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RAHAPOLIITIKA

Draghi ajastu lõppes 
keskpankurite tüliga
Itaalia majandusteadlane 
Mario  Draghi on kaheksa aas-
tat juhtinud Euroopa Keskpan-
ka.  Novembris ametist lahkuva 
mehe töö on olnud tormiline – 
erand ei olnud ka viimane nõu-
kogu istung.  8–9

KINNISVARA

Eesti Raudtee müüs 
korteri Moskvas
Eesti Raudtee müüs Venemaal 
Moskva kesklinnas maha korteri, 
mis oli riigifirma juhi sõnul vilet-
sas seisus – selle väitega aga kõik 
ei nõustu. Vana koha asemel ot-
sustati pinda hakata rentima Ve-
nemaa Raudteelt.  2

INVESTOR

Mõtlemisvead, mis 
hävitavad tootluse
Mõtlemises võivad domineeri-
vaks saada lühiteed ja mõtlemis-
vead, mis ratsionaalsed otsus-
tusprotsessid tagaplaanile lük-
kavad, selgitab psühholoogia-
doktor ja ettevõtja Eva-Maria 
Kangro.  14–15

PÄEVA TEGIJA 

Norris Koppel 
kappab USAsse

SUUR ARVAMUSLIIDRITE KÜSITLUS

Kas ja kust võtta 
raha nelja raja jaoks?

Suurbritannias registreeritud Eesti juur-
te ja siinse arendustiimiga digipank Mo-
nese läheb möödunud aastal kaasa-
tud 60 miljoni dollari abil Ameerikas-
se ja  Aasiasse. Ettevõte sihib laienemi-
sega turge, kus võiks olla kõige tõenäo-
lisem inimeste kolimine ühest riigist tei-
se. Ettevõtte asutaja Norris Koppe-
li sõnul on maksekonto avamise kii-
rus eelis, miks näiteks Londonis-
se koliv ameeriklane tahaks nen-
de võrgustikku kuuluda. Mone-
sel on üle 1,4 miljoni kasutaja 
ning praegu ühineb pangaga 
130 000 klienti kuus. Koppel 
jõudis eelmisel aastal ka Äri-
päeva Rikaste TOPi.

KUULA Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4 MHz.  Raadiosaated on järelkuulatavad raadio.aripaev.ee Eesti majandust viib edasi

Ammu oleks aeg pihta hakata, on suure osa arvamusliidrite seisukoht neljarajaliste 
teede väljaehitamise kohta. On aga ka neid, kes kutsuvad alternatiividele mõtlema.  4–6, 13

 Üks võimalus, mida on pakutud Eesti põhimaanteede neljarajaliseks ehitamisel, on võtta laenu. Kuid selle kõrval nähakse veel mitut varianti. FOTO: ANDRAS KRALLA

Suurbritannias registreeritud Eesti juur-
te ja siinse arendustiimiga digipank Mo-
nese läheb möödunud aastal kaasa-
tud 60 miljoni dollari abil Ameerikas-
se ja  Aasiasse. Ettevõte sihib laienemi-
sega turge, kus võiks olla kõige tõenäo-
lisem inimeste kolimine ühest riigist tei-
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 Kui Laidvee tuli töö-
le, siis kohe see jutt al-
gas, et väga kallis, ei ole 
vaja meie inimestel seal 
Moskvas käia, lõpetame 
ära raha kulutamise ja 
hakkame rentima. 
Eesti Raudtee endine välissuhete osakonna 
juht Elma Mustonen

KVALITEETNE ROOSTEVABA  
TERAS AUSA HINNAGA!
www.kominox.com |  sales@kominox.com

• Lehed
• Torud
• Vardadu. 2000 tonni Tallinna laos

ESINEMISLAVAD | TRIBÜÜNID
TELGID | LAOHALLID
MÖÖBEL ÜRITUSTELE

SOOJAKUD | VÄLIKÄIMLAD
PIIRDEAIAD | REDELID

TELLINGUD | ILMASTIKUKAITSED

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

tel (+372) 609 6392 | www.ucrent.ee 

Italthermi gaasikondensaatkatelde tootja esindaja otsib 
Eesti kaubanduspartnereid. 

Pakume soodsaid hindu, reklaamtuge, tasuta transporti Eestini 

Räägime vene keeles.
Тел.: +370 670 87055

www.italthermkatlad.ee  

Riigifirma juht Erik Laidvee põhjen-
das seda Tšistoprudnõi bulvari lähis-
tel asuva korteri viletsa seisukorra-
ga, sellele väitele vaidleb aga vastu 
riigifirma endine välissuhete osa-
konna juht Elma Mustonen.

Äripäevale laekunud vihjes vii-
dati, et Moskva kesklinnas Vene 
Raudtee kontori vahetus lähedu-
ses asunud korter müüdi maha 
suurusjärgus 49 miljoni rubla ehk 
umbes 680 000 euro eest. 

Laidvee sõnul oli korter viletsas 
seisus ja seega oli mõttekam see võõ-
randada ning leida uus pind – korte-
ris lekkis tema sõnul vuukide vahelt vett 
ja ka maja tervikuna oli halvas olukorras. 
Nüüd rendib Laidvee sõnul esindus pinda 
Vene Raudteelt.

Äripäevale räägiti aga, et hindamisaktis, 
mille esinduse endine juht, 2017. aasta tal-
vel ettevõttest lahkunud Oleg Mošenko tel-
lis ja oma viimasel tööpäeval Laidveele üle 
andis, oli korteri väärtus hinnatud veel 74 
miljonile rublale ehk üle miljonile eurole.

Huvitaval kombel pani korteri uus oma-
nik selle kohe uuesti müüki ja seekord juba 
65 miljoni rubla ehk üle 900 000 euro eest. 
“Kuulutustes väidetakse, et korter on ideaal-
ses korras ja kvaliteetse remondiga. Pildid 
on esinduse mööbliga – isegi raudtee  kaart 
on Mošenko kabinetis,” vihjati Äripäevale. 
Seejuures on hind toodud alla just hinda-
misaktile vastavalt 74 miljonilt. Laidvee üt-
les, et pole uue müügikuulutusega kursis.

“Mul on nii kahju”

Samuti 2017. aasta talvel Eesti Raudteest 
lahkunud endine välissuhete osakonna 
juht Elma Mustonen, kes varemgi Äripäeva 
veergudel Laidvee otsuseid kritiseerinud, ei 
pidanud väiteid korteri viletsast seisukor-
rast adekvaatseks. 

“Mul oli nii kahju, kui kuulsin, et ära 

täna äripäeva raadios

Neljarajaliste 
maanteede ehitus
7.00–10.00 “Hommikuprogramm”. Täna il-
mus Äripäevas ülevaade arvamusliidrite küsit-
lusest, kuidas peaks riik ellu viima suuri taris-
tuprojekte. Teemat kommenteerib kogenud 
ettevõtja Kaido Padar. Räägime ka Rimi Eesti  
juhi Vaido Padumäega jaekaubanduse tulevi-
kust. Ka arutleme börsitoimetaja Kaspar Alli-
kuga, kuidas investeerides närve säästa. Saa-
det veavad Rivo Sarapik ja Birjo Must. 
10.00–11.00 “Argumenteeritud juhtimine”. 
Sügishooaja esimese saate külaline on kol-
mandat õppeaastat alustanud Järveküla koo-
li direktor Mare Räis, kes räägib oma kogemu-
sest uue organisatsiooni ülesehitamisel. 
11.00–12.00 “Kuum tool”. Ühisrahastusplat-
vormidest räägivad ajakirjanik Indrek Mäe ja 
kinnisvaraanalüütik, investor Tõnu Toompark.
12.00–13.00 “Juhi jutud”. Saates on külas 
poolesaja ettevõtte asutamise juures olnud 
Ville Jehe, kes praegu keskendub restorani-
valdkonnale. Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00–14.00 “Maksu- ja tolliamet annab nõu”. 
Kõneleme, milliseid muutusi on toonud kaa-
sa jagamis- ja platvormimajandus maksusta-
misel. Külas on maksu- ja tolliameti maksude 
osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Saadet 
juhib Priit Pokk.
15.00–16.00 “Lavajutud.” LNG-veokite kasu-
tamisest räägib Alexela juhatuse liige Alan 
Vaht. Teisena tuleb juttu vesinikkütuse-
elemendi väljaarendamisest piiriülese koos-
töö toel. Sõna saab Powerup Fuel Cells OÜ ju-
hatuse liige Ivar Kruusenberg. Saade on sal-
vestatud kütuseturu aastakonverentsil.

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

Eesti majandust viib edasi

Kinnisvara

eesti raudtee müüs 
Moskva esinduse maha
Eesti Raudtee müüs umbes kuu aja eest maha uhke Moskva 
kesklinna korteri, kus ettevõtte esindus kaks kümnendit tegutsenud 
oli, ja kolis märksa tagasihoidlikumale pinnale.

 Eesti Raudtee Moskva esinduse müügikuulutus.

müüdud,” ütles Mustonen. Ta tun-
nistas, et leketega oli korteris küll 

probleeme olnud. “Rõdu pealt 
lumesulavesi pressis läbi, sai 

parandatud. Parketti oli va-
ja puhastada, värvida na-

tukene,” märkis Mustonen. 
Hoone on tema sõnul ehi-
tatud vaid 20 aasta eest.

“Jaanus Paasiga (too-
nane Eesti Raudtee ehi-
tusdirektor – toim), kes 
praegu on Sillamäe sa-
damas, käisime ja leid-
sime. Oli täitsa uus ma-

ja Moskva keskel. Meil 
oli ülesanne valida koht, 

mis poleks Vene Raudteest 
kaugemal kui 15 minutit ja-

lutada,” sõnas ta. 
Esinduses oli tema sõnul 

olemas puhketuba ja isegi saun. 
“Kui oli näiteks ümberistumine 

Moskvas, siis sai seal puhata. Aga see 
ei olnud mõeldud hotelliks.”

Just hotellis asub tema sõnul aga uus 
Moskva esindus. “Venemaal on 16 raudteed. 
Kui nende ülemused tulevad Moskvasse, siis 
neile on ehitatud vanast lasteaiast hotell. 
Vot sinna hotelli Laidvee rentis kaks tuba, 
60 ruutmeetrit,” rääkis Mustonen.

Osa kulude kokkuhoiust

Müük oli Mustoneni meelest osa Laidvee ül-
disemast kulude kokkuhoiu kavast ja juba 
ammu plaanis. “Kui Laidvee tuli tööle, siis 
kohe see jutt algas, et väga kallis, ei ole va-
ja meie inimestel seal Moskvas käia, lõpeta-
me ära raha kulutamise ja hakkame renti-
ma. Olin vastu,” rääkis Mustonen.

Tema sõnul leidis Laidvee, et Moskvas 
käis liiga palju Eesti Raudtee töötajaid. “Ma 
ütlesin, et vale seisukoht – nad loovad kon-
takte ja teavad ette, mis toimub. Näiteks kui 
tulevad kõrgemad tariifid. Finantsspetsia-
listid käisid, said õigeid otsuseid teha. Meie 
sõna luges. Aga Laidvee ütles, et Moskva 
esindaja Fjodor Andrejev hakkab ise käi-
ma,” kirjeldas Mustonen.

jaanus vOgElbERg 
jaanus.vogelberg@aripaev.ee

 juhi Erik laidvee sõnul oli korter kehvas 
seisus. nüüd rendib esindus pinda vene 
Raudteelt. FOTO: VEIKO TõKMAN
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Eesti AGA muudab gaasitarbimise senisest 
hõlpsamaks

KOMMENTAAR
Meiren Engineering OÜ 
tootmisosakonna juhataja 
Riho Haugas:
„Olen 24/7 iseteeninduse kasutaja olnud 
korduvalt nii eraisiku kui ka ärikliendina. 
Minu jaoks on teeninduspunkti kaudu gaasi 
ostmisel oluliseks eeliseks esmalt ajaline 
vabadus – kui tekib vajadus täita näiteks 
grillballooni, võin seda teha kasvõi südaööl. 

Samuti kiirus – seda nii asukohapõhiselt 
kui ka kasutajamugavusest lähtudes. 
Konteiner asub mulle Männikul lähemal 
kui tavaline gaasimüügipunkt, mis hoiab 
kokku sõitmiseks kuluvat aega. Lisaks ei 
pea ma lattu võtma tagavaraks suuremat 
hulka tõstukigaasi, sest saan igal hetkel 
seda mugavalt juurde hankida. See on aga 
omakorda rahaline kokkuhoid.  

Lihtne ja loogiline on ühtlasi ka äpp, mille 
saab telefoni tõmmata ning sealsetele 
juhistele tuginedes gaasi osta. Tegemist 
on omamoodi justkui nutikassaga – kui 
kauplustes oleme harjunud juba nõnda 
ostusid sooritama, siis miks mitte eelistada 
seda võimalust ka gaasi ostes.“

Extrahaus OÜ projektijuht 
Gert Enno: 
„Asume Männikul ning Eesti AGA 
24/7 iseteeninduspunkt asub meie 
jaoks logistiliselt väga mugavas kohas, 
praktiliselt üle tee. Kuna tegeleme ürituste 
korraldamisega, siis on ilmselge, et meie 
tööpäevad ei kesta 9–17. See tähendab, 
et gaasisoojendite puhul võib tekkida 
vajadus varusid täiendada ükskõik millal, 
nii nädalavahetustel kui ka töövälisel ajal. 
Nõnda on tegemist meie jaoks lihtsa, kiire ja 
kasutajamugava lahendusega.

Kui alguses vajas äpp ehk harjumist, siis 
Eesti AGA on omalt poolt teinud kõik, et 
üleminek tavapunktist äpi kaudu ostmisele 
oleks sujuv. Lisaks on olemas 24/7 
klienditugi, kust saab alati vajadusel abi.“

Uued 
gaasiauto-
maadid ja 
ööpäeva-
ringne ise-
teenindus 
on loonud 
olukorra, 
kus klient 
eelistab 
sooritada 
ostu talle 
sobival ajal, 
kiirusel 
ning kel-
lestki sõltu-
mata. 

Oled eraisik või ettevõtja, ootamatu vajadus täiendada gaasivarusid võib saabuda nii nädalavahetusel 
kui ka töövälisel ajal. Siinkohal on abiks Eesti AGA uued gaasiautomaadid ja 24/7 iseteenindus.

Gaasiturul maksab mugavus ja kätte-
saadavus juba ammu ning klientide jaoks 
on saanud peamiseks argumendiks gaasi 
ostmisel lisaks hinnale ka ostu sooritami-
se lihtsus, kiirus ning läbipaistvus. 

