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Siseinfo
kahtlus
Pärast juhtumit, kus Hansapank oma väljavalitud
klientidele Klementi aktsiaid märkides kingituse
tegi, seostatakse panga töötajaid siseinfo kasuta-
misega. lk 2

Eesti maailmarekordiklassi kuuluva
jooksevkonto puudujäägi tekkimise
põhjusteks võib pidada odavatest
laenudest reaalsustaju kaotanud
eraisikuid, laenuraha pikkadesse
projektidesse pannud ettevõtjaid ning
halba õnne. lk 3, 21

Poliitik kasutab ära
vähese informeerituse

Tingimustes, mil inimesed
ei ole saanud vastuseid
küsimustele Eesti liitumise
osas Euroopa Liiduga,
võib kogenud poliitikul
sündida idee olukord enda
kasuks pöörata, väidab
Andrus Saar uuringu-

firmast Saar Poll. lk 22

Väike turg pärsib
teenimisvõimalusi
Eesti aktsiaturg pakub küll head
tootlust, kuid sellest osasaamisega on
raskusi, sest turg on liiga väike ja napib
ettevõtteid ning likviidsust. lk 17

Soome peaminister
tekitas poliitilise kriisi
Eile Soome parlamendi
ees aru andnud peaminis-
ter Anneli Jäätteenmäki on
põhjustanud Soomes
poliitilise kriisi, mis võib
lõppeda peaministri
tagasiastumisega ja isegi
uute valimistega. lk 6

MicroLink müüs
arvutitootmise
MicroLinki juhatuse liige Aivar Paalberg
ostis kontserni käest välja ühe suurima
arvutitootmise Eestis, tehingu hind võib
küündida kuni 50 miljoni kroonini.  lk 7

Viru liitub Sokosega
Hotell Viru liitub septembrist Põhjamaa-
de ühe suurema hotelliketiga Sokos
Hotels, teatas ASi Hotell Viru juhataja
Yrjö Vanhanen. Hotelli hakkab üürilepin-
gu alusel opereerima AS Sokotel.  lk 5

Andrus Saar

Anneli Jäät-
teenmäki

Jooksevkonto puudujääki
tekitab ka halb õnn
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EASi esindaja Saksamaal kolis
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutust Saksamaal
esindav Toomas Tohv kolis
juuni esimeses pooles
Berliinist Hamburgi –
lähemale Saksa majandu-
se südamele, kus kohal-
olek mõttekam.  lk 4–5

EASi esindaja Saksamaal
Toomas Tohv Berliini
kesklinna metroojaamas.

Allikas: statistikaamet
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Pärast juhtumit, kus Hansapank oma
väljavalitud klientidele Klementi aktsiaid
märkides kingituse tegi, seostatakse
panga töötajaid siseinfo kasutamisega.

Inno Tähismaa
inno.tahismaa@aripaev.ee

Hansapank lükkab kahtlused ümber, väites, et aktsiate mär-
kimine ja nendega kauplemine toimus teineteisest sõltumatult.

Investeerimispanga LHV foorumis on käimas juba mitu päe-
va tõsine debatt, kus kommentaatorid heidavad Hansapanga
töötajatele Klementi aktsiaemissiooni korraldamise käigus muu
hulgas ette nn frontrunning’ut. See on keelatud tegevus, kus
aktsiatega kaupleja võtab ise turul positsiooni enne mõnda
suuremat tehingut, mis muudab turuhinda. Klementi aktsiate
juhtumi puhul tähendaks see, et Hansapanga töötajad ostsid pan-
ga klientidele aktsiaid kokku teadmisega, et nende vastu on suur
huvi ja neist on võimalik kohe parema hinnaga lahti saada.

Teadaolevalt märkisid Hansapanga töötajad väljavalitud
klientidele suurtes kogustes Klementi aktsiaid. Turuosaliste ar-
vates võeti risk teadmisega, et aktsiate vastu on suur huvi ja
neid on võimalik kohe parema hinnaga maha müüa. Ja nii ka
läks, esmaspäeval loobus enamik Hansapanga klientidest oma
aktsiatest, teenides nädalaga 5% tulu. Hansapanga
aktsiaturgude juht Lauri Lind põhjendas seda LHV
foorumi vahendusel asjaoluga, et enamik väikein-
vestoritest olidki lühiajalise tulu teenijad. Nii ruttu
said nende aktsiad müüdud aga seetõttu, et Hansa-
pank teavitas võimalikke ostjaid emissiooni tule-
mustest juba enne ametlike tulemuste selgumist.

Investeerimispanga Trigon maakler Kaur Elviste
ütles, et juriidilisest aspektist pole Hansapangale
midagi ette heita. “Ent see pole hea näide kuskile
ega kellelegi,” ütles ta. Elviste ütles, et see on maa-
ilmapraktikas tavaline, et emissiooni korraldaja ka-
sutab ise infot oma huvides ära ja pangad eelista-
vad ühtesid kliente teistele.

Tallinna börsi avalike suhete esindaja Kristel Raesaar ütles,
et juhtum pakub huvi. “Teame, et selliseid kahtlusi on,” kom-
menteeris ta võimalikku siseinfo kasutamist Hansapangas. “Pa-
neme kokku infot, mis meil on ja edastame finantsinspektsioo-
nile.” Finantsinspektsioon edastas eile teate, mille kohaselt
analüüsib igasugust teavet, mis viitab väärtpaberituru regulat-
sioone rikkuvale käitumisele. Täpsemaid kommentaare ins-
pektsioon ei anna.

Hansapanga juhid lükkavad kõikvõimalikud spekulatsioo-
nid frontrunning’u kohta ümber. Hansapanga juhatuse aseesi-
mees Erkki Raasuke ütles, et frontrunning on karmilt karistatav
ja Hansapangas poleks seda mõtet teha. “Nii rämedat huvide
konflikti ei saa lasta toimuda,” ütles Raasuke. Tema sõnul tegi
Hansapank Klementi emissiooniga palju tööd. “Hapukurgihoo-
ajal sai väikesest suur asi,” lisas ta.

Hansapanga aktsiaturgude juht Lauri Lind ütles, et konk-
reetset infot tehingute kohta ta avalikustada ei tohi, aga kinni-
tas, et mingit info liikumist aktsiate märkijate ja kauplejate
vahel polnud.

16. juuni
algab kauplemine märkimis-
tõenditega, Hansapanga
kliendid müüvad oma aktsiad

Hansapanga võimaliku siseinfo liikumise aegrida

2. juuni
algab Klementi
aktsiate märkimine

10. juuni
lõpeb Klementi aktsiate märkimine,
võimalik siseinfo liikumine Hansapangas
ülemärkimise kohta, Hansapanga välja-
valitud kliendid võtavad positsioonid sisse

12. juuni
tuleb börsiteade Klementi
uute aktsiate 3,5kordse
ülemärkimise kohta

13. juuni
märkimistõendid kantakse
uute omanike kontodele

Allikas: Äripäev

Hansapangal
kahtlus siseinfo
kasutamises

Juriidilisest
aspektist pole
Hansapangale
midagi ette
heita. Ent see
pole hea näide
kuskile ega
kellelegi.

Kaur Elviste,
Trigon

Hansapanga juhatuse aseesimees Erkki Raasuke:
frontrunning on karmilt karistatav ja Hansapangas poleks
seda mõtet teha. Foto: Raul Mee
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Randpere on saanud Kanepit toetama
suurfirmad
IBM Eesti tegevdirektor Valdo Randpere eestvedamisel on loo-
dud Kaia Kanepi Toetajate Klubi, millega on liitunud juba mitu
suurfirmat.

“Peale IBMi, Eesti Telefoni ja Sampo Panga on selle klubiga
tänaseks liitunud veel FKSM ja Tallinna Sadam. Ootame klubi-
ga liituma kõiki, kes soovivad toetada Kaia Kanepi jõudmist
maailma tipptennisistide hulka,” märkis Randpere.

“Tallinna Sadam mitte ei liitunud nn klubiga, vaid on juba
1999. aastal 150 000, 2000. aastal 300 000 ning aastatel
2001–2003 poole miljoni krooniga aastas toetanud Kaia Kane-
pit tema püüdlustes,” täpsustas Tallinna Sadama juht Riho
Rasmann.

Sampo Pank, IBM Eesti ja Eesti Telefon toetavad käesoleval
hooajal Eesti tennise arengut kokku 600 000 krooniga. Selle
summa eest korraldatakse tänavu septembris rahvusvaheline
tennisturniir Sampo Open ning toetatakse naistennisisti Kaia
Kanepit hooajal 2003/2004 kokku 240 000 krooniga.

Ligi pooled autoostjad sooviks
garantiiajal kokku hoida
Silberauto diilervõrgu juht Peeter Sergo ütles, et ligi pooled
ostjad sooviksid auto garantiiajal remondilt kokku hoida.

Sergo ütles rahvusvahelisele uuringule tuginedes: “45%
klientidest tõepoolest sooviksid finantsilistel kaalutlustel al-
ternatiivset hooldusvõrku kasutada. Kuid reegel on see, et
garantiiajal tuleks teha tööd autoriseeritud esinduses.”

Auto erinevatele osadele kehtib erinev garantiiaeg ja näi-
teks pole vajalik, et värvitöökoda oleks investeerinud Merce-
dese mootori diagnostika seadmetesse.

Sergo kinnitas, et Mercedese volitatud esindajana nad re-
monditöid teistelt sisse ei osta, ehkki sobivat värvimistehno-
loogiat omavate töökodadega on läbirääkimisi peetud.

Marek Strandberg: ELis ühiskonna
suveräänsus kaob
Keskkonnatehnoloog Marek Strandberg ütles eile ELi teemali-
sel seminaril, et Euroopa Liidus asendub suveräänsus peakor-
teri otsustega.

Strandbergi sõnul korraldatakse Euroopa Liidus hierarhiad
ümber, see mõjutab ka Eestit. On oht, et Eesti hakkab Euroopa
Liidu otsuseid pooldama, ilma ise aru saamata, mida see tege-
likult tähendab.

Suveräänsuse saab garanteerida, kui kontrollida, et säiliks
keel, kultuur ja keskkond.

“Seega peame kehtestama suured piirangud mistahes kesk-
konnaressursse kasutavatele ettevõtmistele,” ütles Strandberg.
“Kui me jätame jõuliselt kaitsmata oma keskkonnaressursid,
maa müügi piiramisest siin ei piisa, ei jää Eestile ka sõnaõigust
selle kohta, mida meie keskkonna ja seega ka heaoluga tehak-
se.”

PRIA maksab välja 8,6 mln
põllumajanduslikku keskkonnatoetust
Reedel maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet (PRIA) 853 põllumehele välja 40% neile määratud kesk-
konnatoetusest.

Rahas teeb see 8,6 miljonit krooni. Ülejäänud põllumehed
saavad keskkonnatoetuse esimese osa kätte hiljemalt 10. juu-
lil.

Tallinna linnavalitsus tühistas
linnamüüriäärse ehitusloa
Tallinn otsustas kehtetuks tunnistada ASile Restor väljastatud
ehitusloa linnamüüriäärse hoonestuse ridaelamuteks rekonst-
rueerimiseks.

Linnavalitsuse korraldusega tunnistati kehtetuks 9. juulil
1999. aastal Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt Suurtüki
4a ja 4c hoonete rekonstrueerimiseks välja antud ja 6. mail
2002. aastal säästva arengu ja planeerimise ameti poolt täien-
datud ehitusluba Suurtüki tn 4c hoone osas, mis ulatub Eppingi
tornist Rannamäe teeni.



uudised
toimetaja Kristi Malmberg, tel 667 0158, e-post kristi.malmberg@aripaev.ee

Äripäev 19. juuni 2003 3

Rekordpuudujäägi taga halb õnn
JOOKSEVKONTO � Eestil ELi kandidaatriikide hulgas suurim jooksevkonto defitsiit

Eesti maailmarekordiklassi kuuluva jook-
sevkonto puudujäägi tekkimises võib
“süüdistada” odavatest laenudest reaal-
sustaju kaotanud eraisikuid, laenuraha
pikkadesse projektidesse pannud ettevõt-
jaid ning halba õnne.

Kristina Traks
kristina.traks@aripaev.ee

Jooksevkonto puudujääk
jõudis tänavu I kvartalis rekor-
dilise 22 protsendini.

Jooksevkonto halb õnn on
nimelt suurte, laenuraha pealt
tehtavate investeeringute aja-
line kokkulangemine. Nii võib
jooksevkonto suures defitsiidis
süüdistada Eesti Energiat, kes
äsja lõppenud majandusaasta
jooksul investeeris 3,7 miljar-
dit krooni, Ameerika vedureid
maale toonud Eesti Raudteed
või Galvexi terasetehast, mille
kogu ehituse 3,8 miljardi kroo-
ni suurusest maksumusest tee-
nisid Eesti ettevõtted ja pan-
gad tõenäoliselt viiendiku ehk
ligi 700 miljonit krooni, samuti
välismaiseid inves-
toreid, kes ELiga
ühinemise perspek-
tiivi ja Eesti elatus-
taseme prognoosi-
tavat jätkuvat tõusu
silmas pidades end
siinsele turule prae-
gu sisse seavad.
“Süüdi” võib tunnis-
tada ka hulga väik-
semaid ettevõtteid,
kes praegu intensiivselt euro-
nõuete täitmisse investeerivad
ning mõistagi eraisikud, kes üli-
madala laenuintressi puudumi-
seta poleks kunagi laenuvõtmi-
sele mõelnudki.

Eesti Energia jätkab samas
mahus investeeringuid ka sel
aastal, järgnevatel aastatel lan-
gevad investeeringud suurus-
järku 1,5–2 miljardit krooni,
millest peamise osa võtab va-

nanenud elektrivõrgu uuenda-
mine.

 “Kui meie omanik, Eesti riik,
otsustab Narva Elektrijaamades
veel energiaplokke renoveeri-
da, siis investeeringud loomu-
likult taas kasvavad,” ütles Eesti
Energia kommunikatsioonijuht
Erki Peegel.

Peegeli sõnul on investeerin-
gute eesmärk see, et Eesti suu-
daks ka edaspidi ise elektrit too-
ta. “Vastasel juhul peame me
elektrit igal aastal ca 3 miljardi
krooni eest kuskilt sisse ostma,”
ütles Peegel. “Pikaajaliselt oleks
see Eestile kindlasti suure jook-
sevkonto defitsiidi valguses
halb.”

Narva energiaplokkide reno-
veerimise peatöövõtja on Soo-
me ettevõtte Foster Wheeler

Energy OY. Alltöö-
võtjad on paljud Ees-
ti ettevõtted, kes tee-
vad alltöövõtjatena
lihtsamaid ja ka suh-
teliselt odavamaid
töid ning suur osa
Narva Elektrijaama-
desse investeeritud
rahast liigub Eestist
välja. Elektrivõrkude
renoveerimise puhul

on samuti suuremad tegijad vä-
lisfirmad – Siemens ja ABB.

Et jooksevkonto 22protsen-
dise puudujäägi tekkimisele
ehk eraisikute ja ettevõtete lii-
ga suurele kulutamisele võrrel-
des nende võimalustega oleks
märkimisväärselt kaasa aida-
nud jäätunud meri, seda Eesti
Panga keskpangapoliitika osa-
konna juhtivspetsialist Kristjan
Tamla ei usu. “No kuidas sai

No kuidas sai
jäätunud meri
mõjutada
eksporti ning
mitte mõjuda
impordile.

Kristjan Tamla,
Eesti Pank

HANKETEADE
Erivarustuse hange Maksupettuste

Uurimise Keskusele
Tallinn, Eesti

1. Avaldamise viitenumber: EUROPEAID/116036/D/S/EE
2. Hanke protseduur: Rahvusvaheline avatud pakkumine
3. Programm: Phare
4. Lepingu sõlmija: Rahandusministeerium, lepingute

sõlmimise ja rahastamise üksus (CFCU)
5. Lepingu kirjeldus:
Lepingu objekt on suure eraldusvõimega videospektraalkomparaatori,
elektrostaatilise detektori, IT-seadmete, stereomikroskoobi,
suurendusklaaside, videokaamerate, digitaalsete fotokaamerate, digitaalsete
diktofonide, öövaatlusseadmete, läbiotsimis- ja kaitsevarustuse tarnimine,
töökorda seadmine, hooldus ja müügijärgne teenindus. Hange on jaotatud 8
osaks.
Hankepakkumise esitamise tähtaeg on 29.08.2003 kell 15.00 kohaliku aja
järgi aadressil Maksuamet, Narva mnt 9a, Tallinn, Eesti.
Täpsem info hanketingimuste kohta on saadaval internetiaadressidel:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index.htm ja
http://www.fin.ee/?id=3756.

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE
Special equipment for the Tax Fraud

Investigation Centre
Tallinn, Estonia

1. Publication reference: EUROPAID/116036/D/S/EE
2. Procedure : International Open Tender
3. Programme: Phare
4. Contracting authority: Ministry of Finance, Central Finance and

Contracting Unit (CFCU),
5. Contract description:
The subject of the contract is the delivery, putting into operation,
maintenance and after-sales service of the following goods: high resolution
video spectral comparator; electrostatic detection apparatus; IT equipment;
stereomicroscope and magnifying glasses; video cameras; digital photo
cameras; digital dictaphones; night viewers; search and safety equipment;
The tender is divided into 8 lots.
The deadline for submission of tenders is August 29, 2003 at 15:00 local
time to the Estonian Tax Board, Narva mnt. 9a, Tallinn, Estonia.
Detailed information about the conditions of the tender is available from the
following Internet addresses: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index.htm and http://www.fin.ee/?id=3756

jäätunud meri mõjutada eks-
porti ning mitte mõjuda impor-
dile,” sõnab ta, viidates kolm
korda ekspordist kiiremini kas-
vanud impordile.

Ega midagi polekski katki,
kui jooksevkonto puudujäägi
oleks tekitanud ettevõtted, kes
seadmeid ostes ja tootmistingi-
musi parandades tulevikuks pa-
remaid eksporditingimusi loo-
vad. Kehvem on lugu aga ini-
mestega, keda laenu võtma on
õhutanud ülimadal laenu- või
liisinguintress. Ametlikult ni-
metatakse selliseid laene inves-
teeringuteks suletud sektorisse,
mis tähendab, et raha läheb ini-
mese elujärje parandamiseks,
mitte lisaväärtuse loomiseks.

“Inimesed ei arvesta, et lae-

nuintressid pole fikseeritud
ning need võivad tõusta,” ütles
rahandusministeeriumi majan-
dusanalüüsi osakonna juhataja
kt Andrus Säälik. “Laenu võt-
tes võiks arvestada, kui suur on
tagasimakse intressiga näiteks
10 protsenti, et kas siis ka veel
elamiseks laenu tagasimaksmi-
se kõrvalt raha jääb.”

Laenubuumist samm edasi
on hüppeliselt kasvanud im-
port. Laenuraha eest ostetud
uus kodu vajab ju ka uut külm-
kappi, uut televiisorit ja oleks
tore, kui saaks uude koju ka
uue autoga sõita. Samas Eesti
ettevõtete eksport oli I kvarta-
lis jätkuvalt nõrk ning seda ise-
gi teenuste ekspordi osas.

Andrus Sääliku sõnul mõju-

tas näiteks transporditeenuste
eksporti otseselt jäätunud meri
– teenust polnud lihtsalt või-
malik osutada. Suurenenud on
ehitusteenuste import, sest vä-
lisinvestorid ei eelistavad siia
uusi kaubanduskeskuseid ja
tootmishooneid ehitama palga-
ta ehitusfirmasid mitte Eestist,
vaid oma kodumaalt.

Majanduskatastroofi Sääliku
sõnul siiski pole, kuid riskid on
muutunud liiga suureks, sest
laenuintresside tõustes võib
olukord muutuda keeruliseks
nii paljude laenu võtnud era-
isikute ja firmade kui ka pan-
kade jaoks. Kartma peab Eesti
riigi usaldusväärsuse kadumist
välismaisete investorite silmis,
sest suur jooksevkonto defitsiit

on reitinguagentuuridel pin-
nuks silmas juba pikka aega.

Majandusteoreetikud ütle-
vad, et 5–6 protsenti jooksev-
konto puudujääki aktsepteeri-
takse ajutiselt, Kesk- ja Ida-
Euroopa riikidele andestatakse
ehk rohkem, mööndusel, et nad
ostavad sisse masinaid ja sead-
meid. Eesti 22 protsenti on aga
konkurentsitult suurim puudu-
jääk Euroopa Liiduga liitujate
soovijate hulgas, kuid maailma-
rekordini on Eestil veel pikk
tee. Teadaolevalt juhib rekor-
ditabelit 70protsendilise jook-
sevkonto puudujäägiga Himaa-
lajas asuv Eestiga sama mõõtu
Bhutani kuningriik, hiiglaslik
defitsiit tekkis 1995. aastal
elektrijaama ehitades.

Ühispank teatas vaba tagasi-
maksega krediitkaardi Magne-
ti intressi alandamisest 12%
peale alates juulist.

Alates juulikuust on vaba ta-
gasimaksega krediitkaardi
Magneti intress 12% kõigile
Eesti Ühispanga aktiivsetele
klientidele ehk Saldo+ klubi
liikmetele ning uutele klienti-
dele, kellele kehtivad tutvumis-
hinnad.

“Suvi toob endaga kaasa
puhkusereisid, remondi – eri-
nevad väljaminekud sel perioo-
dil tavaliselt suurenevad,” edas-
tas pank oma pressiteates.
“Ühispank tahab inimestele
pakkuda mugavaid võimalusi
ootamatute väljaminekute fi-
nantseerimiseks. Kuna Magnet
on jätkuvalt üks Ühispanga po-
pulaarsemaid tooteid, siis alan-
dasime oma klientidele Magne-
ti intressi 12 protsendile – pak-
kudes sellega parimaid järel-
maksukaardi tingimusi turul

Ühispank alandas Magneti
intressi 12 protsendile

(soodne intress, vaba tagasi-
makse, head limiiditingimu-
sed), lisaks Saldo+ klubi sood-
sad arveldused.”

“Me soovime oma aktiivsete
klientide rahulolu veelgi tõsta
ning tahame anda uutele klien-
tidele hea võimaluse proovida
tutvumishindade abil Ühispan-
ga tooteid ja teenuseid, veen-
dumaks, kas need on talle sobi-
vaimad. Kui uus klient on tut-
vumisperioodil aktiivne, pääseb
ta kohe edasi Saldo+ klubisse
ning säilitab edaspidigi võima-
luse hoida Magneti intress ma-
dalal 12 protsendi tasemel ning
arveldada soodsalt,” ütles Ühis-
panga jaepanganduse divisjoni
direktori asetäitja Eerika Vaik-
mäe Koit.

31. mai seisuga oli Ühispank
väljastanud 38 737 Magneti
kaarti, Ühispanga turuosa kre-
diitkaartide seas oli 32%, aasta
algusest on see tõusnud 2,5
protsendi võrra. ÄP Online

Tee puudujäägi rekordini

jooksevkonto �
mln kroonides
ja defitsiit

Allikas: Eesti Pank

Margit Toovere

2003 I kv�
-5799 mln kr�

-22%

2001 III kv�

-1316 -5,4%

2001 IV kv�

-2614 -10,8%

2002 II kv�

-2737 -9,5%

2002 III kv�

-2768 -10,3%

2002 IV kv�

-4289 16,1%

2002 I kv�

-3440 14,3%

Jooksevkonto defitsiit � võlgu elamine
Jooksevkonto defitsiit tähendab võlgu elamist muu maailma arvel. Riigil ei

jagu piisavalt eksporditavaid kaupu või teenuseid, et maksta imporditavate

kaupade või teenuste eest. Järelikult tuleb impordi �

eest maksmiseks võtta laenu.

Laenud
I kv 2003, mln kr

sh kinnis-�
vara ja jae-�
kaubandusega
tegelevatele 770 mln kr

eraisi-�

kutele �

900

ette-�

võtetele

1300

maht suurenes 2002. a

I kv võrreldes ca 25%

kokku
2200
mln kr

Käimas olev Linstowi
kaubanduskeskuse ehitus
on üks jooksevkonto puudujää-
gi põhjustajatest. Foto: Raul Mee
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Oma mees
Saksamaal
ettevõtjale toeks
Eesti saatkonnas Berliinis jääb üks laud
tühjaks. Paberid ja dokumendikaustad koos
ettevõtluse riikliku toetaja Toomas Tohviga
kolivad Hamburgi – poliitilisest keskusest
lähemale Saksa majanduse südamele
suurriigi lääneosas.

See on Eesti ettevõtjatele ka-
sulikum. Ettevõtluse Arendami-
se Sihtasutust (EAS) esindavale
Tohvile toob praegune Saksa
majandusmõõn igapäevatöös
juurde päringuid sealsetelt fir-
madelt, kes otsivad kulude kok-
kuhoidmise võimalusi. Hil-
jutise küsitluse põhjal plaanib
suur osa Saksa firmadest lähi-
tulevikus oma tootmise ning
uurimis- ja arendustegevuse
Saksamaalt ära viia.

Eesti eksport Saksamaale
suurenes mullu 40 protsenti ehk
1,6 miljardi krooni võrra, tõstes
Saksamaa ekspordipartnerina
tähtsuselt kolmandaks riigiks
Soome ja Rootsi järel. “Eesti pä-
ringuid oli  eelmisel aastal um-
bes 140 ringis, sel aastal tuleb
ka paar tükki nädala jooksul,”
räägib eestlaste “oma mees Ha-
vannas” kaasmaalaste huvist lei-
da endale koostööpartner või
uusi müügikanaleid Saksamaal.

Tohvi üks viimaseid töökoh-
tumisi Berliinis toimub 10. juu-
nil, õhtul saab ta saatkonna kol-
leegidelt lahkumiskingituseks
sümboolse õllekruusi. Sellega
kannatab Eesti majanduse ter-
viseks juua ka põlises hansalin-

nas Hamburgis. Uus peakorter
asub lähemal Saksa rahale, et-
tevõtetele, messidele ja ka Eesti
ülemustele, kui lennuliiklust ar-
vestada. Nii lätlastel kui leedu-
lastel on Saksamaa olulisema
majanduspiirkonna lähistel kaks
riiklikku tugiisikut. Eesti Välis-
kaubanduse Liit saatis hiljuti
Saksamaale oma residendi.

Tavaliselt jääb esitatud pärin-
gus edastatud infost väheseks ja
tuleb pöörduda ettevõttesse
andmete täpsustamiseks, kirjel-
dab Tohv oma argipäeva. Lisaks
tuleb üle täpsustada, millist
koostööpartnerit Eesti ettevõte
soovib – kas soovitakse vahen-
dajat, otsekontakti mingi hulgi-
müüjaga või kuidas üldse turu-
le tahetakse siseneda. On see
siis allhange või reklaam kusa-
gil andmebaasis. Kõige raskem
on aidata neid, kel pole etteku-
jutust, mida nad täpselt taha-
vad.

