluse kasvust
rääkinud ka Ericssoni konku-
rendid Nokia ja Lucent.

Ericssoni kontsernis käivad
praegu suured ümberkorraldu-
sed. Kompanii töötajate arv ka-
hanes selle aasta jooksul ligi 18
000 võrra, 71 700 inimeselt 53
400 inimeseni. Tuleval aastal
kahaneb töökohtade arv 47
000ni. Ericssoni andmetel lä-

hevad ümberkorraldused kol-
mandas kvartalis maksma 5,4
miljardit Rootsi krooni.

Selle aasta kevadel Ericsso-
ni juhtima asunud Svanberg on
kokkuhoiuprogrammide senise
arenguga rahul. Aasta lõpu-
kvartalis ootab ta, et kulud lan-
gevad, nagu kavandatud, 33
miljardi Rootsi kroonini. Samu-
ti loodab juht, et viimases kvar-
talis kasvab käive tunduvalt kii-
remini kui kolmandas. Selle
aasta lõpuks loodab firma juht-
kond pisikese kasumi teenida.

USA majanduskasv
kergitas aktsia hinda
Aktsia hind Rootsi kroonides

01.10.2003

11,3

Allikas: Ericsson

30.10.2003

14,1

Ericssoni juht Carl-Henric Svanberg ootab aasta kokkuvõttes väikest puhaskasumit.
Foto: All Over Press



investeerimine Eestisse Äripäev  31. oktoober  2003 13
toimetaja Raivo Sormunen  6670 173  e-post turud@aripaev.ee

Tallinna Börs 30.10.

* P/E suhe on arvutatud viimase 4 kvartali vahearuande ((kui on olemas siis rahvusvahelise
raamatupidamisstandardi (IAS) kohase)) konsolideeritud puhaskasumi põhjal
** viimase majandusaasta kohta teavitatud (makstud) dividendi suurus (kroonides)
*** tulusus viimase tehingu põhjal

Aktsiate ostu-müüginoteeringud* 30.10.
aktsia valuuta ostuhind müügihind noteerija

Ergo Varahalduse AS ..................... Lauteri 5, Tallinn, tel 667 9200, faks 667 9201

Hansa Investeerimisfondide AS ... Liivalaia 8, Tallinn 15 038, tel 631 0336, faks 626 0636
e-post: fondid@hansa.ee

LHV Varahalduse AS ...................... Roosikrantsi 2, Tallinn 10 119, tel 611 0308
faks 611 0310, e-post: tonno.vahk@lhv.ee

Nordea Rahastoyhtiö ..................... Hobujaama 4, Tallinn 10 151, tel 628 3344

Sampo Varahalduse AS ................. Narva mnt 11, Tallinn, tel 630 2295, faks 630 2275
e-post funds@sampopank.ee
kodulehekulg: http://www.sampo.ee

Trigon Funds .................................. Pärnu mnt 15, Tallinn 10 141, tel 667 9208
faks 667 9221, e-post:fond@trigon.ee
kodulehekulg: http://www.trigon.ee

Ühispanga Varahalduse AS .......... Tornimäe 2, 15 010 Tallinn, tel 665 5611
faks 665 6201, e-post fondid@eyp.ee
kodulehekülg: http://finance.eyp.ee

Seesam Varahalduse AS ............... Pärnu mnt.15, 10 141 Tallinn, tel 665 1727
faks 665 1729, e-post pension@seesam.ee
kodulehekülg: http://www.pension.ee

Fondivalitsejad

Eesti Krediidipank ................ Narva mnt 4, Tallinn ....... tel 669 0941, faks 661 6038

Eesti Ühispank ..................... Tornimäe 2, Tallinn ......... tel 665 6622, faks 665 6802

Hansapank – ........................ Liivalaia 8, Tallinn ........... tel 613 1659, faks 613 1545

LHV ...................................... Roosikrantsi 2, Tallinn .... tel 611 0300, faks 611 0310

Sampo Pank ........................ Narva mnt 11, Tallinn ..... tel 630 2104

Suprema .............................. Pärnu  mnt 10, Tallinn .... tel 640 5784, faks 640 5701

Trigon Securities .................. Pärnu mnt 15, Tallinn ..... tel 667 9233, faks 667 9201

Maaklerifirmad

Investeerimisfondid

sulgemis- muutus ost müük tehin- käive P/E div. akt.
hind kr  eelm (%) guid kr   suhe*  kohta**

tootlus (p.a.)
kuupäev ost müük NAV 1 päev 1 kuu 3 kuud 12 kuud fondi maht haldav ettevõte

fond kuupäev ost müük NAV       riski-             aasta          tootlus (p.a.)% fondi maht haldav ettevõte
kr kr aste***       algusest % 12 kuud  3 aastat 5 aastat kr

* kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

Investori kalender

suurim tõusja suurim langeja enim kaubeldud

Hansapank
38,26 mln kr

Tallinna börs

30.10.

Talse 273,48 -1,38%

käive 40,90 mln kr

ÄP tööstusindeks
103,71 0,42%

 * noteeringud ja fondide mahud EUR`des; ** noteeringud ja fondide mahud USD`des; *** investeerimisfondi tootluse viimase 24 kuu standardhälve

 ää%

EVP .................................. EEK ................. 0,925 ................. 0,975 ............... Ühispank

MicroLink ......................... EEK ............... 70,00 ............... 150,00 ................. Trigon

II PENSIONISAMBA FONDID
Ergo Tuleviku Pensionifond 30.10 ...  10,9500 ........  11,3900 ...  11,0600 ....  - .................... 8,43 ........ 9,00 .......... - .............. - .............. 26 198 143 ..... AS ERGO Varahaldus
Ergo Rahulik Pensionifond 30.10 ...  10,2800 ........  10,6900 ...  10,3800 ....  - .................... 1,86 ........ 2,89 .......... - .............. - .............. 12 553 388 ..... AS ERGO Varahaldus

Hansa Pensionifond K1 30.10 ...  10,5300 ........  10,8000 ...  10,6400 ....  - ...................  3,40 .......  5,24 .........  - .............  - .............  45 645 324 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Pensionifond K2 30.10 ...  10,7000 ........  10,9700 ...  10,8100 ....  - ...................  6,82 .......  7,56 .........  - .............  - ...........  149 482 750 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Pensionifond K3 30.10 ...  11,0300 ........  11,3100 ...  11,1400 ....  - .................  11,40 .....  11,29 .........  - .............  - ...........  210 185 314 ..... Hansa Investeerimisfond
LHV Aktsiapensionifond 30.10 ...  10,7000 ........  10,9200 ...  10,8100 ....  - .................  10,19 .......  9,30 .........  - .............  - .............  26 183 784 ..... LHV Varahaldus
LHV Intressipensionifond 30.10 ...  10,7000 ........  10,9200 ...  10,8100 ....  - ...................  4,44 .......  7,46 .........  - .............  - ...............  7 620 576 ..... LHV Varahaldus
Sampo Pension 25 30.10 ...  10,6128 ........  10,8272 ...  10,7200 ....  - ...................  3,57 .......  5,82 .........  - .............  - .............. 17 685 963 ..... Sampo Varahaldus

Sampo Pension 50 30.10 ...  10,9989 ........  11,2211 ...  11,1100 ....  - ...................  6,11 .......  8,81 .......... - .............. - .............. 84 522 125 ..... Sampo Varahaldus
Sampo Pension Intress 30.10 ...  10,3059 ........  10,5141 ...  10,4100 ....  - ...................  1,96 .......  3,48 .......... - .............. - ................ 8 138 865 ..... Sampo Varahaldus
Seesami Kasvu Pensionifond 30.10 .....  9,9200 ........  10,2200 ...  10,0200 ....  - ...................  3,51 .......  1,83 .........  - .............  - .............  15 338 606 ..... Seesam Varahalduse AS
Seesami Optimaalne Pensionifond 30.10 ...  10,0500 ........  10,3500 ...  10,1500 ....  - ...................  1,60 .......  1,50 .........  - .............  - .............  15 438 690 ..... Seesam Varahalduse AS
Seesami Võlakirjade Pensionifond 30.10 ...  10,3900 ........  10,5900 ...  10,4900 ....  - ...................  1,45 .......  3,15 .........  - .............  - .............  12 564 724 ..... Seesam Varahalduse AS
Ühispanga Pensionifond Konservatiivne 30.10 ...  10,3200 ........  10,5800 ...  10,4200 ....  - ...................  1,96 .......  2,87 .......... - .............. - .............. 48 607 431 ..... Ühispanga Varahaldus

Ühispanga Pensionifond Progressiivne 30.10 ...  10,7400 ........  11,0100 ...  10,8500 ....  - ...................  6,45 .......  7,27 .......... - .............. - ............ 158 977 274 ..... Ühispanga Varahaldus
III PENSIONISAMBA FONDID

Hansa Pensionifond V2 30.10 ...  13,9000 ........  14,1800 ...  14,0400 .... 3,88 ............. 12,41 ...... 14,80 ......... 8,48 ........  - .............. 33 991 267 ..... Hansa Investeerimisfond
LHV Täiendav Pensionifond 30.10 ...  10,2500 ........  10,4500 ...  10,3500 ....  - .................. 14,24 ...... 12,50 .........  - .............. - ................ 4 714 370 ..... LHV Varahaldus
Sampo Pensionifond 30.10 ...  11,0088 ........  11,2312 ...  11,1200 ...  4,37 ............. - 2,11 .......  9,76 .........  - .............  - .............  10 909 670 ..... Sampo Varahaldus
Ühispanga Pensionifond Täiendav 30.10 ...  12,3300 ........  12,5700 ...  12,4500 .... 3,13 ............... 9,25 ...... 11,27 .......... - .............. - .............. 32 866 021 ..... Ühispanga Varahaldus

AVATUD INVESTEERIMISFONDID
Balti Kasvufond 30.10 .  270,6600 ......  276,1200 .  273,3900 .  11,44 ............. 27,71 ...... 31,94 ....... 15,22 ...... 19,18 ....... 174 511 818 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Läänemere Aktsiafond 30.10 ...  79,4500 ........  81,0500 ...  80,2500 ....  - .................. 18,70 ...... 16,51 .........  - .............. - .............. 22 692 068 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Vene Kasvufond 30.10 .  623,8800 ......  636,4800 .  630,1800 .  24,72 ............. 51,87 ...... 50,06 ....... 26,23 ...... 43,18 ......... 64 282 024 ..... Hansa Investeerimisfond
Mandatum Neutral 30.10 .  343,0365 ......  353,5376 .  350,0372 ....  - ...................  1,45 .......  1,98 ........  3,04 ......... - ........  3 746 810 506 ..... Sampo Rahastoyhtiö
Mandatum Omega 30.10 .  342,0544 ......  352,5254 .  349,0351 ....  - ...................  1,68 .......  1,99 .......... - .............. - ........  1 720 423 047 ..... Sampo Rahastoyhtiö

Nordea Euroland* 29.10 .....  1,8195 ..........  1,8563 .....  1,8379 .. 22,50 ............. 12,24 ........ 9,53 ...... -16,50 ......... - ............ 174 600 000 ..... Nordea Rahastoyhtiö
Nordea Optima.fi* 29.10 .....  0,2287 ..........  0,2334 .....  0,2311 .... 7,52 ............... 5,00 ........ 4,19 ........ -7,30 ........ 1,30 ....... 517 800 000 ..... Nordea Rahastoyhtiö
Sampo Balti IF 30.10 .....  3,2345 ..........  3,3335 .....  3,3005 .  12,57 ............  33,57 .....  42,23 ......  22,57 ........  - ...........  375 388 454 ..... Sampo Rahastoyhtiö
Sampo Kasvufond 30.10 ...  12,3552 ........  12,6048 ...  12,4800 .  18,64 ............  18,63 .....  24,43 .......... - .............  - .............  26 840 571 ..... Sampo Varahaldus
Trigon Balti Aktsiafond 30.10 .  190,9398 ......  195,7860 .  193,8475 .. 10,29 ............. 44,14 ...... 52,65 ....... 21,54 ........  - .............. 15 947 255 ..... Trigon Funds
Trigon Kesk-ja Ida-Euroopa Fond 30.10 .  120,3744 ......  123,4296 .  122,2075 ....  - .................. 21,10 ...... 28,20 .......... - .............. - ............ 288 366 161 ..... Trigon Funds

Äripäeva Indeksi Fond 30.10 ......  - ....................  - ..............  6,2914 .. 15,05 ............. 11,64 ...... 17,17 ....... 14,64 ...... 25,07 ........... 1 097 889 ..... AS Eesti Ühispank
Ühispanga Kasvufond 30.10 .....  3,1345 ..........  3,1979 .....  3,1662 .. 12,44 ............. 26,91 ...... 30,08 ....... 27,19 ...... 37,85 ......... 92 572 314 ..... Ühispanga Varahaldus

VÕLAKIRJAFONDID
Hansa Intressifond 30.10 .  133,3200 ......  133,3200 .  133,3200 ...  0,12 ............... 2,66 ........ 3,24 ......... 4,26 ......... - ......... 1 185 202 177 ..... Hansa Investeerimisfond
Kapitalikaitsefond 30.10 1 188,3407 ...  1 191,3190 1 191,3190 .... 0,29 ............... 2,29 ........ 2,84 ......... 3,88 ........  - .............. 47 773 084 ..... Trigon Funds
Sampo USD Intressifond** 30.10 ...  56,6265 ........  56,6265 ...  56,6265 .... 0,82 ............... 0,79 ........ 0,96 .........  - .............. - ................ 3 259 763 ..... Sampo Varahaldus
Ühispanga Võlakirjafond 30.10 ...  11,7770 ........  11,7770 ...  11,7770 .... 1,33 ............... 4,10 ........ 6,14 ......... 5,52 ........  - ............ 297 790 322 ..... Ühispanga Varahaldus

RAHATURUFONDID
Hansa Rahaturufond 30.10 ....... - ..................... - .......  1 000,0000 .... 1,67 ............... 1,70 ........ 1,66 ......... 2,36 ...................... 1 506 698 189 ..... Hansa Investeerimisfond.
Hansa USD Rahaturufond** 30.10 ....... - ..................... - ............  59,2959 .... 0,59 ............... 0,57 ........ 0,57 ......... 0,85 ........................... 13 461 957 ..... Hansa Investeerimisfond.