„Uued gaasiautomaadid ja ööpäevaring-
ne iseteenindus on loonud olukorra, kus 
klient eelistab sooritada ostu talle sobival 
ajal, kiirusel ning kellestki sõltumata. Se-
da omalt poolt klientidele pakkuda soovi-
megi,“ selgitab ASi Eesti AGA jaemüügi juht 
Krister Lepp. Võib öelda, et Eesti AGA töötab 
pidevalt selle nimel, et innovatiivsete lahen-
duste kaudu oma klientide vajadusi rahul-
dada. Iseteeninduse lahenduste poolest ol-
lakse esimene, kes Eesti turul sellised või-
malused oma klientidele loonud. 

Vajad gaasi öösel või nädalavahetusel – 
aga palun!

Tõepoolest, mõlema innovatiivse lahenduse   
– nii 24/7 iseteeninduse kui ka gaasiauto-
maatide – puhul on märksõnadeks ööpäe-
varingne kättesaadavus ning mugav ja kiire, 
teistest sõltumatu ostu sooritamine. 

AGA punane gaasiautomaat on mõeldud 
eelkõige eraisikutele, kuid ka äriklientidele 
ning seda grillgaasi ostmiseks. „Automaat 
sisaldab ainult propaaniballoone, mida ta-
vapäraselt kasutatakse grilli või gaasiplii-
di kasutamiseks. Ikka juhtub, et külalised 
on saabunud ning grill vaja tööle panna, 
kuid gaas on otsas. Sellisel juhul on gaasi-
automaadist ostmine lihtsaim ning muga-
vaim võimalus, kuna see toimib praktiliselt 
samadel alustel nagu pakiautomaat. Gaasi 
ostmine võtab nüüdsest aega vaid mõne mi-
nuti, on lihtne ning maksta saab ostu eest 
pangakaardiga. Tühja ballooni tagastami-
sel skaneerib masin teie sisestatud balloo-
ni ning väljastab uue, mille korral maksate 
vaid gaasi eest. Meie juures saab vahetada ka 
teisi Eestis kasutusel olevaid grillgaasibal-
loone,“ selgitab Lepp, märkides lisamugavu-
sena ära ka nüansi, et nõnda ei sõltu klient 
tankla avamisaegadest ega eelda selline os-
tuprotsess kusagil järjekorras seismist.  

Automaat sisaldab järgmisi AGASOL® 
gaasiballoone: 5 ja 11 kg kiirühendusven-
tiiliga terasballoone, 5 ja 10 kg kiirühen-
dusventiiliga komposiitballoone ning 11 

kg keermeventiiliga terasballoone, mida 
saab kasutada nii grillimiseks, küpsetami-
seks kui ka soojendamiseks. Balloone saab 
ideaalselt kasutada ka autokaravanides, 
veesõidukites, terrassisoojendites ja sääse-
püüdjates. 

„Täna asuvad gaasiautomaadid Tallinnas 
Järve Rimi kõrval (Männiku tee 6), Al Mare 
Bowlingu parklas (Paldiski mnt 96) ning Pi-
rita Keskuse parklas (Merivälja tee 24). Ole-
me saanud palju positiivset tagasisidet oma 
klientidelt, kes vahetavad grillgaasiballoo-
ne meie Tallinna piirkonnas asuvates auto-
maatides. Nähes, kui oluline on inimestele 
lihtne ning kellaajast sõltumatu ostu soori-
tamine, plaanime laiendada gaasiautomaa-
tide võrku ka teistesse Eesti linnadesse,“ sel-
gitab jaemüügi juht. 

Kodumaine lahendus, mis kõnetab ka 
Põhja maid

Lisaks on Eesti AGA muutnud lihtsamaks ka 
äriklientide elu, sest nüüdsest ei ole enam 
suurema hulga gaasi ladustamine tarvilik. 
„Juba 2017. aastal tõime kodumaisel turul 
ärikliendini uue iseteeninduspunkti la-
henduse, mis lubab gaasivarusid täienda-
da ööpäev ringi – kliendi jaoks tähendab 
see paindlikkust oma tööde ja tegemiste 
planeerimisel – ning lisaväärtus on kindlas-
ti selle teenuse juures see, et ostu saab soo-
ritada mobiilirakenduse abil. Esmalt tuleb 
end AGA kodulehel kliendiks registreeri-
da ning nutitelefoni tõmmata vastav äpp – 
ning seejärel saab hakata gaasi ostma,“ sel-
gitab Krister Lepp. Tootevalik on Gaas 24/7 
iseteeninduspunktis lai, pakkudes töös-
tusgaase, mootorigaasi tõstukitele ning ka 
heeliumi või propaani eratarbijale. Kuulates 
kliendi soove, oleme lisanud ka gaasitooteid 
piirkonna kliendi erivajadustest lähtuvalt.

Tema sõnul on suures osas tegu Eestis 
välja töötatud iseteeninduspunkti kont-
septsiooniga, mis nüüdseks kasutusele võe-
tud ka Põhjamaades. Huvi antud lahendu-
se vastu on suur, seega on teenust  edaspidi 
plaanis laiendada üle maailma Linde Grou-
pi riikidesse. „Iseteeninduspunkt toimib 
mobiilirakenduse AGA Gas 24/7 abil, mis 
tähendab, et nii konteinerisse sisenemisel, 
tühjade balloonide tagastamisel kui ka os-

tu sooritamisel juhendab kasutajat mobii-
lirakendus. Klient saab iseteeninduspunk-
tis korraldada oma tegevused ise, liikudes 
samm-sammult vastavalt äpi antud juhiste-
le, kuidas ja mida teha, et ostu lõpule viia,“ 
on Eesti jaemüügi juhi sõnul uus lisavõima-
lus klientide poolt igati sooja vastuvõtu saa-
nud. Ettevõtetele teeb lahenduse eriti muga-
vaks see, et tasumine toimub AGA poolt esi-
tatava arve alusel. Gaas 24/7 iseteenindus-
punktid asuvad Tallinnas Männikul ja Haa-
berstis, Viimsis ning Tartus. 

Tunneme oma klienti aastatepikkuse 
koge muse kaudu

AGA kuulub ülemaailmsesse gaasi- ja teh-
noloogiakontserni The Linde Group, mil-
lel on enam kui 100 riigis ligikaudu 80 000 
töötajat. AS Eesti AGA kuulub koos Skan-
dinaavia riikide ja Baltikumiga kontserni 
Põhja-Euroopa regiooni. Toodetakse ja tu-
rustatakse laias valikus tööstus-, toiduaine-, 
eri- ja meditsiinigaase nii tööstuslikuks ots-
tarbeks mitmetele tööstusharudele kui ka 
erakasutuseks kodustes tingimustes. 

„Lisaks pakume lõikamis- ja keevitustar-
vikuid, gaasiseadmeid, gaasiohutusalaseid 
koolitusi ning gaasitehnoloogilisi insener-
lahendusi. Põhjamaades tarnime tööstus-
klientidele veeldatud maagaasi (LNG) ja 
biometaani (CNG). Pakume gaase nii gaa-
silisel kui ka veeldatud kujul gaasiballoo-
nides, gaasimahutites ja ka kohapealse on-
site-lahendusena kliendi objektil,“ kinni-
tab Krister Lepp, et Eesti AGA mitmekülg-
sed kogemused era- ja äriklientidele gaasi 
pakkumisel on toonud teadmised ja koge-
mused klientide paremaks teenindamiseks. 

„Kutsume kõiki huvilisi 18. septembril 
Tartusse Riia mnt 140 ning 25. septembril 
Tallinnasse Haabersti 1, kus toimuvad AGA 
Gaas 24/7 kliendipäevad. Nõnda on võima-
lik oma silmaga kaeda ja käega proovida, 
kuidas 24/7 iseteeninduspunkt toimib. Vas-
tame küsimustele ning näitlikustame ost-
misprotsessi,“ kutsub Krister Lepp huvilisi 
kliendipäevadele. 

AGA Gaas 24/7 iseteeninduspunkti lisa-
info: www.aga.ee/24_7

AGA gaasiautomaadi lisainfo: http://
www.aga.ee/gaasiautomaat

 Eesti AGA jaemüügi juht Krister Lepp tutvustab uudse kontseptsiooniga 24/7 gaasiautomaati. Foto: Eiko Kink / Mollusk Media

16. september 2019



16. september 20194  uudis kaanelugu   toimetaja Anu Jõgi
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Endise teedeministri Raivo Vare sõnul võib 
PPP olla esmapilgul riigilaenust kallim, 
kuid efekt, mis tekib kumulatiivselt vara-
semast teede valmimisest nii majandusele, 
sotsiaalarengule kui ka regionaalarengule, 
paraku sellesse projektikalkulatsiooni liht-
sustatud Excelisse ei mahu. “Taristul ja sel-
le kvaliteedil on kanda oma eriline funkt-
sioon iga ühiskonna ja majanduse jaoks. Li-
saks on Tartu suuna valmisehitamine ainu-
ke viis, kuidas päästa Eesti teine linn täie-
likust marginaliseerumisest,” ütles Vare.

Ragn-Sellsi juht Rain Vääna usub, et PPP 
abil suurte taristute ehitamine on väga hea 
võimalus teha lühikese ajaga suuri edusam-
me. “Miks mitte anda erasektorile 
võimalus võtta osa riigi aren-
gust enda kanda. Kaudselt 
maksame ju teede või 
sildade eest maksude-
na igal juhul. Oluline 
on sõlmida eelnevalt 
selged ja kõigile aru-
saadavad kokkulep-
ped, et hiljem ei tekiks 
vaidlusi või – mis veel-
gi hullem – kahtlusi ko-
gu koostöö läbipaistvu-
ses,” arvas Vääna. PPPd toeta-
vad ka näiteks Maag Grupi osa-
nik Roland Lepp  ja Olerexi osanik 
Antti Moppel.

E-riigi Akadeemia arendusdirektori 
Hannes Astoki  sõnul ei ole PPP iseenesest 
kurjast, kui seda arukalt teha, sest mõõdu-
kas intress võib olla odavam kui hilisema-
te aastate ehituse kallinemine. “Keegi võiks 
ju võrrelda, mis maksis teekilomeetri ehitus 

arvamusliidrite küsitlus

maanteed 
neljarajaliseks – 
kust tuleb raha?

Riigilaen ja laenureeglite 
painutamine või muutmine, 
PPP ehk averus, riigivõlakirjad, 
pensioni- või mõni muu fond – 
juhtide ja arvamusliidrite 
eelistused põhimaanteede nelja-
rajaliseks ehitamise rahastusele 
on erisugused, kuid vajalikuks 
peetakse alustada mõtte 
elluviimist. 

Askur AlAs 
askur.alas@aripaev.ee

15 aastat tagasi ja mis nüüd, ning mis oleks 
selle aja eest makstud intressid. Liiklussur-
made hind ja ajavõit veel lisaks,” ütles Astok.

Eesti Keskkonnateenuste juhi Argo Luu-
de (EKRE) hinnangul maksis 1990ndate tei-
ses pooles kilomeeter neljarajalist teed suu-
rusjärgus miljon krooni ehk Tallinna–Tartu 
maantee saanuks valmis ehitada 200–300 
miljoni krooni eest. “See oli tollel ajal kind-
lasti väga suur raha ka Eesti riigile, kuid tä-
na oleks see 15–20 miljonit eurot, mis po-
leks isegi mainimist väärt summa sellise 
projekti kohta. Kui riik oleks siis laenanud 
ja selle tee valmis ehitanud, siis piltlikult 
öeldes saaks ta täna selle laenu tagasi maks-

ta valitsuse reservfondist.”
Kategooriliselt on PPP 
vastu Graanul Investi juht 

Raul Kirjanen: “Sel-
list majanduse üle-

kütmist, lisakulu ja 
maksumaksja riski 
ei pea mina mõist-
likuks. Praegu tu-
leks riigil tegeleda 

sellega, kuidas vä-
hem kulutada, mitte 

sellega, kuidas laenu-
raha abil rohkem kulu-

tada,” ütles Kirjanen. PPP 
vastu on ka poliitik Rein 

Järvelill (SDE) ja Viktor Tras-
berg (Keskerakond), Mihhail 

Lotman  (IRL) ja Rein Raud  jäid ära-
ootavale seisukohale.

Valge elevandi sündroom

Riigiteadlase Viljar Veebeli sõnul kipub 
PPP-projekte kimbutama nn valge elevan-
di sündroom: kõik kulud kasvavad, täht-
ajad lükkuvad edasi, mugavuslahendused 
võidavad ja lõpuks on tulemus nii elujõue-
tu, et keegi ei soovi objekti haldamist ise-
gi 1 euroga üle võtta. Jürgen Ligi (Reformi-
erakond) sõnul räägivad auditid PPP taris-
tu kohta isegi kahekordsest kallinemisest. 
“Teid tuleb ehitada järk-järgult, siis on või-
malik kontrollida kulu, tööjõudu, muid res-
sursse ja mitte kahjustada makrotasakaale.”

Meediainnovatsiooni professor Indrek 
Ibrus hoiatas, et PPP on sisult kapitali kulu-
kuse peitmine: “Senine praktika üle Euroo-
pa osundab, et sellisel peidetud viisil võe-
tud laenud osutuvad ka oluliselt kallimaks. 
Samuti on Tallinnast näiteid, kuidas PPP-
projektidega kaasneb korruptsiooni oht.”

Suure rahvusvahelise kontserni tütaret-
tevõtte juhina näeb eetilisi ohte ka Circle K 
juht Kai Realo. “Pikemas perspektiivis võib 
juhtuda, et riik jääb oma otsuste tõttu era-
investori “vangistusse” ja peab langetama 
otsuseid, mis pole enam ärilises aspektis nii 
kasulikud ega kasumlikud ja eetilises mõt-
tes lausa hallis tsoonis,” osutas Realo selge-
te reeglite vajalikkusele PPP kasutamisel.

Kui PPP viia ellu ausalt ja läbipaistvalt, 

siis ei ole võimalust, et mõni ettevõte selle-
ga alusetult rikkaks saaks – seda Argo Luu-
de arvamust toetavad erakonnakaaslased 
EKREst, ettevõtja Kersti Kracht ja ajaloola-
ne Jaak Valge.

PPP teeb tee tasuliseks?

Taavi Rõivase (Reformierakond) sõnul lä-
heks avaliku tee PPPga rajamine täpselt sa-
mamoodi eelarve tasakaalu arvestusse na-
gu eelarvetuludest või laenuga rahastades, 
lihtsalt PPP oleks kallim ja tee omanikuks 
saaks erafirma. “Ainus võimalus eelarve-
reeglitest mööda minna on rajada tasuline 
tee, mille kasutustasudest laekub rohkem 
raha kui riigi dotatsioonist,” leidis Rõivas.

Spacecomi juhil Oleg Ossinovskil pole 
kahtlust, et PPP puhul oleks tegu tasulise 
teega. “Toetan seda ideed täielikult, kuid 
selleks, et projekt oleks kasumlik, peab ta-
sulisel teel olema reaalne eelis, näiteks kii-
rusepiirangute puudumine või piirang 150 
km/h. Siis pole raske leida kliente, kes on 
nõus maksma turvalisuse ja kiiruse eest.”