Tohvi sõnul on Eesti ettevõt-
ted andmete esitamisel rohkem
läbipaistvad kui Saksa omad:
“Saksamaal ei leia kusagilt äri-
registrist peale firma omaniku
ja firma aadressi mingeid and-
meid – kõik on konfidentsiaal-
ne”. Küll on võimalik rohkem
infot firmade seisu kohta saada
krediidiinfo või krediidiasutus-
te liikmetel.

Eesti ettevõtja tüüpiline esi-
mene üllatus, millega ta ei ar-
vesta, on see, et Saksamaa on
saksa keele keskne. “Kui Saksa
firmal on valida mitme pakku-
mise vahel, siis ta kindlasti eelis-
tab saksakeelset ingliskeelsele.
Siin on otsustajad vanema ge-

neratsiooni inimesed – see tä-
hendab, et nende inglise keele
oskus on kehvem,” selgitab
Tohv.

Teine asi – Eestis on inter-
netipõhised infoallikad väga
hästi arenenud, Saksamaal ka-
sutatakse neid vähem. “Saksla-
sed on ise faksi leiutajad ja ka-
sutavad meelsasti faksi ja roh-
kem trükimaterjali,” viitab Tohv
asjaolule, et firma peaks oma
veebiküljel oleva infomaterjali
välja trükkima, selle ära köitma
ja posti teel sakslastele saatma.

Samuti tuleb ettevõtjal arves-
tada regionaalsete erinevustega,
näiteks võivad mööbli osas olla
maitseerinevused Põhja- ja Lõu-
na-Saksamaa vahel väga suu-
red. “Tuleb teada saada, kes on
su konkurendid Saksamaal, kas
need on kohalikud tegijad või
need on teistest riikidest,” tõ-
deb Tohv. “Seda infot küsitakse
minu käest ja seda infot saan
ma anda.”

Mitmed Eesti ettevõtted on
EASi esindajaga kohtunud Sak-
samaa messidel. Tekstiilitootja
ASi Wendre müügijuhi Marge
Pähkli sõnul oli ettevõttel endal
juba kindlad sihtmärgid Saksa
firmade hulgas valmis vaada-
tud: “Kuid kui saata neile oma
pakkumine, siis pannakse see
kuhugi suurde pakki. Me tahtsi-
me kohe peale saada.” Ta lisab,
et Tohvi abiga saadi kontakt
sealse suure ketiga, toimunud
on kohtumised, teele saadetud
näidised. Lepinguni jõudmine
on pikaajaline protsess.

Mööblitootja OÜ Askala
müügijuhi Mai Peetsalu meenu-

Andres
Kärssin

andres.karssin@aripaev.ee

tuste kohaselt kohtus ta Tohviga
Kölni mööblimessil jaanuaris.
Varem oli küll teada see, et EAS
on oma esindajad välisriikides-
se saatnud. “Kasutasime konk-
reetselt Toomase abi ettevõtte

tausta uuringul, ta sai teha pä-
ringu krediidiinfosse,” märgib ta.

Praeguse kogemuse põhjal
Peetsalu sakslasi parimateks
klientideks ei pea sest “saksa
täpsus” kehtis ainult välispart-

Saksamaa import ületab ekspordi ligi kaks korda

Allikas: statistikaamet

masinad ja
seadmed

puit ja
puidutooted

tekstiilitooted

metall ja
metallitooted

elusloomad,
loomsed tooted

mineraalsed tooted

sõidukid ja muud
transpordivahendid

masinad ja mehhaani-
lised seadmed

keemiatööstuse
tooted

metallid ja
metallitooted

plasttooted, kummi

valmistoidukaubad,
alkoholijoogid

n Saksamaale ekspordis esikohal masinad

ja seadmed

Eksport Import

2001 2002

n Saksamaa tähtsus Eesti ekspordipartnerina
kasvanud
osatähtsus protsentides osatähtsus protsentides

6,9 9,9

tähtsuselt
3. kohal

2001 2002

11 11,2

tähtsuselt
2. kohal

2002 mld kr

2002 mld kr

1,74

2,3

0,97

0,75

2,23

0,72

0,59

0,51

0,49

0,31

0,25

0,13 eksport
kokku 5,6

import
kokku 8,9

n Saksamaa tähtsus impordipartnerina
sama

n Saksamaalt impordil esikohal sõidukid
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neri kohta ning Askala konku-
rentsitiheda mööblisektoriga
Saksamaale väga rõhku ei pane.

Ekspordi- ja konsultatsiooni-
firma Esparto OÜ juhatuse liige
Rein Meripõld räägib, et välis-

partneri otsinguil oma ettevõtet
Berliinis resideerinud Tohvile
tutvustades pakkus viimane väl-
ja ühe Saksa kontakti. “Teeme sel-
le firmaga siiani koostööd, Eesti
esindajatest on kasu küll,” lisab
ta. Nõnda jõuavad Eestis valmis-
tatud tarbe- ja käsitöökaubad,
nagu keraamika, klaas, sepised,
puittooted, kliendini Saksamaal,
kes omakorda tagab nende jõud-
mise poeletile.

Kuid Saksa turule pürgiv Ees-
ti ettevõtja saab abi ka lähemalt,
kui seda on Hamburg või Ber-
liin. Tallinnas asub Saksa välis-
kaubanduskodade võrku kuuluv
Saksa Majandusesindus (SME),
kelle poole on pöördutud pigem
vähe kui palju. Peamiselt on see
maja üles otsitud siis, kui mõni
Saksa firma unustab maksma-
ta.

“Oleme oma tegevuse mää-
ratlenud kahes suunas – esime-
ne on Saksa majanduse esinda-
mine, kuid tänapäeval pole su-
het ilma teise pooleta võimalik
defineerida,” tõdeb SME juha-
taja asetäitja Heiki Sirkel. “Me
saame aidata Eesti firmasid mi-
nekul Saksa turule, näiteks ot-
sida partnereid.” Säärane koos-
töö ei tähenda mingeid valmis-
pakette, vaid ühiselt strateegia
väljatöötamist ning selle elluvii-
mist, lisab ta.

Sirkel möönab, et ka SME
võimalused on piiratud. “Üks
asi, mis Eesti firmadele marjaks
ära kulub, on sakslaste etteku-
jutuste või äritavade teadmine.
Meie peal saab testida, konsul-
teerida,” lausub ta. Selle proo-

vimise käigus peaks  ilmnema
kasvõi see, kui sobilikud on et-
tevõtte tooted, hinnad või stra-
teegia Saksa turule. Tohviga sar-
naselt räägib ka Sirkel regio-
naalsetest eripäradest – seda nii
tootegruppide kui ka tööstusha-
rude osas.

“Lõppude lõpuks,” sõnab Sir-
kel, “vahendades Saksa firmale
siinset allhankijat, jõuab asi lõ-
puks ikka Eesti firma ekspordi-
ni.”

Nii Eesti kui ka Saksa majan-
duse esindaja konkreetsetest ni-
medest avalikult rääkida ei taha,
sest neil pole selleks voli. Tihti
ei saa ka ettevõtetelt tagasisi-
det. Kuid riikidevahelised ma-
jandussuhted tunduvad muutu-
vat. “Sakslased läksid kõigepealt
Poola, Tðehhi ja Ungarisse. Sealt
on nad juba tiiruga tagasi tul-
nud ja ostivad uusi võimalusi,”
lausub Tohv. Ta viitab Eesti või-
malustest rääkides näiteks ka
kaupluseketile, mis müüb deko-
ratiivkaupu ja lilli ning otsib en-
dale partnerit. Otsingutelt Poo-
las on suundutud Eestisse.

“Eriti hea on siis, kui näed,
et asjast on kasu olnud,” ütleb
Eesti mees Saksamaal. ”Eelmi-
sel aastal tegime raviturismi
esitluse Berliinis. Eesti reisisuu-
na vastu tundis huvi üks reisi-
korraldaja Saksamaalt. Ta käis
Eestis ära mai ja kavatseb järg-
misel aastal hakata tegema tðar-
ter-lende ja tooma suurel hul-
gal turiste.”  Sanatooriumide ja
SPAde omanikud, hoidke alt,
soomlaste kõrvale tulevad saks-
lased!

 EASi esindaja Saksamaal
Toomas Tohv viimast päeva
Berliinis, praegu on tema
töökohaks juba Hamburg.
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 Mööblitootja OÜ Askala müügijuht Mai Peetsalu
seisab Saksamaale saadetavate köögilaudade kõrval.
Firma kasutas Eesti esindaja abi Saksa partneri tausta
uurimisel. Fotod: Julia-Maria Linna, Sven Arbet

Hotell Viru liitub septembris Põhja-
maade ühe suurema hotelliketiga
Sokos Hotels, teatas ASi Hotell Viru
juhataja Yrjö Vanhanen.

Hotelli hakkab üürilepingu alusel opereeri-
ma AS Sokotel, tehingu hinda osapooled ei
avalikusta.

Yrjö Vanhaneni sõnul on Hotell Viru omani-
kud ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
(SOK) hotellindusega tegelev tütarfirma
Sokotel kokku leppinud, et 1. septembril 2003
võtab Sokotel üle Hotell Viru opereerimise.
“Hotellihoone omanik AS Hotell Viru üürib
maja Sokotelile 10 aastaks, kusjuures Sokotel
OY Eestisse asutatud tütarfirma AS Sokotel
ostab meilt ära kogu hotelli sisseseade ja muu
käibevara ning võtab üle kõik Hotell Viru töö-
tajad,” selgitas Vanhanen.

Lepingu rahaline maht on poolte kokkulep-
pel konfidentsiaalne. AS Hotell Viru jätkab ho-
telli kinnistu majandamist ja arendamist.

Vanhaneni sõnul on Hotell Viru teinud
Sokose hotelliketiga tihedat koostööd juba ligi
kümme aastat ning hotelli ühinemine Sokose
ketiga on sellele loomulik ja mõlemale poolele
kasulik jätk. “Hotell Virule avab kuulumine
Põhjamaade ühte suuremasse hotelliketti uusi
müügivõimalusi, meie töötajaile senisest ava-
ramaid karjäärivõimalusi ja otsese juurdepää-
su suure hotellikontserni oskusteabele,” kom-
menteeris Vanhanen tehingut.

Lepingu kohaselt saab Sokotel õiguse kasu-
tada Hotell Viru kaubamärki ja hotelli uueks
nimeks saab plaanide kohaselt Sokos Hotel
Viru. 1. septembril saab hotelli uueks tegevdi-
rektoriks Markku Tarnanen.

“Eesti liitumine Euroopa Liiduga avab ka
turismiturul uusi võimalusi ning Hotell Viru

Sokos võtab septembris
Viru hotelli üle

äritegevuse omanda-
mine täiendab hästi
meie kontserni ole-
masolevat äri Ees-
tis,” märkis Suomen
Osuuskauppo jen
Keskuskunta (SOK)
hotelli- ja restorani-
ala juht ning Sokotel
Oy tegevdirektor
Matti Pulkki.

Ettevalmistused
hotellipidamise üle-
andmiseks Sokotelile
algavad Vanhaneni
sõnul kohe, kuid töö-
tajate ja klientide jaoks ei muutu turismiäri kõrg-
hooajal suvel veel midagi. “Kõik me teeme edasi
oma igapäevast tööd, kuid see suvi on Hotell
Viru jaoks väga pingeline ja huvitav aeg, sest
sügiseks peavad valmis saama meie uus konve-
rentsikeskus ja restoran,” märkis ta.

Augustis saab Viru Keskuse esimesel korru-
sel, senistes Seppälä kaubamaja ruumides val-
mis hotelli uus restoran. Restoran mahutab kuni
300 inimest ning selle üldpind on 755 m2. Lisaks
30kohalisele baarile hakkab restorani juures su-
viti tegutsema ligi 100 inimest mahutav väliter-
rass. Oktoobris alustab Viru Keskuse laienduse
käigus ehitatud ruumides tööd hotelli uus, 900
konverentsikülalist mahutav Tallinna moodsaim
konverentsikeskus.

AS Hotell Viru teenis mullu 193,8 miljoni
krooni suuruse käibe juures 67,2 miljonit krooni
kasumit. Hotell Viru keskmine täitumus aastal
2002 oli 70 protsenti. Eelmisel aastal müüdud
majutusteenuste käibe järgi hinnates on hotell
Viru Eesti hotellituru liider 21% suuruse turu-
osaga. ÄP Online

Yrjö Vanhanen
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Eile Soome parlamendi ees aru andnud
peaminister Anneli Jäätteenmäki on põh-
justanud Soomes poliitilise kriisi. Õhtul
teatas peaminister, et esitas tagasiastumis-
palve.

DOKUMENDILEKE � Jäätteenmäki kasutas valimisvõitluses keelatud teadmisi

Poliitilise kriisi põhjustanud
Jäätteenmäki astus tagasi

o n l i n e

Tõnis Arnover
tonis.arnover@aripaev.ee

Jäätteenmäki avaldus tuli
pärast kohtumist oma erakon-
na, Keskpartei fraktsiooniga
Soome parlamendis, teatas Pos-
timees Online eile enne kella
kaheksat õhtul.

Soome välisministeeriumi
saladokumentide lekke skan-
daal, mis tuuritab vaikselt juba
pool aastat ja mida uurivad nii
välisministeerium kui politsei,
võttis järsult tõsisema pöörde
viimasel nädalal, kui selgus, et
lekkega on seotud presidendi
institutsioon ehk täpsemalt pre-
sidendi õigusnõunik. Eelkõige
see paljastus tekitas surve, et

refereeringuks. Ma ei olnud
neid palunud ja nende saami-
ne tuli mulle üllatusena,” ütles
peaminister avalduses.

Manninen on kinnitanud ni-
metatud fakside saatmist
Jäätteenmäkile, kuid eitab täie-
likult originaaldokumentide
loovutamist nii Jäätteenmäkile
kui ajalehtedele. Osa keskera-
kondliku taustaga Mannineni
tundvaid allikaid
oletavad, et tugeva
presidendi institut-
siooni pooldajana
soovis ta dokumen-
tide lekitamisega tõ-
kestada Lipponeni
tõusu kolmandat
korda peaminist-
riks. Teised oleta-
vad, et ta püüdis lihtsalt oma
endist erakonda aidata.

Paljusid erakondi peaminist-
ri avaldus ei rahuldanud.
Koonderakonna juht Ville Itälä
ja Vasakliidu liider Suvi-Anne
Siimes soovivad peaministri uut

aruandlust põhiseaduskomisjo-
ni ees.

Keskerakonna valitsuspart-
neriks olevad sotsiaaldemo-
kraadid taunivad peaministri
käitumist, kuid erakonna par-
lamendifraktsiooni esimees
Jouni Backmani sõnul on veel
liiga vara rääkida valitsuskrii-
sist. Ta ütles, et SDP kavatseb
nii enne kui pärast jaanipühi

tekkinud olukorda
põhjalikult arutada
ega poolda seetõttu
usaldushääletuse
korraldamist, kuna
tegemist ei ole valit-
suse, vaid peami-
nistri probleemiga.
SDP ei soovi kesk-
erakonnaga koalit-

sioonist loobuda, kuid võib
taotleda peaministri väljavahe-
tamist.

Peaminister Anneli Jäätteen-
mäki on kõnelustes ministrite-
ga ise viidanud võimalusele, et
parlament saadetakse laiali

ning korraldatakse uued vali-
mised, kirjutab Helsingin Sano-
mat. Vaevalt aga tema erakond
seda pooldab, sest avaliku ar-
vamuse küsitlustes on keskera-
konna toetus kuuga langenud
mitu protsenti. Ainult kaheksa
protsenti inimestest usub, et
peaminister räägib Iraagi-asjas
tõtt.

Soome majandusringkon-
nad ja -organisatsioonid karda-
vad valitsuskriisi, mis halvaks
selle tegevuse ja lükkaks edasi
eelarvearutelud, mis peaksid
lähinädalail algama.

Soome ettevõtjate organisat-
siooni Suomen Yrittäjät esi-
mees Eero Lehti ütles Kauppa-
lehtile, et tekkinud skandaali
tõttu ei saa valitsus täisjõuga
tegelda oluliste asjadega. “Eba-
kindlus ei tule ettevõtlusele ku-
nagi kasuks. Loodame, et prob-
leem leiab kiiresti lahenduse ja
et alles hoo sisse saanud valit-
sus saab peatselt oma tegevust
jätkata,” ütles ta.

Täpsustus
Eilses Äripäevas ilmunud ar-
tikli “Tekstiilitööstureid ülla-
tas edukas aasta algus” graa-
fikus märgitud Wendre käi-
ve tänavu I kvartalis on 92,3
miljonit krooni. Nimetatud
57 miljonit krooni on
Wendre selle aasta kasumi
prognoos.

Eesti Post koondab
lähiaastatel ca 400
inimest aastas
Eesti Posti juhatuse esimehe
Alo Streimanni sõnul vähen-
dab ettevõte lähiaastatel oma
tööjõudu 8–10% aastas.

Eesti Post on praegu 4344
töötajaga Eesti üks suure-
maid tööandjaid.

Streimanni sõnul jätkub
investeeringukava elluviimi-
sel ja ettevõtte tegevuse efek-
tiivsemaks muutmisel vii-
mastel aastatel tööjõuvaja-
duse vähendamise tendents.

Linuxi asutaja
vahetab töökohta
Tasuta operatsioonisüsteemi
Linux väljamõtleja ja aren-
daja Linus Torvalds vahetab
töökohta, minnes HP, IBMi ja
Delli rahastatavasse ettevõt-
tesse.

Seni Transmetas töötanud
Torvaldsi uueks tööandjaks
saab Open Source Develop-
ment Lab (OSDL), edastas
Helsingin Sanomat.

OSDL on asutatud 2000.
aastal ja see tegeleb Linuxi
süsteemi kasutuselevõtu
arendamisega. Ettevõtet ra-
hastavad lisaks nimetatud ar-
vutifirmadele veel Fujitsu,
Hitachi, Nokia ja Intel.

Toll paneb müüki
salakaubaautod
Tolliamet pani sel nädalal
oksjonile 34 sõiduautot, mil-
lest 26 on konfiskeeritud sa-
lakaubaveo juhtumite avas-
tamise tulemusel.

Oksjon kestab 30. juunini
ning hinnapakkumisi on või-
malik teha internetis aadres-
sil www.osta.ee, kus on ka
lähem informatsioon müüda-
vate sõidukite kohta.

Seni on toll oksjonitel
müünud 25 sõidukit.

Reiljan annab
erametsaomanikele
2 miljonit krooni
Keskkonnaminister Villu
Reiljan allkirjastab täna le-
pingu, millega ministeerium
toetab erametsaomanikke 2
miljoni krooniga.

Ministeeriumi toetus siht-
asutusele Erametsakeskus li-
sandub varem keskkonnain-
vesteeringute keskuse va-
hendusel riigieelarvest jaga-
tud 2 miljonile kroonile.

Järgmise aasta riigieelar-
vest küsib keskkonnaminis-
teerium erametsaomanike
toetamiseks juba 11,5 miljo-
nit krooni.

Eestis on 60 000 eramet-
saomanikku.

04.12.2002 Soome välis- ja
julgeolekupoliitika komisjon lubab
USA palvel uurida, kuidas Soome on
valmis osalema Iraagi
taasülesehitamises.
07.–09.12 Soome peaminister

Paavo Lipponen kohtub Washingtonis
USA presidendi George W. Bushiga,
Soome saatkond koostab kõnelustest
salajase ülevaate.
11.01.2003 Keskerakonna esimees

Anneli Jäätteenmäki süüdistab
valimiskampaanias Lipponeni, et see
on Bushile Iraagi taasülesehitamisel
abi lubamisega avaldanud toetust
sõjale.
06.03 Jäätteenmäki jätkab

peaministri süüdistamist, tsiteerides
üsna täpselt saladokumente.
12.03 Soome välisministeeriumis

alustatakse saladokumentide lekke
uurimist. Leket nimetatakse tõsiseks
sündmuseks, mis kahandab Soome
usaldusväärsust maailmas.

15.03 Jäätteenmäki kinnitab
usutluses Ilta-Sanomatele ja kordab
hiljemgi, et ei ole saladokumentidega
tutvunud, vaid on lihtsalt kõrvad lahti
hoidnud.
27.03 Soome politsei alustab

iseseisvalt välisministeeriumi lekke
uurimist.
06.06 Ajaleht Ilta-Sanomat avaldab

väljavõtteid keskerakonna
töökomisjoni koosoleku protokollist,
mis kannab Jäätteenmäki allkirja.
Viimane eitab seda.
09.06 Keskerakonna sekretär Eero

Lankia kinnitab protokolli ja allkirja
ehtsust.
17.06 Soome presidendi Tarja

Haloneni õigusnõunik Martti
Manninen tunnistab üles, et on
valimiskampaania ajal saatnud
Jäätteenmäkile kaks infoülevaadet,
milles tsiteeritakse välisministeeriumi
saladokumente. Presidendi kantselei
teatab, et kui president sai Mannineni
teost teada, on Manninenil, kes on
olnud ligi 20 aastat kolme presidendi
teenistuses, keelatud pääs oma
töökohale.

Allikas: MTV3

Saladokumentide lekke skandaali kroonika

Soome peaminister Anneli
Jäätteenmäki teatas eile tagasias-
tumisest. Foto: All Over Press

kogu asi tuleb põhjalikult sel-
geks teha, sealhulgas parla-
mendis. Just seetõttu tuli kesk-
erakondlasest peaministril eile
parlamendi ees aru anda.

Peaminister kinnitas oma
avalduses tuntud seisukohta, et
ei ole palunud ega vahendanud
Iraagi-teemalisi välisministee-
riumi saladokumente, mille väi-
detav leke on tekitanud skan-
daali, mis juba mõnda aega hal-
vab valitsuse tööd.

“Need seisukohad, mis ma
valimisdebattides esitasin, on
pärit presidendi õigusnõuniku
Martti Mannineni käest faksi-
ga saadud kahest infoülevaa-
test, millest teine ostus hiljem
välisministeeriumi dokumendi

Ainult kaheksa
protsenti
inimestest
usub, et peami-
nister räägib
Iraagi-asjas
tõtt.

Kergetööstustöötajate Ameti-
ühingute Liidu juht Laivi Rõõ-
mus ütles, et Res Publica polii-
tikud pingutasid koondatavate
kreenholmlaste arvuga üle.

“Rahvas on emotsionaalne ja
poliitikud võisid seda uskuma
jääda küll,” kommenteeris Rõõ-
mus. Tema andmetel on Kreen-
holmis koondamisteate kätte
saanud 50 inimest, kes koon-
datakse detsembris.

Teisipäeval Narva Kreenhol-
mi ettevõtteid külastanud Res
Publica Riigikogu liikmed väit-
sid eile, et Kreenholmis ootab

Pühadeks on välja ostetud pea-
aegu kõik Saaremaa Laevakom-
panii suuremate liinide bronee-
ringukohad, teatas Saaremaa
Laevakompanii.

Samas saavad hõlpsasti üle
ka broneeringuta reisijad, kuna
jooksvaid järjekordi teeninda-
vad eripraamid, teatas ettevõ-
te.

Saaremaa Laevakompanii
klienditeenindusjuhi Anu Lom-
bi sõnul sõidavad Kuivastu–
Virtsu liinil kaks ning Rohukü-
la–Heltermaa liinil üks parv-
laev, millele broneeringuid ei

Jaanipäeval on praami
broneeringud välja müüdud

tehta ja mis teenindavad vaid
jooksvat järjekorda.

Rohuküla–Sviby liinil toimib
pühade ajal samuti tihendatud
parvlaevade sõidugraafik, vaja-
dusel tehakse ka lisareise.

Vaid Triigi–Sõru liinil toimub
parvlaevaliiklus pühade ajal ta-
vapärase graafiku alusel, päe-
vas toimub liinil kolm reisi.

Alates 20. juunist, kui Kui-
vastu–Virtsu liinile peaks re-
mondist naasema parvlaev
Regula, teenindavad Saaremaa
Laevakompanii liinidel reisijaid
10 parvlaeva. ÄP Online

Ametiühing: Res Publica pingutas
Kreenholmi koondatavate arvuga üle

koheselt koondamist vähemalt
500 inimest.

Rõõmus tunnistas, et Kreen-
holmi juht Mats Skogman on
töötajatele teatanud soovist
koondada tänavu 600 inimest.
“Kuid väheusutav, et see sel aas-
tal juhtub,” lausus Rõõmus.
“Saan rääkida ainult faktidest.”

Ka ei vasta Rõõmuse sõnul
tõele, nagu ametiühing nõuaks
kogu koondamishüvitist Kreen-
holmi taskust. “Seal on kõik
seaduslik, ettevõttel ning töö-
inspektsioonil pole pretensioo-
ne olnud,” rääkis Rõõmus.

Rõõmus kiitis Kreenholmi
ametiühingut, kes suutis eelmi-
se juhi Meelis Virkebauga sõl-
mida seaduses ettenähtust ka-
sulikuma kollektiivlepingu. Le-
ping kohustab Kreenholmi staa-
þikatele töötajatele kaks lisa-
kuud töö tagama või maksab
kodus istumise eest keskmist
palka.

Kollektiivleping kehtib aas-
ta lõpuni, ent kui uue lepingu
tingimuste osas ei jõua amet-
ühing ja ettevõtte juhtkond
kokkuleppele, siis kuni uue le-
pingu sõlmimiseni. ÄP Online
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Pikemat aega ostjat otsinud MicroLink
Arvutid sai uue omaniku ASi MicroLink
juhatuse liikme Aivar Paalbergi näol,
tehingu hind võib ulatuda 50 miljoni
kroonini.
Viktoria Korpan
viktoria.korpan@aripaev.ee

Paalbergist sai MicroLink Ar-
vutite ainuomanik, tema käes
on 100% firma aktsiatest.

“Kokkuleppe kohaselt me
hinda ei kommenteeri,” ütles
Paalberg eile. Paal-
bergi sõnul on kogu
ostusumma Micro-
Linkile tasutud,
tegu on kombinee-
ritud finantseerimi-
sega ehk siis oma-
vahenditele lisan-
dub laen.

Aivar Paalberg
lahkub MicroLinkist
ja keskendub oman-
datud ettevõtte juhtimisele.
MicroLink Arvutid jätkab tule-
vikus MicroLinki brändi kasu-
tamist. MicroLink jätkab aga
MicroLink Arvutite toodete
edasimüüki.

“Olen täiesti kindel, et Nokia
kummikute tootmine on siiani
kasumis, ettevõte on siiski sel-
lest loobunud,” vastas ASi Mic-
roLink juhatuse esimees Allan

ARVUTID � MicroLink müüs ka oma Lätis asuva arvutitootmise

MicroLink loobus arvutitootmisest

Martinson küsimusele, miks ot-
sustas kontsern kasumis ette-
võtte maha müüa. “Ettevõte
peab fokuseerima neile vald-
kondadele, kus on tulevik.”