Sampo Rahaturufond 30.10 ....... - ..................... - .......  1 155,9300 .... 4,11 ............... 2,20 ........ 2,06 ......... 2,67 ......................... 304 723 559 ..... Sampo Varahaldus
Ühispanga Rahaturufond 30.10 ....... - ..................... - ..........  100,0000 .... 1,95 ............... 1,95 ........ 2,02 ......... 2,56 ...................... 1 781 680 719 ..... Ühispanga Varahaldus

Hansapank
   -2,20%

R  31. oktoober

ChevronTexaco – majandustu-
lemused
ABN Amro Holdings –
majandustulemused
Fiat S.p.A. – majandustulemu-
sed
Fuji Photo Film – majandustu-
lemused
USA – tarbijate sissetulekud ja
kulutused, sept 03; Chicago
ostujuhtide indeks, okt 03

E  3. november

Eniro AB – majandustulemu-
sed
Kellogg Co – majandustulemu-
sed
USA – autode ja veokite müük,
okt 03;

T  4. november

Gillette – majandustulemused
Credit Suisse Group –
majandustulemused
Ryanair Holdings – majandus-
tulemused
Telecom Italia – majandustule-
mused

K  5. november

Cisco Systems – majandustu-
lemused

N  6. november

Pixar Animation Studios –
majandustulemused

Peeter Stamberg                    
peeter.stamberg@aripaev.ee

Hansapanga aktsia käis eile
kauplemispäeva sees ära tase-
mel, kus viimati oldi selle aasta
augustis.

Hansapanga aktsia jätkas pä-
rast kolmapäevast paigaltam-
mumist langust ja sulgus
306,05 kroonil ehk 2,20 prot-
senti miinuses. Viimati sulgus
aktsia nii madalal oktoobri al-
guses. Päeva sees käis aktsia
hind ära ka 303,70 kroonil ehk
madalaimal tasemel alates
augustist. Viimasest kümnest
kauplemispäevast on aktsia ker-
kinud vaid kolmel päeval, pä-
rast möödunud reedel avalda-
tud majandustulemusi ühtegi
tõusupäeva ei ole olnud.

Käivet tuli aktsiast 38,3 mln
krooni ehk 93,5% kogu börsi
päevakäibest. Hansapanga akt-
sia on ligi 90% kogu päevakäi-
best andnud kolm päeva järjest.
Kolmapäevane ja teisipäevane
sulgemishind 312,93 krooni

Hansa aktsia käis
augustikuu tasemel

ehk ümmargused 20 eurot akt-
siale toetustasemeks ei saanud.
Eile õhtul oli näha suuremat
huvi ka ostupoolelt, mistõttu
300 kroonile langemiseks
peaks turule tulema mõni suu-
rem müüja. Võimatu pole, et
täna aktsia hind pärast ligi
32kroonist langust võrreldes
möödunud neljapäevaga veidi
tõuseb.

Üle miljoni krooni tuli käi-
vet eile veel Eesti Telekomi ja
Harju Elektri aktsiast.

Eesti Telekomi aktsia langes
1,1 mln kroonise käibe juures
0,71%, 109,21 kroonile. Järg-
misel nädalal majandustulemu-
sed avaldava Harju Elektri akt-
sia kerkis 3,59%, 103,74 kroo-
nile. Käivet tuli kolmest tehin-
gust 1,26 miljonit krooni.

Möödunud reedel, mil Hansa avaldas tulemused, andis
aktsia vaid veidi üle kümnendiku kogukäibest. Viimasel
kahel päeval on aktsiast tulnud üle 90% kogukäibest.

Estiko
   13,10%
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PÕHINIMEKIRI
Baltika .................... 33,80 ... 0,00 ...... 33,33 .... 35,67 ..... 0 ................... 0 ........ - .......  -
Eesti Telekom ...... 109,21 .. -0,71 .... 108,74 .. 110,15 ... 14 .... 1 103 642 ...... 14,5 ....  6,00
Hansapank ........... 306,05 .. -2,20 .... 305,89 .. 306,67 ... 87 .. 38 259 724 ...... 11,9 ....  6,00
Harju Elekter ........ 103,74 ... 3,59 .... 101,70 .. 104,05 ..... 3 .... 1 260 981 ........ 5,2 ....  2,00
Merko Ehitus ........ 156,47 ... 0,00 .... 156,47 .. 160,22 ..... 0 ................... 0 ...... 10,6 ....  2,25

Norma .................... 94,66 .. -0,82 ...... 94,66 .... 95,13 ..... 3 ....... 142 025 ........ 8,8 ....  5,00
T. Kaubamaja ......... 69,94 ... 0,45 ...... 69,63 .... 71,97 ..... 1 ......... 24 479 ...... 13,6 ....  1,00

I-NIMEKIRI
Estiko ..................... 14,86 . 13,10 ...... 13,14 .... 15,02 ..... 1 ............... 149 ........ 9,1 ....  -
Kalev ...................... 39,12 ... 0,00 ...... 35,52 .... 39,12 ..... 0 ................... 0 ........ 9,5 ....  -
Klementi ................. 31,29 ... 0,00 ...... 31,29 .... 32,86 ..... 0 ................... 0 .......  - .......  -

Rakvere LK ............ 14,71 ... 0,00 ...... 14,55 .... 15,65 ..... 0 ................... 0 ........ 9,0 ....  -
Saku Õlletehas ...... 81,36 ... 0,39 ...... 81,21 .... 82,14 ..... 2 ......... 68 818 ...... 22,3 ....  5,00
T. Farmaatsiatehas 20,34 ... 0,00 ...... 20,34 .... 23,31 ..... 0 ................... 0 ...... 16,2 ....  -
Viisnurk .................. 35,20 ... 0,00 ...... 35,20 .... 37,24 ..... 0 ................... 0 ........ - .......  -

VÕLAKIRJADE NIMEKIRI
Hansa Capital . 10 358,66 ... 0,00 10 300,00 ...... 0,00 ..... 0 ................... 0 ........ 2,43%***

Eesti Post ................. 0,00 ... 0,00 ........ 0,00 ...... 0,00 ..... 0 ................... 0 ........ - .... ***
Tallinna Sadam 10 207,00 ... 0,00 ........ 0,00 ...... 0,00 ..... 0 ................... 0 ........ 3,41%***

VABATURG
EVP ........................... 0,980 0,48 ........ 0,967 .... 0,980 ... 2 ......... 43 979 ........ - ......... -



investeerimine välismaale
toimetaja Raivo Sormunen  tel 667 0173, e-post turud@aripaev.ee

14 Äripäev 31. oktoober 2003

FINANTSTURGUDEL � Neljapäev

Sektorite tähised:
AT - arvutitööstus
ET - elektroonikatööstus
TT - tarkvaratööstus
TE - telekommunikatsioon
TO - toiduainetööstus

FT - farmaatsiatööstus
EK - e-kaubandus
JK - jaekaubandus
AU - autotööstus
FV - finantsvahendus

EG - energeetika
MP - metsa- ja
paberitööstus
TN - teenindus
MT - muu tööstus

* sulgemishinnad, USD, allikas Äripäev

* sulgemishinnad, LVL, allikas Äripäev

* sulgemishinnad, LTL, allikas Äripäev

* hinnad kell 18 seisuga, GBP, allikas Äripäev

* hinnad kell 18 seisuga, SEK, allikas Äripäev

USA börsid* 29.10.

Maailma väärtpaberiturud* 30.10.
Indeks viimane muutus aasta

eelmisest % kõrgeim madalaim

Helsingi börs* 30.10.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Stockholmi börs* 30.10.
aktsia sektor muut 52. nädala

hind % max min p/e

Londoni börs* 30.10.
aktsia sektor muut 52. nädala

hind % max min p/e

Vilniuse börs* 30.10.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Riia börs* 30.10.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Moskva kauplemissüsteem* 30.10.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Lietuvos Telekomas ...... TE 1,48 -1,33 1,74 0,75      -
Ekranas ......................... ET 5,76 -4,00 7,62 4,70      -

Ventspils Nafta ............. EG 1,23 0,82 1,34 0,58      -

Exxon Mobil kukkus
kehva tulemuse tõttu

* sulgemishinnad, USD, allikas Äripäev

Exxon Mobili aktsia oli eile
kella 18ks kukkunud 3,8%.

* indeksid kell 18 seisuga, allikas Äripäev

Adobe Sys Inc ............... TT 44,67 2,86 43,49 22,10 47,5
Advanced Micro Dev ..... ET 15,09 1,62 14,85 4,78 -
Alcoa ............................. MT 31,29 2,72 31,00 18,45 46,0
Altera Corp .................... ET 20,42 2,77 23,36 10,30 58,3
Altria Group Inc ............ MT 46,70 1,15 47,07 27,70 10,8
Amazon.com Inc ........... EK 56,69 -0,07 61,15 18,07 -
American Express Co ... FV 47,35 -0,40 49,11 30,90 21,2
Amgen Inc ..................... FT 60,15 -1,15 72,37 43,90 37,1
Time Warner Inc ............ TN 15,29 -0,97 17,89 9,90 -
Apple Computer Inc ...... AT 23,69 -0,13 25,01 12,72 131,6
Applied Materials Inc .... ET 22,58 0,13 22,60 11,25 -
AT&T Corp .................... TE 19,07 -4,36 28,88 13,45 16,7
Bellsouth Corp .............. TE 26,00 2,65 30,00 19,79 13,4
Biogen Inc ..................... FT 40,02 1,83 50,52 29,31 28,0
Boeing Co .................... MT 38,50 6,83 38,90 24,73 110,0
Bristol Myers Squibb .... FT 24,99 -1,69 29,21 21,00 17,0
Broadcom Corp ............ ET 32,38 1,19 33,22 11,09 -
Brocade Comm Sys ...... ET 6,62 -1,30 8,03 3,59 -
Campbell Soup ............ TO 26,16 0,08 27,90 19,65 17,2
Caterpillar ..................... MT 73,46 0,93 78,92 39,37 24,3
Check Point Soft Tech ... TT 17,40 -0,17 22,20 12,83 17,9
ChevronTexaco ............ EG 73,10 -0,40 76,23 61,31 20,9

Chiron Corp ................... TT 56,65 -0,26 57,07 34,02 39,3
Ciena Corp .................... ET 6,43 0,78 7,74 3,02 -
Cisco Systems .............. ET 20,82 -0,38 21,56 10,14 41,6
Citigroup Inc .................. FV 47,59 0,02 49,15 30,25 15,9
Colgate Palmolive ........ MT 52,22 2,07 60,99 48,75 21,8
Coca Cola ..................... TO 45,85 1,04 48,34 37,01 25,9
Comcast Corp ............... TE 32,25 0,00 32,86 19,76 -
DaimlerChrysler ............ AU 36,52 -0,27 40,61 26,27 -
Delta Air Lines ............... TN 13,10 0,38 16,05 6,56 -
Dell Computer ............... AT 36,31 0,92 37,18 22,59 39,9
Du Pont ......................... MT 39,85 -0,35 45,55 34,71 56,9
Eastman Kodak ............ MT 24,41 3,34 41,08 20,39 19,5
eBay Inc ......................... EK 57,20 -0,57 61,60 30,13 93,8
EchoStar Comm ........... TE 38,98 -0,08 41,00 17,97 -
Electronic Arts Inc ......... TT 100,50 2,10 105,77 47,51 42,4
EMC Corp ..................... AT 13,58 1,04 14,66 4,78 135,8
Exxon Mobil Corp ........ EG 37,81 -0,50 38,93 31,58 14,7
FedEx Corp ................... TN 73,04 -0,18 74,00 47,70 27,7
Flextronics Intl Ltd ......... ET 14,47 -0,07 15,95 7,15 -
Ford Motor Co ............... AU 12,43 0,24 12,53 6,58 15,7
General Electric ............ MT 28,83 1,09 32,42 21,30 20,4

General Motors ............. AT 42,95 -0,46 45,21 29,75 6,3
Genzyme Corp .............. FT 47,19 -2,86 52,45 26,68 127,5
Gillette Co ..................... MT 31,90 1,46 33,78 28,00 25,9
GlaxoSmithKline ............ FT 43,25 -1,53 44,12 31,85 16,8
Hewlett-Packard ............ AT 21,82 0,79 23,90 14,18 31,6
Honda Motor ................. AU 19,96 -1,72 23,59 15,47 9,4
Home Depot .................. JK 37,23 -0,72 37,50 20,10 22,6
Honeywell ..................... MT 29,48 -0,54 30,18 20,20 -
IBM ................................ AT 89,34 -0,62 94,54 73,17 22,9
IDEC Pharm Corp ......... FT 34,85 1,69 47,41 27,80 37,5
Intel Corp ....................... ET 32,80 0,40 32,78 14,88 47,5
International Paper ....... MP 38,70 -0,21 41,50 33,09 138,2
Intuit Inc ......................... TT 48,01 -0,81 55,04 33,30 39,0
JP Morgan Chase ......... FV 35,93 1,07 38,26 19,90 16,6
JDS Uniphase Corp ...... ET 3,50 0,98 4,71 2,00 -
Johnson & Johnson ..... MT 49,48 -2,10 61,25 49,00 21,9
Juniper Networks .......... ET 17,95 1,53 18,90 4,90 224,4
Kraft Foods Inc ............. TO 29,32 0,07 40,50 26,35 14,3
Kroger Co ...................... JK 17,36 -0,57 19,70 12,05 11,3
Linear Tech Corp ........... ET 43,47 0,37 43,32 24,76 54,3
Lowes Companies ........ JK 59,30 -1,08 59,95 33,37 28,1