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on aga 
veendunud, et ükskõik millise finantsee-
rimislahenduse leidmisel ei tohi see kaa-
sa tuua avalike teemaksude kehtestamist.

Raivo Vare arvates oleme sunnitud PPPd 
kasutama, sest eelarvetasakaalu reeglitega 
kavaldamine on ainuke viis, kuidas hooma-
tavas kümneaastases perspektiivis põhima-
gistraalid siiski valmis saada. “Tuleks lei-
da viis, kuidas ehitusraha investeeringuna 
esitleda. Selleks on PPP parim variant,” lei-
dis Vare. Ta toetab ka riigivõlakirjade ideed.

Ehitusettevõtja Tiit Kuuli hinnangul tu-
leb finantseerimise allikana eelistada laenu 
võtmist või riigi võlakirjade emiteerimist. 
“PPP-projekti kasutamine selleks, et mööda 
hiilida eelarvereeglitest, on valitsuse Euroo-
pa-suunalise tegevusetuse kinnimaksmine 
kaaskodanike taskust,” leidis Kuuli. Võima-
luse korral laenamist pooldavad paljud, ka 
poliitikaanalüütik Toomas Alatalu. Ent na-
gu teada, on sellega eelarvetehnilisi raskusi.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni 
järgmisel esimehel Kersti Sarapuul on nei-
le lahendus: “Riigisisene piirang laenami-
sele on riigieelarve seaduses karmim, kui 
euroala reeglid ette näevad. Olukorras, kus 
Euroopa viljeleb senist rahapoliitikat, oleks 
mõistlik see piirang üle vaadata ning kasu-
tada olukorda ära suurte taristuprojektide 
soodsaks valmis ehitamiseks.”

Võimaluse korral laenu võtmist toetab 
ka ettevõtja, endine Tallinna linnapea Tõ-
nis Palts: “Üldtuntud on rahandusringkon-
dades ütlus, et riigid ei maksa laene taga-
si, nad vaid teenindavad laene. Nüüd on ka 
teenindamise kulud peaaegu nulli viidud.”

PPPga võrreldes oluliselt väiksema fi-
nantseerimiskulu tõttu toetab LHV Pan-
ga juhatuse liige Indrek Nuume võlakirju. 
“Praegu on jätkuvalt Eesti riigil võime võtta 
pikaajalist laenu väga soodsa intressimäära-

ga. Aga selle võimaliku laenu võtmine keh-
tiks üksnes eeldusel, et riigi rahandus on 
korras, st riigieelarve ei ole olulises defitsii-
dis, sest muidu tähendaks riigile laenu võt-
mine ka seda, et riik elab üle oma võimete ja 
finantseerib laenuga hoopis oma kulusid.”

Ka Tallinna börsi juht Kaarel Ots soovi-
tab riigil võlakirju välja anda. “Kui me ei ehi-
ta riigimaanteid valmis olukorras, kus seda 
on väga soodne teha, teeme karuteene oma 
lastele, mistõttu on vastutustundetu jutt, et 
me ei võta laenu, sest ei taha võlgu edasi an-
da tulevastele põlvedele,” ütles Ots.

Meediaärimees Hans H. Luik on averuse 
poolt, kuid leiab, et eelkõige tuleks kasuta-
da meie pensionifondide raha pluss võiks 
luua tranšee ka Eesti eraisikutele, kellel pea 
10 miljardit eurot seisab deposiidis. “Üldse 
tuleks pensionifondidele luua riiklikke pai-
gutusvõimalusi, näiteks võinuksid super-
ministeeriumi hoone Suur-Ameerika täna-
vas või Ämari lendurite kasarmud rahumee-
li kuuluda Eesti pensionäridele,” arvas Luik.

SEB Eesti juht Allan Parik leidis samu-
ti, et vaadata tuleb pensionifondide poo-
le. “Aga arvestades valitsuse jõuliseid pin-
gutusi Eesti II samba fondide laialisaatmi-
seks, on sellise investeeringu tegemine siin-
sete pensionifondide poolt välistatud. See-
ga pakuks riigimaanteede ehituse finant-
seerimine huvi ehk vaid mõnele suurele vä-
lismaisele fondile, kes aga, arvestades Eesti 
poliitika ettearvamatust, küsiks sellise ris-
ki võtmise eest väga kopsakat intressi, mil-
le tasumine jääks Eesti maksumaksja õlu-
le,” esitas Parik pessimistliku stsenaariumi.

kas ehitamine ajatada kriisiaega?

Kagu-Eesti ettevõtja Kuldar Leisi sõnul tu-
leks tõenäoliselt võtta laenu, nagu ikka in-
vesteeringuteks võetakse. “Teiseks müüme 
maha või viime börsile riigile mittevajali-
kud riigifirmad, kindlasti enamusosalu-
sed,” ütles Leis. Ainult siis, kui seda teha ei 
saaks, oleks ta nõus PPPga.

Eesti Talleksi juhi Kaido Padari sõnul 
võiks lahendus olla erifond. “Kui laenu ei 
saaks võtta, siis oleks hea Eesti riigile olulis-
te taristute väljaehitamiseks luua n-ö fond, 
kuhu Eesti rahvas saaks oma raha paiguta-
da (nt pensioni kogumiseks). Seeläbi muu-
ta põhimaanteed tasuliseks ja sealt laeku-
vad tasud suunata fondi.”

BDG Holdingsi juhid Peeter ja Priit Re-
bane pakuvad, et kui laenu ei saa, peaks 
riik hakkama juba nüüd raha kõrvale pa-
nema ehk reservi koguma ja kulutama se-
da suurte taristuprojektide peale alles siis, 
kui tuleb suurem ülemaailmne majandus-
langus. “See vähendaks sellise languse mõju 
Eesti majandusele ja looks stabiilsust. Lisaks 
langeksid siis ilmselt ära küsimused tööjõu 
saadavusest,” arvasid vennad. Ka Seederi sõ-
nul ei maksa suuri taristuprojekte kiirus-
tades ehitada, vaid ette valmistada, et neid 
saaks suuremas mahus teha languse ajal.

 
sellist 
majandu
se üleküt
mist, lisaku
lu ja maksu
maksja riski 
ei pea mina 
mõistli
kuks.
raul kirjanen

  
möga, 

et meil 
polegi 
nelja

rajalisi põ
himagistraale 

vaja, ei kannata 
kriitikat ei ma
jandusarengu 

ega ühtlasema 
regionaalaren

gu huvidest 
lähtuvalt.

raivo Vare
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mis on mis
Äripäeva arvamusliidrite küsitlus

Rahandusminister Martin Helme püstitas sinisilmselt, aga see-eest 
jõuliselt ülesande mõne aastaga averusega (avaliku- ja erasektori 
koostöös e PPP) kolm suuremat maanteed neljarajaliseks ehitada ja 
lisaks ka Saaremaa sild rajada. Kuigi väide kõlab poliitilise loosungina, 
on teema ometigi oluline ja see lubadus sisaldus pea kõigi erakonda-
de valimisprogrammis. 
Äripäev küsis ligi 300 Eesti arvamusliidrilt, ettevõtjalt ja juhilt, kas ja 
kuidas peaks riik ellu viima suuri taristuprojekte. Sisukaid vastuseid 
laekus tähtajaks üle poolesaja.

Juhtide ja arvamusliidrite ar-
vamustes kummitab sõna 
“Excel”. Ühed ütlevad, et tõde 
selgub Excelis, teised aga, et 
see ei näita midagi. Kaugemalt 
vaadates on õigus mõlemal.

Exceli tabelis selgub see, kui-
das on neljarajalisi teid odavam 
ehitada, kuid arvurägastikust ei 
paista, kui suurt kasu võib para-
nenud teedevõrgustik laiemas 
plaanis tuua.

“Me jaurame juba 20 aastat, 
kas on vaja neljarajaalisi maan-
teid või mitte. Tasuvusanalüüs ei 
näita siin midagi! Kuidas need 
teed valmis ehitatakse, pole 
oluline. On elementaarne, et se-
da tehakse,” arvas Tallinna bör-
si juht Kaarel Ots. “Kas seda te-
hakse ühel või teisel viisil, peaks 
sõltuma sellest, kuidas on oda-
vam.” Circle K juhi Kai Realo sõ-
nul tuleb ärilisest aspektist lei-
da lahendus, mis oleks parim 
elluviimise kiiruse ja selle eest 
makstava hinna suhtes.

Vandeadvokaat Aare Tark on 
kindel, et oleme poliitikute ot-
sustamatuse tõttu kaotanud nii 
ajas kui rahas. “Millise finant-

seerimismudeli või millise töö-
jõuga ehitada, on küsimus ana-
lüütikutele, kes peaksid tabel-
arvutuse programmiga selgi-
tama välja parima optimaalse 
tulemuse ning selle kiretult ot-
sustajatele esitama,” ütles Tark. 

Tallinki juhi Paavo Nõgene 
sõnul tuleb kokku arvutada ka 
need näitajad, mille võrra aas-
tate jooksul teedeehitus kalli-
neb, kas või sisendhindade võr-
ra. “Seega PPP-versiooni läbikal-
kuleerimist ja analüüsimist vä-
listama kindlasti ei peaks. Kas 
PPP on mõistlik või mitte, sel-
gub Excelis,” ütles Nõgene.

USAs tegutseva ettevõtja 
Keith Siilatsi sõnul saab ju mõõ-
ta, mitu minutit Tallinna–Tartu 
neljarajaline maantee aega sääs-
tab ja kui palju õnnetused vähe-
nevad. “Kui meil on 10 000 autot 
päevas, 10 minutit kokkuhoidu, 
20 eurot tunnis (koos kütuse-
ga), siis oleks kokkuhoid aastas 
12 miljonit eurot ja seega peaks 
20aastase tagasimakse perioo-
diga selle tee nelja rajaliseks ehi-
tama, kui kulu jääb alla 240 mil-
joni euro.”

 Võib 
juhtuda 

see, et riik jääb 
oma otsuste tõttu 
era investori “van

gistusse” ja peab 
langetama otsuseid, mis ei 

ole enam ärilises aspektis 
nii kasulikud ega kasumli

kud ning eetilises mõttes 
lausa hallis tsoonis.

Kai Realo

Mida näitab meile Excel?

 me jaurame 
juba 20 aastat, 
kas on vaja nelja
rajalisi maanteid või 
mitte. Kuidas need teed 
valmis ehitatakse, pole 
oluline. on elementaar
ne, et seda tehakse.
Kaarel Ots

 Kuigi 
rahastuse 

asjus on arva-
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“Peame korra kinni ja vaatame, mida meil 
üldse vaja on! Teid pole mõtet ehitada ai-
nult selleks, et ehitada,” ütles kirjanik Mart 
Kivastik. Roheliste juhi Zuzu Izmailova sõ-
nul on Eesti maanteede neljarajaliseks ehi-
tamisest loodud fetiš, millest peaksime ole-
ma suutelised loobuma.

“Neljarajalised teed ning kiirraudtee lõi-
guvad looduse tükkideks. Võlad tuleb ku-
nagi, ja tegelikult üsna varsti, ära maksta,” 
oli teoloogiadoktor Toomas Paul skeptili-
ne. Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho 
sõnul peavad teed ja sillad olema ühenda-
jad, mitte eraldajad ja lahutajad. “Seepärast 
tuleb rajada transporditaristu kestlikult ja 
loodushoidlikult, et loomulikke ühendusi 
mitte katkestada,” rõhutas Kiho.

Äripäeva arvamuskonkursi 2018 võitja 
Kalev Kaarna sõnul tuleks eesmärgiks seada 
hoopis avaliku ja erasektori koostöös Eesti 
elanike jaoks oluliste elukeskkonna- ja hea-
olunäitajate parandamine kümme korda.

Finantsnõustamisfirma Catella Baltic-
si juhi Aavo Koka arvates on küsimus, kas 
ehitada PPPga või laenuga, EKRE üles sea-
tud lõks, et juhtida arutelu otsejoones 
 laenamise viisi juurde. “Mulle meeldiks 
enne arutada, mis meil üldse eesmärk on,” 
 ütles Kokk.

Kokk püstitab mitu õigustatud küsi-
must. Kas tahame kiiresti suuremast linnast 
veel suuremasse sõita? Või tahame, et suu-
re tee ääres oleks rohkem väikeseid kohti, 
kus on elu? Või tahame oma ehitusektorit ja 
karjääride omanikke turgutada, et nad raha 
teeniksid ja seda loodetavasti Eestis edaspi-
di investeeriksid? Alles siis, kui eeldused on 
selged, tuleks Koka arvates vaadata, milline 
see tee peaks olema, ja arutama, kuidas se-
da ehitada ja rahastada.

Kas raudtee annaks parema efekti?

“Neljarajaliste maanteede jaoks poleks Ees-
tis vajadust, kui siin oleksid hoopis kiire-
mad ja sagedasemad rongiühendused,” lei-
dis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor 
Garri Raagmaa, maalides pildi, kuidas lõu-
naeestlane jätaks oma auto Elva raudtee-

jaama ja saaks Tartust ju-
ba tunniga Ülemistele. 

Raagmaa hinnan-
gul tasuks Eestil pi-
gem kulutada raha 
raudteede korrasta-
misele-turvamisele 
ja uute kiirrongi-
de hankimisele, et 

muuta Eesti ja siinne 
keskkonnajälg väikse-

maks ning samas kogu 
riik elamisväärsemaks.

Ka akadeemik Richard 
Villemsi hinnangul tuleks 

kaaluda alternatiive: kas mood-
ne neljarajaline maantee mak-

simaalse kiirusega 120 km/h või 
rong, mille keskmine kiirus oleks 

160 km/h või enam ja mis käiks 
Tallinna–Tartu vahet kuus kor-
da ööpäevas või sagedamini.

Võrdsete võimaluste vo-
linik Liisa Pakosta tõi väl-
ja, et riiklik taristuaren-
dus peaks arvestama esi-
mese põhimõttena kõigi 
inimeste võimaluste pa-
randamisega – ühistrans-
pordiga liikujate, jalakäija-
te, ratturite. “See ei tähenda 
mõistagi, et Tallinnast Rak-
verre peaks jalgsi minema, küll 
aga seda, et koguinvesteeringu-
tes suunataks võib-olla mitmeraja-
lise tee asemel raha hoopis sellesse, et 
ühistranspordi mugavus meelitabki lii-
kujad ühistransporti ja nii väheneb vaja-
dus radu juurde ehitada,” selgitas Pakosta.

Kirjaniku Ülo Mattheuse sõnul tuleb 
suurte taristuobjektide puhul leida riigi 
ja erasektori vahel mõistlik sümbioos, kus 

arvamusliidrite küsitlus

Peatage 
hobused!  
eesti vajab 
tervik-
lahendust! 
Üksjagu arvamusliidreid 
ja juhte leidsid Äripäeva 
küsitlusele vastates, et enne 
seda, kui hakata otsima raha 
põhimaanteede neljarajaliseks 
ehitamiseks, tuleks hoopis 
selgeks teha, mida me tahame 
saavutada ja kuhu jõuda.