Martinsoni sõnul ei ole prae-
gu MicroLinki ettevõtete seas
teisi müügikandidaate. “Ülejää-

nud tegutsevad ette-
võtted on meie foo-
kuses ja kasvavad,”
ütles ta.

ASi MicroLink fi-
nantsjuht Peter Prii-
salm ütles, et arvuti-
tootmise müümine
vähendab juunis
lõppeva majandus-
aasta prognooside
põhjal MicroLink

Balti kogukäivet viiendiku võr-
ra ja Eesti käivet umbes 40
protsenti.

“Arvutitootmise müük ei
avalda olulist mõju MicroLinki
kasuminumbritele. Tegemist on
sammuga, millega MicroLink
lahkub suure käibega, kuid ma-
dalate marginaalidega tegevus-
alalt,” sõnas Priisalm.

MicroLink Arvutite suurima

Ostmine juht-
konna poolt on
parim lahen-
dus, kohalikest
firmadest
kosilasi pole.

Sulev Sisask,
AS Ordi

firmadest kosilasi pole,” sõnas
Sisask.

ASi MicroLink Arvutid käive
oli mais 11,8 miljonit krooni,
ettevõte toodab üle 1000 arvu-
ti kuus.

Kontserni jooksva finants-
aasta 9 kuu konsolideeritud
käive oli 682,5 miljonit krooni,
puhaskahjum oli 88 000 kroo-
ni. 11 kuuga ehk juuli 2002
kuni mai 2003 oli MicroLinki
Eesti ettevõtete konsolideeri-
mata kogukäive veidi üle 400
miljoni krooni ja kogu Mic-
roLinkil ligi miljard krooni.

MicroLink müüs arvutitoot-
mise ka Lätis. MicroLink Datori
ostjaks oli sealne arvutitootja
ja edasimüüja MA-1 Datori.

MicroLinki senine juhatuse liige Aivar Paalberg lahkub
MicroLinkist ja keskendub sellelt ostetud firma juhtimisele.

Foto: Sven Arbet

konkurendi, ASi Ordi omanik
ja juht Sulev Sisask ütles, et
tervitab sellist sammu, sest see
teeb Eesti arvutitootmise turu
selgemaks. “Nüüd on neil tun-
duvalt vabamad käed,” ütles ta.

“MicroLink Arvuteid üritati
ka varem maha müüa. Praegu
on aeg tehinguks soodne mõle-
male poolele, Paalberg tegi tar-
ga ja kasumliku tehingu,” sõ-
nas Sisask. “Täpset hinda ei tea,
saan ainult spekuleerida. Ar-
van, et see jääb alla 50 miljoni
krooni.”

Küsimusele, kas MicroLink
Arvuteid pakuti ka Ordile, üt-
les Sisask, et jääb vastuse võl-
gu. “Ostmine juhtkonna poolt
on parim lahendus, kohalikest

MicroLinki kontserni ettevõtete 2001/2002 majandusaasta tulemused
mln kroonides

Allikas: AS MicroLink

Eestis teenisid kasumit
MicroLink Süsteemid ja ML Arvutid

KÄIVE KASUM
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ServIT

TranspordiTOP

1. ettevõtte nimi
2. äriühingu juriidiline vorm
3. äriregistri kood
4. autotranspordi osakaal firma käibest (%)
5. millega ettevõte tegeleb (kaubamärgid, muud tegevused)
6. tegevjuht
7. tegevjuhi ametinimetus
8. tegevjuhi isiklik e-posti aadress (märkus: ainult Äripäevale isiklikuks kasutamiseks,

seda aadressi ei avalikustata)
9. asutamisaasta (kuupäev.kuu.aasta)
10. aadress
11. telefoninumber
12. faksinumber
13. ettevõtte e-posti aadress
14. ettevõtte kodulehekülje aadress
15. ettevõtte põhiomanikud (koos osalusprotsendiga)
16. tütarettevõtted
17. millisesse kontserni kuulute
18. kui kuulute kontserni (gruppi), kas soovite osaleda edetabelis eraldi?

Kui soovite esitada kontserni (grupi) konsolideeritud andmed, siis tütarettevõte
(-ettevõtted) eraldi samas edetabelis võistelda ei saa.

19. töötajate arv 2001. aasta lõpus
20. töötajate arv 2002. aasta lõpus
21. 2001. aasta realiseerimise netokäive kroonides
22. 2002. aasta realiseerimise netokäive kroonides
23. 2003. aasta prognoositav realiseerimise netokäive kroonides
24. 2001. aasta puhaskasum/kahjum kroonides
25. 2002. aasta puhaskasum/kahjum kroonides
26. 2003. aasta prognoositav puhaskasum/kahjum kroonides
27. omakapital 2001. aasta lõpus kroonides
28. omakapital 2002. aasta lõpus kroonides

Eltoodud andmete avaldamine on tasuta

25. septembril ilmub Äripäeva Transpordi TOP. Erilehes avaldame
ülevaate autotranspordifirmadest ja nende majandustegevusest (ülevaates
osalemiseks peab autotranspordi osakaal firma käibest moodustama
vähemalt 50%).Et ülevaade oleks tõene ja täpne, ootab Äripäev Teilt
järgmist infot.

Andmeid ootame hiljemalt 1. juuliks aadressil: Äripäev, Pärnu mnt 105,
19094 Tallinn või e-postiga jane.suu@aripaev.ee või faksil 667 0265
märgusõna “Transpordi TOP” Lisainfot saab telefonil 667 0381 – Jane Suu

EhitusmaterjalitootjateTOP
1. ettevõtte nimi
2. äriühingu juriidiline vorm
3. äriregistri kood
4. ehitusmaterjalide tootmise osakaal käibest (%)
5. millega ettevõte tegeleb (kaubamärgid, muud tegevused)
6. tegevjuht
7. tegevjuhi ametinimetus
8. tegevjuhi isiklik e-posti aadress (märkus: ainult Äripäevale isiklikuks kasutamiseks,

seda aadressi ei avalikustata)
9. asutamisaasta (kuupäev.kuu.aasta)
10. aadress
11. telefoninumber
12. faksinumber
13. ettevõtte e-posti aadress
14. ettevõtte kodulehekülje aadress
15. ettevõtte põhiomanikud (koos osalusprotsendiga)
16. tütarettevõtted
17. millisesse kontserni kuulute
18. kui kuulute kontserni (gruppi), kas soovite osaleda edetabelis eraldi?

Kui soovite esitada kontserni (grupi) konsolideeritud andmed, siis tütarettevõte
(-ettevõtted) eraldi samas edetabelis võistelda ei saa.

19. töötajate arv 2001. aasta lõpus
20. töötajate arv 2002. aasta lõpus
21. 2001. aasta realiseerimise netokäive kroonides
22. 2002. aasta realiseerimise netokäive kroonides
23. 2003. aasta prognoositav realiseerimise netokäive kroonides
24. 2001. aasta puhaskasum/kahjum kroonides
25. 2002. aasta puhaskasum/kahjum kroonides
26. 2003. aasta prognoositav puhaskasum/kahjum kroonides
27. omakapital 2001. aasta lõpus kroonides
28. omakapital 2002. aasta lõpus kroonides

Altoodud andmete avaldamine on tasuta

17. septembril ilmub Äripäeva Ehituse erilehe vahel Ehitusmaterjalitootjate TOP,
milles avaldame ülevaate Eesti ehitusmaterjalide tootjatest (ülevaates osalemiseks
peab ehitusmaterjalide tootmine firma käibest moodustama vähemalt 50%). Kui
ettevõtte 2002. aasta realiseerimise netokäive oli vähemalt 15 mln krooni, ootab
Äripäev Teilt järgmist infot.

Andmeid ootame hiljemalt 18. juuliks aadressil: Äripäev, Pärnu mnt 105,
19094 Tallinn või e-postiga  oilme.muru@aripaev.ee või faksil 667 0265
märgusõna “Ehitusmaterjalitootjate TOP”
Lisainfot saab telefonil 667 0120 – Õilme Muru
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• tulemused reaalajas
• oniline-kommentaarid ekspertidelt
• auhinad esimestele ja viimasele
• KÕIGILE TASUTA

Kolmapäeviti
16.50-18.00

AKTSIAGALOPPAKTSIAGALOPP

www.aripaev.ee/aktsiagalopp/

KIIRE AKTSIAMÄNG
ENNEOLEMATU

KIIRE AKTSIAMÄNG
ENNEOLEMATU

Esimene mäng 2. juulilEsimene mäng 2. juulil

E s i m e n e  m a a i l m a s :
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turva
toimetaja Tarmo Riisenberg tel 667 0049, e-post tarmo.riisenberg@aripaev.ee

ISIKUKAITSE � Lihtsate reeglite järgimine tagab e-äri turvalisuse

Internetipoe eelis
tavakaubanduse
ees on hind ja avar
valikuvõimalus, kuid
arvestada tuleb ka
riskifaktoreid.

Eneken Tikk
DLLi jurist

Kui soovite välismaalt inter-
neti vahendusel tellitud kau-
bast kestvat rõõmu tunda, tu-
leks tähele panna ka mõningaid
riskifaktoreid. Järgnev kehtib
tarbijamüügi korral ehk juhtu-
del, kui ostjaks on füüsiline isik,
kes kasutab kaupu ja teenuseid
isiklikeks vajadusteks.

Oluline on tuvastada, kes on
kauba või teenuse müüja/pak-
kuja – kui Euroopa Liidu riiki-
de ettevõtete suhtes kehtivatel
seadustel on Eesti õigusega pal-
ju ühist, siis ostu sooritamisel
Hondurases või Kongos regist-
reeritud ettevõttelt võivad
õiguslikud garantiid olla hoo-
pis teistsugused. Märk tarbija-
sõbralikkusest on veebilehel
esitatav kontaktinfo ning tasu-
ta infonumber.

Ostke alles siis, kui olete kin-
del, et teil on kauba või teenu-
se kohta piisavalt infot. Kui
mujalt tellimise põhjuseks on
vaid hinnavahe, võite tootega
tutvuda kohalikes poodides
ning seejärel tellimuse esitada.
Samas peavad vähemalt Euroo-
pa Liidu liikmesriikides regist-

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) reisihoiatus SARSi
osas kehtib endiselt vaid Hiina pealinnale Pekingile.

Riskipiirkonda reisivatel isikutel soovitab välisministeerium
end kurssi viia SARSi-nakkuse peamiste haigusnähtudega (enam
kui 38kraadine palavik, kuiv köha, hingamispuudulikkus). Ris-
kipiirkonnas viibides on kasulik kanda kaitsemaski, mitte külas-
tada rahvarohkeid kohti ning mitte kasutada ühistranspordiva-
hendeid. Ka tuleks jälgida oma tervislikku seisundit võimaliku
SARSi-nakkuse haigusnähtude tekkimise suhtes 10 päeva jook-
sul pärast riskipiirkonnast saabumist ning haigusnähtude ilm-
nemisel pöörduda kohe meditsiinitöötaja poole.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni koduleheküljel on info
kõikide piirkondade kohta, kus on avastatud haigestumisi, sh
surmajuhtumeid.

Hoiatusnimekirjast eemaldatud endistes SARSi haiguskolle-
tes soovitab välisministeerium säilitada jätkuvalt kõrgendatud
ohutunde ja järgida üldtunnustatud ettevaatusabinõusid. ÄP

Eurostati andmetel on raskete
tööõnnetuste arv 100 000 töö-
taja kohta 2001. aastal võrrel-
des 1998. aasta tasemega kas-
vanud kandidaatriikidest kõige
rohkem Eestis.

Eestis oli indeks 132, Ru-
meenias 113 ning Lätis ei ol-
nud kolme aastaga muudatust.

Euroopa Liidu liikmesriiki-
des on kolme aastaga tööõnne-

tuste suhtarv suurenenud His-
paanias, Prantsusmaal, Luk-
semburgis, Inglismaal ja Root-
sis. Euroopa Liidus tervikuna
on suhtarv vähenenud 2 punk-
ti võrra. Kahanenud on see näi-
taja tänu meestega juhtunud
tööõnnetuste arvu vähenemise-
le, naistega on aga juhtunud
varasemast rohkem tööõnnetu-
si. Surmajuhtumite arv on vä-
henenud nii Euroopa Liidu liik-
mesriikides kui ka kandidaat-
riikides, kusjuures langus on
suurem liikmesriikides. Eestis
on surmajuhtumite suhtarv vä-
henenud veerandi võrra (22

punkti), Rumeenias 5, Slovak-
kias 28 ja Ungaris 29 punkti.
Maltal on suremus vähenenud
üle kahe korra, Lätis aga kas-
vanud 28 punkti. Tööinspekt-
siooni peadirektori Priit Siitani
kinnitusel on raskete tööõnne-
tuste suhtarvu suurem kasv
Eestis tingitud tööõnnetuste pa-
remast arvelevõtmisest, mis
näitab tõhusamat kontrollitege-
vust ning tihedamat koostööd
arstidega. Raskete tööõnnetus-
te arv suurenes võrreldes 1998.
aastaga 2,4 korda, surmajuh-
tumite arv 1,6 korda. Oma osa
on selles kiirenenud töötempol.

BÜROOKAITSE � Eestis on suurenenud tööõnnetuste arv

Tõnu Vare
tööinspektsiooni
nõunik

Eestis on raskete tööõnnetuste arv
suurenenud kõige rohkem

ISIKUKAITSE � SARSi ohupiirkonnad

Reisihoiatus SARSi osas
kehtib vaid Pekingile

Lisainfo

• Kanada
Seoses uute SARSi-puhangutega Torontos (Kanada) soovitab
välisministeerium vältida Torontos viibides tervishoiuasutuste (haiglad,
polikliinikud jms) külastamist.

• Hiina
Seoses ägeda respiratoorse sündroomiga viiruse (SARS) levikuga on
ajutiselt peatatud viisataotluste ja elamis- ning töölubade vastuvõtt ja
menetlemine Eesti suursaatkonnas Pekingis. Esinduse poole
pöörduvatele Eesti kodanikele abi osutamine jätkub.

• Filipiinid
Filipiinid rakendavad eriabinõusid Manila rahvusvahelises lennujaamas
ja sadamates.
Filipiini Vabariigi ametliku teate kohaselt rakendatakse Manila
rahvusvahelises lennujaamas ja sadamates eriabinõusid SARSi-
epideemia leviku tõkestamiseks. Kõik saabuvad reisijad on kohustatud
pardal täitma tervisekontrolli ankeedi. Lennujaamas ja sadamas
suunatakse reisijad enne piiriületust spetsiaalsetesse
tervisekontrollipunktidesse. Võimalikud nakatunud toimetatakse kohe
ajutisse karantiini kuni tegeliku diagnoosi selgumiseni.
WHO andmetel oli 29. mai 2003. a seisuga Filipiinidel avastatud 12
SARSi-juhtumit, mis levisid tulenevalt ühe isiku nakatumisest Torontos.
Kaks inimest on Filipiinidel SARSi-epideemia tõttu surnud. WHO ei ole
rahvusvahelise reisimise piirangut Filipiinide osas rakendanud.

Internetipoest saab
turvaliselt osta

reeritud ettevõtted andma  tar-
bijale enne lepingu sõlmimist
selget ja ühemõttelist teavet.
Nii peaks tarbijale olema kätte-
saadav müüja nimi, postiaad-
ress ja sidevahendi number,
kuhu probleemide puhul saab
pöörduda, samuti kauba tagas-
tamise ning garantii tingimu-
sed.

Leheküljel peaks kirjas ole-
ma ka see, kui kaua aega võtab
kauba kohalejõudmine ja soovi
korral kauba tagastamine, kes
kannab tagastamiskulud ning
milliste riikide seadused tehin-
gu suhtes kehtivad.

Kuidas osta e-poest

• Osta tuntud ja tuvastatud
kuuluvusega veebilehe-
külgedelt.

• Ära sisesta oma salasõnu või
pangakonto infot kaupluse
leheküljel. Analüüsi küsitavate
andmete  vajalikkust ostuks.

• Enne ostu uuri, kui kaua kaup
kohale tuleb ja kas
kohaletoomine on hinna sees.

• Kui tahad perele või
tuttavatele anda võimalust
internetiostudeks, anna neile
piiratud limiidiga või ajutine
krediitkaart.

• Vajadusel küsi kauba
tagastamise kohta, sest
internetis ei pruugi kaubast
õiget ettekujutust saada.

• Kuigi ostud toimuvad
elektrooniliselt, on kasulik
tellimisvormid pärast täitmist
välja trükkida. Kui mingil
põhjusel väljatrükk ei
õnnestu, salvesta ekraanipilt
(klahv Print Scrn).

• Välismaa kodulehekülgi saab
kontrollida usaldatavuse
edetabelis BizRate.com.

• Ole ettevaatlik ülisoodsate
pakkumistega –
kiirustamisega võib mõni
detail kahe silma vahele
jääda.

• Ettevaatust oksjonilehe-
külgedega! Kuigi oksjoni-
korraldajad võivad olla
usaldusväärsed, on kauba
müüja tavaliselt eraisik.

Allikad: Eneken Tikk/Äripäev

Samuti tuleks hoolsalt jälgi-
da, mis on ostutehingu lõpp-
summa, sest lisaks toote hinna-
le võivad lisanduda postitami-
se kulud, maksud jms. Problee-
me võib tekitada ka garantiire-
mont toodetele, mille importi-
jat või tootja esindajat Eestis
pole.

Tuleb arvestada, et kõik tee-
nindajad ei kasuta turvalisi
maksevõimalusi või on pakuta-
vad maksevõimalused siinsele
tellijale kättesaamatud või ku-
lukad. Väiksema käibega ette-
võtted hoiavad kokku ka mak-
sete turvalisuse arvel.

Lisaks pettustele e-kaubanduses on internetis ka oht
sattuda teistsuguste petuskeemide otsa.
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Eelseisvate pööripäeva-
pidustuste ja jaanitulede
põletamise künnisel on
kasulik tuletada meelde,
et kindlasti tuleb järgida
mõningaid ohutusreeg-
leid.

Kirill Teiter
Tallinna tuletõrje- ja päästeameti avalike
suhete peaspetsialist

Näiteks on lahtiste lõkete te-
gemine linna piires rae korral-
dusel lubatud üksnes kooskõ-
lastatult transpordi- ja keskkon-
naametiga. Sellise jaanitule te-
gemise kohast ja vastutava isi-
ku kontaktandmetest palume
teada anda numbril 1345, et
kiuslikud naabrid tuletõrjujaid
kohale ei kutsuks.

Kooskõlastust ei lähe tarvis
juhul, kui jaanituld tehakse vä-
likaminas, suitsuahjus, nn
UFO-grillil, ðaðlõkimangaalil
või muus nõuetekohases tule-
tegemiseks mõeldud koldes.

Kuna linnas on keelatud pra-
hipõletamine, siis ka jaanitulle
ei tohi visata vanu autorehve,
ketse, kalosse, padruneid, vär-
vipurke ja muud haisvat või
ohtlikku risu. Pealegi rikub see
ära vorstikeste või liha maitse.

Jaanituld on kõige targem
teha lehtpuudega, sest okas-
puud pritsivad laiali sädemeid,
mis võivad kuurikatusele või
muule süttivale pinnale kukku-
des tulekahju põhjustada. Jaa-
nituld on mõistlik teha elamu-
test ja puitehitistest kaugemal,
et suits eluruumidesse ei im-
buks ning puumajad tuld ei võ-
taks. Kindlasti peab arvestama,
kustpoolt tuul puhub. Seetõttu
võiks vett täis ämber olla käe-
pärast.

Meeles tasuks pidada ka
seda, et lapsi ei ole tark üksi
lõkke äärde jätta, sest keegi ei
tea, mis tembuga nad võivad
hakkama saada ja siis vitsu kar-
tes kellelegi midagi ütlemata
minema joosta.

Kui aga tuli ükskõik mis põh-
jusel kontrolli alt väljub ja hak-
kab elamist ohustama, kutsuge
viivitamatult tuletõrje kohale.
Kustutustööd on meil seni veel
tasuta.

Nagu ka kaine grupijuht liik-
luses, nii peaks ka jaanitule juu-
res keegi selge peaga tulevaht
olema, kes tule ümber toimu-
vat jälgib ja koerustükke ei
luba.  Kui aga pidu läbi, peab
tulevaht või viimane piduline
tule ära kustutama.

Tarbijakaitseamet pööras ke-
vadkuudel erilist tähelepanu
kevad-suviste hooajakaupade
kontrollimisele kauplustes üle
Eesti. Kokku kontrolliti 104 et-
tevõtet, rikkumisi tuvastati 42
korral. Sanktsioonidena tehti 2
ettekirjutust, 17 suulist hoiatust
ning trahviti 19 ettevõtet sum-
mas 17 880 krooni. Neljal ju-

ISIKUKAITSE � Suvekaupade märgistusega on probleeme

Kristina VKristina VKristina VKristina VKristina Vaksmaaaksmaaaksmaaaksmaaaksmaa
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike
suhete osakonna peaspetsialist

Poed müüvad eestikeelse märgistuseta kaupa
hul on väärteomenetlus poole-
li.

Enim avastati puudusi mär-
gistuse ja eestikeelse teabega
varustamise osas nii rulluisku-
del, kummipaatidel, ujumise
abivahenditel – käerõngad, uju-
mismaskid ja -torud – kui ka
täispuhutavatel basseinidel ja
noolemängudel. Näiteks nool-
tel on võõrkeeles teave: “Tege-
mist ei ole laste mänguasjaga.
Toode on mõeldud täiskasva-
nutele oskuslikuks kasutami-

seks. Võib põhjustada vigastu-
si.” Eesti keeles see teave puu-
dus ja nooli müüdi mänguasja-
dega koos. Tarbijakaitseamet
soovitab selgelt eraldada müü-
giks väljapandud mänguasjad
ja muud kaubad.

Jalgrataste garantiitingimu-
sed olid kohati vastuolus võla-
õigusseadusega. Enamikul juh-
tudel jäeti tarbija teavitamata,
et hoolimata kuuekuulisest või
aastasest garantiist on tarbijal
ikka õigus esitada pretensioo-

ne kahe aasta jooksul. Garan-
tiiajal ilmnenud materjali- ja
tootmisvigade puhul on tarbi-
jal õigus nõuda asja paranda-
mist või kui see ei ole võimalik
või otstarbekohane, siis asen-
damist.

Läbi viidud ühe kindla too-
tegrupi kontrollimine üle vaba-
riigi on mõjus, kuna selle tule-
musena avaldavad kaupade
müüjad importijatele ja hulgi-
müüjatele survet puuduste lik-
videerimiseks.

KODUTURVALISUS � Jaanituli võib ootamatult muutuda kahjutuleks

Jaanituld tehes tasub
mõelda ka ohutusele

Lisainfo

Keskkonnainspektsioon
tuletab meelde, et
jaanitule tegemisel tuleks
kasutada vaid naturaalset
lõkkematerjali, nagu oli
kombeks vanal ajal.
Lõkkesse ei tohiks visata
vanu autokumme,
kilekotte ja muid ohtlikke
jäätmeid. Selliste
materjalide põletamisel
eraldub väga ebameeldiv
ja mürgine suits, mis
ohustab nii keskkonda
kui ka teie enda tervist.
Põlemisel välisõhku
eralduvad kahjulikud ained võivad põhjustada välisõhus
saasteainete ülenormatiivse kontsentratsiooni, mille
tekitamise eest on välisõhu kaitse seaduse järgi ette
nähtud ka rahaline karistus. Välisõhu kaitse seaduse
kohaselt peab saasteallika valdaja tagama, et tema
valduses olevast saasteallikast välisõhku eralduvad
saasteainete kogused ei põhjustaks piirkonna
saastetaseme piirväärtuse ületamist. Jäätmete
põletamise korral ja tegevuse puhul, mis põhjustab
välisõhu saastetaseme piirväärtuse lühiajalist ületamist,
peab taotlema kohalikult keskkonnateenistuselt välisõhu
erisaasteloa. Allikas: keskkonnainspektsioon

Lahtise tule tegemine
Tartus ja Pärnus

• Tartus on lahtise tule tegemine
lubatud vaid selleks ette nähtud
tulekolletes, näiteks aias olevas
kaminas, aias lõkke tegemine on
aga keelatud.

• Pärnus pole seoses lõkete
tegemisega siiani esile kerkinud
mingeid probleeme ning seetõttu
pole ka otseseid reegleid, mis
reguleeriksid lahtise tule
tegemist.

Allikas: Äripäev

 Lahtist tuld ei või
loata teha, Tallinnas

tuleb selle tegemisest
teatada numbril 1345.
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arvuti
toimetaja Kaido Einama tel 667 0184, e-post kaido.einama@aripaev.ee

Kui kasutada turvafirmade lä-
henemist, siis turvalisus on
vaid rahasumma, mille välja-
maksmine annab meile tur-
valisustunde.

Kui seinad on paksud ja uste
ees kurjad valvurid, siis proo-
vitakse soovitud andmed osta
kelleltki, kes firmas andmetele
ligi pääseb. Kasutatakse ära
seda kõige nõrgemat faktorit –
inimfaktorit. Esinetakse telefo-
nis kas siis uue ülemuse, turva-
töötaja, kolleegina.

Et raadiovõrku turvaliseks
teha, on vaja välja uurida, kui
turvaliseks on meil seda vaja
muuta. Kas tahame varjata teis-
te eest oma kursusetööd ja mõ-
ningaid MP3-faile või andmeid,
mis on väga salajased – isiku-
andmed, ärisaladused, sõjasa-
ladused jne.

Siin on selleks kaks lähene-
mist: kas kasutatakse staatilist

NÕUANNE � Firma raadiovõrgu turvalisus

Raadiovõrk turvaliseks
WiFi tungib sisse
uksest, aknast ja
läbi seina, kohe
tekivad inimestes ka
kahtlused – pole
traate, järelikult on
ebaturvaline.

Priit Koppel
A-Kaabel YE ASi
spetsialist

või dünaamilist andmeühen-
duskanali krüpteerimist ehk sa-
lastamist. Staatilise ehk püsiva
võtmega kanali krüpteerimine
on kõige lihtsam ja odavam.
Tuleb vaid Access Point’is ehk
raadiovõrgu tugijaamas näida-
ta, et kasutatakse WEP-krüp-
teeringut, kas siis 64, 128 või
256 kb pikkuse võtmega. 128
kb pikkuse võtme pidi uuem
Pentium-tüüpi arvuti lahti
murdma umbes kuu ajaga. See-
ga 256 kb võtme lahtimurdmi-
seks kuluks juba tunduvamalt
pikem aeg. Selleks, et kurikael-
tel oleks meie firma arvutivõr-
ku veelgi raskem sisse tungida,
on olemas neli võtit, mida saa-
me suvalise aja tagant muuta.
Oma kasutajate arvutitesse si-
sestatakse kõik neli võtit. See-
ga, kui administraator mingi
aja tagant muudab aktiivset võ-
tit ja oma töötaja ei pääse ser-
verile ligi, siis kasutaja peab
lihtsalt aktiveerima oma järg-
mise võtme ning kõik jätkub en-
diselt. Samas, mida pikema võt-
me me võrgus kasutusele võta-
me, seda koormatumaks ja aeg-
lasemaks see muutub, kuna
kõik infopaketid, mida saade-
takse ja vastu võetakse, tuleb
eelnevalt töödelda.