Barclays ......................... FV 4,98 0,91 5,33 3,10 14,8
British Airways ............... TN 2,10 5,78 2,11 0,85 -
British Telecom .............. TE 1,86 1,09 2,24 1,40 5,8
HSBC Holdings ............. FV 8,87 0,80 8,83 6,24 19,5
Lloyds TSB Group ........ FV 4,10 0,55 5,99 2,95 12,5

Marks and Spencer ....... JK 2,87 -2,30 3,84 2,58 13,9
BP ................................. EG 4,06 -0,43 4,52 3,49 14,5
Shell Trans & Trading ... EG 3,65 -0,27 4,40 3,32 10,8
Unilever ........................ TO 4,96 1,74 6,40 4,73 7,5
Vodafone Group ............ TE 1,24 0,40 1,35 0,98 -

Aldata Solution .............. TT 2,02 -3,81 2,19 0,63 72,1
Comptel ......................... TT 2,13 -0,93 2,40 0,68 -
Eimo ............................. MT 1,04 0,00 1,38 0,81 20,0
Elisa Comm. .................. TE 9,95 5,07 9,70 4,67 -
Elcoteq Network ............ ET 14,40 -2,04 15,25 9,75 21,8
Elektrobit Group ............ ET 0,57 -3,39 0,66 0,25 -
F Secure ........................ TT 1,32 3,12 1,38 0,60 -
Nordea ........................... FV 5,36 2,29 5,33 3,57 -
Nokia ............................. TE 14,57 -0,88 20,50 10,55 20,4
Novo Group ................... TT 4,90 0,20 4,98 2,08 22,3
Outokumpu .................. MT 10,50 1,35 10,54 6,87 9,1
Pohjola Yhtyma ............. FV 19,60 1,29 19,50 11,80 7,5
Perlos ............................ MT 6,02 -1,31 8,43 2,96 -
Sampo ........................... FV 7,25 1,83 7,80 5,05 11,5
Stonesoft ....................... TT 0,62 -1,59 0,90 0,34 -
Stora Enso .................... MP 11,63 1,93 12,70 8,30 -
Teleste ........................... TE 5,70 0,88 5,69 2,40 -
TeliaSonera AB .............. TE 3,81 -2,31 4,15 2,57 -
Tietoenator .................... TT 22,85 3,39 22,36 11,50 29,7
TJ Group ....................... TT 0,28 3,70 0,33 0,12 -
UPM Kymmene ............ MP 16,06 1,90 18,88 11,05 7,6

Lucent Technologies ..... TE 3,01 4,15 2,94 0,97 -
Maxim Intgr Products ... ET 48,24 2,10 48,40 28,96 50,8
McDonald’s ................... TN 24,61 0,04 24,94 12,12 30,0
MedImmune Inc ............ FT 27,22 1,34 42,09 23,29 36,8
Merck & Co ................... FT 44,92 0,00 60,19 44,50 13,8
Merrill Lynch & Co ......... FV 58,34 1,04 59,20 30,75 17,0
Microsoft Corp .............. TT 26,74 -1,69 30,00 22,55 29,2
Millennium Pharm Inc ... FT 16,09 -2,48 18,36 6,24 -
3M Company ................ MT 77,57 0,41 77,35 59,73 26,8
Morgan Stanley ............. FV 53,90 -0,19 54,48 32,46 16,9
Motorola Inc .................. TE 13,87 3,58 14,40 7,59 55,5
Nextel Comm ................ TE 24,04 3,09 24,16 10,12 11,1
Novell Inc ....................... TT 5,81 0,17 6,66 2,14 -
Office Depot .................. JK 15,17 3,20 18,50 10,28 14,9
Oracle Corp ................... TT 11,89 -0,75 14,03 8,97 26,4
PalmOne Inc .................. AT 17,50 -4,92 18,61 6,08 -
PanAmSat Corp ............ TE 21,00 2,24 21,06 12,60 29,6
Paychex Inc ................... TN 38,33 0,58 38,60 23,76 48,5
Pepsico Inc ................... TO 48,13 -0,76 48,88 36,24 22,8
Pfizer Inc ........................ FT 31,27 -0,73 36,92 27,90 49,6
PMC Sierra Inc .............. ET 18,04 3,80 17,38 4,13 -

Peeter Stamberg  
peeter.stamberg@aripaev.ee

Maailma suurima noteeritud
naftakompanii Exxon Mobil
aktsia oli kella 18ks kukkunud
3,83%, 36,36 dollarile.

Aktsia languse põhjuseks
olid oodatust kehvemad majan-
dustulemused. Kompanii ka-
sum aktsia kohta kasvas kol-
mandas kvartalis 0,55 dollarile
aktsia kohta, analüütikud oota-
sid analüüsikeskuse Thomson
Financial andmetel aktsiakasu-
miks 0,62 dollarit.

Hoolimata oodatust tundu-
valt parematest USA majandus-
kasvu näitajatest olid peamised
indeksid eile kella 18ks pea sa-
mal tasemel, kus kolmapäeval
lõpetati. Peamiselt tehnoloogia-
ettevõtete aktsiaid sisaldav
Nasdaqi koondindeks oli kerki-
nud 0,08%, 1938,03 punktile,
Dow Jonesi tööstuslik keskmi-
ne oli 0,01% miinuses ja S&P
500 indeksi väärtus oli kaha-
nenud 0,17%.

Lisaks majanduskasvule
avaldati eile üldise majanduse
olukorra indikaatoritest ka läi-
nud nädala töötuabiraha taot-
lejate arv. Võrreldes nädal va-
rasemaga kahanes esmakord-
selt töötu abiraha taotlejate arv
5000 võrra, 386 000 inimese-
ni, analüütikut ootasid 1000
võrra suuremat langust.

Euroopa börsidel langesid

o n l i n e

ABB Ltd ........................ MT 45,10 1,12 49,80 10,50 -
Autoliv ........................... MT 251,50 1,00 268,50 155,00 -
Assa Abloy ................... MT 76,00 0,66 124,00 67,00 21,5
Atlas Copco .................. MT 268,00 0,37 273,50 156,00 -
AstraZeneca .................. FT 375,00 -0,13 382,00 245,00 -
Electrolux ...................... MT 162,50 -0,31 194,50 123,00 9,6
Ericsson Tel Lm ............. TE 13,70 -1,44 14,60 4,11 -

ForeningsSparbanken .. FV 130,00 1,17 129,50 94,50 -
Hennes and Mauritz ..... MT 167,00 0,60 198,50 155,50 24,3
Holmen AB ................... MP 266,00 2,31 285,00 200,00 10,9
Icon Medialab Int .......... TT 2,30 0,00 2,70 0,96 -
Investor .......................... FV 70,50 -0,70 74,50 42,70 33,6
Sandvik .......................... FV 231,00 -1,07 240,00 174,00 16,9
Skandia ......................... FV 28,40 1,07 30,20 14,30 -
Skanska ........................ MT 53,00 -1,85 59,00 38,10 -
SKF ............................... MT 276,00 1,84 286,00 200,00 12,7

SEB ................................ FV 93,00 1,64 94,50 65,50 -
Securitas ....................... TN 95,50 -1,55 146,50 67,50 22,2
Svenska Cellulosa SCA MP 289,00 1,05 322,00 246,50 11,8
Svenska HandelsbankenFV 138,00 1,10 141,50 103,50 13,1
Tele2 AB ......................... TE 395,00 1,67 389,00 192,50 261,6
TeliaSonera AB .............. TE 34,30 -1,44 37,00 23,70 -
Volvo .............................. AU 220,00 1,85 219,00 132,50 -
WM Data ........................ TT 15,00 -1,32 16,40 6,10 -

telekommunikatsiooniseadme-
te tootjate aktsiad.

Oodatust paremad majan-
dustulemused avaldanud Erics-
soni aktsia käis päeva sees ära
13,30 Rootsi kroonil. Kella 18ks
oli aktsia langenud 1,44%,
13,70 kroonile. Languse põh-
juseks oli eelkõige kehv tulevi-
kuväljavaade. Ettevõte prog-
noosis, et telekommunikatsioo-
niseadmete turg on järgmisel
aastal samal tasemel kui sellel
aastal.

Alcateli aktsia langes 2,77%,
11,25 eurole. Firma kahjum III
kvartalis võrreldes aasta vara-
semaga kahanes, kuid käive vä-
henes 13%. Alcatel teatas, et
neljandas kvartalis peaks käive
võrreldes kolmanda kvartaliga
kasvama 20% või rohkem.

Procter & Gamble ........ MT 97,26 -0,25 97,71 79,57 24,9
Qualcomm Inc ............... ET 47,52 1,11 47,63 29,58 53,4
RealNetworks Inc .......... TT 7,01 -1,13 9,29 3,02 -
RF Micro Devices Inc .... ET 12,08 2,55 13,50 4,55 -
SBC Communications .. TE 23,69 0,42 31,65 18,85 10,6
Siebel Sys Inc ................ TT 12,44 -0,64 12,63 6,87 -
Sony Corp ..................... ET 35,92 -2,23 45,78 23,16 97,3
Sun Microsystems ........ AT 3,52 -0,85 5,64 2,60 -
Tellabs Inc ..................... ET 7,28 0,83 10,11 5,07 -
Texas Instruments ......... ET 29,18 -0,58 29,73 13,90 486,3
Toyota Motor ................. AU 60,51 0,18 67,52 41,17 18,3
Wal-Mart Stores ............ JK 58,85 0,15 60,20 46,25 30,8
Walt Disney Co ............. MT 22,77 1,02 23,80 14,84 42,2
Wells Fargo & Co .......... FV 54,89 -0,04 55,92 43,27 15,4
Verisign Inc .................... TT 15,87 -1,18 16,80 6,55 -
Veritas Software ............ TT 36,89 -1,02 37,41 14,56 136,6
Verizon Comm .............. TE 32,81 -0,82 44,31 31,10 12,9
Viacom Inc ..................... TN 39,50 -0,38 48,13 33,26 28,2
Xilinx Inc ........................ ET 31,33 1,69 32,80 17,25 74,6
Yahoo! Inc .................... MT 43,08 0,14 43,72 14,10 126,7

UES ............................... EG 0,26 -5,38 0,35 0,10 -
Lukoil ............................ EG 19,25 -9,20 24,55 13,61 13,9
Rostelekom ................... TE 1,73 -5,98 2,25 1,07 -
Surgutneftgaz ............... EG 0,45 -10,84 0,60 0,29 -
Yukos ............................ EG 10,42 -13,88 16,35 8,36 1565,5

Ameerika
Standard & Poors 500 ....................... 1 046,46 ................ -0,16 .......... 1 053,79 ............ 788,90
Toronto S&P TSX ............................... 7 735,90 ................. 0,07 .......... 7 819,00 ........ 6 204,94

Lääne-, Lõuna- ja Põhja-Euroopa
Pariis CAC40 ...................................... 3 386,73 ................. 0,59 .......... 3 435,79 ........ 2 401,15
London FTSE ..................................... 4 296,40 ................. 0,72 .......... 4 393,80 ........ 3 277,50
Stockholm OMX .................................... 620,67 ................. 0,34 ............. 626,49 ............ 430,33
Oslo OSE All Share .............................. 164,06 ................. 1,96 ............. 162,01 ............ 105,22
Kopenhaagen KFX ................................ 260,82 ................. 0,23 ............. 261,63 ............ 166,75
Frankfurt DAX ..................................... 3 646,64 ................. 0,86 .......... 3 676,88 ........ 2 188,75
Madrid General ..................................... 751,79 ................. 0,85 ............. 769,83 ............ 576,84
Amsterdam AEX .................................... 328,48 ................. 0,93 ............. 370,42 ............ 217,80
Milano MIBTel ................................... 25 937,00 ................. 0,61 ........ 26 766,00 ...... 20 530,00

Kesk- ja Ida-Euroopa
Varssav WIG ..................................... 20 757,40 ................. 1,50 ........ 22 310,83 ...... 13 420,85
Budapest BUX .................................... 9 595,76 ................. 1,16 .......... 9 978,76 ........ 6 958,70
Praha PX50 ............................................ 633,20 ................. 1,30 ............. 652,40 ............ 418,70
Moskva RTS-Interfax ............................. 496,66 ................ -8,14 ............. 650,09 ............ 335,33
Vilnius LITIN-10 .................................. 2 245,67 ................ -1,41 .......... 2 534,93 ........ 1 223,62
Riia RICI ................................................. 469,41 ................. 0,16 ............. 497,14 ............ 197,78
Viin ATX .............................................. 1 415,42 ................. 0,57 .......... 1 413,18 ........ 1 055,71

Aasia
Hongkong Hang Seng ..................... 12 143,35 ................. 0,11 ........ 12 304,57 ........ 8 331,87
Tokio Nikkei 225 indeks ................... 10 695,56 ................ -0,41 ........ 11 238,63 ........ 7 603,76
Soul KOSPI ............................................ 785,94 ................. 0,81 ............. 793,35 ............ 512,30

Nissan võtab 2,55
mln autot tagasi
Jaapani suuruselt kolmas
autotootja Nissan teatas
täna, et kutsub tagasi 1,02
miljonit autot Jaapanis ja
1,53 miljonit mujal maailmas
tulenevalt defektidest moo-
toris.

Kokku läheb autode taga-
sikutsumine maksma 15–16
mld jeeni (kuni 1,98 mld
krooni), vahendab Reuters.

Tagasikutsumine hõlmab
1998.–2003. aastal ehitatud
25 mudelit Jaapanis, mille
hulka kuulub ka populaarne
Sunny sedaan ja kaks mude-
lit, mis on ehitatud Subarude
tootjale Fuji Heavy Indust-
riesile ning Mazda Motorile
OEM (original equipment
manufacturer) baasil, ütles
Nissani pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul pole
seni veel olnud teateid vea
põhjustatud õnnetustest.

GE plaanib veel sel
aastal osta 16
finantsettevõtet
General Electric (GE) teatas
eile 16 finantseerimisettevõt-
te ostmisest veel sel aastal,
kokku 16 mld dollari eest,
kirjutab Financial Times.