AsKur AlAs 
askur.alas@aripaev.ee

Hakake juba 
pihta! 
Paljud ettevõtjad ja arvamusliidrid 
on veendunud, et maanteede nelja
rajaliseks ehitamine annab tõuke Ees
ti arengule, mistõttu loosungite hõi
kamise asemel oleks ammu aeg te
gutseda.

“Möga, et meil polegi neljarajalisi 
põhimagistraale vaja, ei kannata krii-
tikat ei majandusarengu ega ühtlase-
ma regionaalarengu huvidest lähtu-
valt,” põrutas ettevõtja, endine teede- 
ja sideminister Raivo Vare.

Maag Grupi osaniku Roland Lepa 
sõnul oleks põhiteed pidanud neljara-
jaliseks tegema laenuraha eest kümme 
aastat tagasi, kui ehitajad pärast kriisi 
Soome hakkasid põgenema.

“Me ju niikuinii ehitame maanteed 
laiemaks Pärnu suunas – planeering 
siis kohe käima!” sähvas Ekspress Gru-
pi juht Hans H. Luik. See välistaks ka te-
ma sõnul ainult kolmele Eesti tee-ehi-
tusfirmale soodsa olukorra, kus planee-
ritud on täpselt nii palju või vähe, kui 
nood jõuavad.

“Tuleb teha terviklik plaan ning 
alustada kohe projekteerimisega ning 
maade omandamisega,” arvas Reformi-
erakonna fraktsiooni aseesimees Taa-
vi Rõivas. Seda mõtet toetab ka vande-
advokaat Aare Tark: “Seadustest tulenev 
protsess oleks vaja käima lükata, et või-
malikult kiiresti jõuda esmaste reaalse-
te tulemusteni.”

Vandeadvokaat Jüri Raidla toob väl-
ja põhjendused, mida mainivad teised-
ki: “Neljarajalised teed ei ole ainult kü-
simus autosõidu mugavusest – see on 
küsimus liiklusohutusest ja elude ning 
tervise säästmisest. See on regionaal-
poliitiline küsimus, samuti on see ma-
jandusküsimus.”

Kiiremate ühenduste loomine nii 
Eesti-siseselt kui ka ärireisijatele sobi-
vate lennuvõimaluste pakkumisel on 
kahtlemata oluline, kuid paraku teeme 
mõlemas pigem vähikäiku, leidis Circ-
le K juht Kai Realo. “Sellest lähtuvalt on 
minu kindel jah teedeehitusega kiire-
mas tempos edasiminekule,” ütles Rea-
lo. Sarnast mõtet väljendasid ka Harju 
Elektri juht Andres Allikmäe ja Infor-
tari juht Ain Hanschmidt.

Kagu-Eesti ettevõtja Kuldar Leisi sõ-
nul on ebanormaalne, et olles edukas 
riik, tekitame jonnaka neljarajaliste 
teede mitteehitamisega tohutu ajaku-
lu, ebaefektiivsuse, rääkimata ränka-
dest liiklusõnnetustest. 

“Kas teadvustame, et Tallinna–Tartu 
puhul pole Mäost allapoole projektee-
rimise ülesandega veel alustatud. See 
tähendab, et ehitamise rahastuseni on 
veel pikk tee, meil pole olnud julgust 
isegi projekteerimise rahastust otsus-
tada,” ütles Leis.

Leis võttis kokku paljude juhtide 
ja arvamusliidrite seisukoha, kui üt-
les: “Poliitjõud koos spetsialistidega 
finants-, teede- ja keskkonnavaldkon-
nast, maanteeamet, suuremad teede-
ehitajad jt võiksid maha istuda ja koos 
reaalse plaani koostada – millal, mis 
lõigud, mis raha eest projekteerida. Se-
ni, kuni seda reaalsust arvestavat plaa-
ni pole, on igasugune loosungite õh-
ku viskamine vaid odav propaganda.”

“Mida kauem me arutame, kumb on 
parem – kas laen või PPP –, seda kauge-
male nihkub nende projektide elluvii-
mine. Oluline on päriselt tegutseda,” li-
sas Merko Eesti nõukogu esimees And-
res Trink.

Oma õnnistuse annab ka EELK pea-
piiskop emeeritus Andres Põder, kel-
le sõnul on kaasaegsed põhimaanteed 
äärmiselt olulised riigi terviklikkuse, 
regionaalpoliitika ning majandusli-
ku ja kultuurilise arengu seisukohalt. 
“Projekti pidev edasilükkamine on ka-
heldava väärtusega. Küll võiks valmiv 
taristu anda uue tõuke Eesti arengu-
le,” sedastas Põder paljude arvamuse.

 
see ei 
tähenda 
mõistagi, 
et tallin-
nast rak-
verre peaks 
jalgsi mine-
ma.
liisa Pakosta vaja
dusest arendada 
pigem ühistranspor
ti, et paraneks kõigi 
inimeste võimalus 
liikuda.
foto: pAkostA.ee

 Paljud arvamus
liidrid leiavad, 
et neljarajaliste 
maanteede asemel 
vajaks Eesti pigem 
kiiremat ja tiheda
mat rongiliiklust.
fotod: AndrAs krAllA, 

liis treimAnn

kõigi, ka tavalise autosõitja huvid, oleksid 
kaitstud, nii et täna kübaratrikiga kätte või-
detud tulevik ei muutuks kontimurdvaks. 

“Keskkonnatundliku inimesena eelis-
taksin ma pigem seda, et rekonstrueeritaks 
olemasolevad raudteeühendused nii, et ron-
giliikluse kiirus ja mugavus pakuksid au-
tostumisele konkurentsivõimelist alterna-
tiivi,” ütles Mattheus.

Rahvastikuteadlane ja statistik Ene-Mar-
git Tiit ütles, et Eesti vajab terviklahendust. 
“Kogu Eesti transpordivõrku – nii maan-
teid, raudteid, veeteid kui ka õhutranspor-
ti – tuleb käsitleda ühtse tervikuna ja hin-
nata, kus on kõige suuremad probleemid 
ning missugused investeeringud neid prob-
leeme kõige tõhusamalt lahendavad, lähtu-

des eeskätt Eesti elanike sei-
sukohast,” arvas Tiit.

  
seni,  

kuni seda  
reaalsust  

arvestavat  
plaani pole,  

on igasugune loo-
sungite õhku vis-

kamine vaid odav 
propaganda.

Kuldar leis
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Neljapäeva õhtul otsustas EKP nõukogu lan-
getada hoiuse intressmäärasid 0,1 protsen-
dipunkti võrra ja taaskäivitada novembris 
20 miljardi eurone võlakirjade ostuprog-
ramm, mis kestab kuni euroala inflatsioo-
nimäär jõuab soovitud 2% piirimaile. 

Kuigi rahapoliitika lõdvendamist oo-
dati, tekitasid võlakirjadega seotud raha-
trükk ja hoiuste intressimäärade langeta-
mine EKP nõukogu liikmete seas vastuolu-
sid. Eesti oli nende leeris, kes stiimulpake-
ti vastu seisid, partneriteks Prantsusmaa 
ning Saksamaa, aga ka Holland ja Austria. 
Need EKP nõukogu liikmed leiavad, et võ-
lakirjade ostuprogrammi taaskäivitami-
ne peaks jääma abimeetmeks erakorralis-
tes olukordades.

Hoolimata võtmeliikmete vastuseisust 
võeti neljapäevasel nõukogul Draghi väi-
tel otsused vastu siiski piisava konsensuse-
ga, mistõttu polnud hääletuseks põhjust. 
“Meil on veel ruumi, et selles tempos jätka-
ta,” tõdes Draghi pressikonverentsil. “Usu-
me endiselt, et majanduslanguse tõenäosus 
euro alas on väike, kuid riskid on kasvanud.”

EKP juht kutsus kõiki liikmesriike jär-
gima nõukogu sõnastatud soovitusi ja kut-
sus euroala valitsusi üles agressiivsemale 
fiskaalpoliitikale, mis vähendaks globaal-
se jahtumise mõju Euroopa majandustele. 
“Praegu on aeg, et võtaksime rahapoliiti-
kaga olukorra kontrolli alla,” toonitas Drag-
hi. Oma ametiaja viimase stiimulprogram-
mi motiive põhjendas Draghi madala inflat-
siooni ja Brexiti ebakindlusega. Neljapäeval 
avaldatud EKP sügisprognoos ennustab, et 
järgmisel aastal jääb inflatsioonimäär 1% 
juurde ja kasvab 2021. aastal 1,5%-le.

Pankurid pole kindlad, kas rahatrükk ai-
tab kaasa inflatsiooni kasvule. Arvestades 
praegust pikaajaliste võlakirjade väärtuse 
vähenemist, võib 20 miljardi euro juurde-
trükkimiseks vajalik uus võlakirjade kok-
kuostu programm suruda nende väärtuse 
veelgi väiksemaks.

Draghi pärand

ING panga vanemstrateeg Antoine Bouvet 
ütles Bloombergile, et Draghi kriitikutele 
valmistab suurimat pettumust võlakirjade 
ostuprogrammi suurus. Ta viitas, et kuigi 
Draghi teadvustas avalikult hoiuste intres-
simäärade langetamise halbu külgi, otsus-
tas varemgi “bazooka-meetmeid” kasutanud 
lahkuv juht keskpankade juures hoiustami-
se erapankadele veelgi kallimaks muuta.

“Nad võtavad ülisuure finantsstabiilsuse 
riski,” sõnas Société Générale’i vanemöko-
nomist Anatoli Annenkov. Tema hinnan-
gul pärandab Draghi oma mantlipärijale 
 Christine Lagarde’ile keerulise olukorra, 
kus praeguse Rahvusvahelise Valuutafondi 
juhi käed on vähemalt järgmised kaks aas-
tat seotud Draghi otsustega.

Kui Lagarde jätkab Draghi langevate int-
resside ja rahatrüki kursil, riskib novemb-
ris ametisse astuv juht süveneva lõhega EKP 
nõukogu liikmete vahel. Teisalt, täites Drag-
hi meetmeid kritiseerinud liikmesriikide 
ootusi ja valides uue kursi, võib see põhjus-
tada pahameelt väärtpaberiturgudel.

Bazooka-ajastu lõpp

Bouvet avaldas lootust, et Draghi ametiaja 
lõpp toob siiski EKPsse suurema stabiilsu-
se. “See võib olla palju vastuolusid põhjus-
tanud bazooka-lähenemise lõpp.” Sama loo-
davad tõenäoliselt ka Draghi meetmetele 
vastu seisnud Euroopa keskpankade juhid.

Näiteks tegid Austria ja Hollandi Eu-
roopa keskpanganduse ajaloos pretseden-
ditu sammu, kommenteerides kriitiliselt 
EKP nõukogu istungil langetatud otsuseid. 
Austria keskpanga juhi Robert Holzmanni 
hinnangul ei pea Lagarde järgima Draghi 
plaani. “Lagarde pole nõrk inimene ega lase 
end lukustada ühel või teisel viisil.”

Holzmann tõdes koos Hollandi keskpan-
ga juhi Klaas Knotiga tehtud avalduses, et 
võlakirjade ostuprogramm on praeguses 
majandusolukorras ebaproportsionaalselt 
suur, väikse riskiga võlakirjade väärtus lii-
ga väike ja elamuturul võetakse üha suure-
maid laenuriske. Holzmanni sõnul tekkis 
nii mõnelgi EKP nõukogu liikmel küsimus, 
kas Draghi rahasüst on õigeim idee.

“Loodan, et  midagi pole lukku pandud 
ja meil on veel läbirääkimisteks ruumi,” sõ-
nas Holzmann.  Üks oluline küsimus on EKP 
2% inflatsioonieesmärk. “Võib olla on 2% 
eesmärk meie käeulatusest väljas ja pigem 
oleks 1,5% eesmärk praeguste turuhinda-
dega kooskõlas,” selgitas Holzmann. Samu-
ti leidis ta, et aeg on pöörata keskpankade 
juures rahapuhvrite hoidmine taas kasum-
likuks ja tuua –0,5%ni langetatud hoius-
te intressimäär skaala positiivsele poolele.

Holzmanni hinnangul magati hoiuse 
intresside tõstmise võimalus 2017. aasta ma-
janduskasvu tingimustes maha. Lisaks tun-
dub Holzmanni väitel paljudele EKP nõuko-
gu liikmetele, et negatiivne hoiuse intressi-
määr pole enam tee, millel jätkata.

“See pole jätkusuutlik. Negatiivseid 
hoiuse intressimäärad olid põhjendatud 
ajal, mil meil olid likviidsusprobleemid, 
kuid see olukord ei saa kesta,” rääkis Holz-
mann. Seda on öelnud ka pankurid, kelle 

keskpank

Draghi 
“bazooka
meetmete” 
ajastu lõppes 
tüliga
Kaheksa aasta eest alanud Itaalia 
majandusteadlase Mario Draghi ametiaeg 
Euroopa Keskpanga (EKP) juhina on olnud 
tormiline – novembris ametist lahkuv Draghi 
on rakendanud tihti tavapäratuid meetmeid.

allan rajavee 
allan.rajavee@aripaev.ee

 loodetakse, et 
Mario Draghi ameti-
aja lõpp euroopa 
Keskpanga juhina 
toob suurema 
stabiilsuse.
foto: REUtERS / 

ScAnpix

aktsiis

Helme loodab diisliaktsiisi langetada
Paranenud alkoholiaktsiisi lae-
kumine annab rahandusminis-
ter Martin Helmele lootust lan-
getada diislikütuse aktsiisi, 
hoolimata võimalikust eelarve-
tulude vähenemisest.

Suvel tehtud aktsiisilangetus 
alkoholile mõjus vastavalt soovi-
tule – piirikaubandus lõunas vä-

heneb ja põhjas suureneb, kir-
jutas minister sotsiaalmeedias.

Põhjasuunalise piirikauban-
duse elavnemisega on suurene-
nud ka turistide käimine Tallin-
nas, mis on omakorda suuren-
danud siinsete ettevõtete käi-
vet ja ka käibemaksu laekumist.

“Käibemaksu vähenemine 

oli vale alkoaktsiisi poliitika 
üks suuremaid kahjusid ning 
seda on keeruline otseselt sidu-
da, kuid fakt on see, et alkoholi-
aktsiisi karm tõstmine käis käi-
bemaksu kehvema laekumise 
eel ja käibemaksu parem laeku-
mine järgnes juulikuisele mak-
sulangetusele,” kirjutas Helme.