Kahjuks ei anna ka võtmete
aeg-ajalt vahetamine meile täit
kindlust, sest internetist on või-
malik leida ka teenus, mis lu-
bab superarvuteid kasutades
murda lahti hetkel käigus ole-
vat WEP-salastuse võtit. Selli-

ne teenus on õnneks ääretult
kallis – kümnetes tuhandetes
dollarites – ja seetõttu väheste-
le kättesaadav. Seega firmad,
kes vajavad suuremat salastust,
peavad kasutama selleks
IEEE802.1x standardit, mis või-
maldab pidevalt WEP-võtit
muuta. Samas kontrollitakse ka
arvuti riistvaralist samasust.

Dünaamiline ehk pidevalt
muutuv võti töötab ainult siis,
kui võrgus oleva arvuti riistva-
ra vastab täpselt sellele, mida
võrguseade eeldab. Näiteks kui
vahetada arvuti emaplaat, siis
hiljem enam selle arvutiga võr-
ku ei pääse, kuigi võrgukaart

on jäänud samaks. Tugijaamas
on siis vaja teha uue emaplaadi
jaoks vajalik uuendus, et see
arvuti omaks tunnistaks.

Sellise kõrge turvalisuse eest
on vaja maksta kõrgemat hin-
da ning selleks tuleb luua
autentimissüsteem, mille moo-
dustavad Windows 2000 või XP
server koos uuemate parandus-
tega ja spetsiaalne tugijaam,
mis lubab dünaamilist võtit ka-
sutada. Serveris eneses on spet-
siaalne autentimisprogramm,
mis peab meeles kõikide kasu-
tajate logisid ja krüpteerib in-
formatsiooni, mida eetrisse pai-
satakse.

Mida teha, et WiFi-võrk oleks maksimaalselt
turvatud minimaalse raha eest?

� Muuda administraatori nime ja parooli. Paljudel on see aastaid sama
� Keela tugijaamas DHCP-server ära ja kasuta ainult staatilist IP-aadressi
� Ära kasuta SSIDna ehk raadiovõrgu nimena firma nime. Kasuta selleks

suvalisi tähemärke
� Kasuta MAC-aadresside filtrit. Tee loetelu oma arvutipargi raadio-

võrgukaartide MAC-aadressidest ja luba ainult nendel võrku minna
� Keela protokolli filtris ping-käsu võimalus ära (Port 8), siis ei hakka

tugijaam ping-päringutele vastamagi
� Kasuta võrgu staatilisteks IP-aadressideks “alumisi” IP-aadresse:

62.65.0.xxx
� Kasuta vähemalt 128 kb pikkusi võtmeid ja muuda neid aeg-ajalt
� Kasuta limiteeritud kõrgeimat kiirust
� Muuda leviala võimalikult väikeseks. Levi vähendamiseks võid

kasutada lihtsaid meetodeid – kruvi tugijaama antenn küljest ära või
mähi ta hõbepaberisse, jättes ainult väikese augu soovitud suunas

� Akendel võid kasutada turvakilesid või lasta aknad lausa ümber
vahetada selektiivklaaside vastu

� Ära räägi rahvale, et teie firmas on juhtmevaba ühendus
� Kasuta serveril jooksvate programmide käivitamiseks sisselogimist
� Krüpteeri serveris olev andmebaas: kui pahalane saakski võrku, siis

serverisse ta ikkagi edasi ei pääseks

Allikas: A-kaabel YE

Arvutiturg alustas langust
Maikuus arvutituru maht vähe-
nes, kuigi esimest kuud on tu-
rumahu arvutamisse lisandu-
nud Eesti suuruselt neljas ar-
vutikaupade hulgimüügifirma
Asbis-Baltik.

Ilmselt on tegu ennesuvise
komponentide ettetellimise vä-
henemisega, kuna paljud arvu-
titootjad suvekuudel uusi arvu-
teid ei toodagi ning firmad hak-
kavad sügiseks arvuteid ja
seadmeid ostma hiljem.

Nii Tech Data kui ka GNT
Eesti jaoks oli maikuu vaikne.
Tech Data juht Kaur Lohk toob
välja siiski IBMi ja Fujitsu-
Siemensi sülearvutite müügi
kasvu. Seoses dollari kursi lan-
gusega jätkub hinnalangus ka
arvutikomponentide turul.

ELKO Eesti juhi Erik Tuimanni sõnul olid maikuus populaar-
seimad kaubagrupid 1,7 GHz Celeroni protsessorid (veerand kõi-
gist protsessoritest), 40 GB kõvakettad (40% kõigist kõvaketas-
test) ja valmistoodete turul Hewlett-Packardi printerid tänu in-
tensiivsele kampaaniale. Vedelkristallekraanide müügi kasv aga
oli aeglustumas.

Uued arvutid vanadest
odavamad
Kodumaised arvutitootjad on asunud hinnarallile – MicroLink
saavutas maikuus arvutitootmise edetabelis Ordi ees taas esiko-
ha tänu uuele odavale Optimaxi arvutiseeriale, nüüd on
K-Arvutisalong teinud hinnatriki ja pakub uut arvutit alla 3000
krooniga.

Alla 3000kroonine arvuti küll hinnaindeksis arvesse ei lähe,
sest tal on vaid 128 MB mälu ja tavalisest tunduvalt aeglasem,
500megahertsine VIA-protsessor, kuid vanade arvutite müüjate-
le peaks see andma vihje: aeg on lõpetada ajast ja arust konfigu-
ratsioonide eest uuest arvutist kõrgema hinna küsimine.

Kodumaine arvuti on juunis odavnenud 8 protsenti, eri toot-
jate hinnad on hakanud ühtlustuma. Nii näiteks pole kalleima ja
odavaima arvuti hinnavahe enam üle mõne tuhande krooni.
Välismaiste arvutite hind aga püsib ligilähedaselt endisel tase-
mel, võrreldes maikuuga mingeid olulisi muutusi toimunud po-
legi. ÄP

ARVUTIHINNAINDEKS � Juuni 2003

Eestis
toodetud
arvuti

välismaal
toodetud
arvuti

9210 kr
92 punkti

13 637 kr
101punkti

060504030201121110

060504030201121110

Arvutihinnaindeks juunis 2003

Konfiguratsioon

protsessor: 1,7 GHz
monitor: 17"
mälu: 256 MB
graafikakaart: alates 64 MB mälu
kõvaketas: min 40 GB
tarkvara: Windows XP
kaasas: hiir, eesti klaviatuur

Eestis toodetud: Ordi, K Arvutisalong, �
Hallo, Arvutid.com, BCS Infra,
Mikromaailm
Välismaised: Cell Network, Poniard,�
BCS Infra , Büroomaailm, Hallo

100 punkti võrdub viimase konfigu-�
ratsioonimuudatuse aegse �
hinnaga (mais 2003)

-8%

+1%

Allikas: Äripäev

TURUMAHT � Mai 2003

83,4

70,5
76,6

81,8 79,8

mln kr

Arvutituru maht  
Eestis

01.03 02.03 03.03 04.03 05.03

Allikad: Asbis-Baltik, ELKO Eesti,  
GNT Eesti, Tech Data

Astronoomiliste Kassasüsteemide OÜ

9“ kassamonitorid•

arvutid•

kaardimaksete süsteemid•

kassasahtlid•

klienditablood•

magnetkaardilugejad•

spetsiaalklaviatuurid•

tshekiprinterid•

täislahendused•

võrgulahendused•

kassasüsteemid
lao- ja müügitarkvara

Ülikooli 8, Tartu, telefon/faks (07) 441 550
Laki 12, Tallinn, telefon/faks (0) 656 3204

info@kassasys.ee
www.kassasys.ee
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internet
toimetaja Kaido Einama tel 667 0184, e-post kaido.einama@aripaev.ee

Miniatuurveebi
uuendatud vee-
biteenus võimaldab
firmal kodulehe
saada ilma midagi
ostmata, õppimata
või kohendamata.

Kaido Einama
kaido.einama@aripaev.ee

N-ö liinilt võib võtta stan-
dardse kodulehe, valides küm-
nete erinevate kujunduste
seast. Loomulikult säilib oht, et
automaatveeb on mõne teise
kodulehega äravahetamiseni
sarnane või isikupäratu.

Programmi, millega kodu-
lehte tegema hakata, saab ava-
da otse internetis ja selle kasu-
tamine proovimiseks ei too kaa-
sa mingeid kohustusi. Avami-
seks on vaja valida sobiv alus-
disain, täita tuleb veebiankeet
vajalike andmetega ning töö
salvestada.

Esimesele 50 kliendile te-
hakse standarddisain tasuta,
kui Miniatuurveebile lähetada

KODULEHEKÜLJE TEENUS � Miniatuurveeb

Veebileht konveierilt
Mõned Miniatuurveebi
kasutavad kodulehed

� http://www.aeromerk.ee/
� http://www.balticuminvest.ee/
� http://www.e-katused.ee/
� http://www.pitsat.ee/
� http://www.kilu.ee/
� http://www.fennica.ee/
� http://www.johanna.ee/kvb.html
� http://www.real.ee/
� http://www.jb.ee/tiinapizza

Allikas: Miniatuurveeb

firma logo. Tellida saab ka in-
dividuaaldisaini.

Nagu nimigi ütleb, on kodu-
leht tõesti minimalistlik, seda
teenust kasutavate firmade le-
hed aga üsna sarnased. Neil
kodulehtedel leidub menüüri-
ba lahtritega “Firmast”, “Too-

ted”, “Kontakt” ja vajadusel
veel mõni lahter. Kodulehte ka-
sutavate firmade nimekirjast
leiab väikeettevõtteid ja FIEsid,
kellele Miniatuurveeb on tava-
liselt olnud esimeseks sammuks
internetti. Tihti ongi ettevõte
piirdunud minimalistlikul lehel

kontakti, hindade ja kaubakir-
jelduste pakkumistega.

Kui kodulehe tegemisel on
määravaks hind, siis Minia-
tuurveebil on kahtlemata eeli-
seid. Kodulehe tellimine võib
maksma minna kümneid tu-
handeid, see teenus aga on lii-
tumistasuta ning kuutasuga 79
krooni, millele lisandub ressur-
simaks keskmiselt 50 krooni
kuus. Hinna sees on ka aadress
www.firmanimi.ee ja 25 elekt-
ronposti aadressi. Standarddi-
sainiga kodulehel saab muuta
kontaktandmeid ja lehekülgi
lukustada.

Jagati veebiauhindu
Maailma parimatele kodulehtedele jagati iga-aastaseid
veebi Oscareid. Nagu eeldada võis, oli ka sel kevadel võit-
nute seas tuntud nimesid, juba mitmendat korda näiteks
Amazon, suur raamatupood internetis, mis võitis äri alal.
Finantskategoorias oli edukaim PayPal, mida kasutavad
paljud tasuta tarkvara levitajad või heategevusorganisat-
sioonid, kuna PayPali kaudu saab teha annetusi ja tasuda
interneti kaudu mõnedollarisi makseid. Uudistelehe-
külgedest võitis auhinna Google News, mis on värske uudis-
teportaal, kuhu kogutakse robotite poolt olulisimad uudi-
sed maailma juhtivatelt uudisteagentuuridelt. Parim tee-
nus oli tuntud internetioksjoni lehel eBay, parim reisilehe-
külg Lonely Planet Online, mis seljakotireisijatele ka täht-
saim kodulehekülg üle maailma.

Internetihääletuse teel leitakse ka publikulemmik, mis
tihti on kompetentse þürii valikuga kokku langenud. Näi-
teks Amazon ja PayPal valiti ka publikulemmikuks
nominentide hulgast. Uudistelehtedest eelistas publik aga
Google’ile BBC Newsi. ÄP

KASULIK LINK � Veebiauhinnad

http://www.
webbyawards.com/
main/
webby_awards/
nominees.html

NETI otsingumootor
endiselt külastatavaim
Uuringufirma TNS Emor andmetel on otsingumootor ja te-
maatiline infokataloog NETI jätkuvalt kõige külastatavam
internetikeskkond Eestis.

TNS Emori uuringu Gallup e-Ratings andmetel kasutas sel-
le aasta kevadel NETI-t seitsme päeva jooksul 57 protsenti
469 000 Eesti internetikasutajast ehk 269 000 inimest, mis on
13 000 inimest rohkem kui talvel. Päevas kasutas NETI-t 15–
74aastaste vanusegrupis keskmiselt 174 000 inimest, mis on
12 000 inimest enam kui eelmisel uuringuperioodil.

Eesti Telefonile kuuluv interneti otsingumootor ja temaati-
line infokataloog NETI koondab praeguseks 2,3 miljonit linki
Eesti serverites asuvatele kodulehekülgedele, temaatilises in-
fokataloogis on aga umbes 24 000 linki Eesti asuvatele
veebilehtedele. NETI-s tehakse keskmiselt 2 miljonit otsingut
nädalas. ÄP

UURING � Gallup e-Ratings

www.neti.ee

Alati pole uus parem kui vana,
kinnitab veebileht Oldver-
sion.com ja sellepärast kogub
kokku enamlevinud tarkvarade
vanad versioonid, sest tootjad
enamasti neid uue tarkvara väl-
jatulekul enam pakkuda ei
taha.

Oldversion.com pakub sellis-
te tuntud tarkvarade nagu MSN
Messenger, ACDSee, Real-
Player, ICQ suhtlustarkvara,
Winampi MP3-mängija vane-
maid versioone.

Tihti on uued versioonid va-
nadest suuremad ja nõuavad
arvutilt rohkem ressurssi, see-
ga vanadel arvutitel polegi või-

KASULIK LINK � Oldversion.com

Tarkvara vanemad versioonid leiab internetist
malik enam paljude program-
mide viimaseid versioone ka-
sutada. Mõni vana ja läbiproo-
vitud versioon aga ajaks asja
igati hästi ära.

Praegu on veebis üleval ligi
350 versiooni 45 programmist,
koduleht jagab neid tasuta,
kuid ootab annetusi. Enne, kui
oma arvutisse mõni vanem ver-
sioon laadida, tasub uurida ka
tootja kodulehekülge ja sealt
litsentsitingimusi, mis puhku-
del ja kuidas neid programme
kasutada tohib. Microsofti ta-
sulise tarkvara vanad versioo-
nid näiteks ei muutu üldjuhul
tasuta jagatavateks. ÄP www.oldversion.com
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toimetaja Tarmo Riisenberg tel 667 0049, e-post tarmo.riisenberg@aripaev.ee

tehnoloogia
KOGEMUS � Uus pihuarvuti pakub väiksemas kestas rohkem võimalusi

Compaqi ja HP ühinemisel ühendati
ka nende vastavad tooteseeriad. Nii
kadus turult HP Jornada seeria ja kõi-
ki HP pihuarvuteid nimetatakse
iPAQideks – oli ju Compaq esimene,
kes WinCEga pihuarvutitega hakkas
Palmile tõsist konkurentsi pakkuma.

Samas on hoolimata nimest uutes
HP iPAQides siiski ka Jornada pari-
maid omadusi tunda – näiteks vahe-
tatav aku ja saledam disain.

HP PocketPC iPAQ 1915 on esime-
ne PocketPC, mis nii väike ja kerge
(120 g), et suudab Palmi pihuarvuti-
tega võistelda ka väiksuses.

Tooteinfo järgi jääb 1915 oma kal-
limatele iPAQi sugulastele alla vaid
poole aeglasema protsessori (200 MHz
vs 400 MHz) ning veidi väiksema ka-
sutatava mäluga (48 MB vs 64 MB),

samuti poole väiksema ROM-mäluga
(16 vs 32 MB). See-eest edestab 1915
teisi suuruses (st on väiksem), kaalus
ja on oluliselt soodsama hinnaga.

Kaasas ei ole iPAQ 1915-l sünkro-
niseerimisalust, vaid lihtsam (ja oda-
vam) võimalus – USB-kaabel ning laa-
dija. Meeldiv on see, et laadijat saab
ühendada otse pihuarvuti külge. Pal-
mil tuleb osta eraldi reisilaadija või
vedada kobakas sünkroalus kaasa.

Lähemalt uurides selgub, et erine-
vust on ka tarkvaras – iPAQ 1915 on
varustatud MS PocketPC 2002 Pro ver-
siooniga. Kallimatel on PocketPC 2002
Premium. Pihuarvuti käivitamisel on
püsimälust puudu Spell Checker, Mic-
rosoft Reader, MSN Instant Messenger,
WAP for Pocket PC, Microsoft
Transcriber, Microsoft Terminal Ser-
vices Client, Flash Player for Pocket
PC ja Microsoft Windows Media Player
8. Aga miski ei keela enamikku neist
internetist laadimast ja pihuarvuti
RAM-mälusse installimast.

Pihuarvutis on lihtsustatud versioo-

Nokia tutvustas sel nädalal Hel-
singis kaht uut telefoni,
mobiilimänge ja digitaalset
kaamerat.

Kolmandas kvartalis jõuab
turule Nokia 3100, millel on
värviline ekraan, vahetatav
korpus, animeeritud ekraa-
nisäästjad ja taustapildid,
polüfoonilised helinad,
FM-raadio. Noortele suu-
natud telefon hakkab
maksma ca 3900 kr.
Nokia 3100 on kolme-
sageduslik.

Neljandas kvartalis
jõuab turule Nokia 6600, mil-
lel on digitaalse zoomiga kaa-
mera. Telefoniga saab jäädvus-
tada ka videoklippe, nende et-
temängimiseks on telefonis ar-
vutitest tuttav Real Playeri tark-
vara. Telefonis on eraldi mälu-
kaart, mahtuvusega 32 mega-
baiti. Kolmesageduslik ärikasu-
tajale suunatud telefon hakkab

iPAQ heidab konkurentidele kinda
HP iPAQ 1915

Põhimälu: 64 MB RAM,16 MB flash
Mõõtmed: 114 × 70 × 13 mm
Kaal: 120 g
Toiteallikas: liitium-ioonpatareid
Värviline TFT puuteekraan
Infrapunaliides
Kaasas PCga ühenduskaabel
Hind: 5200 krooni

Jako Bergson
Baltic Computer
Systemsi IT-juht

TELEFONID � Uued telefonid noortele ja ärimeestele

Nokia uute
telefonidega
saab
vaadata
videoklippe.

nid Wordist ja Excelist ning ka e-pos-
tiga kaasa tulnud faile saab kenasti
kasutada.

Mõnigi asi on PocketPC-l paremini
kui Palmi pihuarvutitel – saab sünkro-
da mitte ainult Inbox’i, vaid ka alam-
kaustasid ning Microsofti kodulehelt
leiab ka abivahendi, millega korraga
mitut kontaktibaasi sünkroniseerida.

Kõikidele PocketPCdele omaselt toi-
mib ka iPAQ1915 diktofonina ning
MP3- ja WMA-formaadis muusika
mängijana – kõrvaklapid selleks on
kaasas. iPAQ 1915-l puudub sisseehi-
tatud Bluetooth, kuid seda peaks saa-
ma lisada. Ilmselt leiaks sinna ka WiFi-
kaardi. Samas pole see päris kindel,
et SD-pesa peale mälukaartide selli-
seid seadmeid kasutada suudab. Ole-
mas on aga IR-ühendus, mille abil saab
GSM-telefoniga GPRS-ühenduse.

Internetis olles saab kasutada
veebilehitsejat või MSN Messengeri
tuttavatega suhtlemiseks. Saab ka
Terminal Serveri kliendiga võtta ette
oma WinXPga töö- või koduarvuti pilt.

Nokia toob turule kaks uut kaamerat

maksma 7800 krooni ringis.
Samuti tutvustas Nokia täna
digikaamerat, mis teeb pilte ise-
seisvalt, kuid millest fotode kät-
tesaamiseks tuleb see ühenda-
da telefoniga. Kaheksamega-
baidine mälu mahutab kuni 25
fotot. Välguga varustatud kaa-
mera on suunatud noortele ja
hakkab maksma 1600 kr. Nokia

Mobile Phonesi asepresident
Anssi Vanjoki ütles esmaspäe-
val Helsingis pressikonverent-
sil, et firma plaanib tuua varsti
turule ka uue kommunikaatori
ehk klaviatuuri ja ekraaniga va-
rustatud telefoni-pihuarvuti.
“Midagi head on meil veel küp-
semas,” lisas Vanjoki.

Indrek Kald, Helsingi

Konkurent

Toshiba
Pocket PC
e330

Värviline 3.5 TFT,
64 MB RAM,
32 MB Flash ROM,
DC-in, IR,
Microsoft Pocket PC
2002
Hind: 5200 krooni

ajast ees
otsi

ole
uut

Sony
Experience

with...

Narva mnt. 7, 10117 Tallinn
Tel / Faks 69 98 215

www.sony-center-estonia.com
info@sony-center-estonia.com

A4 digitaalne koopiamasin-
printer-värviskanner

- 14 lk/min
- 600 dpi väljatrükk (LPT, USB)
- 600x1200 dpi värviskanner
- zoom 25-400%
- paberikassett 250 lehte+50 lehe külgsöötja
- dokumendisöötja 30 lehele

Tallinn, Punane 42, tel. 6 112 791 info@rtt.ee

www.rtt.ee

13 700.-

U
us
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karjäär
toimetaja Enn Tosso tel 667 0280, e-post enn.tosso@aripaev.ee

EDULUGU � Priit Põiklik, Krediidipanga turundusosakonna juhataja

Milline oli Teie esimene töö-
koht?

Päris esimene ametlik töö
oli 13 aastat tagasi Kirovi näi-
diskalurikolhoosis, kus suvel
enne ülikooli minekut sulata-
sin 30kiloseid külmutatud ka-
labrikette lahti. Raske füüsili-
ne töö oli. Siis ma saingi lõpli-
kult selgeks, et pean ikka elus
peaga läbi lööma, mitte musk-
litega.

Kas Krediidipanga marketin-
giosakonna juhiks saamine
oli Teie teadlik valik?

Ma pole kunagi väga teadli-
kult karjääri planeerinud, pi-
gem on tööd minu juurde tul-
nud ja ma olen osanud kinni
haarata.

Valikuid tuleb elus pidevalt
teha. Arvan, et panga kasuks
otsustamine oli õige valik pä-
rast seda, kui Mart Laari valit-
sus astus tagasi ja Siim Kallas
tuli Stenbocki majja. Minu
jaoks oli see valik huvipakkuv
ka sellepärast, et oma senise
elu olin töötanud avaliku huvi
heaks, aga erasektoris mitte.
Põnev oli valida uus valdkond
ja selleks sai pangandus.

Kui palju rakendate oma
praeguses töös sotsioloogia-
alase kõrgharidusega oman-
datut?

Arvan, et vähe. Sotsioloogia
eriala oli üleminekuperioodil
väga huvitav õppida.  Ülikooli-
ajal ei planeerinud ma ka väga
teadlikult, kellena tööle hak-
kan. Kommunikatsioon sai
minu jaoks loomulikuks vald-
konnaks, sest arvan, et olen
küllalt ladus suhtleja ja võime-
line oma ideid edukalt müüma.

Mis oli panganduses Teie
jaoks kõige suurem muutus,
millega tuli kohaneda?

Tavaliselt avalike suhete
tööd seostatakse meedia ja aja-
kirjandusega, aga pangas  on

Krediidipanga
turundusosakonna
juhataja Priit Põiklik
teeb oma tööd mitte
ainult kaine mõistu-
se, vaid ka kire ja
emotsioonidega.

Marika Tomberg
aripaev@aripaev.ee

Priit Põiklik teeb tööd kirega

Vastab Priit
Põiklik

palju tegemist reklaami- ja tu-
runduskommunikatsiooniga,
mis olid minu jaoks uued vald-
konnad.

Mis oli Teie jaoks 40 000
kliendiga väikepangas kõige
suurem väljakutse?

Aidata leida ühele pisikese-
le pangale niisugune posit-
sioon, mis teeks temast arves-
tatava mainega väikepanga.
Krediidipank on fenomen, sest
ta on ainuke väikepank, mis on
üksteist aastat töötanud ja jää-
nud kõikide teiste pisikeste
pankade kõrval ellu.

Püsivalt tahaks teadvustada,
et väikepanga roll on Eestis
väga tähtis: olla alternatiiviks
neile, kes on suurte pankade
keerulisest bürokraatimasinast
või pikkadest järjekordadest tü-
dinud; inimestele, kes on ka
hinnatundlikumad  ja tahavad
näiteks paindlikumat ning per-
sonaalset teenindamist.

Mis motiveerib Teid edasi lii-
kuma?

Arvan, et mind motiveerib
liikumine rahulolu saavutami-
se suunas. Rahulolu selles suh-
tes, et on head kolleegid, meel-
div tööõhkkond, meeskonna-
vaim ja hea töötasu. Kindlasti
ka tunnustus. See oli väga suur
tunnustus, kui Krediidipank
kuulutati aasta kõige töötaja-
sõbralikumaks ettevõtteks.

Kus Te ennast täiendate?
Olen tegelikult õnnelik, et

olen saanud pidevalt õppida.
Selle eest pean olema väga tä-
nulik Eesti riigile, sest ka veel
praegu õpin riigieelarvelisel
kohal Tartu Ülikooli kommuni-
katsiooniosakonna magistran-
tuuris ja plaanin sügisel kraadi
kaitsta.

Välismaistel seminaridel
osalemine on ka üks parimaid
koolitusi. Näed, kuidas teised
rahvused lahendavad samu
probleeme, mis sul endal ette
tulnud. Sellest õpid ennast
tundma ja näed, milliseid vigu
ise teed või kuidas vahel mõt-
tetult palju mõnele probleemi-
le aega raiskad.

Kuidas olete saanud tööd ja
magistriõpet ühendada?

Töötamine ja õppimine ühel
ajal on olnud mulle loomulik
osa elust. Õppimine töö kõrvalt
mõjub kui ajugümnastika. Kui
töötamise ajal ei õpi, võib tek-
kida oht natuke rutiini sattuda.

Kui palju on magistriõppest
Teie praktilise töö jaoks kasu?

Magistrikraad ise ei anna
midagi, ikka see, mida sa selle

uurimistöö kirjutamise käigus
uut avastad. Õppimisprotsess
ise on edasiviiv.

Kui palju kulub Teil aega töö
ja õppimise peale kokku?

Üle kümne tunni päevas töö-
tamine muutub juba ebaefek-
tiivseks. Pangas on tööaja ka-
sutamine piisavalt paindlikuks
tehtud, et on antud võimalus
ka õpingutega tegelda.