Neli neist ülevõtmistest
on juba ettevõtte õiglase hin-
damise (due diligence) staa-
diumis. Veel teatas maailma
suurim ettevõte investeeri-
misest Euroopa kinnisvara-
sektorisse, kus on huvitatud
nn avaliku ja erasektori ühis-
investeeringutest, mille va-
rad on hinnanguliselt 20–50
protsenti alahinnatud.

Puma teenis
rekordkasumi
Wallstreet-online vahendab,
et Puma tegevuskasum kas-
vas mullusega võrreldes
enam kui poole võrra, 103,8
miljoni euroni (1,6 mld kr),
ulatudes esimest korda fir-
ma ajaloos üle 100 miljoni
euro. Kasum aktsia kohta
kasvas mulluselt 2,16 eurolt
4,33 euroni. Ettevõtte käive
suurenes kolmandas kvarta-
lis ligi 38%, 402,3 miljoni
euroni (6,3 mld kr).

Alcatel võib müüa
mobiilsideüksuse
Prantsuse telekommunikat-
siooniseadmete tootja Alcatel
kaalub osa või terve mobiil-
sideüksuse müüki. “Kaalu-
takse kõiki võimalusi,” ütles
firma juht Jean-Pascal
Beaufret kolmanda kvartali
tulemuste online-pressikon-
verentsil. Otsus langetatak-
se Beaufret’ sõnul selle aasta
lõpus. Alcatel suutis kolman-
das kvartalis kahjumit vä-
hendada. Samas kahanes ka
ettevõtte käive.

* hinnad kell 18 seisuga, EUR, allikas Äripäev

3. detsembril ilmub Äripäeva
tasuta lisana erileht

Trükitööstuse TOP

Kirjastuste TOP
Reklaampinna broneerimine

kuni 19. novembrini

LISAINFO JA REKLAAMI TELLIMINE:
projektijuht Romeo Smirnov
romeo.smirnov@aripaev.ee

telefon 667 0068
faks 667 0200
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III pensionisambast võib
teha püssirohutünni
Kui teise pensioni-
samba investeerin-
gud peavad seadu-
se kohaselt olema
üsnagi konservatiiv-
sed, siis kolmas
sammas võimaldab
võtta vägagi suuri
riske.

Raivo Sormunen
raivo.sormunen@aripaev.ee

Kui tavaliselt on kolmanda
samba lepinguks garanteeritud
tulususega pensionikindlustus-
leping, mille juures on ka kind-
lustuskaitse surmajuhtumi ja
õnnetusjuhtumi puhul, siis ris-
kialtitele inimestele on pakku-
da märksa riskantsemaid pen-
sionikindlustamise võimalusi.

Kõige riskantsemaks võib
pidada investeerimisriskiga
pensionikindlustuslepingut,
mille puhul võib end surma,
töövõimetuse ja muude õnne-
tuste vastu ka kindlustamata
jätta. Sel juhul sõltub pensio-
nikoguja tulevane pensionira-
ha vaid sellest, kui hea fondi
on ta suutnud välja valida.  Sel-
list tulumaksuvaba riskantset
pensionikindlustust koos teis-
te pensionikindlustustoodetega
on saanud huvilised osta juba
1998. aasta sügisest saadik, mil
jõustus pensionifondide sea-
dus.

Seesami Elukindlustuse tu-
rundusjuhi Magnus Luzkovi sõ-
nul on investeerimisriskiga III
samba pensionikindlustustoo-
dete ostmine küllalt populaar-
ne. Kindlustusseltsi kaudu on
investoril võimalik valida viie
fondi vahel, mille hulgas on
esindatud Kawe Riskiportfell,
ABN Amro Ida-Euroopa fond
ja kolm Alfred Bergi fondi.

Kolmanda samba raha saab panna suurt raha teenima

Kogumispensioniga liituja käekäik
Selles rubriigis uurime,
kuidas on läinud teise
sambaga liitunud
inimese fondiportfellil.

Raivo Sormunen
raivo.sormunen@aripaev.ee

Aluseks oleme võtnud
10 000kroonise brutopalgaga
töötaja, kellelt liigub iga kuu pen-
sionisambasse 600 krooni (2 +
4% brutopalgast).

Pensionikeskuse andmete
põhjal oleme võtnud raha fondi
laekumise päevaks sellise päeva
kuus, mil fondide maht on kõige
rohkem kasvanud ehk päeva, mil
sambaga liitunud inimene on
kõige tõenäolisemalt oma osa-
kud kontole saanud (viimasena
16. oktoobri). Lihtsuse mõttes
oleme arvestanud, et inimene
saab iga kuu täpselt 600 krooni
eest osakuid (rahalisi jääke ei ar-
vesta). Samas oleme arvestanud
fondiosakute väljalaske- ja taga-
sivõtmistasudega. Eraldi on too-

dud välja esimeses ja teises voo-
rus liitunute seis.

Kõige paremini peaks olema
praeguseks läinud esimeses voo-
rus Hansa K3 ja teises voorus
LHV Aktsiapensioni fondi oma-
nike käekäik. Juhul kui praegu

Toomas on Äripäeva poolt välja mõeldud tegelane, kelle
käsutuses on miljon krooni reaalset raha, mida hakati alates
2002. aasta algusest Äripäeva börsitoimetuse poolt
investeerima aktsiaturgudele.

nimi
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LÕIKA VÄLJA JA SAADA TEELE

Võitnud portfelli omanikku premeeritakse
rahasummaga, mis moodustab  30% juurde
kasvanud väärtusest kroonides. Järgmised kaks
portfelli saavad auhinnaks kasulikud raamatud.

kokku 100%

Pension

Rubriigis “Pension”
hoiame teid kursis
Eesti pensionisüs-
teemi kolme
sambaga ning
vaatame konkreet-
semalt, kuidas käib
II samba fondioma-
nike käsi.

tuleks osakud maha müüa, oleks
esimeses liitumisvoorus liitunu-
te osas plussis kaheksa fondi
(saaks kätte üle 9000 krooni =
15 kuud × 600 krooni) ja teises
voorus liitunute hulgas kuue fon-
di (saaks kätte vähemalt 5400

krooni = 9 kuud  × 600 krooni)
omanikud.

Samas tuleb korrata, et kaks-
kümmend või veel enam, neli-
kümmend aastat pensioniraha
koguvale inimesele ei mängi
praegune seis kuigi suurt rolli.

Ühispanga Elukindlustuse
marketingidirektor Aira Tam-
memäe ütles samas, et nende
seltsis pole investeerimisriski-
ga III samba pensionikindlus-
tustooted eriti popid. “See eel-
dab investeerimisriski mõist-
mist. Inimeste arvates ei kata
võimalik teenitav tulu investee-
rimisriski. Kuid samas see so-
bib inimestele, kes hajutavad
riske,” möönis Tammemäe.

Ühispanga Elukindlustuse
kaudu saab Tammemäe sõnul
osta kõiki SEBi fonde, kuid po-
pulaarsemad on eelkõige Ühis-
panga enda fondid. Fondide
ajaloolisi tootlusi vaadates on
see arusaadav. Ühispanga Kas-
vufondi viimase viie aasta kesk-
mine aastatootlus on 38%, sa-
mas kui näiteks SEBi inter-
netisektori Wireless Communi-
cation fondiosak on kukkunud
2000. aasta kevadest, mil fond
loodi, 1 eurolt 0,15 euroni.

Pensionifondide risk
samuti tõusmas
1. augustist 1998. kuni 1. ok-
toobrini 2001 kehtinud pensio-
nifondide seaduse kohaselt ei
võinud vabatahtlikud pensioni-
fondid aktsiatesse investeerida

rohkem kui 40%. Seetõttu olid
fondid enamjaolt ühtemoodi
konservatiivsed. 1. oktoobril
2001 jõustunud kogumispen-
sionifondide seadusega pole va-
batahtlike pensionifondide pu-
hul aga aktsiatesse investeeri-
mise ülempiiri paika pandud.

Seetõttu on muutunud ka
vabatahtlikud pensionifondid
märgatavalt riskantsemaks.

Näiteks LHV Täiendav Pen-
sionifond püüab 2002. aasta
veebruaris muutunud fonditin-
gimuste kohaselt hoida fondi-
juht Tõnno Vähi sõnul aktsiate
osakaalu fondis 75% juures.
Aktsiate maksimaalseks luba-
tud määraks on aga 95%. Ühis-
panga Täiendav Pensionifond
võib aga investeerida aktsiates-
se kõik fondi varad. Sampo Pen-
sionifond on siiani järginud
konservatiivset joont, hoides
aktsiate lubatud ülempiiri 50
protsendil.

15. novembril käivituvad üle
mitme aasta uued vabatahtli-
kud pensionifondid, milleks on
Hansa Pensionifond V2 ja V3.
Viimati mainitu võib aktsiates-
se investeerida kogu fondi vara.

Hansa Investeerimisfondide
juhatuse esimehe Mihkel Õimu
teatel pole uusi vabatahtlikke

III samba fonde tulnud aastaid
turule seetõttu, et valdavalt oli
huviorbiidis teine sammas. Tei-
se samba mahtudele ei tohiks
kolmas sammas ka enam järele
jõuda, arvas fondijuht.

Õim ootab III samba fondi-
de osas järgnevatel aastatel siis-
ki kasvu, kuid massidesse see
niipea jõuda ei tohiks, sest ini-
meste arv, kes seda endale lu-
bada saavad, on piiratud. Pen-
sionijuht tõdes, et 15% bruto-
palgast, mida võib maksimaal-
selt tulumaksuvabalt III sam-
basse investeerida, jõuab kõr-
vale panna ehk 50ndates aas-
tates isik, kelle lapsed on tööle
läinud ja laenud tagasi maks-
tud. Tavaliselt võivad inimesed
kõrvale panna 5–10% palgast.

Pensionifondide kasvutem-
po teatud perioodil kiireneb,
kuid Õim ei arva, et fondide
maht elukindlustuse pensioni-
toodetest mööda läheb. Samu-
ti ei usu ta, et inimesed lähe-
vad kõrgima riski peale ning
muudavad Hansa Pensionifon-
di V3 kõige populaarsemaks
Hansa vabatahtlikuks pensioni-
fondiks. “Pensionifondid jäävad
eelkõige masstooteks inimeste-
le, kes turgu eriti ei jälgi,” lisas
Õim.

Reeglid
1. Üks mäng kestab kolm kuud.

2. Aktsiamäng 1/2004 algab 3. novembril Tallinna, Helsingi,
Stockholmi, NYSE ja Nasdaqi väärtpaberibörsi
sulgemishindadega ja lõpeb 4. veebruari sulgemishindadega.
Mitmel börsil noteeritud aktsiate sulgemishinnaks
on võetud asukohamaa börsi hind.

3. Igal kuul algab uus mäng ja tehakse
kokkuvõtted käimasolevatest.

4. Aktsiamängu portfell tuleb moodustada
kupongil nimetatud ettevõtete väärtpaberitest, kusjuures portfelli peab
kuuluma vähemalt neli aktsiat. Panus ühele aktsiale ei tohi jääda alla
10% ja ületada 25%. Üks mängija võib osaleda maksimaalselt 5
portfelliga.

5. Portfelli tinglik väärtus on 10 000 krooni, kuid panused tuleb teha
täisprotsentides (nt IBM 25%, Intel 25%, Ford 25%, Norma 25%).

6. Mängu võidab portfell, mille tinglik väärtus on 3. novembrist 4.
veebruarini kõige rohkem kasvanud.

7. Aktsiamängus osalemiseks tuleb täita juuresolev kupong, lõigata see
välja ja saata kupongil näidatud aadressil.

8. Kupongid peavad toimetusse jõudma hiljemalt 1. novembriks.

Aktsiamäng 1/2004

Kokkuvõte

Äripäeva aktsiamängu 8/2003 parimad portfellid olid vahekokkuvõttes
29. oktoobri seisuga:
Tõnu Vihmaru ............... 41,704%
Tõnu Vihmaru ..............  41,187%
Urmas Poom ................  40,612%
Eduard Matvejev ........... 38,015%
Vaike Naurits ................. 37,558%
Vaike Naurits ................  36,988%
Taimi Käos ..................... 36,433%
Urmas Poom ................  36,289%
Vaike Naurits ................. 35,676%
Veiko Reispass ............. 35,560%

Valik fonde, kuhu võib oma III pensionisamba raha investeerida

fond investeerimispoliitika fondipakkuja

Hansa Venemaa Kasvufond ..................... Venemaa aktsiaturg ........................... Hansapanga Kindlustus

JPMF Latin America Equity Fund A ......... Ladina-Ameerika firmad .................... Hansapanga Kindlustus

Franklin Biotech. Discovery Fund ............ biotehnoloogiasektor ........................ Hansapanga Kindlustus

Robur Smaller Nordic Comp. Fund ......... Skandinaavia väiksemad firmad ....... Hansapanga Kindlustus

Ühispanga Kasvufond ............................... Euroopa arenevad/arenenud turud .. Ühispanga Elukindlustus

SEB LEF  Wireless Comm. ....................... interneti- ja mobiilsidesektor ............. Ühispanga Elukindlustus

SEB LEF Medical ....................................... farmaatsiasektor ................................ Ühispanga Elukindlustus

SEB LEF Japan Chans/Risk ..................... Jaapani turu erinevad sektorid ......... Ühispanga Elukindlustus

Kawe Riskiportfell ...................................... väärtusaktsiad .................................... Seesam Elukindlustus

ABN Amro Eastern Europe Equity ........... Ida-ja Kesk-Euroopa aktsiaturud ...... Seesam Elukindlustus

Allikas: elukindlustusseltside koduleheküljed
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Kommertspankade intressitooted