See omakorda paneb Hel-
met ootama, et muutuks või-
malikuks diisliaktsiisi lange-
tus. Sama ütles Helme ka nel-
japäeval valitsuse pressikonve-
rentsil: “Eelarveläbirääkimiste 
käigus me diislikütuse aktsii-
si muutmist ei käsitle, aga see 
ei tähenda, et kui me saame õi-

ged numbrid kätte, et me selle-
ga siiski valitsusse ei võiks tulla.  
Eeldus on, et see ei ole eelarve-
le mitte kuluga, vaid tuluga või 
vähemalt eelarveneutraalne te-
gevus.”

“On väga pessimistlikke ar-
vutusi, mis ütlevad, et kui me 
langetaksime diisli hinna Lä-

tiga samale tasemele, on eelar-
vesse miinus kuskil 40 miljonit. 
Kõrval on mõned teised arvutu-
sed, mis ütlevad, et tegelikult on 
pluss 20 miljonit,” möönis mi-
nister, kes reede hommikul üt-
les, et tema usaldaks alternatiiv-
seid, positiivsemaid arvutusi.

äriPäev.ee
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 Lagarde on juba 
 näidanud, et tal on 
 Draghiga sarnased 
arusaamad keskpanga 
ülesannetest.

Swedbanki peaökonomist 
Tõnu Mertsina

 See pole jätkusuutlik. Negatiivsed hoiuse 
intressimäärad olid põhjendatud ajal, mil meil 
olid likviidsusprobleemid, kuid see olukord ei 
saa kesta.

Austria keskpanga juht Robert Holzmann
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sõnul hävitab keskpanga juures hoitavate
le erapankade rahapuhvritele peale maks
mine pikemas perspektiivis pangandustu
ru. Eriti arvestades laenuaandjatele kehtes
tatud piiranguid ja pikalt madalal püsinud 
euribori, mis pärsib pankade võimalusi lae
nuportfelli kasumlikkust kasvatada.

Rohkem innovatsiooni

Draghi sõnul on see kriitika alusetu. “Loo
mulikult sooviksid pangad positiivseid int
ressimäärasid,” tõdes ta, lisades aga, et pan
gandussektor peaks kasvatama kasumit, 
rakendades finantstehnoloogia uuendusi.

“Pangandussektori struktuuri nõrku
sed on mõnes euroala riigis paremini näha 
kui teistes,” sõnas Draghi, kes viitas, et pan
gandussektori tulu ja kulu suhted on mõ
ne panga puhul paigast ära. Näiteks Sak
sa pankadel moodustasid kulud 77% mul
lusest kogukäibest. Sealse pangandusturu 

Mertsina: Euroopa hakkab  
Jaapaniga sarnanema
Swedbanki peaökonomisti Tõ-
nu Mertsina sõnul näitavad 
neljapäevasel Euroopa Kesk-
panga (EKP) nõukogu istungil 
langetatud otsused, et intressi-
määrad püsivad väga madalal 
tasemel pikemat aega. 

“Varaostuprogrammi juures 
on oluline just keskpanga eel
teavitus: selle pikkust ajas pai
ka ei pandud, st seda viiakse 
ellu “nii kaua, kui tarvis” ning 
intressimäärasid ei tõsteta en
ne, kui EKP on kindel oma 2% 
lähedase inflatsioonieesmärgi 
saavutamises,” sõnas Mertsina.

Tema sõnul pole euroala vä
heneva majandusaktiivsuse ja 
inflatsiooni aeglase kasvutem
po juurpõhjus, mitte laenu
pakkumises, vaid kesises laenu
nõudluses. “Näiteks väheneb 
laenunõudlus paljude muude 
põhjuste hulgas ka koos Euroo
pa elanikkonna vananemisega, 
eriti pikemas ettevaates, ning 
see takistab intressimäärade 
tõusu,” selgitas Mertsina.

Sestap leiab Swedbanki pea
ökonomist, et Euroopa majan
dus meenutab üha rohkem Jaa
pani oma, kus, vaatamata kesk
panga rahapoliitilisele stimu

leerimisele, on raske mõõdu
kat majanduskasvu ja inflat
siooni hoida.

“Varaostuprogramm suu
nab rohkem raha majandus
se ja alandab tõenäoliselt selle
ga veelgi intressimäärasid. Sel
levõrra, et euroala majandust 
praegu mõjutavad probleemid – 
nagu kaubanduskonflikt,  Brexit 
ja Hiina majanduskasvu aeglus
tumine –, on väljaspool EKP ot
sest mõjusfääri, on igasugus
tel keskpanga stiimulitel piira
tum mõju majandusele,” ennus
tas Mertsina.

Seejuures leidis Mertsina, et 
arvatavasti ei too EKP juhi vahe
tumine kaasa suuri muudatusi. 
“Lagarde on juba näidanud, et 
tal on Draghiga sarnased aru
saamad keskpanga ülesanne
test ning ilmselt jätkab ta väga 

lõdva rahapoliitikaga. Samuti 
on ta öelnud, et fiskaalpoliitika 
peab aitama rohkem kaasa ma
jandusaktiivsuse ergutamisele,” 
sõnas Mertsina.

“Tegelikult on keskpangad 
majanduse ergutamiseks juba 
palju ära teinud. Kuigi Drag
hi ütles juunis Portugalis pee
tud kõnes, et EKPl on veel kül
lalt rahapoliitilist laskemoo
na, hakkavad keskpankade või
malused ammenduma,” mär
kis Mertsina. Tema sõnul on 
seetõttu üha enam päevakorda 
tulnud fiskaalse stimuleerimise 
teema ning ka turgudel on suu
renenud ootused, et valitsused 
hakkavad riigirahanduse kau
du majanduskasvu rohkem pa
nustama.

“Enamikus euroala riikides 
on riigieelarve puudujääk olu
liselt vähenenud, kuid võlg on 
jätkuvalt üle Maastrichti nõue
te. Euroopa majanduse stimu
leerimine riigirahanduse abil 
on kaasa toonud vajaduse uuen
dada eelarvereegleid. Samuti 
on tarvis paljudes riikides teha 
suuremaid struktuurireforme, 
mida on soovitatud juba aas
taid,” tõdes Mertsina.

liidril Deutsche Bankil moodustasid kulud 
93% kogukäibest. 

Hoolimata sellest tuli EKP erapankade
le vastu, andes võimaluse maksta –0,4% int
ressi selle hoiuse osa eest, mis ületab EKP fi
nantspuhvrite nõuet. See tähendab, et pan
kade maksujõulisust garanteeriva hoiuse 
summa eest peavad pangad tasuma –0,5% 
hoiuse intressi, kuid seda ületav summa 
kuulub soodusintressi alla.

Kaheastmelisest intressisüsteemist või
davad enim suurpangad, näiteks Deutsche 
Bank, mis säästab ligi 200 miljonit eurot 
intressikuludelt. Saksamaa suuruselt teine 
laenuandja Commerzbank AG hoiab kok
ku 100 miljonit. Euroopa pangandussektor 
hoiab intressikuludelt kokku 1,7 miljardit.

Ühtlasi loodab EKP, et osa sellest 1,7 mil
jardist eurost jõuab ka laenuturule. Selle 
lootuse täitmiseks lõdvendas EKP erapan
kadele seatud pikaajalisi laenutingimusi.

aktSiiS

Helme loodab diisliaktsiisi langetada
eDetabeL

Forbes valis Pipedrive’i parimate 
pilveteenuse ettevõtete hulka
Eesti päritolu müügitarkvara 
ettevõte Pipedrive jõudis ma-
jandusajakirja Forbes koosta-
tud maailma saja mõjukama 
pilveteenuse ettevõtte ede-
tabelisse, saavutades tihedas 
konkurentsis 77. koha.

Pipedrive’i juhatuse esimehe 
ja ühe asutaja Timo Reini sõnul 
kinnitab Forbes’i edetabelisse 
jõudmine, et Pipedrive teeb õi
get asja ning on väärtuslik töö
riist müügiinimestele nende 
igapäevatöö korraldamisel.

“Hoiame oma turunišis väga 
tugevat positsiooni, olles väik
semate müügitiimide seas sta
biilselt kõige kõrgemalt hinna

tud kliendisuhete haldamise 
pilveteenus maailmas. Uue ver
siooni turule toomisega tahame 
kasvatada kliendibaasi ka suu
remate ettevõtete seas, arenda
des just nende vajadustele mõel
dud teenuseid,” lisas Rein.

Forbes koostas eraomandis 
olevate pilveteenuse ettevõtete 
edetabelit neljandat korda. Pi
pedrive pääses paremate sekka 
ka mullu, jäädes siis 84. kohale. 
Reastamise aluseks on ettevõte
te kasv, müüginumbrid, väärtus 
ning kultuur, samuti võetakse 
arvesse 40liikmelise žürii hin
nang ettevõtete mainele.

Juulis teatas ettevõte, et väi

kefirmadele keskendunud müü
gitarkvara arendaja seab fooku
se ümber, võttes eesmärgi kas
vatada suurte ettevõtete osakaal 
klientidest senise mõne prot
sendi asemel kümnendikuni.

Pipedrive’i asutasid aastal 
2010 viis Eesti müügimeest 
– ettevõtte praegune juht Ti
mo Rein ning Urmas Purde, 
Martin Tajur, Ragnar Sass ja 
Martin Henk. Praegu kasutab 
Pipedrive’i müügitööriistu li
gikaudu 90 000 ettevõtet roh
kem kui 150 riigis ning firma on 
kaasanud 90 miljoni USA dol
lari väärtuses investeeringuid.

äRiPäEv.EE
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Välisriikide töötajad on hädas 
tüssavate tööandjatega
Kolmandatest riikidest, nt Uk-
rainast, Moldovast ja valgeve-
nest pärit töötajatel on tulnud 
järjest rohkem pöörduda juris-
tide poole, sest tööandjad kipu-
vad neile kotti pähe tõmbama.

Eesti Õigusbüroo tööõiguse 
juristi Katrin Martise sõnul ei 
julge Eestisse tööle tulnud ini
mesed sageli enda õiguste eest 
üldse seista, sest kardavad, et 
nad saadetakse riigist välja. 

“Enim on probleeme töö
lepingutega, osal pole neid üld
se ning teistel ei ole tööand
ja  täitnud kokkulepitud luba
dusi, ka on sagedane nö mus
talt tasumine,” ütles ta teate va
hendusel.

Ka tööinspektsioonis on kas
vanud võõrkeelsete töötajate 
pöördumine, ütles tööinspekt
siooni peadirektori asetäitja 

Meeli MiidlaVanatalu Äripäe
va hommikuprogrammis.

Kuigi töövaidluste arv püsib 
suhteliselt stabiilsena, võtab 
MiidlaVanatalu sõnul tööins
pektsiooniga üha enam ühen
dust välismaine tööjõud.

Töölepingud ainult “paberil”

Martise ütles, et paljudel juhtu
del on tööleping sõlmitud, kuid 
töötaja seda ise näinud ei ole. Sa
gedased on ka olukorrad, kus 
töölepingusse on politsei ja pii
rivalveameti nõudmisel kirjuta
tud võõrtöölise palkamiseks et
tenähtud summa, nt 1200 eurot, 
kuid töötajale tasutakse 600. 

“Teeb kurvaks, et meie töö
andjad neid sageli ära kasu
tavad ning töötasudega sus
serdavad. PPA on ette näinud 
kindlad palgatasemed erineva 

kvalifikatsiooniga võõrtööjõu
le, kuid ega neid tasemeid vä
ga järgima ei kiputa ning sage
li on võõramaalasel nii hea meel 
töökoha üle, et ta ei julge kü
sida ei töölepingut ega ka näi
teks üle tundide eest töötasu,” 
lisas Martis.

“Eks tööandjaid on erine
vaid, kuid minu kogemus pi
gem näitab seda, et Ukrainast, 
Moldovast ning Valgevenest saa
bunud tööjõudu soovitakse või
malikult soodsalt tööle raken
dada, hiilides mööda seadustest 
ja nõuetest,” lisas ta.

Viimase paari aastaga on 
Eesti Õigusbüroo pidanud 
 tööõigusega abi pakkuma 
1800 korral, kui palju neist oli 
 kolmandatest riikidest pärit, 
selle kohta arvepidamist ei ole.

äRiPäEv.EE
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Margus Linnamäe sattus Heiti Kenderi asu-
tatud ettevõtte omanikeringi 2013. aastal, 
kui MM Grupp OÜ omandas 51% firmast 
(hiljem liikus osalus UP Investi kätte). Seda 
ajal, kui kehvade tulemuste tõttu vajas Klaar 
rahasüsti, et taastada omakapitali nõue, mis 
oli langenud miinusesse.

Sisuliselt omandaski Linnamäe osaluse 
toona Valges Klaaris nulli euroga, nagu sei-
sis toona majandusaasta aruannetes, võttes 
üle kohustused.

2017. aastal suurenes Linnamäe osalus 
ettevõttes veelgi, seda asutaja Heiti Kende-
ri osaluse arvel, kasvades 75%ni. Augusti lõ-
puks on aga omanikeringist täielikult ka-
dunud kõik senised väikeosanikud: nii et-
tevõtte juhtkonda kuuluvad Marko Kärner, 
kes omas 10% Klaar OÜst, ja Marko Tamm 
kui ka Siim Tempel, kes kõik omasid 5% osa-
lust. Samuti Heiti Kenderi firma Fofefa OÜ, 
millel oli ka 5% osalus.

Klaar OÜ pole veel eelmise aasta majan-
dusaasta aruannet esitanud, aasta varem 

tehing

Valge Klaar liikus täielikult 
Linnamäe firma omandusse
Margus Linnamäele 
kuuluv UP Invest 
on augustis ostnud 
välja väikeosanikud 
firmast Klaar OÜ, 
mis müüb Valge 
Klaari kaubamärgi alt 
Apple’i tooteid.

Priit Pokk 
priit.pokk@aripaev.ee

teeniti 6,5 miljoni euro juures 150 000 eu-
rot kasumit. Sealjuures kasvas müügitulu 
aastaga märkmisväärselt: 2016. aastal tee-
niti 3,7 miljonit eurot müügitulu (ehk aas-
taga kasvas 76%).

Viimasel ajal on Linnamäele kuuluv UP 

Invest ostnud või ostmas mitut ettevõtet: 
ulukilihatootja Linnamäe Lihatööstuse, res-
toraniketi Vapiano ning suurendanud osa-
lust kinoketis Apollo. Samuti müüs ettevõ-
te sel aastal oma Baltikumi reklaamimüü-
giäri Baltic Classifieds Group OÜ.

taust 
uP investi osanikud 

Margus Linnamäe 78%
Ivar Vendelin 20%
Aare Kurist 2%

 Apple’i tooteid müüva 
Valge klaari salongi avamine 
2012. aastal ehk aasta enne Mar-
gus Linnamäe sattumist Valge 
klaari omanikeringi.   
foto: rAul mee

kristjAn PruuL 
kristjan.pruul@aripaev.ee

tänavu jaanuaris Postimees 
Grupi juhiks saanud Andres 
kull otsustas jätkamisest loo-
buda.