Milline on Teie edu valem?
Edu on minu jaoks sama, mis

rahulolu. Võiks küsida, mis on
minu rahulolu valem. Minu ra-
hulolu valem on see, et ma ei

ole kunagi rahul, vaid pigem
tunnen rahulolematust. Minu
jaoks lõpeks kõik sellest het-
kest, kui ma oleksin väga ra-
hul.

Millised isikuomadused on
Teid tööelus toetanud?

Võib-olla kärsitus, emotsio-
naalsus, põhjalikkus. Ma pigem
püüan asju teha kirega kui
mõistusega. Kindlasti peab
mõistust ka olema, aga samas
on vajalik  kirg ja emotsioon
töötegemise juures. Mõnusa
olemise, kõike teadmise ja ra-
hulolu tunde puudumine on
mind ehk edasi viinud.

Kui oluliseks peate emotsio-
naalset intelligentsust?

See on isegi olulisem kui IQ.
Näiteks pangas on hea vaada-
ta, kuidas eestikeelne kliendi-
teenindaja teenindab vene
klienti või vastupidi.

 Kuna eestlane ei näita oma
emotsiooni välja, on ta maail-
mas kõige raskemini mõisteta-
vam klient ja paraku ka kõige
halvem klienditeenindaja, sest
ei saa kunagi aru, mida ta tege-
likult mõtleb või tunneb, kas ta
on rahul või rahulolematu. See
on suur kunst mõista eestlast
tema silmade või ilme järgi, sest

Mart Laari tiim, kus mina töötasin majandusnõunikuna ja Priit
pressiesindajana, oli väga kokkuhoidev, ühtne ning koosnes noor-
test inimestest.
   Priit valiti sinna, sest ta käitub avatud inimesena, ta on suhtle-
misel siiras ja loomulikult on ta ka kohusetundlik. Aga iseloomult
on Priit üks lõbus inimene, kellega saab alati nalja. Kindlasti
iseloomustab teda ka uudishimu.

Priit on laia silmaringiga ja huvitavate hobidega inimene, kel-
le huvialad mõjutavad ka ta kolleege, näiteks armastab ta oope-
ris käia.

Avatud inimene

see on peaaegu võimatu. Vene-
last on palju lihtsam teeninda-
da ja temaga suhelda, sest kohe
saad aru, kas ta on rahul või
mitte.

Milline on olnud Teie suurim
saavutus avalikus sektoris
töötades?

Valitsuse pressinõunikuna
töötades oli üks olulisemaid
ülesandeid poliitika toomine
inimestele lähemale. See on
väga raske töö ja seda praktili-
selt polegi võimalik teostada.
Umbuskliku ja tusase eestlase
puhul on poliitika talle läheda-
le toomine ülikeeruline.

Priit Põiklik
� sündinud: 11.12.1971
� perekonnaseis: vallaline

� haridus:
� 1990 Tallinna 49. Keskkool
� 1996 Tartu Ülikool, sotsioloogia
� 1999 Eesti Diplomaatide Kool, rahvusvahelised

suhted ja eurointegratsioon
�  Tartu Ülikool, avalikkussuhete ja teabekorralduse

magistriõpe

� töökogemus:
� 1992–1994 Tartu 8. Keskkool, ühiskonnaõpetuse

õpetaja
� 1994–1998 Eesti Raadio, toimetaja ja avalike suhete

juht
� 1998–1999 Maailmapanga Eesti tervishoiuprojekt,

avalike suhete nõunik keskhaigekassas
� 1999–2001 Vabariigi Valitsuse pressinõunik
� 2002– Eesti Krediidipank, turundusosakonna

juhataja

� projektid:
� 1996– noorte infomess Teeviit, meediasuhete juht
� 1998 rahvusvaheline dþässifestival Jazzkaar,

pressiesindaja
� 2002–2003 Raadiojaama Star FM

hommikuprogrammi juhtimine

� huvialad:� klassikaline muusika, fotograafia,
reisimine, tervisesport

CV

Andres Klaar
Eesti Panga
juhtivspetsialist

Priit Põikliku sõnul pole ta kunagi väga teadlikult karjääri
planeerinud, vaid töö on tema juurde tulnud.

Foto: Julia-Maria Linna
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 Nõudmised kandidaadile:
• kesk- või kõrgharidus
• eelnev sekretäritöö kogemus
• väga hea suhtlemisoskus
• väga hea eesti keele oskus
• hea inglise keele oskus (suuline ja kirjalik)
• vene keele oskus (suuline)
• arvutikasutamisoskus (Word, Excel, PowerPoint)
• meeskonnatööoskus
• prioriteetide seadmise oskus
• täpsus, kohusetundlikkus, korrektsus, pingetaluvus, lojaalsus, abivalmidus
Pakume:
• huvitavat ja arengut soosivat tööd edukas ja perspektiivikas ettevõttes
• konkurentsivõimelist palka

Palume saata CV hiljemalt 30. juuniks k.a e-posti aadressil
Kairit.Perli@alecoq.ee, faksil (07) 449 775 või aadressil Tähtvere 56/62,
50050 Tartu, AS Tartu  Õlletehas, personaliosakond.

AS Tartu Õlletehas otsib oma meeskonda

SEKRETÄRI,
kelle peamised tööülesanded on juhataja
ja juhtkonna assisteerimine, ettevõtte sujuva
asjaajamise korraldamine ja siselehe toimetamine.
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Eesti suurim metsandusorganisatsioon
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

on 1999.a. loodud riigitulundusasutus. Meie 
põh i tegevusa ladeks  on  metsa-  ja  
taimlamajandus, loodushoid ja loodusturismi 
arendamine. Anname tööd rohkem kui 1300

inimesele 70-s allüksuses üle Eesti. RMK varade maht on üle 550 miljoni 
krooni ning äritulud 950 miljonit krooni aastas.

Otsime nüüd oma juhtkonda

FINANTSDIREKTORIT
(töökohaga Tallinnas),

kelle peamisteks tööülesanneteks on oma valdkonna strateegia 
kujundamine, majandusarvestuse ja aruandluse korraldamine 3-
tasandilises suurorganisatsioonis, finantskontrolli ja tõhusa 
analüüsisüsteemi rakendamine ning varade efektiivne juhtimine. Valdkonna 
juhina tuleks suunata vähemalt kümne inimese tööd ja olla heaks 
meeskonnaliikmeks juhtrühmas. 

Edukas kandidaat on lõpetanud ülikooli majanduse või rahanduse alal, 
töötanud finantsjuhina või kõrgtasemel -spetsialistina ettevõttes või 
finantsinstitutsioonis (pangad, varahaldusfirmad jne), valdab eesti ja inglise 
keelt ning levinumaid arvutiprogramme heal tasemel. Hea suhtlejana 
suudab ta inimesi veenda ja innustada, on väga hea analüüsivõimega, 
avatud uutele ideedele, kiire, positiivne ja tasakaalukas meeskonna liige. 
Kandideerimisel on eeliseks juhtimiskogemus ning suuline vene ja soome 
keele oskus. 

Pakume huvitavaid väljakutseid suurorganisatsiooni finantsjuhina ja 
ametikohale väärilist töötasu.

Palume saata vabas vormis avaldus koos CV ja palgasooviga hiljemalt 1. juuliks 2003 
aadressil Mercuri Urval, Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn, e-posti aadressil: 

ulla.narusk@mercuriurval.com või faksile 667 1521. 
Lähem informatsioon telefonil 667 1520 Mercuri Urvali 

konsultandilt Indrek Pajumaalt või  www.rmk.ee.
Palume avaldusele lisada märgusõna “RMK”.

3
Alates 30. juunist 8. augustini
ilmub Äripäev

R u b r i i g i d  i l m u v a d
esmaspäev
• Tranport
• Kinnisvara
• Koolitus

kolmapäev
• Turva
• Äriruumi sisustus
• Ehitus
• Karjäär
• Turundus

reede
• Arvutid
• Tehnoloogia
• Autod

nädalas×

Samal perioodil ei ilmu rubriikidest Euroopa Liit, Virtuaalbüroo ja Äriidee
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Eesti aktsiaturg
pakub küll head
tootlust, kuid sellest
osasaamisega on
raskusi, sest turg on
liiga väike ja napib
ettevõtteid ning
likviidsust.

Kaja Koovit
kaja.koovit@aripaev.ee

Ilmekas näide selle kohta on
Tallinna börsi 10 likviidseima
aktsia liikumist kajastava Äri-
päeva indeksi põhjal loodud
Äripäeva Indeksifondi tegevu-
se lõpetamine.

Äripäeva indeks on aasta al-
gusest kerkinud 16 protsenti.
Huvilised on indeksi liikumisse
saanud investeerida Ühispanga
hallatava ÄP Indeksifondi osa-
kuid ostes.

Kuigi fondiosaku puhasväär-
tus ehk NAV peaks kajastama
Äripäeva indeksi liikumist, on
fondiosaku väärtus aasta algu-
sest kerkinud vaid 11%.

Nördinud on need investo-
rid, kes finantsinspektsiooni et-
tekirjutusel toimuvat indeksi-
fondi likvideerimist arvestades
tahavad osakud vahetada Ühis-
panga Kasvufondi osakute vas-
tu ning avastavad, et ÄP indek-
sifondi NAV ei ole sugugi nii
suur, nagu indeksi enda liiku-
misest võiks arvata.

“See on väikese turu prob-
leem,” lausus Ühispanga fondi-
juht Vahur Madisson, tõdedes,
et see on ka üks põhjusi, miks
Äripäeva Indeksifond likvidee-
ritakse.

Eesti turu suhteliselt kõrget
tootlust veavad
Hansapanga, Eesti
Telekomi, Merko
Ehituse ja Norma
aktsiad. Paraku võib
fondiportfellis ühe
aktsia osakaal olla
vaid 10%. “Kui suur-
te aktsiate osakaal
on fondis 20% ja
nende hinnad tõuse-
vad, ei ole seadustele vastavalt
tegutsedes võimalik fondi toot-
lust hoida indeksiga samal ta-
semel,” rääkis Madisson.

Seetõttu fond likvideeritak-
se. Homme on Äripäeva Indek-
sifondi osaku omanikel veel vii-

Eesti väike turg pärsib
teenimisvõimalusi

Ühispanga fondijuht Vahur Madisson tõdes, et Eesti aktsiaturg on indeksifondi jaoks liiga
väike. Foto: Sven Arbet

Uue vere
saamine turule
oleks kõikide
huvides.

Kustaa Aima,
Danske Capitali
Balti fond

Viagra tootja tõukas
Microsofti kohalt
Potentsiravimi Viagra tootja Pfizer tõrjus tarkvaragigandi Mic-
rosofti maailma suuruselt teise turuväärtusega firma kohalt,
kirjutas Bloomberg.

Ravimitootja Pfizeri turuväärtus on tõusnud aasta algusest
18%, 285,6 miljardi dollarini ehk 3,8 triljoni kroonini. Teisi-
päeval kerkis aktsia hind 4,6 protsendi võrra, 36,18 dollarile.

Microsofti väärtus oli 278,7 miljardit dollarit dollarit. Fir-
ma aktsia tõusis eile 2,2 protsendi võrra, 25,96 dollarile.

Maailma suurima turuväärtusega firma on seni Microsofti-
ga esikoha pärast kembelnud konglomeraat General Electric,
mille turuväärtus on 311,8 miljardit dollarit ehk 4,12 triljonit
krooni.

Hansapanga Grupil uus juhatuse liige
Hansapanga nõukogu valis Grupi juhatuse liikmeks Läti
Hansabanka juhatuse aseesimehe ning jaepanganduse direk-
tori Ugis Zemturise, vahendas Hugin.

Ugis Zemturis on juhtinud Hansabanka jaepangandust vii-
mase viie aasta jooksul. Tema käe all on Hansabanka rakenda-
nud uued klienditeenindus- ning kvaliteedistandardid, mille
tulemusena valiti Hansabanka kahel viimasel aastal parima
klienditeenindusega pangaks Lätis.

Hansapanga Grupi peadirektori Indrek Neivelti hinnangul
on Zemturisel oluline roll Hansabanka edus: “Hansabanka on
viie aasta jooksul arenenud peamiselt ettevõttetele keskendu-
nud pangast Läti suurimaks jaepangaks. Hansabanka on ka
kõrgeima kliendirahulolu ja teenuste kvaliteediga pank oma
koduturul.”

Beckhami üleminek Real Madridi
kergitab ManU aktsiat
Jalgpalliklubi Manchester Unitedi (ManU) aktsia kerkis eile
hommikul Londoni börsil peaaegu 3,5%, viies aktsia hinna
viimase aasta kõrgtaseme lähedale.

Aktsia tõusu taga on teade, et Manchester Unitedi pool-
kaitsja David Beckham on müüdud Hispaania tippklubile Real
Madrid. AFX teatas, et üleminekutasu, mida Real Madrid Manc-
hester Unitedile tasub, on kokku 35 mln eurot (548 mln kr).
Klubidevahelise nõusoleku alusel tasutakse 7,5 mln eurot (117
mln kr) kohe ja 17,5 mln eurot (274 mln krooni) võrdsete
maksetena järgmise nelja aasta jooksul.

10 mln euro maksmine sõltub Real Madridi edukusest UEFA
Meistrite Liigas. ManU saab lepingu kohaselt nelja aasta jook-
sul igal aastal 1,25 mln eurot (19,6 mln kr), kui Real Madrid
osaleb Meistrite Liigas ja täiendavad 1,25 mln eurot saadakse
igal aastal, kui klubi jõuab Meistrite Liigas veerandfinaali.

ManU aktsia hind kerkis eile hommikul Londonis 3,45%,
150,00 pennini, mis tähendab, et ManU turuväärtus oli ligi
8,6 mld Eesti krooni. Viimase aasta kõrgtasemel olles maksis
ManU aktsia 160 penni.

Parimad ManU aktsia ajad jäävad 2000. aasta märtsi lõppu,
mil aktsia maksis üle 412,5 penni.

Indeksifondi tootlus �
jääb indeksile alla
ÄP indeks ja ÄP Indeksifond, muutus protsentides

Allikas: Äripäev, Ühispank
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mane päev võimalik ilma tee-
nustasudeta üle minna Ühis-
panga Kasvufondi. See on akt-
siafond, mille vara paigutatak-
se peamiselt Kesk- Ja Ida-
Euroopa börsidel noteeritud
aktsiatesse.

“Indeksifondidele on vähes-
te aktsiate arv Eestis kindlasti
probleem,” lausus Danske
Capitali Balti fondi fondijuht
Kustaa Aima.

Eesti aktsiaturu vähese lik-
viidsuse ja väiksuse probleem
ei kummita ainult indeksifon-

di. Siinne arvestatav
tootlus meelitab ligi
suures hulgas välis-
raha, aga paraku na-
pib selle paigutami-
seks aktsiaid.

Suprema juhatu-
se liige Sten
Sumberg tõdes kaks
nädalat tagasi, et
viimase poole aasta

jooksul on välisinvestorite ra-
hapaigutamise huvi olnud sel-
gelt suurem kui siinsed võima-
lused. Sellist olukorda ei ole ol-
nud viimase viie aasta jooksul.

Aima sõnul ei ole börsifir-
made nappus nende Balti fon-

dile õnneks väga tõsine prob-
leem, sest raha paigutatakse ka
vabaturu ettevõtetesse ning sa-
muti Lätisse ja Leetu. Sellegi-
poolest oleks uued ettevõtted
Aima sõnul  börsile kindlasti te-
retulnud.

“Uue vere saamine turule
oleks kõikide huvides,” lausus
Aima. Ta märkis, et uusi firma-
sid on Tallinna börsile  ooda-
tud aastaid, kuid nüüd oleks
uutel tulijatel konkreetne või-

malus tõepoolest aktsiaturult
edukalt raha kaasata.

Aima tõdes, et välisinvesto-
rid huvituvad Eesti, aga ka teis-
te Baltimaade turust, sest need
riigid liituvad Euroopa Liidu-
ga. Lisaks on tema sõnul ilm-
selge, et majanduskasv jääb
siinsetes riikides mitmeteks
aastateks Lääne-Euroopa riiki-
de omast kõrgemaks, mis lu-
bab ka aktsiainvesteeringutelt
loota suuremat tootlust.
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toimetaja Peeter Stamberg  667 0189  e-post turud@aripaev.ee
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Tõnis Oja  
tonis.oja@aripaev.ee

Merko Ehituse aktsia hind ker-
kis uuele rekordkõrgele taseme-
le, 112,66 kroonile. Kolme te-
hinguga vahetas omanikku
1100 aktsiat, aktsia käive oli
123 921 krooni. Aasta algusega
võrreldes on Balti riikide juhti-
va ehituskontserni aktsia kalli-
nenud 27 protsenti ehk 32 kroo-
ni võrra. Kui siia lisada veel di-
vidend 2,25 krooni aktsia koh-
ta, on Merko aktsionärid teeni-
nud vähem kui poole aastaga
34,3 krooni aktsia kohta.

Aktiivseimalt kaubeldi nii
Eesti Telekomi kui ka Hansa-
panga aktsiaga – kummagagi
sooritati 73 tehingut. Ka oma-
nikku vahetanud aktsiate arv oli
küllaltki sarnane. Eesti Teleko-
mi kauplemismaht oli 77 000
aktsiat, mis andis käibeks 8 mil-
jonit krooni. Aktsia hind langes
0,45 protsenti, 104,21 krooni-
ni. Hansapanga aktsia kauple-
mismaht oli 78 800 aktsiat,  käi-

Tallinna Börs 18.06.

* 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         **** Klementi märkimistõend

Aktsiate ostu-müüginoteeringud* 18.06.
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 18.06.

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

tootlus (p.a.)
fond 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

Klementi
9,39%

suurim langeja enim kaubeldud

Hansapank
22,75 mln kr

Tallinna börs

18.06.

Talse 253,22 -0,20%

käive 31,77 mln kr

ÄP tööstusindeks
82,94 +0,43%

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

52 nädala

690,19

487,40

18. juuni

+0,04%

480

520

560

600

640

680

720

050301110907

ÄP indeks 52 nädalat

kõrgeim

Äripäeva üldindeks on arvutatud 10 Tallinna börsil enamkaubeldud aktsia sulgemishinna põhjal

madalaim

686,30 ää%

Eesti Gaas ....................... EEK ............... 52,00 .................... - ...................... Hansapank

EVP .................................. EEK ................. 0,950 ................. 0,980 ............... Hansapank

................................................................... 0,925 ................. 0,975 ............... Ühispank

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

Merko aktsia tulu sel
aastal juba 34,3 kr

II PENSIONISAMBA FONDID
Ergo Tuleviku Pensionifond 18.06 ...  10,6100 ........  11,0400 ...  10,7200 ....  - .................... 5,10 ......... - ............... - .............. - .............. 17 464 613 ..... AS ERGO Varahaldus

Ergo Rahulik Pensionifond 18.06 ...  10,3200 ........  10,7300 ...  10,4200 ....  - .................... 2,26 ......... - ............... - .............. - ................ 9 439 237 ..... AS ERGO Varahaldus
Hansa Pensionifond K1 18.06 ...  10,6600 ........  10,9300 ...  10,7700 ....  - ...................  3,06 ........  - ..............  - .............  - .............  27 501 142 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Pensionifond K2 18.06 ...  10,5300 ........  10,8000 ...  10,6400 ....  - ...................  5,14 ........  - ..............  - .............  - .............  85 153 959 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Pensionifond K3 18.06 ...  10,5800 ........  10,8500 ...  10,6900 ....  - ...................  6,90 ......... - ..............  - .............  - ...........  124 400 992 ..... Hansa Investeerimisfond
LHV Aktsiapensionifond 18.06 ...  10,1400 ........  10,3400 ...  10,2400 ....  - ...................  4,38 ......... - ..............  - .............  - .............  17 597 330 ..... LHV Varahaldus
LHV Intressipensionifond 18.06 ...  10,7900 ........  11,0100 ...  10,9000 ....  - ...................  5,31 ......... - ..............  - .............  - ...............  6 734 235 ..... LHV Varahaldus

Sampo Pension 25 18.06 ...  10,6920 ........  10,9080 ...  10,8000 ....  - ...................  4,25 ......... - ..............  - .............  - .............. 11 786 241 ..... Sampo Varahaldus
Sampo Pension 50 18.06 ...  10,9098 ........  11,1302 ...  11,0200 ....  - ...................  5,05 ......... - ............... - .............. - .............. 47 849 060 ..... Sampo Varahaldus
Sampo Pension Intress 18.06 ...  10,4841 ........  10,6959 ...  10,5900 ....  - ...................  3,62 ......... - ............... - .............. - ................ 6 845 131 ..... Sampo Varahaldus
Seesami Kasvu Pensionifond 18.06 .....  9,8200 ........  10,1200 .....  9,9200 ....  - ...................  2,48 ........  - ..............  - .............  - .............  12 880 362 ..... Seesam Varahalduse AS
Seesami Optimaalne Pensionifond 18.06 ...  10,1500 ........  10,4600 ...  10,2500 ....  - ...................  2,60 ........  - ..............  - .............  - .............  13 111 000 ..... Seesam Varahalduse AS
Seesami Võlakirjade Pensionifond 18.06 ...  10,5600 ........  10,7800 ...  10,6700 ....  - ...................  3,19 ........  - ..............  - .............  - .............  11 824 937 ..... Seesam Varahalduse AS

Ühispanga Pensionifond Konservatiivne 18.06 ...  10,4700 ........  10,7400 ...  10,5800 ....  - ...................  3,22 ......... - ............... - .............. - .............. 29 911 186 ..... Ühispanga Varahaldus
Ühispanga Pensionifond Progressiivne 18.06 ...  10,6200 ........  10,8900 ...  10,7300 ....  - ...................  5,26 ......... - ............... - .............. - .............. 95 993 924 ..... Ühispanga Varahaldus

III PENSIONISAMBA FONDID
Hansa Pensionifond V2 18.06 ...  13,3700 ........  13,6400 ...  13,5000 .... 0,00 ............... 0,00 ........ 0,00 ......... 0,00 ........  - .............. 30 472 545 ..... Hansa Investeerimisfond
LHV Täiendav Pensionifond 18.06 .....  9,5300 ..........  9,7300 .....  9,6300 ....  - .................... 6,29 ....... -2,23 .........  - .............. - ................ 3 958 059 ..... LHV Varahaldus
Sampo Pensionifond 18.06 ...  11,8701 ........  12,1099 ...  11,9900 ....  - ...................  5,55 .......  8,66 .........  - .............  - ...............  9 825 041 ..... Sampo Varahaldus

Ühispanga Pensionifond Täiendav 18.06 ...  12,1100 ........  12,3500 ...  12,2300 .... 2,93 ............... 7,31 ...... 12,48 .......... - .............. - .............. 29 325 171 ..... Ühispanga Varahaldus
AVATUD INVESTEERIMISFONDID

Balti Kasvufond 18.06 .  244,7800 ......  249,7200 .  247,2500 ...  7,75 ............. 14,27 ...... 20,59 ....... 17,99 ........ 9,26 ....... 135 949 766 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Läänemere Aktsiafond 18.06 ...  70,8400 ........  72,2800 ...  71,5600 ....  - .................... 5,84 ..... -19,19 .........  - .............. - .............. 19 968 861 ..... Hansa Investeerimisfond
Hansa Vene Kasvufond 18.06 .  472,6200 ......  482,1600 .  477,3900 .  25,46 ............. 15,04 ........ 0,50 ....... 13,61 ........ 4,35 ......... 47 204 114 ..... Hansa Investeerimisfond
Nordea Euroland* 17.06 .....  1,7255 ..........  1,7604 .....  1,7430 .. 30,49 ............... 6,44 ..... -19,25 ...... -18,10 ......... - ............ 156 400 000 ..... Nordea Rahastoyhtiö

Nordea Optima.fi* 17.06 .....  0,2238 ..........  0,2283 .....  0,2260 .. 10,97 ............... 2,71 ....... -5,21 ........ -9,40 ....... -0,80 ....... 506 500 000 ..... Nordea Rahastoyhtiö
Sampo Balti IF 18.06 .....  2,8311 ..........  2,9177 .....  2,8888 .  13,48 ............  16,91 .....  25,72 ......  22,39 ........  - ...........  188 463 134 ..... Sampo Rahastoyhtiö
Sampo Kasvufond 18.06 ...  10,9890 ........  11,2110 ...  11,1000 .  20,14 ..............  5,51 .......  0,38 .......... - .............  - .............  21 472 511 ..... Sampo Varahaldus
Trigon Balti Aktsiafond 18.06 .  169,8743 ......  174,1858 .  172,4612 .. 10,96 ............. 28,24 ...... 32,12 ....... 22,82 ........  - .............. 14 986 189 ..... Trigon Funds
Trigon Kesk-ja Ida-Euroopa Fond 18.06 .  105,3550 ......  108,0290 .  106,9594 ....  - .................... 5,99 ........ 9,56 .......... - .............. - ............ 172 082 070 ..... Trigon Funds
Äripäeva Indeksi Fond 18.06 .....  6,2519 ..........  6,3769 .....  6,2519 .. 15,05 ............. 10,94 ...... 21,01 ....... 20,39 ........ 8,45 ........... 3 217 627 ..... Ühispanga Varahaldus

Ühispanga Kasvufond 18.06 .....  2,8409 ..........  2,8983 .....  2,8696 .. 13,73 ............. 15,02 ...... 19,64 ....... 19,91 ....... -8,59 ......... 54 210 143 ..... Ühispanga Varahaldus
VÕLAKIRJAFONDID

Hansa Intressifond 18.06 .  132,0300 ......  132,0300 .  132,0300 ...  0,17 ............... 1,39 ........ 3,60 ......... 4,55 ......... - ......... 1 490 450 965 ..... Hansa Investeerimisfond
Kapitalikaitsefond 18.06 1 180,9872 ...  1 183,9471 1 183,9471 .... 0,24 ............... 1,65 ........ 3,82 ......... 4,23 ........  - .............. 37 039 786 ..... Trigon Funds
Nordea Euro Obligaatio* 17.06 .....  0,0543 ..........  0,0549 .....  0,0546 .... 3,48 ............... 4,96 ...... 11,74 ......... 7,60 ........ 5,70 ....... 223 600 000 ..... Nordea Rahastoyhtiö
Sampo USD Intressifond** 18.06 ...  56,4968 ........  56,4968 ...  56,4968 .... 0,96 ............... 0,56 ........ 1,18 .........  - .............. - ................ 5 941 770 ..... Sampo Varahaldus
Ühispanga Võlakirjafond 18.06 ...  11,7453 ........  11,7453 ...  11,7453 .... 1,21 ............... 3,81 ........ 7,60 .........  - .............  - ............ 295 688 251 ..... Ühispanga Varahaldus