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad* maks 99 999 EEKi  ** nii era- kui jur. isikutele  (3) alla 3 kuu 30 000 kr, alates 3 kuud 3000 kr ja alla 1 kuu 100 000 kr  (4) juriidiline isik (5)

personaalpanganduse klientidele (6)  kontoris

Sampo Pank .................. 0,25 ...................... 0,25(4) ......................................... - ..................... 1,75 .......... 1,80 ............. 1,85 ............. 2,05 .............. 2,35 ............. 2,55 ........... 2,60 ............... 1000/5000(6)

Sampo Pank(5) ............................ 0,30 ......................................................... - ..................... 2,05 .......... 2,05 ............. 2,05 ............. 2,20 .............. 2,45 ............. 2,70 ........... 2,75 ............... 1000/5000(6)

Krediidipank ................................................. 0,50 .................... 1000** .................. 2,10 .......... 2,20 ............. 2,30 ............. 2,60 .............. 2,90 ............. 3,20 ........... 3,30 ........................... 1000
Ühispank ....................... 0,20 ...................... 0,25 ................................................... 1,70 .......... 1,75 ............. 1,80 ............. 2,00 .............. 2,30 ............. 2,55 ........... 2,55 ......................... 2000*
Hansapank .................... 0,20 ................................................................................... - ................ - .................. 1,75 ............. 1,95 .............. 2,25 ............. 2,50 ........... 2,50 .......... 1000/100 000(3)

Tallinna Äripank ............................................ 0,30 ................................................... 2,20 .......... 2,25 ............. 2,30 ............. 2,70 .............. 3,10 ............. 3,50 ........... 4,00 ........................... 1000
Nordea Pank .......... kuni 2,10 (vt tabel ülal) ............................................................ 1,74 .......... 1,75 ............. 1,76 ............. 1,79 .............. 1,82 ............. 1,85 ....................................... 5000 EEK

Kontaktandmed
Eesti Ühispank – Tornimäe 2, Tallinn tel 665  5100
Hansapank – Liivalaia 8, Tallinn tel 631 0311, faks 631 0410
Eesti Krediidipank – Narva mnt 4, Tallinn tel 669  0900, faks 661 6037
Tallinna Äripank – Vana-Viru 7, Tallinn tel 668  8088, faks 668  8089
Nordea Pank - Hobujaama 4, Tallinn 10151tel 628 3300, faks 628 3201
e-post: tallinn@nordea.com, www.nordea.ee
Sampo Pank – Narva mnt 11, Tallinn 15015 tel (24h) 680 0800, e-post: info@sampopank.ee,
www.sampo.ee
Eurex Valuutavahetus – Pronksi 7, Tallinn tel 631 2100, GSM 05161332 e-post
eurex@eurex.ee, www.eurex.ee

Tugev majanduskasv
tugevdas dollarit

Rahaturu intressid   30.10.
tähtaeg Euribor Talibor Talibid

Forward-tehingute kursid Eesti pankades 29.10.

Eesti Pank                30.10.
valuuta tähis EEK

29.10. .......... 61,30 .................... 672,00
28.10. .......... 64,55 .................... 698,00
27.10. .......... 64,55 .................... 691,00

30.10. ........ 386,50 ...... 5,1850 ....... 762,00
29.10. ........ 385,40 ...... 5,0925 ....... 754,00
28.10. ........ 384,40 ...... 5,1500 ....... 747,00

alumiinium ..... USD/t ...... 1487,5 ...... 1488,0
nikkel ............. USD/t .... 11290,0 .... 11300,0
plii .................. USD/t ........ 615,0 ........ 617,0
tina ................. USD/t ...... 5315,0 ...... 5320,0
tsink ............... USD/t ........ 921,5 ........ 922,0
vask ............... USD/t ...... 1988,0 ...... 1988,5

jooksev hoius %
keskmiselt kuu min tähtajaline hoius %

pank kuu  jäägilt püsijäägilt  püsijääk 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta 2 aastat min summa

Sampo Pank ............. 0,80 .......... 0,85 .......... 0,85 ........ 0,90 ........ 1,00 ......... 1,10 ........................................ 2,05 ............ 2,05 .......... 2,05 .......... 2,10 .......... 2,15 ......... 2,20 .........................
Krediidipank ............. 1,00 .......... 1,10 .......... 1,20 ........ 1,40 ........ 1,60 ......... 1,80 ....... 100 USD ................ 2,15 ............ 2,15 .......... 2,20 .......... 2,35 .......... 2,50 ......... 2,70 ........... 100 EUR
Ühispank .................. 0,70 .......... 0,72 .......... 0,74 ........ 0,80 ........ 0,86 ......... 0,90 ....... 600 USD ................ 1,90 ............ 1,90 .......... 1,90 .......... 1,90 .......... 1,90 ......... 1,90 ........... 640 EUR
Hansapank ................ - ................ - ............... 0,65 ........ 0,75 ........ 0,80 ......... 0,90 ....... 225 USD ................. - ................. - ............... 1,85 .......... 1,85 .......... 1,85 ......... 1,85 ........... 195 EUR
Tallinna Äripank ........ 1,05 .......... 1,10 .......... 1,20 ........ 1,25 ........ 1,35 ......... 1,60 ....... 100 USD ................ 2,10 ............ 2,10 .......... 2,15 .......... 2,20 .......... 2,20 ......... 2,75 ............. 65 EUR
Nordea Pank ............ 0,40 .......... 0,40 .......... 0,40 ........ 0,40 ........ 0,40 ......... 0,40 ...... 5000 EEK ................ 1,70 ............ 1,70 .......... 1,70 .......... 1,70 .......... 1,70 ......... 1,70 ......... 5000 EEK

* kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

*kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

pank tähtajaline hoius %, USD tähtajaline hoius %, EUR
1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta min summa 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta min summa

Börsikaubad
Kütused Rotterdami sadamates (CIF)**
kuupäev ühik nafta* kerge kütteõli masuut bensiin 95 diislikütus

Kohv
kuup.     Arabica (USc)/LB*  Robusta(USD/t)

Värvilised metallid (29.10.)
metall ühik ost müük

Põhivaluutade kursid* 29.10.

ÜLEKANNE  USD USD EUR EUR SEK SEK
ost müük ost müük ost müük

Läti, Leedu ja Vene valuuta kursid 29.10.
RUB RUB LTL LTL LVL LVL

ost müük ost müük       ost müük

*brenti segu Londoni rahvusvahelisel naftabörsil (USD/barrel) ** Allikas: FT

*1 LB – 453,59 g

*USD/oz tr, pärastlõunase seisuga (oz tr – 31,103 g)

1 kuu ............... 2,0950 2,5700 2,0900

2 kuud ............ 2,1570 2,6000 2,1100

3 kuud ............ 2,1590 2,6100 2,1300

6 kuud ............ 2,2120 2,7000 2,2000

9 kuud ............ 2,2990 2,7500 2,2500

12 kuud .......... 2,3810 2,7700 2,2700

Eesti Ühispank USD USD EUR EUR SEK SEK
tähtaeg ost müük ost müük ost müük

Sampo Pank USD USD EUR EUR EUR/USD EUR/USD
tähtaeg ost müük ost müük ost müük

spot .......... 13,3887 ........ 13,4253 .......... 15,6450 ...... 15,6470 ......... 1,7325 ........ 1,7405
1 nädal .............. 18 ................. 44 ..................... 0 ............... 19 ................. -4 ................ -1
1 kuu ................. 77 ............... 189 .................. -22 ............... 58 ............... -16 ................ -4
3 kuud ............. 210 ............... 539 .................. -86 ............. 166 ............... -50 .............. -12

spot .......... 13,3266 ........ 13,4757 .......... 15,6020 ...... 15,6935 ......... 1,1577 ........ 1,1780
1 nädal .............. 23 ................. 37 .................... -3 ............... 10 ................. -3 ................ -1
2 nädalat ........... 47 ................. 72 .................... -7 ............... 18 ................. -6 ................ -3
3 nädalat ........... 70 ............... 108 .................. -11 ............... 27 ................. -9 ................ -5
1 kuu ................. 94 ............... 151 .................. -22 ............... 33 ............... -12 ................ -8
2 kuud ............. 172 ............... 290 .................. -56 ............... 56 ............... -25 .............. -15
3 kuud ............. 256 ............... 418 .................. -74 ............... 77 ............... -35 .............. -25

SULARAHA  USD USD EUR EUR SEK  SEK
ost müük ost müük ost müük

Nordea Pank USD USD EUR EUR SEK SEK
tähtaeg ost müük ost müük ost müük

spot .......... 13,3522 ........ 13,3622 .......... 15,6455 ...... 15,6475 ......... 1,7365 ........ 1,7375
1 nädal ..... 13,3546 ........ 13,3560 .......... 15,6452 ...... 15,6490 ......... 1,7361 ........ 1,7373
1 kuu ........ 13,3630 ........ 13,3690 .......... 15,6448 ...... 15,6542 ......... 1,7351 ........ 1,7370
3 kuud ...... 13,3852 ........ 13,4044 .......... 15,6453 ...... 15,6691 ......... 1,7330 ........ 1,7362
6 kuud ...... 14,0022 ........ 13,4572 .......... 15,6414 ...... 15,6927 ......... 1,7304 ........ 1,7360
9 kuud ...... 14,2822 ........ 13,5052 .......... 15,6363 ...... 15,7114 ......... 1,7301 ........ 1,7380
12 kuud .... 13,4712 ........ 13,5512 .......... 15,6444 ...... 15,7328 ......... 1,7277 ........ 1,7376

Väärismetallid*
kuupäev kuld hõbe plaatina

29.10. .......... 176,10 ....................... 5,75
28.10. .......... 177,00 ....................... 5,82
27.10. .......... 177,50 ....................... 5,71

Suhkur
kuup. valge(USD/t) toor-(USc/LB)

Austraalia dollar ......... AUD 9,49050900

Bulgaaria lev ............... BGN 8,03491500

Euro ............................ EUR 15,64664000

Hiina jüaan (renminbi) CNY 1,61922500

Hongkongi dollar ....... HKD 1,72713000

IMF arveldusühik ........ SDR 19,24307000

Jaapani jeen (yen) ...... JPY 0,12393040

Kanada dollar ............. CAD 10,22260500

Küprose nael .............. CYP 26,84187000

Leedu litt ....................... LTL 4,53158000

Läti latt ......................... LVL 24,18665000

Malta liir ...................... MTL 36,65939000

Norra kroon ................ NOK 1,90391400

Poola zlott .................... PLN 3,36012000

Rootsi kroon ............... SEK 1,73679900

Rumeenia leu ............. ROL 0,00039655

Shveitsi frank .............. CHF 10,08036000

Singapuri dollar .......... SGD 7,72328800

Slovakkia kroon ......... SKK 0,37936000

Sloveenia talaar ............ SIT 0,06637697

Suurbritannia nael ...... GBP 22,76972000

Taani kroon ................. DKK 2,10505500

Tshehhi kroon ............. CZK 0,48833400

Türgi liir ........................ TRL 0,00000891

Ukraina grivna ............ UAH 2,51116500

Ungari forint ............... HUF 0,06109937

USA dollar .................. USD 13,40184000

Uus-Meremaa dollar .. NZD 8,22604700

Valgevene uus rubla .. BYR 0,00628456

Venemaa rubla ........... RUB 0,44889750

Kuld (EEK/oz) ............. XAU 5228,39100000

Sampo Pank ........ 13,3266 ....... 13,4757 ............. 15,6020 ..... 15,6935 ............ 1,7146 .... 1,7337
Krediidipank ......... 13,3331 ....... 13,4671 ............. 15,6040 ..... 15,6900 ............ 1,7271 .... 1,7445
Ühispank .............. 13,3307 ....... 13,4867 ............. 15,6000 ..... 15,6940 ............ 1,7265 .... 1,7466
Tallinna Äripank .... 13,2982 ....... 13,4219 ............. 15,6232 ..... 15,6701 ............ 1,7277 .... 1,7442

Sampo Pank ........ 13,2628 ....... 13,4691 ............. 15,5550 ..... 15,7250 ............ 1,7021 .... 1,7392
Krediidipank ......... 13,2930 ....... 13,5210 ......................... - ................. - ............ 1,7120 .... 1,7450
Ühispank .............. 13,2936 ....... 13,5014 ............. 15,5700 ..... 15,6995 ............ 1,7117 .... 1,7491
Tallinna Äripank .... 13,2933 ....... 13,4269 ............. 15,5800 ..... 15,6800 ............ 1,6969 .... 1,7455

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

UAH / EEK PLN / EEK HKD / EEK
ost      müük     ost    müük ost müük

Ühispank ...... 2,4100 .......... 2,5100 .......... 3,3324 .......... 3,3980 .......... 1,7023 ........... 1,7541

Muude valuutade kursid 29.10.

Sampo Pank (ülek) ...... 0,4456 ....... 0,4530 ........ 4,5135 ....... 4,5500 ..... 23,9964 ..... 24,3869
Krediidipank (sular) ...... 0,4480 ....... 0,4650 ........ 4,4950 ....... 4,5770 ..... 23,8450 ..... 24,4250

(ülek) ...... 0,4465 ....... 0,4521 ........ 4,5157 ....... 4,5474 ..... 24,0000 ..... 24,3600
Ühispank (sular) ................ - ................. - ........ 4,4760 ....... 4,5800 ..... 23,8085 ..... 24,4060

(ülek) ...... 0,4465 ....... 0,4525 ........ 4,5157 ....... 4,5474 ..... 24,0069 ..... 24,3697
Tallinna Äripank (ülek) ...... 0,4428 ....... 0,4520 ........ 4,5079 ....... 4,5565 ..... 24,0093 ..... 24,2744

(sular) ...... 0,4456 ....... 0,4653

Arvelduskonto intressid
Nordea Pank, EEK, EUR,% päevasaldolt

panga klient püsiklient võtmeklient
kuni 50 000 kr ............................... 0,4% ......................... 1,0 .................................. 1,25
50 000–250 000 kr ........................ 1,75 .......................... 1,75 ................................ 2,0
üle 250 000 kr ............................... 2,1 ............................ 2,1 .................................. 2,1

29.10. ....... USD/t ..... 27,44 ........ 260-262 ............. 144-146 ........... 294-296 ...... 275-278
28.10. ....... USD/t ..... 28,04 ........ 257-259 ............. 144-146 ........... 292-294 ...... 272-275
27.10. ....... USD/t ..... 28,39 ........ 261-262 ............. 146-147 ........... 290-293 ...... 275-278
24.10. ....... USD/t ..... 28,58 ........ 268-269 ............. 145-146 ........... 297-300 ...... 282-284
......................................