Kull otsustas, et Tartus asu-
va Kroonpressi ja Tallinnas pea-
kontorit omava Postimees Gru-
pi samaaegse juhtimisega ei ol-
nud võimalik piisavalt tulemus-
likult tegeleda. Ta jätkab trüki-
koja Kroonpress eesotsas.

Küsimusele, kas ta jõudis jaa-
nuaris alanud juhtimisperioodi 
vältel need asjad ära teha, mi-
da oli plaaninud, vastas Kull, 
et meediaäri on nagu Tallinna 
linn ja otsa kunagi ei lõpe. “Üks 
asi oli Postimees Juuniori lans-
seerimine, loodan, et sel projek-
til läheb hästi,” ütles Kull.

Tema kohal tulevikus jätka-
val juhil on Kulli sõnul samad 
ülesanded ja väljakutsed, mis 
praegu meediaäris ikka: “La-
hendus reklaamikäibe kaotami-

juhtimine

Postimees grupi juht 
pani ameti maha

sele suurtele sotsiaalmeediafir-
madele. Ja teine on kindlasti tel-
lijate osakaalu kasvatamine. Ega 
siin muid, tähtsamaid ülesan-
deid ei ole,” märkis Kull.

Küsimusele, kas otsus lahku-
da oli pikemalt plaanitud või tu-
li nüüdsama, vastas ta, et otsus 
on otsus.

Alla aasta kestnud juhtimi-
se käigus sai Kull enim tähele-

panu Kanal 2 uuriva telesaate 
“Radar” sulgemisega selle aasta 
maikuus. “Kulusid on kõige liht-
sam kokku hoida sealt, kus need 
on kõige suuremad,” ütles Pos-
timees Grupi juhatuse esimees 
Andres Kull siis ja vihjas sellega 
tõsiasjale, et kõige kulukam on 
just uuriv ajakirjandus.

Augustikuus oli Kull sunni-
tud loobuma lepingust alusta-
da 1. jaanuarist BMA Estonia OÜ 
telekanalite, sealhulgas PBK rek-
laamimüüki Eestis. Küsimusele, 
kas see mängis oma rolli Kulli 
lahkumises, vastas ta nüüd, et 
Postimehe äri koha pealt ei ol-
nud tegemist kriitilise lepingu-
ga ja olulist rolli tema otsustes ei 
mänginud.

Kull oli ka üks neljast, kes et-
tevõtte TAMM Meedia all koos 
Margus Linnamäe UP Investi-
ga Postimehe Norra Schibstedi 
käest välja ostis. Hiljem müüsid 
TAMM Meedia omanikud oma 
osaluse edasi Linnamäele.

 Andres kull juhtis Postimees 
Gruppi selle aasta algusest. 
foto: JAssu HertsmAnn

tehnoLoogia

smart-iD läheb käiku üle riigi
seni peamiselt erasektoris ka-
sutusel olnud autentimislahen-
dus smart-iD on nüüdsest tun-
nistatud kõlbulikuks ka avaliku 
sektori teenuste kasutamiseks.

Sellise lepingu sõlmisid eel-
mise nädala alguses riigi info-
süsteemi amet (RIA) ja Smart-
ID lahenduse pakkuja SK ID So-
lutions (SK), teatas RIA.

RIA pakutavas keskses au-
tentimisteenuses, mida kasu-

tab rohkem kui 60 avaliku sek-
tori asutust või avaliku ülesan-
de täitjat, oli seni võimalik isi-
kut tuvastada ID-kaardi, mobiil-
ID, pangalingi ja ELi liikmesrii-
kide eID-vahenditega. Nüüd li-
sandus Smart-ID. “Smart-ID ka-
sutajaid on Eestis pea pool mil-
jonit ning nende hulk aina kas-
vab. On tähtis, et digiriigi uks 
oleks turvaliselt avatav võimali-
kult paljudele kasutajatele. Eri-

nevad autentimisviisid garan-
teerivad selle, et inimene saab 
valida endale sobivaima lahen-
duse, ning samuti ka selle, et 
ühe lahenduse tõrkumisel saab 
kasutada teist,” ütles RIA elekt-
roonilise identiteedi valdkon-
na juht Margus Arm.

Eestis on üle 450 000 Smart-
ID ja 230 000 mobiil-ID ka-
sutaja.

äriPäeV.ee

inVesteering

eesti idufirma loob eriti tarka 
robotmuruniidukit
Šotimaal ja itaalias robootikat 
õppinud eestlane joan kangro  
kaasas investoreilt 450 000 
eurot, et oma iduettevõttega 
luua maailma kõige intelligent-
sem robotmuruniiduk.

Kangro ettevõte Kingdom 
sai Eesti ja välismaistelt inves-
toritelt seed-round-investeerin-

guna 450 000 eurot, et alusta-
da niiduki tootmisega.  Investo-
rite seas olid ka Eesti  fondid Su-
perangel ja United Angels.

Kui praegused robotmuru-
niidukid liiguvad ebakorrapä-
rase trajektooriga ning nende 
tegutsemisraadiust piirab kaa-
bel, siis Kingdomi robotmuru-

niiduk suudab masinnägemise 
abil tuvastada muru ääred, lõi-
kamisalad saab aga määrata ae-
rofotosid kasutades.

Lisaks sarnaneb niiduki tra-
jektoor inimese liikumismust-
riga – see suundub vaid kohta-
desse, kus pole veel käinud.

ituuDiseD.ee
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Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajale-
hes Äripäev ja tema lisades avaldatud ar-
tiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajali-
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sel teemal) on autoriõigusega kaitstud 
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Vajame tervik-
lahendust
Eestile on oluline terviklik transpordi-
võrk, mis rahuldab kõigi Eesti elanike va-
jadusi praegu ja ettenähtavas tulevikus, 
 võimaldades niihästi Eesti-siseselt kõigi  
asulate vahelist liikumist kui ka muga-
vat ühendust muu maailma oluliste sõlm-
punktidega.

 Kogu Eesti transpordivõrku – nii 
maanteid, raudteid, veeteid kui ka õhu-
transporti – tuleb käsitleda ühtse tervi-
kuna ja hinnata, kus on kõige suuremad 
probleemid ning missugused investeerin-
gud neid probleeme kõige tõhusamalt la-
hendavad, lähtudes eeskätt Eesti elanike 
seisukohast.

Sagedase Tallinna–Tartu maanteel sõit-
jana näen selle maantee probleeme sel-
gesti, kuid mul pole piisavalt andmeid, et 
hinnata, kas oleks maantee rajamisest ka-
sulikum kaasajastada raudtee ja paranda-
da kiirrongiliiklust Tallinna ja Tartu va-
hel, nii et tekiks võimalus sõita Tartust Tal-
linna nt poolteise tunniga (ilma selleks 
täiesti uut trassi rajamata).

Võib-olla oleks Tartu arengu seisuko-
hast kõige olulisem hoopiski täiendava 
lennuliikluse arendamine, nt lisades len-
de Tartust Riiga ja Tallinna (võimalusega 
lennata neist lennujaamadest edasi).

Väga oluline on see, et Eesti väikesed 
keskused oleksid suurematega seotud üht-
se korralike teede võrgustikuga, üksnes 
tasuta ühistransport ei lahenda ääremaas-
tumise küsimust, mis on praegu Eesti rah-
vastikuarengu seisukohalt ülitähtis.

Rahvastik ei kasva

Siin ei tahaks ma pikemalt peatuda Rail 
Balticu ehitusel, mis kuigi hästi praegu-
se Eesti transpordisüsteemi ei sobitu ja 
mille praegu kavandatav trass lahendab 
transpordiprobleeme võrdlemisi väike-
se osa Eesti elanike jaoks. Veelgi vähem os-
kan ma näha Eesti inimestele suurt kasu 
Tallinna–Helsingi tunnelist, mis hakkaks 
asendama praegust igati sujuvalt toimivat 
laevaliiklust.

Kõigi transpordiprojektide hindami-
sel tuleb reaalselt hinnata rahva, st liikle-
jate arvu tulevikus. Väga paljudel juhtu-
del tehakse see viga, et oletatakse reisijate 
arvu kiiret kasvu – kuna oletatavasti Eesti 
rahvastik lähiajal kuigivõrd ei kasva, pole 
alust oletada ka reisijate arvu kiiret kasvu.

Laenu võtmise puhul olen pigem kon-
servatiivne, sest see tähendab ikkagi tu-
leviku, st laste ja lastelaste arvel elamist. 
Laenuvõtmist õigustaks üksnes väga hea 
plaan, mis võimaldaks lahendada vä-
ga olulise probleemi suure osa Eesti rah-
va jaoks.

Eesti omariikluse taastamine 
jäi aega, mil maailmapoliitikat 
sõnastasid Margaret Thatcher 
ja Ronald Reagan. Nende ajastu 
tulem oli Nõukogude impee-
riumi lagunemine ning vaba-
turumajanduse ja demokraa-
tia idee võidukäik. Kuulsaks sai 
Francis Fukuyama teooria libe-
raalse demokraatia domineeri-
misest ning ajaloo kui ideoloo-
giate võitluse lõpust. Eesti oli 
Thatcheri-Reagani ajastu ime-
laps ning õpikunäide sellest, et 
vabadus on kindlaim tee hea-
olu kindlustamiseks.

Liiga palju vabadust?

Tänavu augustis 30. sünnipäe-
va tähistanud Res Publica oli 
esimene selgelt parempoolne 
poliitiline organisatsioon Eesti 
lähiajaloos. Aastast 1993 päri-
nev Res Publica manifest algab 
sõnadega: “Vabadus on suu-
rim väärtus. Iga inimese vaba-
dust piirab vaid teise inimese 
samasugune vabadus. Vabadus 
määratleb ühiskonnasisesed 
piirid – ühiskond, mis taotleb 
korda vabaduse arvel, ei saavu-
ta kumbagi, vaid kaotab mõle-
mad. Vabadusega kaasneb vas-
tutus, mis ühtlasi tagab korra.”

Täna räägime Eestis vabadu-
sest harva. Palju enam on kõne-
aineks see, mida kõike riik 
veel reguleerima peaks. Näib, 
et me ei usalda enam inimest, 
vaid soovime teda “liigsete va-
baduste” eest kaitsta. Eesti ei 
ole muidugi erand, samad hir-
mud kurnavad Lääne kultuu-
riruumi tervikuna ning õn-
neks oleme 30 aastaga saanud 
selle ruumi osaks. Nii olemegi 
ühes nii heas kui halvas. Lääne 
usk demokraatia ja vabaturu-
majanduse kiirest võidust osu-
tus petlikuks. Piisas ühest fi-
nantskriisist, et purustada illu-
sioon ülemaailmsest harmoo-
niast. Peomeeleolu asendus 
poh melliga. Nüüd  pelgame, et 
ajal, mil Lääne demokraatiad 
ravitsevad oma kriisijärgseid 
haavu, tugevnevad samal ajal 
autoritaarsed režiimid Hiinast 
Türgini ning dikteerivad peagi 
globaalset poliitikat.

Oleme tõepoolest tunnis-
tajd ühe globaalse poliitilise  
tsükli lõpule ja uue alguse-
le. Thatcheri ja Reagani vaba-
duse võidukäigu ajastule järg-
nes, muideks, innovatsiooni 
kuld aeg, mille tunnistajad me 
kõik praegu oleme. Linnastu-
mine, tehnoloogiate ja kom-
munikatsiooni areng on muut-
nud jäädavalt meie kõigi iga-
päevast elu ning see trend jät-
kub. Kusjuures enamik neist 
muutustest on meie kõigi elu-
kvaliteeti parandavad. Samas 
kaasneb kiirete muutustega 
alati kindlustunde kahanemi-
ne ja ärevuse kasv ühiskonnas. 
Ning alati kerkivad muutuste 
perioodil esile populistid, kes 
teavad osutada “süüdlastele” 
ning pakuvad varnast “lihtsaid 
lahendusi”.

Õnnetuseks nimetab osa 
selliseid populiste end parem-
poolseteks ja konservatiivi-
deks, kuigi klassikalise parem-
poolse maailmavaatega ei ole 

nende väljaütlemistel midagi  
ühist. Konservatism on Läänes  
olnud pikka aega ühiskonna  
eliidi ideoloogia. Eesti keeles 
võib konservatiivi kohta kasu-
tada sõna “alalhoidlik”. Vana 
maailma eliit ongi alalhoidlik 
ning orienteeritud väärtuste 
hoidmisele. Alalhoidlik polii-
tika ei talu kunagi rahva ässita-
mist oma riigi vastu.

Muutu või sure

Alalhoidlikkus ei tähenda vas-
tuseisu uuendustele. Ajaloo-
liselt on just konservatiivsed 
parteid olnud Euroopas raske-
te, kuid hädavajalike reformi-
de algatajad. Maailmavaate põ-
hiväärtused on kindlasti kest-
vad, kuid iga ideoloogia peab 
suutma ajas uueneda, et kõne-
tada kaasaja tegelikke prob-
leeme ja valikuid. Kes ei suuda 
muutuda, sellest saab museaal.

Võtame näiteks tööturu ja 
rände teema. Eesti ei ole ma-
janduspõgenike ega asüüli-
taotlejate sihtriik, kuigi mõ-
nedest sõnavõttudest võib jää-
da vastupidine mulje. Meie te-
gelik probleem on vananev ja 
kahanev rahvastik. Sündimuse 
kasvule panustavad meetmed 
on väga õiged, kuid neist ük-
si trendi murdmiseks ei piisa. 
Heaolu kasvades suurenevad 
ka inimeste ootused füüsilise-
le ja sotsiaalsele infrastruktuu-
rile, mille ülalpidamine eel-
dab üha suuremat maksubaasi 
ning rohkem maksumaksjaid. 
Kuidas seda saavutada? Eesti  
hoiab jäigalt muutumatuna 
oma sisserände kvooti, samas 
kui väljaränne on tööjõu vaba 
liikumise tingimustes loomu-
lik ja üksnes kasvav trend.

Parempoolse poliitika tu-
gevuse defineerib julgus mur-
da tabusid ning rändepoliiti-
ka valdkond on üks selliseid ta-
buteemasid. Eesti ei ole enam 
ammu arengumaa, vaid osale-
me iga päev globaalses konku-
rentsis ning peamine konku-
rents käib võimekate inimeste 
pärast. Eesti peab saama atrak-
tiivseks sihtriigiks haritud ini-
mestele, kes eelistaksid siin te-
geleda ettevõtluse, teaduse või 
kultuuriga. See aitab ka Eesti 
enda “ajud” kodus hoida. 