RAHATURUFONDID
Hansa Rahaturufond 18.06 ....... - ..................... - .......  1 000,0000 .... 2,07 ............... 2,44 ........ 2,48 ......... 2,81 ...................... 1 362 099 400 ..... Hansa Investeerimisfond.
Hansa USD Rahaturufond** 18.06 ....... - ..................... - ............  59,1687 .... 0,70 ............... 0,73 ........ 0,78 ......... 1,27 ........................... 14 427 665 ..... Hansa Investeerimisfond.
Sampo Rahaturufond 18.06 ....... - ..................... - .......  1 147,9500 ... -0,64 ............... 3,38 ........ 3,00 ......... 3,14 ......................... 282 122 771 ..... Sampo Varahaldus

Ühispanga Rahaturufond 18.06 ....... - ..................... - ..........  100,0000 .... 2,58 ............... 2,57 ........ 2,50 ......... 2,91 ...................... 1 552 552 606 ..... Ühispanga Varahaldus

PÕHINIMEKIRI
Baltika .................... 30,51 .. -1,02 ...... 30,20 .... 33,64 ..... 1 ................. 31 ........ - .......  -
Eesti Telekom ...... 104,21 .. -0,45 .... 104,21 .. 104,83 ... 73 .... 8 066 268 ...... 17,3 ....  6,00
Hansapank ........... 287,12 .. -0,16 .... 286,33 .. 287,90 ... 73 .. 22 749 991 ...... 11,2 ....  6,00
Harju Elekter .......... 69,78 .. -3,04 ...... 69,63 .... 69,94 ..... 2 ........... 2 464 ........ 6,8 ....  2,00
Merko Ehitus ........ 112,66 ... 2,13 .... 110,31 .. 114,22 ..... 3 ....... 123 921 ........ 9,2 ....  2,25

Norma .................... 76,20 ... 0,00 ...... 76,04 .... 76,67 ... 12 ....... 628 070 ........ 5,8 ....  5,00
T. Kaubamaja ......... 57,74 ... 0,82 ...... 56,95 .... 57,58 ..... 2 ......... 69 283 ...... 11,2 ....  1,00

I-NIMEKIRI
Estiko ..................... 10,01 ... 0,00 ........ 9,08 .... 10,01 ..... 0 ................... 0 ...... 34,6 ....  -
Kalev ...................... 33,33 ... 0,47 ...... 33,17 .... 33,64 ..... 1 ........... 1 166 ........ 6,2 ....  -
Klementi ................. 30,98 ... 9,39 ...... 28,32 .... 29,26 ..... 1 ........... 1 549 ........ - .......  -

Klementi**** .......... 28,95 ... 1,08 ...... 28,95 .... 30,51 ..... 1 ....... 117 037 ........ - .......  -
Rakvere LK ............ 14,71 ... 0,00 ...... 14,24 .... 15,65 ..... 0 ................... 0 ........ 8,1 ....  -
Saku Õlletehas ...... 63,37 ... 0,00 ...... 63,37 .... 64,78 ..... 1 ........... 2 915 ...... 16,1 ....  5,00
T. Farmaatsiatehas 20,97 ... 0,00 ...... 18,78 .... 21,28 ..... 0 ................... 0 ...... 10,6 ....  -
Viisnurk .................. 34,42 ... 0,00 ...... 34,11 .... 35,20 ..... 0 ................... 0 ........ - .......  -

VÕLAKIRJADE NIMEKIRI

Tallinna Sadam 10 126,31 ... 0,00 ........ 0,0010 245,00 .... 0 ................... 0 ........ 3,25%***
VABATURG

EVP ........................... 0,951 0,00 ........ 0,951 .... 0,970 ... 1 ........... 2 854 ..................... -

Eesti Väärtpaberikeskuse kogumispensionifondiide indeksid

18. juuni
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Pensioniindeksid
EPI

106,491
0,09%

N   19. juuni

Tallinna Kaubamaja – viimane
kauplemispäev dividendiõigus-
like aktsiatega, dividend 1
krooni aktsia kohta
Eesti Telekom – dividendide (6
krooni aktsia kohta) väljamak-
se

R  20. juuni

statistikaamet – tööstustoo-
dangu tootjahinnaindeks,
ekspordi- ja impordihinnain-
deks, mai 03; tööstustoodangu
ja energia tootmine, mai 03

T   24. juuni

FedEx – majandustulemused

K   25. juuni

Goldman Sachs – majandustu-
lemused

N   26. juuni

Nike – majandustulemused

R  27. juuni

Marconi – majandustulemused
Tallinna Kaubamaja – dividen-
dide (1 kroon aktsia kohta)
väljamakse

E  30. juuni

statistikaamet – sisemajanduse
koguprodukt, I kvartal 03
Leedu – sisemajanduse
koguprodukt, I kvartal 03

ve oli 22,7 miljonit krooni, akt-
sia hind langes 0,16 protsenti,
287,12 kroonini.

Investeerimisportaalis LHV
käib elav arutelu Klementi akt-
siaemissiooni ja sellele järgne-
nud sündmuste üle.

Nimelt müüsid paljud Kle-
menti märkimistõendite oma-
nikud emissiooni korraldanud
Hansapanga soovitusel need
kiiresti maha. Kogu protsessi

ümber on tekkinud kahtlusi,
kas Hansapank käitus eetiliselt
ja isegi seaduslikult. Seega tehti
investoritele ettepanek märki-
da Klementi aktsiat, teades, et
see müüakse kohe maha. Mõni
heauskne väikeinvestor, kes
seda ei teadnud, jäi ootama
Hansapanga analüütikute poolt
välja pakutud 45kroonist akt-
sia hinnasihti. Pole välistatud,
et jäävadki ootama.

Harju Elekter
   -3,04%

Merko Ehituse aktsia on aasta algusega võrreldes
kallinenud 27 protsenti.

Merko Ehituse aktsia hind aasta algusest
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112,66 kr
18.06.03

Allikas: Tallinna börs

25.juunil on
Nordea Tervisejooksu
start Stroomi rannas.
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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, Moneyline Telerate’i põhjal

* sulgemishinnad, LVL, Riia börsi põhjal

* sulgemishinnad, LTL, Vilniuse börsi põhjal

* kella 18.00 seisuga, GBp, Moneyline Telerate’i alusel

* kella 18.00 seisuga, SEK, Moneyline Telerate’i alusel

* sulgemishinnad, EUR, Moneyline Telerate’i põhjal

USA börsid* 17.06.

Maailma väärtpaberiturud* 18.06.
Indeks viimane muutus aasta

eelmisest % kõrgeim madalaim

Helsingi börs* 18.06.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

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

hind % max min p/e

Stockholmi börs* 18.06.
aktsia sektor muut 52. nädala

hind % max min p/e

Londoni börs* 18.06.
aktsia sektor muut 52. nädala

hind % max min p/e

Vilniuse börs* 18.06.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Riia börs* 18.06.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Moskva kauplemissüsteem* 18.06.
aktsia sektor sulgemis- muut 52. nädala

hind % max min p/e

Lietuvos Telekomas ...... TE 1,30 4,84 1,30 0,75      -
Ekranas ......................... ET 5,00 -2,00 6,75 4,70      -

Ventspils Nafta ............. EG 1,00 -0,99 1,08 0,57      -

USA aktsiaturgude
populaarsus kasvab

18. juuni

86,59
+0,39%

* sulgemishinnad, USD, Moneyline Telerate’i põhjal

Oracle tõstis PeopleSofti
ülevõtmispakkumist 1,2
miljardi USD võrra, aktsia
hind kerkis taas üle 6%.

* indeksid kella 18.00 seisuga, Moneyline Telerate’i põhjal

Ameerika
Standard & Poors 500 ....................... 1 008,75 ................ -0,29 .......... 1 040,83 ............ 768,63
Toronto S&P TSX ............................... 7 095,66 ................ -0,36 .......... 7 385,77 ........ 5 678,28

Lääne-  Lõuna- ja Põhja-Euroopa
Pariis CAC40 ...................................... 3 203,84 ................. 0,10 .......... 4 048,79 ........ 2 401,15
London FTSE ..................................... 4 193,60 ................. 0,08 .......... 4 775,10 ........ 3 277,50
Oslo OSE All Share .............................. 138,26 ................ -0,48 ............. 158,92 ............ 105,22
Kopenhaagen KFX ................................ 217,45 ................. 0,35 ............. 249,92 ............ 166,75
Frankfurt DAX ..................................... 3 293,36 ................. 0,21 .......... 4 503,80 ........ 2 188,75
Madrid General ..................................... 729,25 ................. 0,19 ............. 765,35 ............ 561,20
Amsterdam AEX .................................... 305,22 ................. 0,23 ............. 449,90 ............ 217,80
Milano MIBTel ................................... 26 258,00 ................. 0,65 ........ 28 790,00 ...... 20 530,00

Kesk- ja Ida-Euroopa
Varssav WIG ..................................... 15 858,46 ................. 0,96 ........ 15 756,26 ...... 12 436,84
Budapest BUX .................................... 7 833,97 ................ -2,33 .......... 8 541,43 ........ 6 546,35
Praha PX50 ............................................ 533,00 ................ -3,55 ............. 582,60 ............ 404,40
Slovakkia SAX ....................................... 153,21 ................. 2,87 ............. 175,21 ............ 105,97
Moskva RTS-Interfax ............................. 494,23 ................ -0,26 ............. 497,83 ............ 305,56
Vilnius LITIN-10 .................................. 1 760,41 ................ -0,30 .......... 1 777,29 ........ 1 136,58
Riia RICI ................................................. 346,29 ................ -1,63 ............. 378,52 ............ 179,81
Viin ATX .............................................. 1 299,08 ................. 0,02 .......... 1 328,65 ............ 991,23

Aasia
Hongkong Hang Seng ....................... 9 970,30 ................ -0,60 ........ 10 983,72 ........ 8 331,87
Tokio Nikkei 225 indeks ..................... 9 092,97 ................. 0,66 ........ 11 050,69 ........ 7 603,76
Soul KOSPI ............................................ 675,75 ................. 0,16 ............. 827,49 ............ 512,30
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9323,02 1668,44 545,21

UES ............................... EG 0,25 -1,91 0,27 0,07 -
Lukoil ............................ EG 19,55 0,51 19,62 13,60 14,1
Rostelekom ................... TE 1,82 0,83 1,99 0,95 -
Surgutneftgaz ............... EG 0,42 -0,93 0,56 0,29 -

Adobe Sys Inc ............... TT 32,49 2,49 40,00 16,50 37,8
Advanced Micro Dev ..... ET 6,58 -0,45 11,18 3,10 -
Alcoa ............................. MT 26,60 1,22 33,80 17,62 45,9
Altera Corp .................... ET 17,28 -0,17 19,80 8,32 64,0
Altria Group Inc ............ MT 43,07 0,44 55,40 27,70 8,3
Amazon.com Inc ........... EK 35,84 0,00 36,68 12,26 -
American Express Co ... FV 44,01 -1,30 44,62 26,55 21,2
Amgen Inc ..................... FT 66,84 -0,98 67,50 30,57 -
AOL Time Warner Inc .... TN 15,89 0,57 17,89 8,70 -
Apple Computer Inc ...... AT 18,19 -0,44 20,63 12,72 -
Applied Materials Inc .... ET 15,77 0,58 21,73 10,26 197,1
AT&T Corp .................... TE 20,05 -4,80 28,88 13,45 -
Bellsouth Corp .............. TE 26,82 -0,22 32,75 18,32 17,5
Biogen Inc ..................... FT 46,96 -2,37 50,52 28,43 37,3
Boeing Co .................... MT 36,15 -0,71 45,28 24,73 23,3
Bristol Myers Squibb .... FT 28,86 2,78 28,29 19,49 27,5
Broadcom Corp ............ ET 25,68 -1,76 28,23 9,52 -
Brocade Comm Sys ...... ET 6,85 1,77 21,93 3,59 -
Campbell Soup ............ TO 26,10 -1,10 28,19 19,65 17,8
Caterpillar ..................... MT 57,76 -0,22 57,92 33,75 23,7
Check Point Soft Tech ... TT 21,17 2,77 22,20 10,37 21,0
ChevronTexaco ............ EG 74,31 -0,84 88,93 61,31 31,2

ABB Ltd ........................ MT 28,80 -3,36 86,00 9,00 -
Autoliv ........................... MT 209,00 0,48 233,50 154,50 -
Assa Abloy ................... MT 84,00 -1,18 134,00 67,00 23,8
Atlas Copco .................. MT 195,50 -0,51 226,00 137,50 -
AstraZeneca .................. FT 350,50 1,15 413,50 245,00 -
Electrolux ...................... MT 157,00 0,00 188,00 119,50 9,3
Ericsson Tel Lm ............. TE 9,05 2,26 12,86 2,96 -
ForeningsSparbanken .. FV 112,00 0,45 122,00 85,00 14,2

Hennes and Mauritz ..... MT 182,00 -0,55 198,50 147,00 26,5
Holmen AB ................... MP 220,00 2,33 250,00 200,00 9,0
Icon Medialab Int .......... TT 2,00 25,00 2,46 0,70 -
Investor .......................... FV 60,50 0,83 83,50 39,30 28,8
Pharmacia Corp ............ FT 371,50 0,00 439,50 286,50 -
Sandvik .......................... FV 211,00 0,72 233,00 174,00 15,4
Skandia ......................... FV 23,30 0,43 45,40 10,50 -
Skanska ........................ MT 44,80 -1,10 64,00 38,10 -
SKF ............................... MT 234,00 0,00 261,50 191,50 10,8

SEB ................................ FV 86,00 0,00 98,00 65,50 11,3
Securitas ....................... TN 85,50 0,59 195,00 67,50 19,8
Svenska Cellulosa SCA MP 280,00 -0,53 329,50 246,50 11,4
Svenska HandelsbankenFV 135,00 0,00 145,00 97,00 12,9
Tele2 AB ......................... TE 285,50 -0,17 297,00 126,00 189,1
TeliaSonera AB .............. TE 33,10 2,48 36,20 21,10 -
Volvo .............................. AU 174,50 0,29 194,00 124,00 52,9
WM Data ........................ TT 11,90 -3,25 18,80 5,50 -

Chiron Corp ................... TT 47,93 -2,18 49,00 26,38 35,0
Ciena Corp .................... ET 5,05 1,00 7,74 2,41 -
Cisco Systems .............. ET 17,98 0,01 18,20 8,12 39,1
Citigroup Inc .................. FV 45,56 0,71 45,24 22,95 16,8
Colgate Palmolive ........ MT 60,65 -0,38 60,88 44,05 26,7
Coca Cola ..................... TO 47,20 -2,07 57,50 37,01 27,6
Comcast Corp ............... TE 32,08 -1,78 32,86 16,40 -
DaimlerChrysler ............ AU 34,82 1,96 48,81 26,27 12,6
Delta Air Lines ............... TN 15,33 -1,10 22,57 6,10 -
Dell Computer ............... AT 32,25 0,00 32,78 21,90 37,5
Du Pont ......................... MT 44,02 -0,36 45,85 34,71 22,9
Eastman Kodak ............ MT 31,99 1,43 41,08 25,59 13,0
eBay Inc ......................... EK 101,77 0,12 103,48 50,22 101,8
EchoStar Comm ........... TE 35,71 -1,57 37,07 13,41 -
Electronic Arts Inc ......... TT 77,13 0,82 76,50 47,51 36,0
EMC Corp ..................... AT 10,33 -1,71 11,45 3,67 -
Exxon Mobil Corp ........ EG 37,67 -1,67 41,10 29,75 16,0
FedEx Corp ................... TN 64,50 -0,98 65,35 42,75 24,8
Flextronics Intl Ltd ......... ET 10,63 1,71 12,04 5,47 -
Ford Motor Co ............... AU 11,68 4,01 17,05 6,58 21,2
General Electric ............ MT 31,20 -0,45 32,98 21,30 21,1

General Motors ............. AT 39,14 5,47 57,49 29,75 7,2
Genzyme Corp .............. FT 47,68 -0,89 49,71 15,64 49,7
Gillette Co ..................... MT 32,89 -1,17 35,90 27,57 27,9
GlaxoSmithKline ............ FT 42,60 0,66 43,87 31,35 -
Hewlett-Packard ............ AT 21,64 1,22 22,80 10,75 -
Honda Motor ................. AU 19,49 1,78 23,10 15,47 8,4
Home Depot .................. JK 34,44 -0,06 38,90 20,10 21,7
Honeywell ..................... MT 28,58 -0,17 37,55 18,77 -
IBM ................................ AT 84,30 -0,24 90,40 54,01 26,8
IDEC Pharm Corp ......... FT 41,57 0,29 47,67 20,76 45,2
Intel Corp ....................... ET 21,45 -1,92 22,99 12,95 45,6
International Paper ....... MP 38,23 -1,09 44,26 31,35 67,1
Intuit Inc ......................... TT 48,37 0,52 55,04 33,30 46,1
JP Morgan Chase ......... FV 36,09 0,39 35,95 15,26 -
JDS Uniphase Corp ...... ET 3,92 1,29 4,71 1,58 -
Johnson & Johnson ..... MT 54,76 1,97 61,30 41,40 23,7
Juniper Networks .......... ET 13,18 0,08 14,95 4,15 -
Kraft Foods Inc ............. TO 33,47 -0,42 43,91 26,35 16,3
Kroger Co ...................... JK 16,31 2,07 20,75 11,00 9,9
Linear Tech Corp ........... ET 33,24 -0,18 37,62 18,92 46,8
Lowes Companies ........ JK 45,21 0,09 48,00 32,50 23,2

Barclays ......................... FV 4,73 1,23 5,61 3,10 14,0
British Airways ............... TN 1,63 -1,95 2,04 0,85 10,9
British Telecom .............. TE 2,04 -0,97 2,65 1,40 -
HSBC Holdings ............. FV 7,38 -0,54 7,94 6,24 16,6
Lloyds TSB Group ........ FV 4,73 -0,79 6,65 2,95 14,8

Marks and Spencer ....... JK 3,10 0,08 3,84 2,58 35,3
BP ................................. EG 4,38 0,98 5,64 3,49 15,3
Shell Trans & Trading ... EG 4,21 0,72 5,12 3,32 12,7
Unilever ........................ TO 5,48 0,83 6,40 4,58 8,7
Vodafone Group ............ TE 1,22 -0,81 1,35 0,78 -

Aldata Solution .............. TT 1,68 7,01 1,86 0,43 60,0
Comptel ......................... TT 0,93 1,09 1,97 0,68 -
Eimo ............................. MT 0,95 2,15 1,38 0,78 18,3
Elisa Comm. .................. TE 7,26 -2,42 8,37 4,46 -
Elcoteq Network ............ ET 10,51 -0,94 14,20 4,43 15,9
Elektrobit Group ............ ET 0,32 0,00 0,40 0,25 -
F Secure ........................ TT 0,69 -1,43 1,16 0,44 -
Nordea ........................... FV 4,47 0,45 5,85 3,32 -
Nokia ............................. TE 14,97 0,20 20,50 10,52 20,9
Novo Group ................... TT 2,40 0,00 3,99 2,08 10,9
Outokumpu .................. MT 7,85 -0,88 12,20 6,87 6,8
Pohjola Vakuutus .......... FV 22,99 0,00 22,99 22,26 8,8
Perlos ............................ MT 4,72 -0,63 8,43 2,96 -
Sampo ........................... FV 6,54 -0,91 8,66 5,05 10,4
Stonesoft ....................... TT 0,43 4,88 0,95 0,30 -
Stora Enso .................... MP 9,96 0,40 14,80 8,30 -
Teleste ........................... TE 2,95 -2,64 4,10 2,21 -
TeliaSonera AB .............. TE 3,65 3,40 4,15 2,57 -
Tietoenator .................... TT 15,70 -1,07 25,17 10,25 20,4
TJ Group ....................... TT 0,14 7,69 0,20 0,12 -
UPM Kymmene ............ MP 13,05 -0,53 21,50 11,05 6,2

Procter & Gamble ........ MT 91,89 -0,55 94,75 74,08 25,2
Qualcomm Inc ............... ET 33,77 0,26 42,89 23,21 52,8
RealNetworks Inc .......... TT 6,40 -1,66 9,29 2,68 -
RF Micro Devices Inc .... ET 5,67 12,93 13,50 4,55 -
SBC Communications .. TE 25,55 -1,16 33,40 18,85 10,1
Siebel Sys Inc ................ TT 11,07 -0,98 15,95 5,33 -
Sony Corp ..................... ET 29,50 1,48 53,60 23,16 32,2
Sun Microsystems ........ AT 5,26 0,10 6,50 2,34 -
Tellabs Inc ..................... ET 7,33 -1,35 10,11 4,00 -
Texas Instruments ......... ET 18,43 -0,05 27,60 13,10 -
Toyota Motor ................. AU 52,82 0,99 55,37 41,17 -
Wal-Mart Stores ............ JK 55,06 -0,34 58,88 43,72 29,8
Walt Disney Co ............. MT 21,14 2,27 22,19 13,48 39,9
Wells Fargo & Co .......... FV 51,80 0,00 52,99 41,50 15,2
Verisign Inc .................... TT 15,25 2,14 16,20 3,92 -
Veritas Software ............ TT 28,83 -0,35 30,71 10,30 96,1
Verizon Comm .............. TE 39,97 0,30 44,31 26,01 17,5
Viacom Inc ..................... TN 46,71 -1,14 48,13 29,79 35,9
Xilinx Inc ........................ ET 26,21 -0,15 31,00 13,50 72,8
Yahoo! Inc .................... MT 31,42 2,48 30,79 8,94 130,9

Lucent Technologies ..... TE 2,13 0,47 3,00 0,55 -
Maxim Intgr Products ... ET 35,30 -1,40 46,71 20,75 40,1
McDonald’s ................... TN 22,20 0,00 30,28 12,12 28,1
MedImmune Inc ............ FT 38,71 -2,57 42,09 20,37 77,4
Merck & Co ................... FT 62,37 2,58 61,32 38,50 19,6
Merrill Lynch & Co ......... FV 48,90 1,47 49,20 28,21 17,8
Microsoft Corp .............. TT 25,96 2,24 29,48 20,70 29,3
Millennium Pharm Inc ... FT 16,68 -3,02 18,36 6,24 -
3M Company ................ MT 130,08 -0,31 136,75 108,20 25,4
Morgan Stanley ............. FV 49,67 0,20 49,99 28,80 18,0
Motorola Inc .................. TE 8,93 1,82 16,98 7,30 -
Nextel Comm ................ TE 16,60 4,76 15,96 2,50 6,6
Novell Inc ....................... TT 3,65 -1,88 3,99 1,57 -
Office Depot .................. JK 15,00 1,42 18,09 10,28 15,2
Oracle Corp ................... TT 13,35 -2,21 14,00 7,30 31,0
Palm Inc ......................... AT 16,06 -1,17 36,40 9,00 -
PanAmSat Corp ............ TE 19,55 -0,86 24,38 12,60 30,5
Paychex Inc ................... TN 30,82 -0,13 34,41 20,39 40,0
Pepsico Inc ................... TO 44,88 -1,36 52,00 34,00 23,1
Pfizer Inc ........................ FT 36,18 4,57 37,04 25,13 23,6
PMC Sierra Inc .............. ET 12,40 1,64 13,50 2,70 -

Tõnis Oja  
tonis.oja@aripaev.ee

USA aktsiaturud lõpetasid tei-
sipäeval positiivselt, S&P 500
indeks kerkis aasta kõrgeimale
tasemele.

Huviorbiidis olid tuntud
kaubamärgid, nagu Pfizer, mil-
le aktsia hind kerkis üle 4,5%,
mis aitaski S&P 500 indeksil
tõusta 0,11 protsendi võrra,
1668,44 punktini. Nii kõrge oli
indeks viimati möödunud aas-
ta 19. juunil. Kuid paljud in-
vestorid on muutunud ettevaat-
likuks, sest hinnad on tõusnud
juba küllalt kõrgele.

“Esmaspäevane tõus oli suu-
repärane ja teisipäevased mak-
romajandusuudised olid kasu-
mivõtmiseks liiga head, aga
edasist tõusu on raske säilita-
da,” lausus uudisteagentuurile
Reuters investeerimisfirma
LibertyView president Rick
Meckler.

Kolme kuuga on S&P 500
indeks kerkinud 26 protsenti.
Majanduslehe The Wall Street
Journal andmetel on maakleri-
koha hind New Yorgi börsil ker-
kinud 1,825 miljoni dollarini
võrrelduna 1,5 miljoni dollari-
ga märtsis. See tõendab samu-
ti, et börsitehingute populaar-
sus kasvab. Dow Jonesi töös-
tuskeskmine kerkis 0,04 prot-
senti, 9323,02 punktini, mis on
indeksi 11 kuu kõrgeim tase.
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PeopleSoft Inc
USD

Tehnoloogiasektori ettevõtete
hinnaliikumist peegeldav
Nasdaqi koondindeks kerkis
0,11 protsenti, 1668,44 punk-
tini ehk kõrgeimale tasemele
alates möödunud aasta maist.

Oracle tõstis oma pakkumist
tarkvarafirma PeopleSoft vae-
nulikuks ülevõtmiseks 1,2 mil-
jardi dollari võrra, 6,3 miljardi
dollarini. PeopleSofti aktsia
hind kerkis 6,46 protsenti,
18,26 dollarini.

Eile alustasid USA aktsiatu-
rud langusega, sest pankade
kehvad tulemused andsid põh-
juse kasumivõtmiseks.
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Euroopa suurim
pank koondab
Varade mahult Euroopa suu-
rim pank, Ðveitsi UBS plaa-
nib koondada Euroopas
enam kui 15% investeeri-
mispanganduse töötajatest,
edastas Bloomberg.

Koondamiste põhjuseks
on asjaolu, et aktsiamüügist
ja ühendamistest ning üle-
võtmistest saadav käive vä-
heneb.

Asjaga lähedalt seotud ini-
meste sõnul saab 600st
Euroopa investeerimispan-
ganduse töötajast koonda-
misteate rohkem kui 90. UBS
Londoni pressiesindaja keel-
dus igasugustest kommen-
taaridest.

Esmaste aktsiaemissiooni-
de (IPO) korraldamine on
langenud viimase 24 aasta
madalaimale tasemele ja ühi-
nemised on 2000. aastast
alates vähenenud 70%. See-
tõttu on väärtpaberifirmad
maailmas koondanud enam
kui 100 000 töökohta.

Aprillis koondas UBS 95
väärtpaberitega seotud töö-
kohta New Yorgis ja Ðveitsis,
nende seas 70 New Yorgi in-
vesteerimispanganduse töö-
tajat.

Oracle tõstis
pakkumist
Tarkvaragigant Oracle tõstis
oma pakkumist tarkvarafir-
ma PeopleSoft vaenulikuks
ülevõtmiseks 1,2 miljardi
dollari võrra, 6,3 miljardi
dollarini.

Oracle pakub uudistepor-
taali CBSMarketWatch and-
metel PeopleSofti aktsionä-
ridele nüüd 19,50 dollarit
aktsia kohta, mis teeb kogu
aktsiapaki summaks 6,2 mld
dollarit (82 mld kr). 6. juu-
nil pakkus Oracle PeopleSofti
eest 16 dollarit aktsia kohta
ehk kogu firma eest kokku
5,1 mld dollarit.