Scandal erupts as tour operator
pays for trip of journalists to Egypt
Estonian tour operator
Marhaba Tours has created a
media scandal by taking a
group of Estonian journalists
to Egypt with all costs paid

According to Äripäev, the
tour is a blatant violation of
media’s code of ethics which
says that journalists do not
accept benefits or presents
from private companies if it
could create a conflict of
interest or damage the
credibility.

The group includes around
twelve journalists such as
Paavo Kangur from Eesti Ekspress. Also Postimees, Eesti
Paevaleht, SL Ohtuleht, Eesti Ekspress, Maaleht, Den za
Dnjom, DI, Raadio 2, Eesti Naine, Kroonika and TV3 sent
their journalists to a free trip.

Marhaba Tours which is known for its aggressive mar-
keting campaigns and recently ended cooperation with
Margit Rebane-Pent, the owner of bankrupt Wris Tours,
offered a similar package also to an Äripäev journalist, but
was turned down.

Journalists who left for Egpyt themselves saw no con-
flict of interest in travelling at the cost of a private com-
pany.

Also chief editors of the largest newspapers said that it
was not a major problem and would not undermine the
public confidence in media. BBN

World Economic Forum ranks Estonia
22nd in competitiveness index
Geneva-based World Economic Forum has published its
new ranking of countries according to their competitive
abilities.

Estonia climbed five places to 22nd in the index, which
was published yesterday.

The No. 1 country in competitiveness is Finland, which
was followed by US and Sweden. BBN

Estonia shows its competitive
ability is improving

Estonia’s high ranking in
competitiveness index is a sign
of good budgetary and
monetary policy as well as free
trade.

Experts agree that the
ranking shows that Estonia’s
ministry of economic affairs
and its minister Meelis Atonen
are on the right track in making
Estonia more competitive.

“It shows that we are equals
among European countries,”
said Andrus Viirg, senior
consultant of the Enterprise Es-
tonia.

Although Estonia did relatively well in the World
Economic Forum Competitiveness ranking, it is nothing
compared with Latvia.

While Estonia is placed relatively high, 22nd, mainly
thanks to sound macroeconomic indicators, Latvia came
from 45th a year ago to 29th this year. BBN
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For more on these and other stories
visit www.balticbusinessnews.com

Meelis Atonen.

Peeter Stamberg                    
peeter.stamberg@aripaev.ee

USA majanduse oodatust kii-
rem kasv kolmandas kvartalis
tõstis eile dollari kurssi euro
vastu.

Euro oli pärastlõunaks tõus-
nud 1,1750 dollarile. Kell 15.30
avaldatud kolmanda kvartali
majanduskasvu näitaja oli
oodatust tunduvalt parem.
Analüütikud ootasid 6%-list
kasvu, tegelikult kasvas maail-
ma suurim majandus koguni
7,2%. Euro kurss langes 1,1700
dollarile ehk dollar maksis

13,37 krooni. Võrreldes kolma-
päevaga oli dollari kurss siiski
miinuses.

Dollari üldises nõrgenemises
oli eile süüdi aga USA rahan-
dusministri kõne senatis. Tur-
gudel levisid spekulatsioonid,
et minister Snow kiidab dollari
nõrgenemise heaks. Eelkõige
oodati kriitikat Aasia riikide
suhtes, kes USA arvates peaks
valuutakurssidel vabamalt ku-
juneda laskma. Jaapani valit-
sus oli eile valuutaturgudel dol-
lari vastu viimase kolme aasta
kõrgtasemetel liikuvat jeeni
müümas.

Paavo Kangur.
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JUHTKIRI

Agressiivselt Eesti turismiturule tule-
val Marhaba Toursil õnnestus teha juh-
tivate ajalehtede, ajakirjade, Raadio 2
ja TV3 ajakirjanikele kingitus Egiptuse
puhkusereisi näol.

Äripäeva hinnangul läksid kingituse
vastu võtnud ajakirjanikud ja meedia-
ettevõtted vastuollu ajakirjanduseetika-
ga ning kahandavad kogu meedia mai-
net. Selle sammuga on ühiskonna val-
vekoeraks peetud ajakirjandusest saa-
nud Eestis ühe turismifirma sülekoer.

See ei ole esimene kord, kui ajakir-
janikud lasevad endale meelehead pak-
kuda. Otsustasime sellest reisist kirju-
tada, sest peame õigeks neljanda või-
mu ebaeetilist käitumist lugejale näi-
data. Meedia peab ise oma käitumist
jälgima ja kontrollima, keegi teine seda
ei tee. Sellel eesmärgil on koostatud
ajakirjanike kutse-eetika.

Viimastel nädalatel on ajakirjandus
rünnanud Riigikogu hüvitisi. Ajalehed
ilmutavad kõige rohkem reisivate Rii-
gikogu liikmete edetabeleid. Advokaat
Viktor Kaasiku juhtumi puhul kritisee-
ris meedia advokaatuuri tegevusetust.
Meedia kritiseeris Tallinna linnaamet-
nike tutvumisreisi Rootsi, mille tulemu-
seks oli miljonikäimla paigaldamine
Toompeale.

Kuid ajalehed lubavad oma ajakirja-
nikele teha kulukaid kingitusi ning aja-
kirjandusjuhid tõdevad, et tegemist on

Valvekoer osutus sülekoeraks

Väljavõte ajakirjanike
eetikakoodeksist

TAUSTAINFO

1. Üldised põhimõtted
1.1. Demokraatliku ühiskonna toimimise eeltingimus on kom-

munikatsioonivabadus. Vaba ajakirjandus on selle tingimuse saa-
vutamise vahend ja eeldus.

1.2. Ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat
ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajakirjanduse
üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise
ja majandusliku võimu teostamist.

1.3. Vaba ajakirjandust, kui ta täidab kehtivaid õigusakte, ei
tohi mingil moel piirata ega takistada info kogumisel ja avalda-
misel.

1.4. Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Ajakir-
jandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks eba-
täpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

1.5. Ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada
põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti
vaja seda informatsiooni teada.

1.6. Poliitilist ja majanduslikku võimu ning avalikkusele olu-
list informatsiooni valdavaid inimesi käsitleb ajakirjandus avali-
ku elu tegelastena, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest
suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Samuti käsitleb ajakir-
jandus avaliku elu tegelastena neid, kes teenivad elatist enda
isiku või loomingu eksponeerimisega.

2. Sõltumatus
2.1. Ajakirjanik ei võta vastu ametikohti, soodustusi, tasu ega

kingitusi, mis tekitavad seoses tema ajakirjanikutööga huvide
konflikti ja võivad vähendada tema usaldusväärsust.

2.2. Ajakirjanik, kes edastab rahandus- ja majandusalast in-
formatsiooni, ei tohi seda levitada eraviisiliselt ega kasutada
isiklikes huvides.

2.3. Ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse või institut-
siooni teenistuses.

2.4. Toimetuse töötajat ei saa tööalaselt kohustada kirjutama
või tegema midagi taolist, mis on vastuolus tema isiklike tõekspi-
damistega.

3. Ajakirjanik ja informatsiooniallikas
3.1. Ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise/edastamise

jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja
millise väljaande/jaama juurest. Soovitav on teatada ka, mille
jaoks informatsiooni kogutakse.

3.2. Ajakirjanik ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel ko-
genematuid inimesi. Enne vestlust selgitatakse räägitu võimalik-
ke tagajärgi.

3.3. Ajakirjanik peab rangelt kinni informatsiooniallikale an-
tud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita. (Punk-
te 3.4.–3.7 ning punkti 4, mis reguleerib avaldamisreegleid, saab
lugeda Äripäeva veebiversioonist või Eesti Ajalehtede Liidu ko-
duleheküljelt).

5. Vastulause
5.1. Kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks

talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas
numbris või saates.

5.2. Vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis
esinevaid faktivigu ja tsitaate. Vastulauseks ei saa nõuda rohkem
ruumi/aega, kui oli kasutada kriitikaks. Vastulause tuleb avalda-
da viivitusteta ja märgataval kujul, ilma toimetusepoolsete hin-
nanguliste kommentaarideta.

5.3. Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada
parandus.

6. Reklaam
6.1. Reklaam ja suhtekorraldusmaterjal olgu auditooriumi

jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pildist.
6.2. Ajakirjanikud ja alalised välisautorid ei edasta samas ka-

nalis reklaamteateid ega kirjuta oma väljaandes oma nime all
kommertstekste.

6.3. Toodet või kaubamärki esitletakse ajakirjanduslikus ma-
terjalis vaid juhul, kui see on põhjendatud.

6.4. Tarbijale suunatud ajakirjandusliku materjali puhul peab
auditooriumile selgitama, kuidas vastavate toodete valik tehti
ning kuidas tooteid testiti.

Eesti ajakirjanduseetika koodeksi täispika versiooniga saab tutvuda Eesti
Ajalehtede Liidu koduleheküljel www.eall.ee ning tänase

Äripäeva veebiversioonis

Tosina ajakirjani-
ku puhkusereisi
kulu on turismi-
firmale odavam
kui tosinasse
meediaväljaan-
desse reklaami
osta.

piiripealse juhtumiga. Selles valguses
tundub poliitikute, ametnike, advokaa-
tide jt kritiseerimine õõnsana ning aja-
kirjanike kutse-eetika sisutühja doku-
mendina.

Päevalehe vastutava väljaandja Aavo
Koka sõnul on maailmas tavaks, et fir-
made kulul reisivad auto-, reisi- ja mee-
lelahutussektorist kirjutavad ajakirja-
nikud. Tal on õigus. Sarnaselt teiste aja-
lehtedega käib Äripäeva autorubriigi toi-
metaja testimas uusi automudeleid. See
on levinud praktika, sest aja-
kirjaniku näol on tegemist
eksperdiga, kes võrdleb eri-
nevaid mudeleid. See on üks
osa tema tööst.

Tänases Äripäevas kirjel-
datud juhtumi puhul on te-
gemist puhkusereisi kinkimi-
sega. Egiptuse-reisi seltskond
ei koosne ainult reisiteemal
kirjutajatest. Seal on ka peatoimetajaid,
tegevtoimetaja, uudistetoimetajaid.

Päevalehe ajakirjaniku osalemist
kommenteerides lausus peatoimetaja
Priit Hõbemägi, et tema hinnangul pole
eetilist probleemi, kui ajakirjanik võ-
tab kingituse vastu puhkuse ajal. Puh-
kusel on ka Postimehe ja SL Õhtulehe
Egiptusesse lennanud ajakirjanikud.

Kui kolme suurema päevalehe juhid
on seisukohal, et töövälisel ajal kallite
kingituste vastuvõtmine ei ole tauni-

tav, siis tuleb vastavalt muuta ajakirja-
nike kutse-eetikat. Nii oleks kõigil lu-
gejatel ja firmadel üheselt teada, millal
teha kingitusi ning millal mitte.

Miks on ajakirjanikel keelatud kin-
gitusi vastu võtta? Sellepärast, et kaits-
ta lugejat, televaatajat, raadiokuulajat.
Ajakirjanik on väärtusliku kingituse saa-
jana ettevõtte ees tänuvõlglane ja tal
on raske kirjutada firmast kriitilist ar-
tiklit. Või eelistab ta positiivsetes turis-
miteemalistes uudistes kasutada allika-

na Marhaba Toursi esinda-
jat.

Kui Äripäev poleks sellest
reisist täna kirjutanud, siis
kindlasti oleks varsti ilmu-
nud mitmes väljaandes ilus
reisilugu Marhaba Toursist
ja Egiptusest. Tosina ajakir-
janiku puhkusereisi kulu on
turismifirmale odavam kui

tosinasse meediaväljaandesse reklaami
osta.

Ja kui tegemist ei ole reklaami, vaid
“sõltumatu” ajakirjaniku kirjutisega, siis
on nii lihtsam veenda lugejat konkreet-
se firma kauba või teenuste headuses.

Üks Eesti turundusõppejõud jagab
ühes Eesti ülikoolis tulevastele äri- ja
turundusjuhtidele järgmisi õpetussõnu:
kodustage endale ajakirjanik, see on kõi-
ge tõhusam ja odavam võimalus too-
dete ja teenuste reklaamimiseks.
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KOMMENTAAR � Venemaa naftal põhineva stabilisatsioonifondi ohud ja võimalused

Alar Voitka
KredExi
makroanalüütik

Robert Skydelski
Warwiki ülikooli
majandusajaloo
professor

Investeerimine Venemaale
peidab endas veel riske

1998. aasta Vene finantskriisi
ajal kinnitas Boriss Nikolajevitð,
et rublat ei devalveerita. Rän-
gemini annab eksida. 2003.
aastal teatab Vladimir Vladimi-
rovitð, et Venemaa on nii ma-
janduslikult kui ka poliitiliselt
stabiilne ning mingit kriisiohtu
ei ole. Ning tal on õigus, eks
ole? Või – kas ikka on?

Moody’se teatele Venemaa
pikaajalise valuutareitingu tõst-
misest tasemele Baa3 reagee-
ris Venemaa börsiindeks RTS
järjekordse rekordiga, et seejä-
rel Jukose juhi Mihhail Hodor-
kovski vastu esitatud süüdistus-
test kuuldes kohe vabalangu-
sesse tormata. Hodorkovski va-
histamine ei viita siiski pöörde-
listele muutustele (nt taasriigis-
tamisele), vaid on pigem ühe-
kordne sündmus, mille mõju
jääb lühiajaliseks.