Majandusruum on globaal-
ne ning Eesti inimeste jõuku-
se kasv on võimalik üksnes ju-
hul, kui meie ettevõtted osa-
levad globaalses majanduses. 
Rahvusvahelise kogukonna 
osaks saamine eeldab avatust, 
mitte enda isoleerimist. Kui 
mõned naftariigid välja jätta, 
siis ma ei oska nimetada ühte-
gi jõukat ja isoleeritud majan-
dust. Eestis teatavasti naftat ei 
leidu. Samuti kätkeb enda iso-
leerimine tänapäeva maail-
mas julgeolekuriski ning piiri-
riigina ei saa Eesti üksiolemi-
se vaadet endale lubada. Kok-
kuvõttes – ränne on vabas maa-
ilmas sama loomulik kui aas-
taaegade vaheldumine ning 
konservatiivne poliitika ei seis-
ne mitte sisserände eitamises, 
vaid targa rände soodustami-
ses ja selle juhtimises Eesti hu-
videst ning julgeolekukaalut-

TÕNIS KONS
ettevõtja, Res Publica peasekretär 
1994–2003

 Lääne usk de-
mokraatia ja vaba-
turumajanduse 
kiirest võidust 
osutus petlikuks. 
Piisas ühest fi-
nantskriisist, et 
purustada illu-
sioon ülemaailm-
sest harmooniast. 
Peomeeleolu 
asendus pohmel-
liga. 

lustest lähtuvalt. Paremvaate-
lise poliitika keskmes on alati 
olnud inimene, tema iseotsus-
tamise õiguse, isikuvabadus-
te ja inimväärikuse kaitse. See 
hõlmab inimese eraelu puutu-
matust ning eraalgatuse eelis-
tamist riiklikule sekkumisele. 
Riik ei pea kõike reguleerima, 
bürokraatia vajab järjepidevalt 
ohjeldamist. Sotsialistide hil-
jutine eksperiment riigi keel-
dude-käskudega joomist piira-
ta kukkus kiirelt ja haledalt lä-
bi, ja see on hea õppetund.

Vajame vähem riiki ning 
rohkem vastutuse usaldamist 
inimestele endile ja eraalga-
tusele. Kindlasti ei tohi riik 
tungida inimese koju, kui ei 
ole just ohtu kellegi tervise-
le või elule. Meil on vaja tuge-
vaid perekondi ning ei ole täh-
tis, millise nahavärviga keegi 
seal perekonnas on või kas te-
gu on eri- või samasoolise pe-
rekonnaga. Kui räägime tradit-
sioonide hoidmisest, siis oluli-
ne on hoopis see, et lapsed saa-
vad Eestis hariduse eesti keeles 
ning et meil kasvavad lojaalsed 
kodanikud. 

Demokraatia – maailmavaade

Klassikaline parempoolsus on 
alati seisnud demokraatia eest. 
See tähendab ühtlasi läbipaist-
vat riigijuhtimist, institutsioo-
nide sõltumatust ja sõnavaba-
dust. Vahel kipume neid mõis-
teid liiga kergelt unustama. 
Nagu näitavad viimaste aastate 
arengud Ungaris ja Poolas, ei 
garanteeri Euroopa Liitu kuu-
lumine kodanikuühiskonna 
tõrgeteta toimimist. Veel mõ-
ne aasta eest aktsepteeris suur 
osa Eesti eliidist võimu räiget 
kuritarvitamist Tallinna linna-
valitsuses. Julgeolekuruum on 
muutunud, hübriidsõda on ko-
linud sotsiaalmeediasse ning 
terrorism põimunud organi-
seeritud kuritegevusega. Kõik 
need ohud vajavad ohjelda-
mist, kuid selle hind ei saa ol-
la sõnavabaduse piiramine. Õi-
guse ja korra maksma panemi-
seks on riigile antud õigus ra-
kendada jõudu, nii majandus-
likku kui ka füüsilist. Kodani-
kul peab omakorda olema või-
malus end kohe ja efektiivselt 
kaitsta, kui riik või keegi rii-
gi nimel kasutab jõudu vääralt 
või ebaproportsionaalselt. 

Eesti e-riik on jäänud top-
pama ning tasakaal riigi ja ko-
daniku tegemiste jälgitavu-
se vahel on paigast ära. Meie 
riik nõuab meilt üha uute and-
mete deklareerimist ning 
küsib juurde õiguseid meie 
 igapäevatoimingute jälgimi-
seks. Samas muutub riik ise 
kodanikule üha anonüümse-
maks, riigi toimingud kohma-
kamaks ja raskemini kontrol-
litavaks. Tegemist ei ole mit-
te tehnoloogiliste, vaid maail-
mavaateliste valikutega ning 
parempoolne poliitika peab 
siin seisma inimese poolel. 
On ainult hea, et tehnokraat-
lik peenhäälestamine valijat 
enam ei kõneta. Klassikaline 
parempoolne idee ei ole polii-
tikast kuhugi kadunud.

ESSEE

Parempoolsuse renessanss

ÄRIPÄEVA ESSEE
ÄRIPÄEVA ARVAMUSKÜLGEDEL 

ILMUB KORD NÄDALAS TERVE KÜLJE 

MAHUS PÕHJALIKUM KÄSITLUS 

ÜHISKONNAS HETKEL OLULISTEL, AGA 

ÜLDIST MÕTTEAINEST PAKKUVATEL, 

MAJANDUSEGA HAAKUVATEL TEEMADEL. 

OOTAME KAASTÖID ARVAMUS@ARIPAEV.EE

 Võib-olla oleks Tartu arengu 
seisukohast kõige olulisem hoopis-
ki täiendava lennuliikluse arenda-
mine.

ENE-MARGIT TIIT
rahvastikuteadlane ja statistik

Igav aeg poliitikas on läbi. Kas klassikalisel parempoolsel 
maailmavaatel on kohta uues poliitilises reaalsuses?

VAREM ILMUNUD

Eiki Nestor “Majanduse värvi-
varjundid”, ÄP 12.08.2019
Matti Maasikas “Aeg kellu kätte 
võtta”, ÄP 19.08.2019
Rain Veetõusme “Kui tähtsad on 
kassipildid?”, ÄP 26.08.2019
Meelis Kitsing “Haridus või 
töö?”, ÄP 02.09.2019
Raivo Hein “Nagu Rooma hävita-
jad”, ÄP 09.09.2019



 13 16. september 2019

JUHTKIRI

Ettevõtjad ja tippjuhid 
annavad riigile teekaardi

Äripäeva arvamusliidrite küsitlus kinni-
tab meie veendumust, et poliitikud on va-
limistest valimisteni kulutanud riigi suu-
rimate maanteede väljaehitamise asjus as-
jatult aega, ja seeläbi tegelikult ka raha. 
Selmet otsida võimalusi, kuidas ühendusi 
rahastada ja välja ehitada, on agaralt otsi-
tud põhjendusi, miks ja kuidas ei saa.

Kaalukas osa enam kui 300 küsitle-
tud ettevõtjast, tippjuhist ja ühiskonna-
tegelasest ootab taristuehituses valitsu-
selt tegusid. Selles, kuidas maanteid rahas-
tada – PPP, riigi võlakirjad, riigiettevõte-
te enamusosaluse erastamine –, ollakse eri 
meelt, kuid siht rajada Tartu, Pärnu ja Nar-
va kiire ühendus Tallinnaga on silme ees 
ja selles valitseb nii-öelda ühiskondlik le-
pe. Tasulisi hea kvaliteediga teid ei mak-
sa peljata, eriti kui on olemas tasuta alter-
natiivid, nagu Tallinna–Tartu maantee pu-
hul Piibe maantee. Pidev edasilükkamine 
on halvim variant, leiavad arvamusliidrid. 
“Puht ärilisest aspektist tuleb leida lahen-
dus, mis oleks parim elluviimise kiiruse 
ja selle eest makstava hinna suhtes,” võtab 
paljude vastanute seisukoha kokku Circle 
K peadirektor Kai Realo.

Excel aitab vaadelda, milline variant 
oleks odavaim, kuid ei anna vastust ühen-

Neljarajaliste põhimaanteede sotsiaalmajanduslik mõju oleks Eesti 
majandusele suur, sellele on olemas ka otsustajate ja eliidi toetus.

beraliseerimist. Võõrtööjõuga hirmuta-
mine on olnud üks EKRE poliitilisi sõnu-
meid, kuid ka selle erakonna, valitsusera-
konna, ridades kõlab  järjest valjemini ja 
selgemalt mõistuse hääl.

Eesti Keskkonnateenuste juhatuse esi-
mees, EKRE liige Argo Luude, kes kevadis-
tel valimistel ka parlamenti pürgis, kir-
jutas Äripäeva küsitlusele vastates: “Kas 
meeldib meile või mitte, aga majandus-
lik tõde on selles, et kui me tahame piira-
ta võõrtööjõudu, siis me peame piirama 
ka riiki sisenevat raha. Kui raha saab riiki 
tulla vabalt, aga tööjõud mitte, siis leiame 
ennast olukorrast, kus mingi suurprojek-
ti peal töötab ühel hetkel piltlikult öeldes 
90% Eesti autojuhtidest ja muudes sektori-
tes on katastroof.”

Tallinna–Tartu maanteed on ehitatud 
neljarajaliseks jupikaupa ja paraku po-
le nii, et ehitusega samal ajal ka aktiivselt 
järgmisi lõike projekteeritakse. Kuni polii-
tikud võtavad eesmärgiks lugeda vaid po-
pulaarsuspunkte lühikeses vaates, tam-
mub riik paigal.

duste sotsiaalmajandusliku kasu kohta. 
Selleks tuleb kasutada teistsuguseid töö-
vahendeid. Riigi kui terviku haldamise ja 
arendamise seisukohalt on selle mõju ot-
sustajate hinnangul nähtavalt suur. Ees-
märk peaks olema Eesti jõukuse kasv ja 
majanduse arendamine, aga ka turvatun-
de teema, kui pidada silmas liiklusohu-
tust. Vandeadvokaat Jüri Raidla tõi esile 
regionaalpoliitilise aspekti: “Neljarajali-
sed teed Tartusse, Pärnusse ja Narva olek-
sid olulised instrumendid lammutamaks 
Eesti üha rohkem Tallinna-keskseks muu-
tumise trendi. Tartu puhul on see ühtlasi 
ka küsimus Tartu Ülikooli tulevikust.”

Endine minister Raivo Vare tõi välja as-
pekti, et neljarajaliste maanteedeta pea-
tub ka innovatsioon – näiteks isejuhtivad 
sõidukid (esmajoones majandust mõjuta-
vad veokid) meie teedel pole sellise lahen-
duseta mõeldavad.

Mõistuse hääl

Äripäev küsis arvamusliidritelt ka võõr-
tööjõu kasutamise kohta taristuobjektidel 
ning taas kinnitab Eesti otsustajate koore-
kiht, et see pole mingi koll. Valdav osa vas-
tanuist toetab projektide ulatust arvesta-
des vähemalt ajutist töökäte palkamise li-

aRvamUslIIdRITe KüsITlUs

Eestile võiks sobida Austria mudel
Mudelit, kus riigi kinnisvara 
haldab riigi loodud äriettevõ-
te, kasutas oma maanteede re-
konstrueerimiseks Austria, mis 
asutas 1963. aastal selleks mitu 
riigiettevõtet.

1982. aastal loodi keskne 
katusettevõtte ASFINAG, mis 
sai 1997. aastal õiguse koguda 
oma tegevuse finantseerimi-
seks ka teemaksu. 2006. aastal 
muudeti ASFINAG maanteega 
seotud ettevõtteid koondavaks 
haldusfirmaks. Täna saab Aust-
rias osta sõiduautole kiirtee 
kleebise kümneks päevaks 9,2 
euro eest, aastane maks oleks 

89,2 eurot. Kui seda teed läbi-
da iga päev (näiteks tööle min-
nes), oleks päevane teemaks 
mõõdetav vaid sentides.

Siia sobib ka Saaremaa Lae-
vakompanii ASi ja riigile kuu-
luva Saarte Liinid ASi näide, 
millega seoses avaldati arva-
must, et riigiettevõtte loomine 
erafirma asemele polnud põh-
jendatud, kuna eraettevõte sai 
laevaliinide teenindamisega 
hästi hakkama. On seega plus-
se ja miinuseid nii riigi kui ka 
eravõtete kasuks ja kahjuks.

Mõistagi võib kaaluda teede 
ehitamist ka puhtalt riigi võe-

tavate laenudega, mille tagasi-
maksed tehakse riigieelarvest, 
kuid Eesti riigieelarve on para-
ku niigi pingeline ja kuigi rii-
gi laenukoormus on tervikuna 
väike, tähendab laenude võt-
mine praeguses olukorras sur-
vet eelarve tasakaalule ja konf-
likti ELi eelarvepoliitikaga.

Eestile võiks sobida Austria 
mudel, aga see on vaid kohvi-
paksu pealt ennustamine, sest 
puuduvad konkreetsed teede-
ehituse projektid ja nende ta-
suvusuuringud ühe või teist-
suguse finantseerimismude-
li juures.

 Täna saab austrias 
osta sõiduautole kiirtee 
kleebise kümneks päe-
vaks 9,2 euro eest.

ÜLO MATTHEus 
kirjanik

illustratsioon: anti veermaa

PlasmaPro OÜ, Plaadi 1, Pärnu
info@plasmapro.ee  •  www.plasmapro.ee

Fiiberlaser 6 kW

Lehtmetalli laserlõikus

Omame EN 1090 sertifikaati klassiga kuni EXC4

Plasma- ja gaasilõikus

Painutus

Detailide lihvimine

LAORUUMID
26 m²   
53 m²   
122 m²   
147 m²   

249 €/kuu
449 €/kuu
849 €/kuu
999 €/kuu

loe  ÄRIpÄevasT

Kaanelugu “Kas ja kust võtta raha nelja raja 
jaoks?” tänases lehes lk 4–6

ÄripÄEv Küsis ligi 300 EEsti 

ArvAmusliidrilt, EttEvõtjAlt jA juhilt, 

KAs jA KuidAs pEAKs riiK Ellu viimA 

suuri tAristuprojEKtE.
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psühholoogia

Mõtlemis
vead, mis 
hävitavad 
investori 
tootluse

Kuigi inimesel on võime 
investeerimise ja rahaasjade 
peale mõelda ratsionaalselt 
ning plaanipäraselt, nõuab see 
sellegipoolest pingutust ning 
enda mõtlemisvigade tundmist, 
rääkis psühholoogiadoktor, 
ettevõtja ning inimeste juhtimise 
konsultant Eva-Maria Kangro.

“Inimesed on evolutsioonis arenenud sinna-
maale, et meil on võimekus pöörata teadli-
kult tähelepanu, planeerida ette, rakenda-
da enesekontrolli, tulla toime kiusatustega, 
lükata ka edasi vahetut präänikut suurema 
prääniku nimel tulevikus,” selgitas psüh-
holoog. “Kõik see on ju see, mis võimaldab 
meil ka edukalt rahaga toime tulla, oma fi-
nantse juhtida.”