Kodak langetas
kasumiprognoosi
Maailma juhtiv fotofilmide
tootja Eastman Kodak tõdes,
et teise kvartali tegevuska-
sum jääb varasematele
ootustele kõvasti alla, edas-
tas finantsportaal CBSMar-
ketwatch.

Kodak tõdes, et seniseid
ootusi ei suudeta täita, sest
Aasias on müük olnud sur-
mava kopsuviiruse SARS tõt-
tu oodatust kehvem. Lisaks
on ettevõte kandnud märki-
misväärseid restruktureeri-
miskulusid.

Kodak teatas, et ootab vä-
hemalt aasta kestnud tege-
vuste tegevuskasumiks teises
kvartalis 25–35 USA senti
aktsia kohta. Varem lootis et-
tevõte kvartali kokkuvõttes
aktsia kohta teenida 60–80
USA senti.
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Pollster criticises Centre Party’s
chairman for lack of clarity on EU

Andrus Saar, chairman of Saar
Poll, writes in Äripäev that the
lack of clarity of Edgar Savisaar,
chairman of Centre Party, on EU
is confusing.

“Since only three months re-
main until the EU referendum,
it is high time that the politi-
cians take a clear position on
this issue. Lack of clarity in such
an important issue is simply
unethical,” writses Saar.

Saar adds that it is naïve to
think that Savisaar’s position on
EU accession is only his per-

sonal issue. “His views do not only influence many Centre
Party voters, but also have wider repercussions. The num-
ber of Eurosceptics is surely growing faster than that of
Eurooptimists,” said Saar. BBN

MicroLink sells its PC assembly plants
MicroLink, the largest IT firm in Baltics, has sold its PC
assembly subsidiaries in Estonia and Latvia.

The company said that these transactions were part of
MicroLink long-term strategy to focus in the future solely
on complex IT solutions for medium and large corporate
customers, manufacturing of data communication equip-
ment new media.

The price of the transactions has not been disclosed.
MicroLink Arvutid in Estonia was purchased by its man-

agement, led by current MicroLink’s board member Aivar
Paalberg. BBN

Hotel Viru signs operating contract
with Finnish group Sokos Hotels
Hotel Viru, the largest hotel in
the Baltic countries, will merge
into one of Scandinavia’s larg-
est hotel chain Sokos on 1 Sep-
tember.

The hotel will be operated
by AS Sokotel, subsidiary of
Sokotel OY, announced Yrjö
Vanhanen, managing director
of AS Hotell Viru.

Yrjö Vanhanen said that the
owners of Hotel Viru and own-
ers of Sokos Hotels, SOK, have
reached an agreement that So-
kos will become the operator
of Hotel Viru from 1 September 2003.

Vanhanen added that there was close cooperation be-
tween Hotel Viru and the Sokos hotel chain for already ten
years and that the merger into Sokos chain was a natural
and mutually beneficial development in this direction.

“For Hotel Viru, membership in one of Scandinavia’s
largest hotel chains would open up new sales opportunities
for the hotel, new career opportunities for the staff and
direct access to knowhow of one of the largest hotel groups,”
said Vanhanen in comment to the deal. Under the contract,
Sokos Hotels would be entitled to use the Hotel Viru brand
and the hotel would be renamed Sokos Hotel Viru.

Hotell Viru ended 2002 with a profit of 67.2 million
kroons at revenues of 193.8 million kroons. Average occu-
pancy rate was 70 percent in 2002. According to turnover
of accommodation services sold in 2002, Hotel Viru is the
leader of the Estonian hotel market with a market share of
21 percent. BBN

Kommertspankade intressitooted

* 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 ............................................ 1,00 ................................................... 2,20 .......... 2,25 ............. 2,30 ............. 2,70 .............. 3,10 ............. 3,50 ........... 4,00 ........................... 1000
Nordea Pank .......... kuni 2,10 (vt tabel ülal) ............................................................ 2,10 .......... 2,11 ............. 2,12 ............. 2,15 .............. 2,20 ............. 2,25 ....................................... 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
Tavid Valuutavahetus – Aia tn 5, Tallinn tel 627 9900, GSM 1771, www.tavid.ee
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

Tõnis Oja
tonis.oja@aripaev.ee

Nafta hind langes eile Rahvus-
vahelisel Naftabörsil Londonis,
sest analüütikute ennustuste
kohaselt kasvasid bensiini lao-
varud möödunud nädalal kol-
mandat järjestikust nädalat.
Naftatöötlusettevõtted tööta-
vad Ameerika Ühendriikides
täie vaardiga. Eelmisel  nädalal
oli naftatöötlustehastel kasutu-
ses 96,6% võimsusest, üle-eel-
misel koguni 98%.

Ameerika Ühendriigid on ka
maailma suurim nafta ja nafta-
saaduste tarbija. Seetõttu jälgi-

Naftatehased
töötavad täie hooga

Rahaturu intressid   18.06.
tähtaeg Euribor Talibor Talibid

Forward-tehingute kursid Eesti pankades 18.06.

Eesti Pank                18.06.
valuuta tähis EEK

18.06.* ........ 62,25 .................... 687,00
17.06. .......... 61,50 .................... 685,00
16.06. .......... 60,10 .................... 684,00

17.06. ....... USD/t .......... 26,67 ........... 230,75 ................ 143,00 ............. 272,00 ........ 240,25
16.06. ....... USD/t .......... 26,65 ........... 229,75 ................ 137,00 ............. 289,00 ........ 239,25
13.06. ....... USD/t .......... 26,39 ........... 227,25 ................ 137,50 ............. 289,00 ........ 236,50
12.06. ....... USD/t .......... 27,22 ........... 238,00 ................ 145,00 ............. 289,00 ........ 246,50

18.06. ........................... 4,5700 ....... 662,00
17.06. ........ 362,75 ...... 4,6150 ....... 664,00
16.06. ........ 358,30 ...... 4,5900 ....... 670,00

alumiinium ..... USD/t ...... 1400,5 ...... 1401,0
nikkel ............. USD/t ...... 8710,0 ...... 8715,0
plii .................. USD/t ........ 474,0 ........ 474,5
tina ................. USD/t ...... 4675,0 ...... 4680,0
tsink ............... USD/t ........ 816,5 ........ 817,0
vask ............... USD/t ...... 1728,0 ...... 1728,5

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 ............. 1,00 .......... 1,05 .......... 1,10 ........ 1,15 ........ 1,25 ......... 1,50 ........................................ 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 .................. 0,95 .......... 1,00 .......... 1,05 ........ 1,10 ........ 1,15 ......... 1,90 ....... 600 USD ................ 1,90 ............ 1,90 .......... 1,90 .......... 1,90 .......... 1,90 ......... 1,90 ........... 640 EUR
Hansapank ................ - ................ - ............... 1,05 ........ 1,10 ........ 1,15 ......... 1,40 ....... 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 ............ 0,60 .......... 0,60 .......... 0,60 ........ 0,60 ........ 0,80 ......... 0,60 ...... 5000 EEK ................ 2,00 ............ 2,00 .......... 2,00 .......... 2,00 .......... 2,00 ......... 2,00 ......... 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

London (IPE)

Nafta 26,50
USD/barrel
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Börsikaubad
Kütused Rotterdami sadamates
kuupäev ühik toornafta* kerge kütteõli masuut bensiin 95 diislikütus

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

Värvilised metallid (18.06.)
metall ühik ost müük

Põhivaluutade kursid* 18.06.

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

Läti, Leedu ja Vene valuuta kursid 18.06.
RUB RUB LTL LTL LVL LVL

ost müük ost müük       ost müük

*brenti segu Londoni rahvusvahelisel naftabörsil (USD/barrel)

*1 LB – 453,59 g, * kell 17 seisuga

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

1 kuu ............... 2,1620 2,6300 2,1300

2 kuud ............ 2,1530 2,6600 2,1600

3 kuud ............ 2,1410 2,6900 2,1900

6 kuud ............ 2,0670 2,7600 2,2600

9 kuud ............ 2,0190 2,8100 2,3100

12 kuud .......... 1,9910 2,8100 2,3500

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 .......... 13,2489 ........ 13,2832 .......... 15,6450 ...... 15,6470 ......... 1,7247 ........ 1,7327
1 nädal .............. 16 ................. 40 .................... -7 ............... 14 ................. -5 ................ -1
1 kuu ................. 79 ............... 188 .................. -38 ............... 64 ............... -18 ................ -5
3 kuud ............. 228 ............... 587 ................ -121 ............. 201 ............... -48 .............. -11

spot .......... 13,1779 ........ 13,5149 .......... 15,6020 ...... 15,6935 ......... 1,1546 ........ 1,1901
1 nädal .............. 17 ................. 32 .................... -5 ................. 9 ................. -3 ................ -1
2 nädalat ........... 35 ................. 63 .................. -10 ............... 18 ................. -6 ................ -2
3 nädalat ........... 52 ................. 95 .................. -16 ............... 27 ................. -8 ................ -4
1 kuu ................. 92 ............... 156 .................. -23 ............... 40 ............... -12 ................ -8
2 kuud ............. 192 ............... 323 .................. -43 ............... 86 ............... -25 .............. -15
3 kuud ............. 310 ............... 509 .................. -40 ............. 151 ............... -36 .............. -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 .......... 13,2386 ........ 13,2486 .......... 15,6455 ...... 15,6475 ......... 1,7143 ........ 1,7151
1 nädal ..... 13,2414 ........ 13,2430 .......... 15,6461 ...... 15,6502 ......... 1,7139 ........ 1,7149
1 kuu ........ 13,2510 ........ 13,2580 .......... 15,6480 ...... 15,6486 ......... 1,7129 ........ 1,7146
3 kuud ...... 13,2811 ........ 13,3001 .......... 15,6465 ...... 15,6813 ......... 1,7109 ........ 1,7138
6 kuud ...... 14,0386 ........ 13,3586 .......... 15,6621 ...... 15,7137 ......... 1,7082 ........ 1,7136
9 kuud ...... 13,3536 ........ 13,4136 .......... 15,6705 ...... 15,7462 ......... 1,7080 ........ 1,7157
12 kuud .... 13,3836 ........ 13,4636 .......... 15,6749 ...... 15,7746 ......... 1,7055 ........ 1,7152

Väärismetallid*
kuupäev kuld hõbe plaatina

18.06.* ........ 198,90 ....................... 6,50
17.06. .......... 198,40 ....................... 6,50
16.06. .......... 199,50 ....................... 6,56

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

Austraalia dollar ......... AUD .... 8,932478000

Bulgaaria levi .............. BGN .... 8,039165000

Euro ............................ EUR .. 15,646640000

Hiina juaan (renminbi) CNY .... 1,607775000

Hongkongi dollar ....... HKD .... 1,706329000

IMF arveldusühik ........ SDR .. 18,905000000

Jaapani jeen (yen) ...... JPY .... 0,112396900

Kanada dollar ............. CAD .... 9,925584000

Küprose nael .............. CYP .. 26,694310000

Leedu litt ....................... LTL .... 4,531580000

Läti latt ......................... LVL .. 23,760800000

Malta liir ...................... MTL .. 36,513720000

Norra kroon ................ NOK .... 1,915454000

Poola zlott .................... PLN .... 3,571452000

Rootsi kroon ............... SEK .... 1,729358000

Rumeenia lei ............... ROL .... 0,000408945

Shveitsi frank .............. CHF .. 10,145420000

Singapuri dollar .......... SGD .... 7,694264000

Slovakkia kroon ......... SKK .... 0,377018300

Sloveenia talaar ............ SIT .... 0,066947900

Suurbritannia nael ...... GBP .. 22,372120000

Taani kroon ................. DKK .... 2,107375000

Tshehhi kroon (koruna)CZK .... 0,498753200

Türgi liir ........................ TRL .... 0,000009401

Ukraina grivna ............ UAH .... 2,494210000

Ungari forint ............... HUF .... 0,059338530

USA  dollar ................. USD .. 13,307230000

Uus-Meremaa dollar .. NZD .... 7,790718000

Valgevene uus rubla .. BYR .... 0,006462644

Venemaa rubla ........... RUB .... 0,438044000

Kuld (EEK/oz) ............. XAU 4816,552000000

Sampo Pank ........ 13,1779 ....... 13,5149 ............. 15,6020 ..... 15,6935 ............ 1,7087 .... 1,7439
Krediidipank ......... 13,2042 ....... 13,3369 ............. 15,6040 ..... 15,6900 ............ 1,7189 .... 1,7362
Ühispank .............. 13,1884 ....... 13,3426 ............. 15,6000 ..... 15,6940 ............ 1,7183 .... 1,7383
Tallinna Äripank .... 13,2790 ....... 13,4036 ............. 15,6232 ..... 15,6701 ............ 1,7200 .... 1,7359

Sampo Pank ........ 13,0778 ....... 13,6151 ............. 15,5550 ..... 15,7250 ............ 1,6914 .... 1,7526
Krediidipank ......... 13,1640 ....... 13,3900 ......................... - ................. - ............ 1,7030 .... 1,7360
Ühispank .............. 13,1397 ....... 13,3638 ............. 15,5700 ..... 15,6995 ............ 1,7036 .... 1,7408
Tallinna Äripank .... 13,2212 ....... 13,4146 ............. 15,5903 ..... 15,6811 ............ 1,6890 .... 1,7374
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14,5
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17,5

050301110907

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4

050301110907

13,307
2,067+0,81%

18.06.

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

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

Ühispank ...... 2,3250 .......... 2,5050 .......... 3,5251 .......... 3,5945 .......... 1,6755 ........... 1,7266

Muude valuutade kursid 18.06.

Sampo Pank (ülek) ...... 0,4332 ....... 0,4403 ........ 4,5135 ....... 4,5500 ..... 23,5473 ..... 23,9305
Krediidipank (sular) ...... 0,4360 ....... 0,4520 ........ 4,4950 ....... 4,5770 ..... 23,4960 ..... 23,9710

(ülek) ...... 0,4341 ....... 0,4396 ........ 4,5157 ....... 4,5474 ..... 23,5600 ..... 23,9100
Ühispank (sular) ................ - ................. - ........ 4,4760 ....... 4,5800 ..... 23,3499 ..... 23,9359

(ülek) ...... 0,4335 ....... 0,4395 ........ 4,5157 ....... 4,5474 ..... 23,5326 ..... 23,9121
Tallinna Äripank (ülek) ...... 0,4347 ....... 0,4437 ........ 4,5087 ....... 4,5587 ..... 23,6625 ..... 23,9298

(sular) ...... 0,4357 ....... 0,4611

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

Yrjö Vanhanen.

For more on these and other stories
go to www.balticbusinessnews.com

* kell 17 seisuga

86.59
+0.39%

680,08
678,71

690,19

686,02 686,30

18.0617.0616.0613.0612.06

+0.04%

Andrus Saar.

vad turud sealseid tarbimis-
numbreid ning laoseisu hoole-
ga.

4. juulil (USA iseseisvuspäe-
val) kasvab reisimine Ameeri-
ka Autoassotsiatsiooni (AAA)
ennustuse kohaselt viimase
üheksa aasta kõrgeimale tase-
mele.

USAs reisib sel nädalavahe-
tusel üle 50 miili (80 km) 37,4
miljonit inimest, kellest 32,6
miljonit sõidab (1,9% rohkem
kui möödunud aastal) ja 4,3
miljonit lendab (2,3% vähem),
teatas uudisteagentuur
Reuters.
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JUHTKIRI

Eestil on suur makromure – jooksev-
konto rekordiline puudujääk 5,8 mil-
jardit krooni esimeses kvartalis. Seda
võib hinnata umbes ühele viiendikule
sisemajanduse koguproduktist. Ehkki
meile endile võib elu endiselt ilus pais-
ta, on muu maailma analüütikud selle
numbri üle nähtavasti kimbatuses.

Kui näiteks kaupluses tekib puudu-
jääk, siis on see kellegi süül tekkinud ja
keegi peab vastutama. Riigi mastaabis
ei ole siiski keegi ligi kuut miljardit va-
rastanud, vaid puuduolev raha paikneb
ühel teisel kontol, kapitali- ja finants-
kontol.

Peamiselt just sellel kontol paikneb
Eestisse tehtud investeeringute raha. Kui
palju on investeeritud näiteks uute kau-
banduskeskuste püstitamiseks, ja neid
tuleb veelgi juurde – panus on tehtud
inimeste ostujõu kasvule Euroopa Lii-
dus.

Investeeringu tegemise käigus muu-
tub raha algul aga ehitusmaterjalideks
ja seadmeteks, mis on paljuski import.
Veidi lihtsustatult võib öelda, et välisin-
vesteeringute raha on läinud impordi-
le, millega tekib maksebilansi ühele reale
suur pluss ja teisele reale suur miinus.

Eestit ei oota võlavangla,
sest kogu raha on alles

Ent miks on investeeringud plahva-
tuslikult kasvanud? Sellel on mitu põh-
just. Kunagi pole laenuraha nii odav
olnud kui praegu. Kui laenu abil inves-
teerida, siis pigem ikka siis, kui sama
investeering odavamalt kätte tuleb.
Kommertspangad saavad soodsat lae-
nu võimaldada, kuna nende endi ra-
hastamisallikad on samuti
soodsad – Euroopa Keskpank
on langetanud keskse intres-
simäära, Euribori rekordma-
dalale.

Euroopa Liit. Hulgaliselt
on Eestisse investeeritud see-
tõttu, et tõenäoliselt ühineb
Eesti järgmisel aastal Euroo-
pa Liiduga. Siin võib viidata
kas või intensiivsele kinnisvaraarendu-
sele. Eeldatakse, et büroopindade, era-
mute ja eriti maa hind tõuseb.

Samas tähendab ühe büroohoone või
elumaja püstipanek paratamatult im-
portseadmete ja -materjalide, vahel ka
importtööjõu kasutamist, nagu Narva
Elektrijaamade energiaplokkide reno-
veerimisel, mis kõik mõjuvad halvasti
jooksevkontole.

Euroopa Liidul ja investeeringutel on

teinegi aspekt: ettevõtjad olid sunni-
tud investeerima euronormide täitmis-
se, et mitte tegevust sootuks lõpetada.
Me ei tea, kui palju on kokku investee-
ringud nõuetekohastesse kraanikaussi-
desse ja töörõivakappidesse. Me pea-
me lootma, et nn euronõuete täitmine,
üldse investeerimine aitab lähemal ajal

suurendada Eesti eksporti.
Samas tuleb tõdeda, et kui me
ise suudame jooksevkonto
suure puudujäägi ära põhjen-
dada, võib see välisanalüüti-
kutele ikkagi pinnuks silmas
olla. Seetõttu ei saa välistada
mõne usaldusreitingu lange-
mist. Olukord ei ole siiski pä-
ris sama kui majanduslikult

kuumal 1997. aastal, mil üleüldise
eufooria tõttu rändas laenuraha otse-
joones börsile. Mingi paralleeli võib
tõmmata kinnisvarasektoriga, ehkki
viimases spekuleerida on tunduvalt
aeganõudvam kui börsil. Seetõttu on
kiire krahhi oht väiksem. Üsna palju
oleneb ka 14. septembri referendumi
tulemustest. “Ei” tähendab kindla pea-
le majanduslikku jahutust, “jah” aga
investeeringute hoogustumist.

TAUSTAINFO

Jätkuvalt nõrga ekspordinõudluse ja tugeva impordi-
nõudluse tulemusena suurenes Eesti 2003. aasta I kvartali esi-
algse maksebilansi jooksevkonto puudujääk võrreldes 2002. aasta
sama perioodiga nii absoluutväärtuselt kui suhtena oodatavasse
sisemajanduse koguprodukti (SKP), moodustades vastavalt 5,8
miljardit krooni ja viimase nelja kvartali baasil 14,4% SKP suhtes.

Defitsiidi suurenemise põhjused olid endised – väliskauban-
dusbilansi puudujäägi jätkuv kasv ja tavapärasest väiksem tee-
nuste bilansi ülejääk. Jooksevkonto puudujäägi põhiliseks finant-
seerimisallikaks oli otseinvesteeringute netosissevool, mis kattis
sellest ligi kolm neljandikku. Maksebilansi reservid suurenesid
0,7 miljardi krooni võrra.
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Jooksevkonto puudujäägi peamise põhjustaja – välis-
kaubandusbilansi – defitsiit suurenes võrreldes 2002. aasta
sama perioodiga 1,8 miljardi krooni võrra, moodustades 5,7 mil-
jardit krooni ehk 21,7% SKP suhtes (2002. aastal 16,1%). Vaata-
mata Eesti peamiste kaubanduspartnerite jätkuvalt nõrgale ma-
janduskonjunktuurile ning tänavu talvistele rasketele klimaatilis-
tele oludele kasvas kaupade eksport 8%.

Suurenemine toimus põhiliselt puidu ja puidust valmistatud
toodete, mineraalsete toodete ning masinate ja seadmete arvel.
Import kasvas püsivalt kõrge sisenõudluse tulemusena ligi 17%,
suurenedes vabaks ringluseks sisseveetud kaupade arvel ning eel-
kõige kapitalikaupade ja transpordivahendite osas.

Raskete talveolude tõttu suurenes ka mineraalsete toodete
(kütuste) sissevedu. Töötluskaupade osa nii ekspordis kui impor-
dis oli stabiilne, moodustades vastavalt ligi kolmandiku ja viien-
diku. 60% töötluskaupadest olid masinad ja seadmed ning 20%
garderoobikaubad. Eesti peamisteks väliskaubanduspartneriteks
olid Euroopa Liidu riigid. Nende osa Eesti ekspordis kasvas 71
protsendini, impordis aga kahanes 62 protsendile. Impordi puhul
võis täheldada kaubanduse aktiviseerumist Kesk- ja Ida-Euroopa
ning SRÜ riikidega.
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Rekordiliselt väikseks kujunes teenuste bilansi üle-
jääk, mis moodustas 0,8 miljardit krooni ning kattis väliskau-
banduse puudujäägist vaid 14% (varasematel perioodidel kesk-
miselt 60%). Peamised põhjused olid rasketest jääoludest tingi-
tud meretransporditeenuste ülejäägi vähenemine 0,3 miljardi
krooni võrra ning ehitusteenuste jätkuv sisseostmine seoses re-
konstrueerimistöödega energeetikasektoris (puudujäägi kasv ligi
0,7 miljardit krooni).

Teenuste eksport kokku vähenes 2002. aasta I kvartaliga võr-
reldes 2%, import aga suurenes ligi 9%. Teenuste bilansi käibest
moodustasid 75% veo- ja reisiteenused.
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Kapitali- ja finantskonto positiivne saldo moodustas
5,6 miljardit krooni, millest 75% langes otseinvesteeringute
netosissevoolu arvele (2002. a samal perioodil 44%).

Otseinvesteeringute netosissevool oli 4,2 miljardit krooni ehk
ligi 2,5 korda suurem kui 2002. a samal ajavahemikul. Mitteresi-
dendid tegid Eestisse otseinvesteeringuid 4,6 miljardi krooni eest
ja residentide otseinvesteeringud välismaale moodustasid 0,4 mil-
jardit krooni.
Allikas: Eesti Pank, http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioo-

nid/seeriad/teabeleht/teabeleht03/_0003.pdf?objId=312422

Eesti Pank 2003. aasta
I kvartali maksebilansist

Välisinvestee-
ringute raha on
läinud impordi-
le, millega tekib
bilansi ühele
reale suur
pluss ja teisele
suur miinus.
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Eesti Pank
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Edgar Savisaare hoiaku avali-
kustamine Euroopa Liidu suh-
tes (ei seda ei teist, pigem ikka
teist) vähem kui kolm kuud
enne euroreferendumit püsti-
tas mitu päris huvitavat küsi-
must. Alates taaskord pärimi-
sest, kuivõrd on poliitik oma
tegevustes vaba, ehk kas ta võib
end vabal ajal silmini täis juua,
sest see on tema eraeluline seik.

Millist elu hakkab juhtpolii-
tiku seisukoht elama Eesti ava-
likkuses? Sellele vastamiseks
esmalt sotsioloogiline vaate-
nurk situatsioonist enne euro-
referendumit Eestis. Seda oleks
kõige parem analüüsida võrrel-
duna olukorraga teistes kandi-
daatriikides. Võrdlusena kasu-
tan kümnes Euroopa Liidu kan-
didaatriigis regulaarselt korral-
datud Eurobaromeetri tüüpi
avaliku arvamuse uuringute tu-
lemusi.

Eesti avalik arvamus
kõige pessimistlikum
Eesti avalik arvamus Euroopa
Liidust on teiste kandidaatrii-
kide elanikkonnaga võrreldes
olnud püsivalt kõige pessimist-
likum. Eesti avalikkus näeb
enim igasuguseid hirme, nega-
tiivseid järelmeid olukorraks,
kui Eesti peaks saama Euroopa
Liidu liikmeks.

Eesti elanike hinnangud
oma informeeritusele Euroopa

Kuivõrd vaba on oma
tegevuses poliitik?

Liidu laienemisest ja Eesti ette-
valmistustest selleks protsessiks
teiste kandidaatriikide elanike
omadega võrreldes on kõige
madalamad. Ausalt öeldes ka
reaalne faktoloogiline infor-
meeritus – näiteks, kas inime-
sed on kuulnud ühest või tei-
sest institutsioonist – ei võimal-
da meil end heas valguses pais-
ta lasta. Eesti elanike teadmi-
sed ei ole küll kõige kesisemad,
kuid kipuvad jääma viimasesse
kolmandikku. Üldine huvi
Euroopa Liidu kui teema vastu
on teistega võrreldes Eestis sa-
muti kõige nigelam.

Väga pikka aega on Eesti ela-
nike toetus Euroopa Liitu astu-
misele olnud teiste riikidega
võrreldes kõige väiksem (viima-
se paari kuu jooksul käib vii-
mase koha pärast heitlemine
Lätiga). Vastaste arv pole Ees-
tis olnud küll kõige suurem,
kuid teiste riikidega võrreldes
on Eestimaa elanike hulgas
enim neid, kes pole veel oma
otsust teinud.

Eesti elanikkond on kehvas-
ti informeeritud, otsustamatu-
te osakaal hiigelsuur. Kellele on
selline olukord kasulik? See
võib osutuda tulutoovaks nii
europooldajatele kui ka -vastas-
tele. Esimestele seetõttu, et jä-
relejäänud lühikese aja jooksul
saab korraldada võimsa emot-
sionaalse jah-kampaania, kus
argumentidel puudub roll. Sa-
mavõrd võimsalt võiksid esine-
da eurovastased. Nende pärus-
maa on veidi laiem: töötada kas
argumentidega või siis hirmu
tekitajatena, mis pingelises olu-
korras mõjub päris hästi. Tin-

gimustes, mil elanikkond on
halvasti informeeritud ja ta ei
ole saanud mõistlikke vastuseid
põhimõttelistele küsimustele
Eesti tuleviku kohta – kas
Euroopa Liidus või väljaspool
seda –, võib kogenud ja ettenä-
gelikul poliitikul sündida idee
seda olukorda enda kasuks pöö-
rata. Ta võib haarata endale po-
sitsiooni, mida paljud ei ole ris-
kinud võtta.