Venemaa seis enne
valimisi stabiilne
Majanduspoliitiliselt on Vene-
maa valimiste eel stabiilne, et
mitte öelda reformidega veni-
tav. Ning kuigi Duuma uus
koosseis võib tulla rohkem või
vähem Kremli-meelne ning mõ-

jutada reformide läbiviimise
tempot, ei ole sisulist kursimuu-
tust oodata ka pärast valimisi.
Venemaa majandus on viimas-
tel aastatel teinud olulisi edu-
samme ning 1998. aasta krii-
sist taastunud. Kusjuures era-
kordselt kiiresti – riik, mis alles
neli-viis aastat tagasi ei suut-
nud oma võlgu maksta, on tä-
naseks ametlikult investeeri-
misjärgus.

Ka edasised arenguväljavaa-
ted on soodsad, kuigi mitte ris-
kivabad. Jätkuvalt ühekülgse
majandusega Venemaal sõltub
majanduskasv (ja riigieelarve
seisukord) olulisel määral toor-
ainete ekspordist. Peale nafta
ja gaasi hinna languse võivad
tagasilööke põhjustada aga ka
probleemid siiani reformimata
pangandussüsteemis või inves-
torite usalduse vähenemine.

Kas Venemaa on juba inves-
teeringukõlblik? Moody’s
Investors Service’i arvates on.
Tema peamise konkurendi,
reitinguagentuuri Standard &
Poor’s arvates aga veel mitte.
Muuseas, Moody’s on peale Ve-
nemaa ka mitmete teiste Ida-
Euroopa riikide (sh Eesti) kre-
diidivõimelisuse suhtes sammu
või kahe võrra optimistlikum
kui konservatiivne Standard &
Poor’s.

Venemaa riskiaste ning see-
ga ka vastus küsimusele sõltub
aga küsimuse tingimustest –

mille jaoks investeerimiskõlb-
lik ning kui pikas perspektiivis?
Vaadates viis aastat ettepoole,
võib öelda, et Venemaa likviid-
sus ja maksejõulisus on tõesti
investeerimistasemel.

Venemaa tuleb toime
nafta hinna langusega
Valuutareservid on küllaldased,
fiskaalpoliitika arvestab tulude
võimaliku vähenemisega (sta-
bilisatsioonifondi moodustami-
ne), jooksevkonto on kindlas
plussis, võlanäitajad langevad,
Putini tagasivalimises erilisi
kahtlusi pole.

Ja IMFi hinnangul tuleb Ve-
nemaa nafta hinna langusega
toime, kuigi majanduse kasvu-
tempo loomulikult aeglustuks.

Eksportööridel ei ole valuuta-
maksete moratooriumi või rub-
la järsku devalveerumist lähi-
ajal vaja karta.

Teiselt poolt võib asja vaa-
data oma tegevust 10–15 aas-
taks ette planeeriva otseinves-
tori seisukohast ning siis on
avanev pilt hoopis teine. Oman-
diõiguste ja investorite kaitse
on Venemaal puudulik, kohtu-
süsteem ebausaldusväärne,
korruptsioon ja varimajandus
levinud, finantsvahendus nõrk
jne.

Ning nii pika aja peale ei
oska keegi täpselt prognoosi-
da, milline Venemaa poliitiliselt
välja näeb. Kokkuvõttes ei saa
Venemaa riskitaset pikas pers-
pektiivis veel üheselt investee-
rimiskõlblikuks pidada.

Venemaa turgutab majandust naftafondiga

OÜ REVALBALT JUHATUS
TEATAB, et OÜ Mitremo (Pär-
nasalu 11, 76505 Saue linn) ei
ole kunagi olnud Rootsi firma
Euroglobe Battery AB ametli-
kuks esindajaks ja Euroglobe
kaubamärki kandvate akude
maaletoojaks Eesti Vabariigis.
Vabandame äripartnerite ees
OÜ Mitremo poolt levitatud
väärinformatsiooni eest.

15.–

Online uudised
päevapiletiga

www.aripaev.ee
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Venemaa rahandusministri
Aleksei Kudrini teadaanne, et
Venemaa asutab nafta baasil
stabilisatsioonifondi, tuli õigel
hetkel.

Nafta olukord maailmas on
huvitav. Hinnatasemel 30 dol-
larit barrelist jäävad naftahin-
nad kõrgeks isegi hoolimata sel-
lest, et loid globaalmajandus
tähendab väikest nõudlust naf-
ta järele. Varasem seisukoht, et
Iraagi naftaressursside valluta-
mine USA poolt murrab OPECi
ning läkitab nafta hinna alla,
osutus mõttetuseks. Isegi suu-
renenud turvalisuse korral ku-
lub viis aastat, enne kui nafta-
vool Iraagist täisvõimsuse saa-
vutab.

Naftafond tõotab
Venemaale kasumit
Nüüd, kus USA majandus jõu-
liselt taastub, peaks nafta hind
kõrgel püsima või lähitulevikus
veelgi tõusma. See tähendab,
et fond võib mitu aastat kasu-
mit loota. Selles peitub nii või-
malus kui ka hädaoht.

Naftafondi tuleb näha kui
rahvamajanduse stabiliseerimi-

se vahendit, mis on lahutatud
tavalistest tuluallikatest. Täna-
päeval püüab enamik maailma
rahandusministreid eelarvet
äritsükliga tasakaalustada. Rii-
gitulud ja -kulud võrdsustatak-
se, kui majandus normaalselt
kasvab.

Kui tootlus kasvab rohkem,
on eelarve plussis; kui see kas-
vab vähem, siis puudujäägis.
Ülejääke kasutatakse võlgade
tagasimaksmiseks ja laenami-
ne finantseerib puudujääke.
Riigivõlg jääb tsükli kestel sa-
male tasemele. See-
ga on eelarve stabiil-
suse põhinäitaja pü-
siv võla ja SKT suhe.

Sellises riigis
nagu Venemaa, kus
eelarvetuludest pool
pärineb naftamak-
sudest, võrdsustub
naftafondi loomine
kohustusega tasa-
kaalustada eelarve
äritsükliga. Ainult et praegusel
juhul on tegemist nafta hinna
tsükliga.

Sellise strateegia on diktee-
rinud asjaolu, et naftahinnad
on muutlikumad – ja seega eel-
arve jaoks destabiliseerivamad
– kui SKT kõikumised. Riigi-
maksud ja -kulud seatakse ta-
sakaalu nafta hinna mitmeaas-
tase keskmise tasemel (viima-
se viie aasta keskmine oleks ol-
nud 22 dollarit barrelist). Naf-

tafond kogub ülejääki või võ-
tab enda kanda puudujäägi, kui
nafta hind on keskmisest kõr-
gem või madalam.

Ülejääki kasutatakse võlga-
de maksmiseks ja puudujääki
finantseeritakse laenu võtmise-
ga, jättes võla ja SKT suhte
tsükli jooksul samaks. Niimoo-
di töötav fond annab jõulise
märguande, et valitsus on ko-
hustunud tagama pikaajaliselt
tugeva eelarve.

Edu võtmeks on mõistmine,
et naftafond on spetsiifilisel

eesmärgil loodud
piiratud vahend.
Ohuks on see, et
ametnikud satuvad
kiusatusse kasutada
seda muude prob-
leemide lahendami-
seks, mis hävitab sel-
le kasu stabiliseeri-
mismehhanismina.
Esmane oht seisneb
selles, et poliitikud

kulutavad ülejäägi valijate hääli
koguvatele sotsiaalprogrammi-
dele.

Niimoodi juhtus Venezuelas.
Parim kaitse selle vastu on fon-
di jaoks erikonto avamine sõl-
tumatus keskpangas, kuhu po-
liitikute näpud ei ulatu. Nii-
moodi teeb Norra.

Palju varjatumaks ohuks on
fondi nägemine otsese vahen-
dina nn Hollandi haiguse vastu
võitlemiseks. See on olukord,

kus tulud naftaekspordist vii-
vad valuuta väärtuse üles, vä-
hendades teiste siseriiklike kau-
pade konkurentsivõimet. Fon-
di ülejäägi investeerimine vä-
lismaistesse väärtpaberitesse
takistab vahetuskursi tõusuten-
dentsi.

Sama tulemuse võib saavu-
tada välisvõlgu tasudes, mis on
parem strateegia, eriti alguses,
kui fond püüab usaldusväärsust
luua. Muidugi on tähtis, et Ve-
nemaa muutuks energiaekspor-
dist vähem sõltuvaks.

Fond peab toetama
riiklikku stabiilsust
Õige kasutamise korral suudab
naftafond sellele eesmärgile
kaasa aidata, kuid peab seda
tegema kaudselt, siseriiklikule
finantsstabiilsusele kaasa aida-
tes. See võimaldab madalaid
tegelikke intressimäärasid, mis
koos pangandusreformiga on
väikeste ja keskmiste ettevõte-
te kasvamise peamiseks tingi-
museks.

Seda aga on omakorda vaja
majanduse struktuuri mitmeke-
sistamiseks ja stabiilsema kas-
vumudeli tagamiseks.

Robert Skidelsky on Briti
Lordide Koja liige ja John

Maynard Keynesi kolmeköitelise
biograafia autor.

© Project Syndicate

Kuna nafta hind
püsib kõrgel
või tõuseb
veelgi, võib
Venemaa
naftafond mitu
aastat kasumit
loota.

Venemaa välisvõla osakaal kahaneb

Vene Föderatsiooni välisvõla suhe SKTsse, mld USD

Allikas: KredEx
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Riigikogulaste rehad
ja eetiline vastutus
Meil on olnud viis komplekti seadusand-
jaid: üks koosseis Eesti Vabariigi Ülem-
nõukogu ja neli Riigikogu. Jamad, mille
ühisnimetajaks raha, algasid kohe esime-
sega ja on kordunud eranditult kõikide
järgmistega. Kolmteist aastat käib lõputa
jahumine riigikogulaste palga, pensioni,
esinduskulude ja erisoodustuste ümber.
Ikka ja jälle tõuseb päevakorda küsimus:
kas rahva esindamine on töö, mis lubab
kõrvalt teenida või jätkata tulu saamist
tegutsemisega varasemal erialal, ametiko-
hal, isiklikus ettevõttes.

Avalikkus on hämmingus. Üks seltskond
on seadustanud endale hulga majandus-
likke hüvesid. Rõhutagem eriti kahte sei-
ka. Seadusi teeb ainuüksi Riigikogu, ja nii-
siis on riigikogulaste sissetulekud, privi-
leegid ning lisateenimise võimalused nen-
de endi sätestatud. Raha see-eest, mida
nad oma palgaks, esinduskuluks ning pen-
sioniks määravad, on maksumaksjalt kor-
jatud. Tahes-tahtmata riivab selline asja-
de käik kodanike õiglustunnet. Liiatigi va-
lavad valitud õli tulle. Rabavalt suur on
nende rahvaesindajate hulk, kes kujuta-
vad ette, et seadusandjaks tõstetutena on
nad tavaseadustest kõrgemale tõusnud.
Rahulolematus ühiskonnas kasvab ja lah-
vatab iga aasta või paari tagant.

Riigikogulaste kavalad nipid
ärritavad rahvast
Raha – või õigemini küll need ärritavad
lisanipid, millega rahvaesindajad oma sis-
setulekuid suurendavad – on too reha, mil-
le otsa komistab raudse järjekindlusega
üks Riigikogu koosseis teise järel. Siiski
oleks vale näha kurja juurt üksnes asja-
olus, et nendel kolme- või neljasajal ini-
mesel, kes Toompeal lühemalt-pikemalt
istunud, on oma särk olnud ihule kõige
ligemal. Probleem on palju sügavam.

Sageli olen endalt küsinud, mis toimub
inimestega, kes on võimule pääsenud.
Enne valimisi paistavad enam-vähem kõik
olevat võimelised asjalikult arutama. Ent
vaevalt saab ametivanne antud, kui toi-

VIIS
AASTAT
TAGASI

2. november 1998

Estonian Air läheneb SASile
Estonian Airi suuromaniku Maersk Airi tütarfirma Taanis
saab peagi alliansi Star Alliance liikmeks, kuhu kuuluvad
SAS ja Lufthansa. Tõenäoliselt ühineb sama liiduga ka Es-
tonian Air. Eesti lennufirma liitumisel tekivad Estonian Airil
tihedamad partnerlussuhted SASiga, kellega on seni olnud
tüliküsimuseks Tallinna–Stockholmi ja Tallinna–Kopenhaa-
geni lendude jagunemine. Estonian Airi omanikud on
Maersk Air (49 protsenti aktsiatest), Eesti riik (34 protsen-
ti) ja Balti Cresco Investeerimisgrupi AS (17 protsenti).

Hetkeseis: Estonian Airi ja SASi lähenemine viis nii-
kaugele, et tänavu septembris ostis SAS 300 miljoni kroo-
niga Maerski osaluse Estonian Airis.

Imelik imik ja
püha ebaõiglus

Tiit Reinart

Tagantjärele mõeldes olen südamest rahul, et
minu juunior laulva revolutsiooni ajal ilma-
valgust nägi. Keegi kuskilt kõrgelt tite eest
taevamannat ei lubanud. Ainult Justament lau-
lis, et maa tuleb täita lastega.

Paljud uskusid ka, sest lapsi tuli ilmale tun-
duvalt rohkem kui hilisemal ajal. Lapsevane-
mad vanavanemate abiga (või ilma) hoolitse-
sid nende eest, nagu nad seda ikka teinud on.
Loomulikult olid omad raskused, aga kuidagi
tunduvalt pingevabam oli kogu see värk.

Mingil ajal hakkas tilkuma ka igakuine toe-
tus – see, mis praegu on 150 krooni. Ei usu, et
see kellegi titetegemist oluliselt mõjutas. Pi-

gem olid ikka armastus, juhus või
kaalutletud otsus need, mis inimes-
tele alguse andsid. Aga praegu on
pere suurendamine problemaatili-
sem kui kunagi varem. Vanemahü-
vitise kont, mille valitsejad rahvale
järada viskasid, osutus nii närita-
vaks, et nüüd pureldakse juba üks-
teise kõride kallal. Sest sa jäme Ju-
mal, milline ebaõiglus maa peale
tuli! Enne kõrget palka teeninule ei

tohi mingil juhul samaväärset vanemahüvitist
maksta, sest äkki ta hakkab selle eest oma
laene ja liisinguid maksma!