Hämamisega
eurovastaste liidriks
Eestimaa elanikel tuleb euro-
referendumil teha lähima 50
aasta kõige olulisem otsus. Po-
liitikute kohus on aru anda,
miks nad on kunagi kirjutanud
alla Euroopa Liitu toetavatele
dokumentidele või pole seda
teinud. Kolm kuud enne euro-
referendumit peavad poliitikud
oma valijatele seda selgitama,
häma sedavõrd olulises küsi-
muses oleks ebaeetiline. Kuid
huvitav küll, hämamisega võib
hetkel saada eurovastaste tun-
nustatud/tunnustamata, soovi-

Andrus Saar
sotsioloog,
Saar Polli juhatuse
esimees

tud/soovimatuks liidriks. Mui-
de, paari aasta tagune uuring
näitas, et poliitikuid peab ela-
nikkond kõige vähem usaldus-
väärseteks tegelasteks Euroopa
poliitika selgitamisel.

Kuid oleks päris naiivne ar-
vata, et karismaatilise poliitiku
situatsiooni kompav seisukoht
kuulub ainult talle ning et tema
hoiak Euroopa Liidu suhtes
oleks sügavalt eraeluline seik.
Tema seisukoht ei mõjuta ainu-
üksi Keskerakonna valijaid,
vaid on palju laiema mõjuga.
Eurovastaste arv kasvab kind-
lasti hoogsamalt kui europool-
dajate oma.

Möödunud aasta oktoobris
oli Eestis 21% neid, kes päris
kindlalt lubasid eurorahvahää-
letusest osa võtta (10pallilisel
osaluse skaalal vaadeldi vaid
neid, kelle osalus oli päris kin-
del – 10 palli), neist omakorda
62% hääletanuks Eesti Euroo-
pa Liitu astumise poolt. Mai-
kuus kasvas mõnevõrra nende
arv, kes päris kindlasti kavatse-
vad referendumil osaleda, kuid
toetus pole sellest kasvanud.

KOMMENTAAR � Lobistide tegevus Brüsselis

Aastal 1995 toimunud Euroo-
pa Ühenduse laienemisel tõid
Soome, Rootsi ning Austria lii-
tu eelkõige keerukust. Brüsseli
põllumajanduslobistide katus-
organisatsiooni Copa-Cogeca
peasekretär Daniel Guéguen
tunnistas, et pärast Soome ja
Rootsi liitumist muutus Euroo-
pa Liit juhitamatuks.

Nüüd, seoses uue laienemi-
sega tõuseb juhitamatuse aste
veelgi, sest ühise laua taga põr-
kuvad aina erinevamate kul-
tuuride, väärtuste, rahvusgrup-
pide, religioonide ja traditsioo-
nide poolt vormitud huvid. Ot-
sustusprotsessid muutuvad
keerulisemaks ja vesi sogase-
maks. Sogases vees aga ujuvad
suured kalad...

Kui kasutada lobby terminit,
siis tuleks seda täpsemini defi-
neerida. Vanades demokraatia-
tes on lobby isikuvabaduse ot-
seseks väljundiks, andes võima-
luse kõigile, kes on teemaga
seotud, oma huvisid väljenda-
da. Brüsseli regionaalesindus-

Mõjutamise kunst Euroopa Liidus
Kaido Sirel
Tallinna linnavalit-
suse esindaja
Brüsselis

te lobistide kohta on täpsem
öelda, et nad on info ja huvide
vahendajad.

Infot ja huvisid on vaja va-
hendada peamiselt kahest ees-
märgist lähtudes. Esiteks sel-
leks, et kliendi või esindaja
saatnud firma või administrat-
siooni huvid oleksid kaitstud.
Kuid eelkõige selleks, et Euroo-
pa institutsioonid võtaksid vas-
tu hästi balansseeritud otsuseid
ja tasandaksid erinevusi.

Euroopa Komisjon, mis töö-
tab välja uusi seadusi, direktii-
ve, regulatsioone jne, peaks
ideaalis ära kuulama kõigi osa-
poolte arvamused ja huvid,
keda see uus õigusakt hakkab
puudutama. Kuna komisjoni
töötajad ei ole eksperdid kõigis
valdkondades, siis vajavad nad
infot ja positsioone nagu õhku.
Uus akt peab kajastama reaal-
sust ning paiknema kõigi osa-
poolte huvide ristumiskohal,
suunaga Euroopa integratsioo-
ni süvendamisele.

Tegelikkus on ideaalist aga
kaugel, sest oma huvisid ja in-
fot saavad Euroopa Ühenduse-
le efektiivselt esitada peamiselt
suured ja tugevad. Seda tehak-
se just oma esinduse kaudu
Brüsselis, kus töötavad suhte-

korraldajad, juristid, projekti-
juhid. Samas jällegi üksinda ei
suuda ükski esindus või lobist
olla tõhus. Tuleb grupeeruda
sarnaste huvidega esindustega.

Üks olulisemaid teemasid
Brüsselis on Euroopa Ühendu-
se eelarve aastaks 2007. Selles
protsessis osalevad ka suurlin-
nad, mis on koondunud lobi-
gruppidesse. Grupid koostavad
ühispositsioone ning esitavad
neid oma poliitikute toetusel
Euroopa Komisjonile ja Parla-
mendi liikmetele.

Peamisteks positsioonideks
ja ettepanekuteks on saada
eraldi linnadele suunatud prog-
ramme ja delegeerida linnade
programmide juhtimist riigi va-
litsuselt linnadesse. Samuti ei
pea linnad õigeks, et üle poole
ELi ressurssidest läheb põllu-
meeste subsideerimiseks. Põl-
lumajanduse osa Euroopa SKPs
on marginaalne ning margi-
naalne on ka töötajate arv, kes
tegutsevad selles majandusha-
rus. Linnakodanikud moodus-
tavad aga 70–80% Euroopa rii-
kide elanikest ning linnade pa-
nus ELi majandusse võib riigiti
ulatuda 80–90% SKPst. Kui Lis-
saboni strateegia järgi soovib
EL saada kõige kiiremini are-

nevaks teadmistepõhiseks ma-
janduseks maailmas, siis tuleb
toetada ka linnade globaalse
konkurentsivõime arengu või-
malusi.

Suurlinnad on kohad, kuhu
on koondunud äärmuslik rik-
kus ja vaesus. Märgatavaks
muutuvad probleemid eri lin-
naosade võrdlemisel, kuid siia-
ni vaadeldakse linna kui statis-
tilist keskmist. Euroopa Ühen-
duses puudub veel selge polii-
tika linnade harmoonilise aren-
gu toetamiseks, selline poliiti-
ka aitaks kaasa aga mitmete
Euroopa ambitsioonikate stra-
teegiate elluviimisel. Kas või
Kopli või Kalamaja Tallinnas
võiksid probleempiirkonna ase-
mel saada Euroopa Ühenduse
toetusel hoopis Tallinna aren-
gu võtmeks.

Eesti poliitikute ja ametnike
tööle asumisega Euroopa insti-
tutsioonidesse, Eesti valitsusvä-
liste organisatsioonide ja oma-
valitsuste kontorite tegutsemi-
sega Brüsselis, Eesti ekspertide
osalusega Euroopa töögruppi-
des ja komisjonides ning neid
nõustavates ning suunavates
lobikontorites kasvab kogu Ees-
ti mõjukus Euroopa vägikaika-
veos.
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Kas pooldate �

ELiga liitumist?

protsent vastanuist

Toetus euroliidule on hakanud taas suurenema

toetan,�
pigem toetan

vastu,�
pigem ei toeta

ei oska öelda

Allikas: Emor, Euroopa Liidu Infosekretariaat

jaanuar veebruar märts aprill mai
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Ega me saa vist kunagi
täit tõtt teada, mis supp
Keskerakonna pajas
podiseb.

Enn Soosaar

KOLUMN

Euroopa-mängud
koguvad Eestis tuure
Armastab, ei armasta... Ütleb “ei”, ei ütle
“ei”... Viimastel päevadel on seltskonna-
mänguna populaarseks muutunud oletu-
sed, mida teeb Keskerakonna esimees (a)
9. augustil ja (b) 14. septembril. Kas Ed-
gar Savisaar muutub augustis toimuval
parteikongressil selgelt Euroopa Liidu vas-
taseks, kas poetab septembrireferendumil
urni sedeli, kus rist ei-sõna taga? Või jäe-
takse kõik endiselt õhku rippuma ja keegi
ei saa kunagi teada, mis seisukohal on
meie suurima toetuskonnaga erakonna lii-
der ELi astumise asjus? Või...

Savisaarele meeldib
salapäratsemine
Teisipäeval, 10. juunil istus järjekordselt
koos Keskerakonna juhatus. Seal arutatud
jooksvaid küsimus ja ettevalmistusi ees-
seisvaks kongressiks. Arutluse käigus ole-
vat esimees teatanud või mõista andnud,
et tema kavatsevat euroreferendumil “ei”
öelda. Uudise lekitas neli päeva hiljem Ees-
ti Päevaleht. Savisaare enda käest ei ole
selget sõna kätte saadud, sest tema aru-
saamist mööda kuulub salapäratsemine
ühe õige rahvatribuuni vältimatute tarvi-
kute hulka. Siiski ei ole keegi KE tipust
eitanud, et esimehe suhtumine Euroopa
Liitu ei langeks väidetuga kokku ega eri-
neks drastiliselt kahe aseesimehe omast.

Keskerakond Keskerakonnaks – ega me
saa vist kunagi täit tõtt teada, mis supp
nende pajas podiseb ja kas tegemist on
järjekordse hämamisüritusega või ilmutab
ennast tolles lekkes erakonna süvenev lõ-
hestatus. Probleem on sellegipoolest ole-
mas ja nõuab tähelepanu.

Kõik andunud euroskeptikud on mihk-
lid tõsiasjade ning kuulujuttude abil näi-
tama, kui ebatõhus ja väikeriike ikestav
ühendus on Euroopa Liit. Tunnistagem, et
kohati tabavad nad märki. EL on kahtle-
mata kohmakas ja bürokraatlik organisat-
sioon, millele ei ole võõras ei raharaiska-
mine, ametnike korruptsioon ega otsusta-
mise jäikus. Aga, kulla vastalised, nimeta-
ge mõni inimeste kujundatud majandus-
poliitiline või muu struktuur/institutsioon,
mis oleks nendest pahedest vaba. Ka Eesti
riik, nagu kõik teised maailmariigid, on

VIIS
AASTAT
TAGASI

19. juuni 1998

Leedu loodab kiiret majanduskasvu
Leedu ootab lähiaastatel kiiret majanduskasvu ja mõõdu-
kat hinnatõusu. Leedu valitsus kinnitas kahe järgneva aas-
ta makromajandusliku arengukava, milles loodetakse saa-
vutada 6–7% suurune majanduskasv. Kasvu aitab kiirenda-
da ettevõtete erastamine ja investeeringute soodustamine.

Hetkeseis: 2003. aasta I kvartalis kasvas Leedu majan-
dus 9,1%.

Karistuste leebusest
Uno Lõhmus

Äripäeva 17. juuni repliigi “Kättemaks taba-
tuile, kuna kõiki ei tabata?” kirjutaja väidab,
et riigikohtu esimees soovib karistusi karmis-
tada, kuid ei räägi midagi ennetusest ja kuri-
tegude lahendamisprotsendi tõstmisest. Mul
on kahju, et autor pole tutvunud ülevaatega
kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seadus-
te ühetaolise kohaldamise kohta, mille ma te-
gin Riigikogule 12. juunil 2003. Ilmselt see-
tõttu on repliiki sattunud moonutatud mõt-
ted. Saadan ülevaate väljavõtte, mis aitab
mõista, millest tegelikult juttu oli.

“Euroopa Komisjoni Eesti kohta koostatud
2002. aasta aruande kohtusüsteemi puuduta-
vas osas on muu hulgas lause: “Püsiv prob-
leem on, et teatud valdkondades määravad

kohtunikud väga kergeid karistusi,
mis võib kahandada ja kahjustada
seaduste täitmist.” Nii mõnigi kord
kostub ka meediast etteheiteid mõis-
tetud karistuse leebuse kohta. On
tõsi, et kohtunik mõistab karistuse
süüteo asjaolusid arvestades oma

südametunnistuse järgi, kuid kohtunik peab
tunnetama ühiskonna üldisi väärtusi, ohte,
mida üks või teine kuritegu põhjustab ühis-
konnale ja inimeste õiglustundele. Raske on
ka põhjendada olukorda, kus erinevad koh-
tud mõistavad samalaadse teo eest drastiliselt
erinevaid karistusi. Teiselt poolt aga küsigem,
kes suunab karistuspoliitikat ja tagab selle üht-
suse. Karistuse mõistmine kuulub eelkõige esi-
mese ja teise astme kohtu pädevusse, riigiko-
hus vaatab mõistetud karistuse üle haruhar-
va. Karistuspraktika ühtlustamine eeldab kõi-
gepealt kohtute karistuspraktika analüüsi, mis
peaks olema justiitsministeeriumi oluline töö-
valdkond. Nii kohtute tegevust kui ka karis-
tuspraktikat kajastav statistika on täna äärmi-
selt ebarahuldav ja väheülevaatlik.

Ka meie ühiskond peab teadma, et õiguse-
mõistmise olemus muutub. Nii taandub konti-
nentaalses kriminaalmenetluses traditsiooni-
liselt kompromissitu tõe poole püüdlemine me-
netlusökonoomiliste argumentide mõjul. Üha
suurem on kokkuleppemenetluste osakaal.
Süüdistatav ja prokurör lepivad kokku süüteo
asjaoludes, teo kvalifikatsioonis ja karistuses
ning kui kannatanu on kokkuleppega nõus,
piirdub kohtu osa üldjuhul vaid kokkuleppele
vastava kohtuotsuse vormistamisega. Proku-
ratuuri andmetel ulatus kõigist süüteoasjadest
lihtmenetluse  osakaal 2002. a Põlva maakon-
nas 75,4 protsendini ja Pärnu maakonnas 66
protsendini. Kokkuleppemenetluste tagajär-
jeks on leebemate karistuste kohaldamine.”

Uno Lõhmus on riigikohtu esimees

Äripäeva
repliiki sattusid
moonutatud
mõtted.

VASTUKAJA
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bürokraatlik, priiskav, jamasid täis. Teisalt,
kui võimalikke variante vaagima asume,
peame möönma, et Euroopa Liit kuulub
arukamate kilda.

Igatahes on ELis vajakajäämisi ja selle
kritiseerijate jutus ei puudu oma iva. Ent
kui pärida ühinenud Euroopasse skeptili-
selt suhtuvatelt poliitikutelt, mis saab väi-
kesest ja vaesest Eestis, kui jääme ELi ukse
taha, eelistab üks osa ei-propageerijaid tar-
gu vaikida, teised sukelduvad luulude ning
fantaasia maailma, millel ei ole midagi
pistmist selle reaalsusega, kus viibime.

Sest tõsi mis tõsi. Ükski tegelikkusest
lähtuv majanduspoliitiline analüüs, ükski
arvestatav tulevikustsenaarium ei kinnita,
et eestlaste elujärg püsiks kas või praegu-
sel tasemel (SKP inimese kohta kaks viien-
dikku ELi keskmisest), kui enamik pöö-
raks septembris senisele arengule üleole-
valt selja. Vastupidi. Lähemad ja kauge-

mad naabrid tõlgendaksid toda ei-d kui
tõendit, et Eesti ei ole tõsiselt võetav riik.
Meie usaldusreitingud langevad, otsesed ja
kaudsed toetused (senise edu peamootor)
kahanevad oluliselt, investeeringud vähe-
nevad. Euroopa-välised riigid, kes tundsid
varem Eesti kui ühisturu tulevase täisliik-
me vastu huvi, löövad käega.

Peagi hakatakse raha nappusel mitmeid
infrastruktuuri arendamise, keskkonnakait-
se ja tervishoolde projekte külmutama. Palk
langeb, pensionide maksmisel tekib tõrkeid,
järsult kasvab koolitatute arv, kes lahkuvad
soodsamatele jahimaadele. Sotsiaalne ma-
sendus võtab maad.

Euroskeptikute liidrid
hääletavad liitumise poolt
Võib ju olla, et mõned Euroopa-vastased
on viinud ennast nii sügavasse lovesse, et
usuvadki, mida räägivad. Kindlasti ei käi
see aga “kahtlevate” poliitikute enamuse
kohta. Nad on kainelt mõtlevad persoonid,
kes seavad endale pragmaatilisi eesmärke.
Kogu oma salapäratsemises ei plaani Edgar
Savisaar ennast kapteniks karile triivivas
laevas. Savisaared ja Arjakad, Gräzinid ja
Raigid koos hulga valjuhäälsete eitajatega
lasevad urni jah-sedeli.

Nende tulevikuspekulatsioonid ei näe
ette Eesti väljajäämist Euroopa Liidust. Pa-
nus tehakse sellele neljandikule või kol-
mandikule valijaskonnast, kes jääb ka ELis
Euroopat kõõritama. Liiatigi tekib – eriti
algusaastatel – paratamatuid tõrkeid ja ta-
gasilööke kaheksa postsotsialistliku riigi,
Eesti kaasa arvatud, integreerimisel 25-liik-
melisse perre. Nurinate märgatav kasv ei
ole välistatud.

Niisiis ei ole väljavaade sugugi nukker.
Vaevatuid ja koormatuid tuleb esindada ka
euroopastunud Eestis. Ei pruugi see saak
kesiseks jääda, mille koguvad need, kes rek-
laamisid ennast “õigel ajal” skeptikuna.

Rahulolematud ei kao kuhugi. Nad vali-
vad 2005 kohalikke omavalitsusi, 2007 Rii-
gikogu. Aga juba aasta pärast juunis toi-
muvad Euroopa Parlamendi valimised.
Kuuest Eestile määratud kohast läheb üks
või koguni kaks eurovastastele.

Enn Soosaar on kolumnist

Tulumaksuseadusese paragrah-
vi 37 lisatav lõige 6 teeb ilm-
selt nii mõnegi inimese elu liht-
samaks. Nimelt lubatakse uues
seaduses metsa raieõiguse
müügil saadud tulust maha ar-
vata ka metsa uuendamiseks
tehtud kulud. Siiani oli ainus
võimalus selleks enda füüsili-
sest isikust ettevõtjaks regist-
reerimine.

Samuti rõõmustab, et rahan-
dusministeeriumis valminud
tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõus on mõeldud
neile, kes FIEna tegutsemisest
on välja kasvanud ja äriühingu
asutavad. Kuna firma asutami-
ne on inimese eralõbu ning pole
seotud tema kui FIE ettevõtlu-
sega, ei saanud FIE kuludesse

Tulumaksuseaduse sõnastus tekitab vaidlusi
Olavi Kärsna
ettevõtluskonsultant

kantud vara niisama lihtsalt ka-
sutada firmasse mitterahalise
sissemakse tegemiseks: kõige-
pealt läks see isiklikku tarbi-
misse ja see tähendas vara tu-
ruhinnalt tulu- ja sotsiaalmak-
su. Eelnõus on kirjas: “Isiklik-
ku tarbimisse võtmiseks ei loe-
ta füüsilisest isikust ettevõtja
ettevõtte hulka kuulunud vara
mitterahalise sissemaksena üle-
andmist äriühingule, kui selle
eesmärgiks on ettevõtluse jät-
kamine.”

Kahjuks on selle sätte sõnas-
tus ebapiisav. Ettevõtjaks on kas
FIE või firma. Firma omanik on
ettevõtja küll rahvakeeles, aga
mitte äriseadustiku mõttes. Kui
eesmärgiks on ettevõtluse jät-
kamine, siis kes jätkab kelle et-
tevõtlust? Miskipärast ei ole
kasutatud sellist sõnastust, mis
on eelnõu seletuskirjas: äri-
ühing jätkab füüsilisest isikust
ettevõtja senist majandustege-
vust. Eelnõu seletuskirjast võib

aru saada ka nii, et seejuures
peab firma omanikuks saanud
inimene FIEks olemise lõpeta-
ma. Kui inimesel on mitu tege-
vusala, siis miks ei võiks ta ühe
jätkamiseks firma asutada,
muid asju aga FIEna edasi aja-
da? Veel kord: firma omanik ei
ole ettevõtja. Praegune sõnas-
tus tähendab kindlasti vaidlus-
te tekitamist.

Kui sellise mitterahalise sis-
semaksena saadud osak hiljem
müüakse, siis müügist saadud
kasu arvutamisel loetakse osa-
ku soetusmaksumuseks null.

Eelnõu järgi kahaneb tulu-
deklaratsioonide esitamise aeg
kolmelt kuul poolteisele: 15.
veebruarist 31. märtsini.

Seaduse paragrahvis 47 nä-
hakse ette säte, mille kohaselt
ei pea tulumaksu avansilisi
makseid tegema ettevõtluse
peatanud ettevõtjad. Ausalt
öeldes ei nõutud minu teada
neilt seda ka siiani, mis on ka

igati loogiline. Aga need inime-
sed, kes teenisid tulu, mida tu-
lumaksuseadus ettevõtlustu-
luks peab, kuid ennast ettevõt-
jana ei maksuametis ega ärire-
gistris ei registreerinud, peavad
endiselt maksma järgmisel aas-
tal avansilisi makseid ilma min-
gisuguste mööndusteta: regist-
reerimata ettevõtja ei saa ette-
võtlust peatada.

Ilmselt on eelnõu koostami-
sel see asjaolu lihtsalt kahe sil-
ma vahele jäänud. Aga parag-
rahvi 47 lõige 1 ütleb, et avan-
silisi makseid peavad tegema
kõik inimesed, kes said eelmi-
sel maksustamisperioodil ette-
võtlustulu, mitte ainult ettevõt-
jana registreerunud. Ja parag-
rahvi 14 kohaselt on ettevõtlus
peaaegu igasugune iseseisev tu-
luteenimine. Nii et küsimus,
kes on füüsilisest isikust ette-
võtja, tahaks siiski seaduses
täpset kirjeldust, ükskõik kui
tobe see ka ei tunduks.



Äripäev neljapäev 19. juuni 2003

VALUUTAKURSID

ÄRILAUSE

Uuringukeskuse Faktum
juhatuse esimees

Juhan Kivirähk

Kui sotsiaalteadlaste
missioonikonverent-
sil esitati peaminist-
rile küsimus, milli-
sed on valitsuse
prioriteedid suuri
kulutusi nõudvates
ettevõtmistes,
eelistas peaminister
unistajaks maskee-
ruda ning kuulutas,
et tema arvates on
raha kõige jaoks
piisavalt.

Postimees
18.06.2003

18.06.2002

USD 13,31 EEK

SEK 1,73 EEK

LVL 23,76 EEK

EUR 1,17 USD

Mobiilse interneti
ehk GPRSi vahen-
dusel surfates tasub
meeles pidada, et
maksma ei pea
mitte netis veedetud
aja, vaid liigutatud
andmete mahu eest.

Viktoria Korpan
 viktoria.korpan@aripaev.ee

Interneti püsiühenduse abil
võib vaadata oma lemmikloo-
ma pilte või kuulata mp3-for-
maadis muusikat ilma, et peaks
muret tundma, et pildi suurus
või loo pikkus mõjutaks seda
numbrit, mis järgmisel arvel fi-

Mobiilne internet vajab filtrit
gureerib. GPRSiga rohkesti pil-
te sisaldavaid internetilehe-
külgi sirvides võib saada aga
koos arvega ka ðoki.

Raplamaal elav raamatupi-
dajast kodubüroo töötaja Kat-
rin, kes kasutab EMT mobiilset
internetti, avastas, et juuni esi-
mese 10 päevaga tiksus GPRSi
eest 4000 krooni ületav arve.

“Kedagi teist peale ennast
polegi süüdistada,” tõdeb Kat-
rin. “1. juunist on muutunud
hinnakiri. Kui varem sai 495-
kroonise kuumakse eest kasu-
tada internetti nii palju, kui ta-
had, siis nüüd on nii, et kuu-
makse sees on kindel maht ja
maksta tuleb selle eest, mis
seda mahtu ületab. Mina aga ei
oska seda küll reguleerida, ka-
sutasin internetti nagu vanas-
ti.”

Mobiilset internetti kasutab
Katrin seepärast, et tema ko-
dukanti pole võimalik püsi-
ühendust paigaldada. “Eesti Te-
lefonist öeldi, et kui tuleb küm-
me soovijat, siis saaks paigal-
data Atlas RDSLi, mis toimib
raadiolainete abil. Aga meie
kandis naljalt 10 soovijat ei
leia,” räägin Katrin. “Kui m-in-
terneti lepingut sõlmisin, öel-
di, et olen Raplamaal esimene.”

GPRS-teenust pakuvad Ees-
tis praegu EMT ja Radiolinja
Eesti. Kõige aktiivsematele ka-
sutajatele pakub EMT paketti
kuumaksuga 450 krooni, mil-
les sisaldub 100 megabaiti
(MB) andmemahtu. Kuumaksu
ületamisel tasub klient 20 kroo-
ni ühe MB eest päevasel ja 10
krooni vabal ajal.

Radiolinja m-interneti 300-

kroonises paketis on 150 MB
andmesidet, iga järgnev MB
maksab 10 krooni.

Ühe megabaidi eest saab
sooritada 3–4 pangatehingut
või saata 35 e-kirja, millele li-
satud üks A4 suurune Wordi
dokument. EMT avalike suhete
juht Kaja Pino katsetus näitas,
et ühele hanza.neti maksele
kulus 2,9 krooni. Mittevajalike
andmete alalaadimise välti-
maks soovitab Pino kasutada
tasuta teenust Veebifilter, mis
võimaldab tõsta surfamise kii-
rust. “See eemaldab veebi-
saitidelt info, mis ei ole mobiil-
sele kasutajale vajalik, hoides
kokku nii aega kui ka raha,”
ütleb Pino.

Radiolinja Eesti avalike su-
hete juht Helena Lõhmus lisab,
et kuna veebilehtede näitami-

sel kulutab piltide näitamine
rohkesti andmesidet, siis on
väärt nipp lülitada interneti-
brauseril piltide näitamine väl-
ja või kasutada tekstiversiooni.

Kuidas vältida
mittevajalike
andmete
allalaadimist

� EMT Veebifilter
http://www.emt.ee/est/html4/
?smg=veebifilter

� Piltide näitamise
väljalülitamine
internetibrauseril:
võta Internet Explorer'il lahti
Tools--> Internet Options -->
Andvanced --> Show Pictures
kastis võta linnuke maha

Allikas: EMT, ÄP

GPRSi kasutades tuleks arvestada, et näiteks ühe megabaidi eest on võimalik saata 35 e-kirja koos ühe A4 suuruse Wordi dokumendiga. Foto: Meeli Küttim
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