See ei huvita kedagi, et laenamisvõimeli-
seks saamiseks tuleb ikka omajagu vaeva näha.
See ka mitte, et äkki laenati selleks, et neil
tulevastel lastel kuskil elada oleks. Aga ei,
vanemapalk peab olema ikka kõigile ühesu-
gune, keskmise lati järgi. Siis olevat õiglane.

Minu isaseaju tõlgendab praegust vanema-
hüvitise kava kui soovi säilitada kõigile sünni-
tajatele mõneks ajaks senine elatustase, mitte
seda tõsta või langetada. Kah nagu õiglane.

Muidugi, tegelikult leiab igasugusest toe-
tusest ebaõiglust. Mäletate, kui riigiisad ja -
emad teise ja kolmanda lapse puhul progres-
seeruvat toetust lubasid. Jälle kuri karjas –
mis see esimene võsu kehvem on! Olgu, mõõ-
dame siis kõigile seda hüvitist ühe latiga –
vaevalt et see rahu majja toob. See raha ju
niikuinii ebaõiglaselt väike. Imelik, et mõni
sündimata imik veel sellesse purelevasse täis-
kasvanute seltskonda üldse sigida tahab. Aa,
õigus, nende käest ju ei küsita.

Tiit Reinart on kolumnist

Rahvale järada
visatud vane-
mahüvitise
kont on ajanud
inimesed lausa
üksteise kõride
kallale
purelema.

NÄDALAKOMMENTAAR

mub kummaline metamorfoos. Enamiku
jutt läheb imelikuks ja musta valgeks või
valge mustaks rääkimine ei näi suuremale
osale tekitavat korraga mingit raskust.

Kahtlemata on konkreetsete isikute
ülbitsev isemeelsus, omakasu tagaajami-
ne ning võimumängud üks põhjus, miks
Riigikogu maine ühiskonnas püsib jätku-
valt madalal. Aga nähkem muudki. Ava-
likkuse rahulolematust toidab pettumus.
Valitud ei täida valijate lootust. Need, kes
saatsid oma esindajad seadusandlikku või-
mu teostama, mõistavad rahvasaadikute
õigusi ning privileege, vastutusi ning ko-
hustusi teisiti kui 101 riigikogulast. Vii-
mased rõhuvad oma eriõigustele, samal

ajal kui meie – rahvas, valija, üldsus – pea-
me endastmõistetavaks, et Riigikogu liik-
metel on ka kohustus kanda lihtkodanikele
eeskuju andvat vastutust.

Probleem või konflikt peitub siin. Riigi-
kogu kõik koosseisud on nii oma liidrite
kui ka tagapinklaste suu läbi aastaid korra-
nud: meie esindame läbilõiget tänapäeva
Eesti ühiskonnast, meie käest ei saa nõuda
enamat kui keskmiselt eestlaselt. Arusaa-
davalt ei rahulda säärane hoiak kedagi. Ini-
mesed, kes on seatud kujundama meie riigi
nägu ja suunama selle arengut, kelle päde-
vusest, pühendatusest ja õiglustundest sõl-
tub sinu ja minu, meie kõigi heaolu ning
käekäik, peavad mõistma, et nad on ühis-
konna eliit, ja käituma ning distsiplineeri-
ma ennast sellele vastavalt.

Valitsejate ja alamate vahel
valitseb eetiline kriis
Tegemist on eelkõige eetilise kriisiga valit-
sejate ja valitsetavate vahel. Riigikogu, kes
tõrgub kandmast kõlbelist vastutust iseen-
da ja rahva ees, ei suuda ühiskonda vaigis-
tada. Meie valimisseadus suisa nõuab püsi-
vat vastastikust kokkulepet kõrgeima riigi-
võimu kandja ja võimu tegeliku elluviija
vahel. Selge hämamine on väide, et Riigi-
kogu liige vastutab ainult oma valijate ees
ja nemad otsustavad iga nelja aasta järel,
kes kõlbab või ei kõlba neid esindama. Tea-
tavasti on enamik seadusandjaid pääsenud
Toompeale tänu häälte ülekandele erakon-
na nimekirjas. Lossivärav sulgub väärama-
tult ainult nende kandidaatide ees, kellele
anti hääli vähem kui 5 protsenti ringkonna
isikumandaadist ehk keskeltläbi alla 250.
Paljude jõudmine Riigikogusse sõltub roh-
kem tähtede soodsast seisust.

Põhiseaduse paragrahv 75 nõuab sea-
dust, mis sätestab “Riigikogu liikme tasu
ning piirangud muu töötulu saamisel”. Rii-
gikogu oleks tark, kui annaks nende küsi-
muste lahendamise erapooletute arvamus-
liidrite kogu kätte. Paljud asjatud pinged,
nurinad ja süüdistused kaoksid.

Enn Soosaar on kolumnist

29. oktoobri Äripäevas on
ilmunud Riigi Kinnisvara
ASi suhtes eksitav artikkel peal-
kirjaga “Seadus lubab Riigi Kin-
nisvaral tellida teenuseid ilma
riigihanketa”. Selline väide on
eksitav ning ei vasta tegelikku-
sele.

Juhime tähelepanu, et Riigi
Kinnisvara AS on riigihangete
seaduse mõttes riigihankeko-
hustuslane ning Riigi Kinnisva-
ra AS ostab riigihankega sea-
duses sätestatud mahtu ületa-
vad teenused ja ehitustööd.

Lisaks on ettevõttes kehtes-
tatud täiendavad protseduuri-
reeglid, mille alusel peab ka
väiksemate mahtude ostmisel
toimuma valik konkureerivate
pakkumiste alusel. Seega või-
me kinnitada, et Riigi Kinnis-
vara ASis kehtestatud protse-
duurireeglid on karmimad sea-
duses nõutust.

Ka kõik Riigi Kinnisvara ASi
korraldatud varamüügid on toi-
munud kirjaliku avaliku enam-
pakkumise vormis.

Heino Viik, ASi Riigi Kinnisvara
juhatuse liige

Riigi Kinnisvara AS
täidab seadust

VASTUKAJA

Lehtedes on väidetud, et
ASi Kalev kolimise tõttu Rae
valda on vallas põhjavesi lõp-
pemas ja teiste ettevõtete koli-
mine valda võimatu. Need väi-
ted on ebatäpsed.

Kalevile lubatud veetarbimi-
se koguse määramisel arvestas
Rae vallavalitsus varem vallale
määratud põhjaveevaruga. Ka-
lev tarbib praegu keskmiselt
1112 m³/kuus, kusjuures luba-
tud vee tarbimine on 6000 m³
kuus. Kuna Rae vallas on ela-
muehitus ja ettevõtluse areng
praegu läbi aegade kiireim, ot-
sustas vald algatada põhjavee-
varude ümberjagamise Harju
maakonnas. Rae vallavalitsus
teavitas põhjaveevarude üm-

Tänan lugupeetud ÄP toi-
metust järjekordse artikli
eest, mis valgustab lugejat Ees-
ti Autorite Ühingu (EAÜ) rä-
pastest tegudest. Loodetavasti
said lugejad veel kord aru, mil-
line kaabakas ma olen ja milli-
se alatu ühingu koletuid tegu-
sid suunan. Ka need autorid,
kes muidu millestki aru ei saa.

Ei taha ruumi pikemalt sisu-
lisele vastuväitlemisele kuluta-
da. Minu 10aastane kogemus
EAÜ juhina on näidanud, et kui
ajakirjandus on kedagi kaaba-
kaks tembeldanud, siis hilisem
selgitamine ei loe tühjagi. Nagu
press sulle templi otsa ette va-
jutab, nii jääbki ja pole siin mi-
dagi ennast õigustada.

Vast ainult üks selgitus lu-
gupeetud lugejaile, kes ei tea
tagamaid. EAÜ-l on hetkel esi-
tatud kohtusse hagi Eesti Päe-
valehe vastu ning pooleli on
menetlus konkurentsiametis
ETV kaebuse põhjal. Loomuli-
kult on austatud kohtunikel ja
riigiametnikel lihtsam asja ot-

Ajakirjandus ründab
autorite ühingut

sustada, kui lehest loetud, et
üks pool on paha ja ebaaus.
Kumma poole kasuks, pole vist
vaja selgitada. Nii et pressi ring-
kaitse või õigemini rünnak?
Seega: tuld EAÜ ja minu pihta
(sest öeldes EAÜ, mõtleme Rat-
tus ja vastupidi, või kuidas see
partei ja Lenini värk vanasti oli-
gi). Elagu vaba ajakirjandus!
Kalev Rattus, EAÜ tegevdirektor

Rae vald jagab
põhjavett ümber

berhindamise vajadustest ka
keskkonnaministeeriumi põhja-
veekomisjoni, näidates ära val-
la vajadused järgmiseks 30 aas-
taks. Komisjon otsustas toeta-
da valla taotlust põhjaveevaru
suurendamiseks ja soovitas
teha vajalikud veeanalüüsid
valla finantseerimisel. Seega
toimub tõenäoliselt põhjavee-
varude ümberjagamine lähimas
tulevikus.

Rae valla alevike ja külade
veevarustuse arengukava aas-
tani 2015 järgi kasutatakse vee-
varustuseks vallas põhjavett.
Põhjavee kasutamise kasuks
rääkisid arengukava kinnitami-
sel muu hulgas see, et põhja-
veel põhinev ühisveevärk on lo-
kaalselt arendatav ja kriisiolu-
korras kindlalt toimiv.

Praegu ei suuda vald üksi
rajada puurkaeve ja torustikke
ega välja ehitada ühisveevärki
ja kanalisatsiooni. Veevarustu-
se ja kanalisatsiooni arenguka-
va elluviimiseks taotleb Rae
vald ühiselt kümne Harjumaa
omavalitsusega raha Euroopa
Liidu ISPA fondist.
Lembit Vares, Rae vallavalitsuse

arengu- ja planeerimisameti
vaneminsener
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VALUUTAKURSID

ÄRILAUSE

Teedeehitusfirma ASi TREF
direktor

Andres Gailit

Suurt pirukat pole
kahju jagada.

Teedeehitusfirmade
konsortsiumi
moodustamisest.
Äripäev
30.10.2003

30.10.2003

USD 13,40 EEK

SEK 1,74 EEK

LVL 24,19 EEK

EUR 1,17 USD
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Poleeritud noaotsaga maan-
dub þüriiliikme kriitilisele
keelele kastmetilk, mille kokk
tikuga suurele taldrikule
poetas. Tähelepanuta ei jää
ükski maitsenüanss, kui on
vaja välja selgitada aasta
kokk 2003.

Silva Männik
silva.mannik@aripaev.ee

Kokk on tänapäeval popp. Kaheksa aasta
koka tiitli pärast pingutavat ametimeest päl-
vivad terve tööpäeva jooksul üha kasvavat tä-
helepanu. Askelduste jälgimiseks on siniste
köögibokside ette sätitud tribüün, mis ei jää
hetkekski tühjaks. Võiks öelda, et tegu on tä-
navuse toidumessi külastatavaima osaga.

Esinemiskramp ei tee kokatiitli saamist liht-
saks. “Heeringas läks vale marinaadi sisse,”
tunnistab Janek Saljukov restoranist Balthasar
oma apsu. “Aga õnneks oli mul varu ole-
mas, täpselt kuus tükki, nagu vaja.” Olu-
kord saab päästetud.

Köögikunsti
kuningas valitud

Iga veerandtunni tagant laekub viieliikme-
lise þürii lauale järgmise võistleja isutekitaja,
hiljem põhiroog tournedos (veise sisefileest)
ja desserdiks creme-brulee.

Hetkel on nende ees “köömne-kurgimari-
naadis räimesabarull” koos veel mingite peen-
te lisanditega, mille nimed ei jää kiiruga meel-
degi. Kuigi iga uus roog paneb kõrvaltvaataja
seda juba silmadega ahmima, ei haara þürii-
liikmed veel kahvlit. Mõni pildistab, mõni sah-
mib paberitega, mitmed vaatlevad taldrikul
oleva kunstiteose ilu. Esimese ampsuni jõu-
takse alles mitme minuti pärast. Kontsentree-
runud pilk reedab kõva analüüsi ja punktid
maanduvad tabelisse. Mekkimist jätkub koh-
tunikel terveks päevaks.

Ainsa naisterahvana hindajate reas püüab
päeva lõpuni meelte erksust säilitada Heidi
Pinnak, kes eelmisel aastal sama võistluse või-
tis. Nüüd on restorani Egoist meisterkokk ise
teisi hindamas. Miks ka võistlejate reas nai-
sed selgelt vähemusse jäävad, Pinnak ei tea.
Amet on raske ja seetõttu muutub üha mehi-
semaks. Võib-olla on alust ka ütlusel, et me-
hed on paremad kokad, sest nad ei koonerda,
nõustub Pinnak naerdes.

Nagu meie jutu loogiliseks jätkuks selgub
õhtul, et kokkade kuningaks kuuluta-

takse tänavu Pinnaku mees-
kolleeg Vladislav

Djatsuk.
Aasta kokk 2003kandidaadid:• Vladislav Djatsuk, Restoran Egoist – võitja

• Ain Saarman, trahter Postipoiss

• Henry Lepist, Sokos Hotel Vaakuna

• Janek Saljukov, restoran Balthasar

• Maia Smõslova, restoran Maikrahv

• Ruth Kase, Reval Hotel Olümpia

• Taigo Lepik, Hansaliin OÜ/Regina Baltica

• Virko Tugevus, restoran Karl Friedrich

Aasta koka tiitli võitnud Vladislav Djatsuk restoranist Egoist eile toidumessil toimunud võistlusel tööhoos. Foto: Raul Mee