Kuigi meile meeldib mõelda endast kui 
ratsionaalsest ja kalkuleerivast inimesest, 
on reaalsus  tihtilugu teine. Mõtlemises või-

vad domineerivaks saada lühiteed ja mõtle-
misvead, mis ratsionaalsed otsustusprot-
sessid tagaplaanile lükkavad ning rutaka-
te, emotsionaalsete või muul moel irratsio-
naalsete otsusteni viivad.

Inimesed jäävad inimesteks ja selliseid 
vigu pole lõplikult võimalik vältida, kind-
lasti aitab aga nendest teadlik olemine.

Otsuseid moonutavad mõtlemisvead

Kangro toob ühe mõtlemisveana välja kin-
nitamise kalde, mis toob kaasa selle, et ini-
mene paneb tähele ainult enda mõtteid kin-
nitavat infot. 

“Kui mul on mingisugune usk või mõte 
peas olemas, siis valin ma väga osavasti aja-
kirjandusest, meediast, igalt poolt elust se-
da, mis kinnitab juba minu peas olevat,” üt-

les Kangro. See paneb inimesi kiinduma nii 
enda poliitilistesse vaadetesse kui ka aktsia-
tesse ja muudesse investeeringutesse, kuigi 
avalikkuses võib olla laialt teada fakte, mis 
uskumuste algtõed ümber lükkaksid.

Sellisel juhul tuleks kõigepealt enda-
le ausalt otsa vaadata ja mõelda, kuhu kin-
ni olen jäänud, ütles Kangro. “Tasub mõtel-
da ja vaadata natuke avaramalt,” märkis ta.

Veel võib mõjutab inimesi mõtlemisviga, 
mis võib tekkida siis, kui projekti või inves-
teeringusse on investeeritud üksjagu ener-
giat või raha. See võib tekitada olukorra, kus 
investeeringust või projektist on keeruline 
loobuda, kuigi ratsionaalselt mõeldes võib 
see olla just kõige mõistlikum tegevus. “Kui 
maja põleb ereda leegiga, köetakse sinna ra-
ha veel juurde, sest kahju on kõigest sellest, 

 Eva-Maria Kangro sõnul kipub 
vigadest õppimise nõuanne ku-
junema klišeeks. foto: rAul mee

elektriautod

Ford ja gM tulevad agressiivselt
trahv

google maksab 
prantslastele miljardi

suured pikapid, mis teenivad 
Fordile ja General Motorsile  
suure osa kasumist, saavad 
peagi elektrimootorid, kirjutas 
reuters.

Ford ja General Motors plaa-
nivad oma kõige kasumliku-
mad mudelid ümber teha – si-
sepõlemismootor asendatakse 
patareidega ja sellega hakatakse 
Teslale konkurentsi pakkuma.  
Fordi F-150 ja General Motorsi 
Cehvrolet Silverado on USA au-
toturul kaks kõige populaarse-
mat mudelit.

“See saab olema kogu töös-
tuse jaoks suur pöördepunkt,” 
 ütles Fordi juht Bill Ford Reuter-

sile antud intervjuus. Autotoot-
ja on uute  F-seeria elektriautode 
kohta vähe detaile avalikusta-
nud, aga Bill Ford andis mõista, 
et kaupa võib edaspidi mahuta-
ma hakata ka auto esiossa.

“Autos vabaneb kõik see lisa-

ruum, kus varem oli mootor,” 
ütles Ford. Elektrilist  F-seeria 
mudelit saab tema sõnul kasu-
tada ka energiaallikana.   Lisaks 
sellele saab auto jõudlus olema 
võrreldav 450hobujõulise Rap-
tori pikapkaubikuga.

arendusse läheb miljardeid

Ford investeerib elektriauto-
de arendamisse 2022. aastaks 
11,5 miljardit dollarit. Praegu 
on plaanis luua 16 elektrilist 
mudelit, mis kõik peaksid ole-
ma ka kasumlikud.

Aprillis teatas General Mo-
torsi tegevjuht Mary Barra, et 
autotootja valmistab täissuuru-

ses pikapkaubiku, aga rohkem 
detaile ei avalikustatud. Elekt-
riautodesse plaanitakse järgmi-
se nelja aasta jooksul investeeri-
da 8 miljardit dollarit.

Asjaga kursis olevate ini-
meste sõnul võidakse esimene 
elektri auto turule tuua juba ka-
he aasta pärast.

Fordi aktsia hind ei ole eel-
mise aasta sama ajaga võrreldes 
muutunud, makstes 9,45 dol-
larit.

General Motorsi aktsia hind 
on viimase aasta jooksul tõus-
nud üle 12 protsendi, 38,86 dol-
larini.

äripäEv.EE

Tehnoloogiahiid Google nõus-
tus maksma prantsusmaa 
 maksuametile 1 miljard eurot 
kokkuleppemenetluses, mille-
ga lõpetati kõik senised uuri-
mised Google’i suhtes.

Kokkuleppe järgi maksab 
Google 500 miljonit eurot trah-
vi ja 465 miljonit eurot maks-
mata jäänud maksude eest, kir-
jutas Financial Times. Selle-
ga saab ühele poole neli aastat 
kestnud menetlus, kus uuriti, 
kas Google on peitnud Prant-
susmaal tekkinud kasumi Iiri-
maa soodsamasse maksukesk-
konda.

Prantsusmaa maksuminis-
ter Gerald Darmanin kinnitas, 
et see on ajalooline kokkulepe,  
mis teeb lõpu ühele ajastule. 
Google’i kõneisik ütles AFP-le, 
et ettevõte pooldab endiselt üle-
ilmset maksusüsteemialast kok-
kulepet, mis annaks selged ju-
hised, kuidas ettevõtted maail-
mas peaksid käituma.

Google’i emafirma Alpha-
beti aktsia hind tõusis reedel 
0,43 protsenti, 1239,56 dolla-
rile. Ettevõtte aktsia on eelmise 
aasta sama ajaga võrreldes kal-
linenud 5,72 protsenti.

äripäEv.EE

11,5
miljardit dollarit inves
teerib Ford elektriautode 
arendamisse aastaks 
2022.
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KUULA

“Investor Toomase tund” 
Saade oli eetris 10. septembril.
raadio.aripaev.ee

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED  REKLAAM

Tähtajaline hoius EUR, %

 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat üle 5 aasta min summa

Inbank - - 0,50 0,75 1,00 1,25 1,75 2,00  500

Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn, www.inbank.ee

võlakiri ISIN kood lunastamine kupongi- intressi- nominaal, € emissiooni kauplemis-

   määr maksed  maht, € koht

Storent Investments LV0000802304 30.06.2020 8,00% kvartaalne 100 10 000 000 Riia börs

Creditstar EE3300111764 1.12.2020 10,50% kvartaalne 1 000 10 000 000 -

Endover Aurora Nova EE3300111582 14.12.2020 11,00% kvartaalne 100 10 500 000 -

Creditstar EE3300111525 1.06.2021 12,00% kvartaalne 1 000 15 000 000 -

BC Arenduse Veskimöldre EE3300001452 19.06.2021 9,00% kvartaalne 100 3 031 000 -

Magnetic MRO EE3300111608 21.12.2021 8,00% kvartaalne 100 8 000 000 First North

Creditstar EE3300111756 1.06.2022 11,50% kvartaalne 1 000 15 000 000 -

Mainor Ülemiste EE3300111343 5.04.2023 5,50% kord poolaastas 100 10 000 000 First North

PlusPlus Capital EE3300001437 30.10.2023 9,00% kvartaalne 100 5 000 000 -

PlusPlus Capital EE3300111509 31.08.2021 10,00% kvartaalne 100 10 000 000 -

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

BALTI ETTEVÕTETE EMITEERITUD VÕLAKIRJAD  REKLAAM

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

Mõjutamisoskuste 
intensiivtreening
Kuidas saavutada enda seisukohtadele 
ja ettepanekutele tähelepanu 
ning toetus?

15.–31.10.2019

Kadri Kõiv, Mari-Liis Järg

€ 799 €/in (km-ga 958,80 €)

Kestus: 2 päeva

Registreerides 2 või enam osalejat 

Info ja registreerimine:  Äripäeva Akadeemia   |   tel: 667 0439   |   e-post: akadeemia@aripaev.ee   |   akadeemia.aripaev.ee

Juhtide

Tavahind: 949 € (km-ga 1138,80 €)
Kehtib kuni 20.09.2019
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tiivsete mõtetega, on raske olla loov ja krii-
tiline,” ütles ta.

Sellisel juhul tuleb Kangro sõnul aeg ma-
ha võtta, välja puhata ja restart teha.

Õpitud oskus

Harjumus analüüsida, järele mõelda ning 
kiusatustega toime tulla kujuneb inimesel 
välja tasapisi arengu käigus. Kui paariaasta-
ne laps ei suuda kuidagi hüvesid edasi lüka-
ta ega kiusatustega toime tulla, siis täiskas-
vanu puhul on lugu teine. Ometi esineb ka 
siin suuri erinevusi: osa inimesi on parema-
te eneseregulatsiooni oskustega kui teised, 
rääkis Kangro. Need võimed on siiski igas 
vanuses arendatavad, kui olla teadlik, milli-
sed on iseenda eduka juhtimise võimalused.

“Väga suur osa inimese ajust on tegeli-
kult päris ürgne ning ei ole muutunud vä-
ga palju sellest ajast, kui meie eellased puu 
otsast alla tulid,” ütles psühholoog. Enese-
kontrolli ja analüütilise mõtlemise eest vas-
tutab aga see osa ajust, mis on evolutsiooni-
liselt uus, aeglane ja kergesti väsiv. See on ka 
üsna lihtsasti häiritav. Libedale teele, kiirete 
ja tormakate otsusteni viib inimesi aju n-ö 
ürgne osa, mis on hüvedele ja ohtudele vä-
ga tundlik. “See on see, mis võib panna meid 
kiusatustele järele andma, krabama vahetut 
hüve või ummisjalu põgenema, kui tegeli-
kult oleks targem hoopis oodata,” märkis ta.

Raha ei ole muud kui hüve ja aju on hüve-
de suhtes väga tundlik, nentis psühholoog. 
Ühtlasi kannab see erinevaid sümboleid ja 
tähendusi ning seostub eneseteostuse ja 
staatusega. “Juba Nobeli majanduspreemia 
laureaat Daniel Kahneman ja tema kolleeg 
Amos Tverski näitasid, et meie aju trikitab 
finantsotsuste tegemisel omajagu,” ütles ta.

Trikitav aju

Kahneman jagab raamatus “Kiire ja aegla-
ne mõtlemine” mõtteprotsessid kahe süs-
teemi vahel lahku. Üks on süsteem 1, mis on 
kiire, instinktiivne ja emotsionaalne, ning 
süsteem 2 on aeglane, tahtlikum ja loogili-
sem. Kahneman ise eelistab irratsionaalsete 
otsuste asemel rääkida mentaalsetest äpar-
dustest. Ühes Kahnemani raamatus kirjel-
datud eksperimendis palutakse katsealus-
tel ette kujutada, et neile on antud 50 eurot 
ning nad saavad kas 20 eurot alles hoida või 
30 eurot ära anda. Kuigi mõlema tulemusel 
jääks inimesele kätte sama hulk raha, on 
psühholoogiline tulemus erinev, raha kao-
tamisel on tugevam emotsionaalne mõju.

Ürgset aju ei tasu aga täiesti maha kanda, 
märkis Kangro, kuna ka kiiretel otsustel on 
oma koht. “Automaatse otsustamise skeemi 
satuvad ka need otsused, mis on meile oma 
elu jooksul näidanud, et asi tasub end ära,” 
lausus ta. Sel juhul saab otsustada kiiresti, 
laskmata ennast liigsetest välistest asjaolu-
dest segada.

Enda psühholoogiast ja mõtlemisprot-
sessidest teadlik olemine on Kangrole enda 
sõnul kindlasti kasu toonud nii elu seadmi-
sel kui ka rahaasjade ajamisel. “Samal ajal 
teen ma neidsamu vigu, mida teevad inime-
sed, kes nendest mehhanismidest nii palju 
ei tea,” lisas ta. Sama nentis ka majandus-
preemia laureaat Daniel Kahneman.

PANE TÄHELE 
Kuidas tulla 
investeerimisel toime 
kaotusvaluga?

1. Valmista end ette ja 
teadvusta selgelt ja au-
salt, et kaotus on täiesti 

reaalne võimalus.

2. Tasub võtta vastu ot-
sus, et sina juhid oma 
emotsioone, mitte 

nemad sind. Tark juht kuulab 
ära, aktsepteerib ja suunab la-
hendusele, ei süüdista ega ig-
noreeri.

3. Nii ängistav kui see 
ka ei tundu, kaotust 
tuleks võtta kui õpet-

likku kogemust, kahetsevatesse 
mõtetesse kinnijäämisest ei ole 
vähimatki abi.

KES ON KES 
Dr Eva-Maria Kangro
Psühholoogiadoktor ja 
ettevõtja.
Töötab founder’ite, ettevõtjate 
ning juhtidega erinevates vald-
kondades. 
Missioon on aidata luua edu, 
suunates inimesi rakendama 
teaduspõhise psühholoogia ja 
kaasaegse neuroteaduse tar-
kusi.

mis muidu kaduma läheks. Äkki toimub 
mingi pööre!” nentis Kangro.

Õppetundidest õppimise teeb omakor-
da keeruliseks meie psüühika omadus silu-
da vigu ning maskeerida vajakajäämisi. Vi-
gadest õppimise nõuanne on kuldne, kuid 
kipub tihti olema klišee, ütles Kangro. “Me 
automaatselt teeme kõike muud, kui õpime 
oma vigadest, ning astume ikka ja jälle sa-
ma reha otsa.” Et saada selgust, tuleks kor-
ra paadi pealt maha astuda, rääkis Kangro.  
“Sujuvalt kaasa loksudes on raske otsust te-
ha,” lisas ta.

Emotsionaalne kurnatus ja depressioon 
võivad laostunud inimese otsused omakor-
da irratsionaalseks teha, sest sellises olukor-
ras on otsustamine veelgi keerulisem, nen-
tis psühholoog. “Kui pea on täitunud nega-
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Kütused 13.09
USD

Värvilised metallid 12.09
USD/t 

BÖRSBÖRSIKAUBAD

VALUUTA

OMX TALLINN
52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja 
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

PORTFELL
Kuidas läheb 
Toomase 
investeeringutel?
päevane muutus

–0,23%
muutus aasta algusest

+8,5%
väärtus 323 683,27 eurot.
68% aktsiad: Altria, Apple, 
Baltic Horizon, Berkshire Hat-
haway, Danske Bank, EfTEN 
Real Estate Fund III, Equinor, 
EWZ, Facebook, Lerøy Sea-
food, LHV, Microsoft, Ryanair, 
Tallink, Tallinna Sadam
18% raha
11% võlakirjad
3% ühisrahastus

Viimased tehingud
Ostis 26. augustil 25 Berkshi-
re Hathaway B-klassi aktsiat 
hinnaga 198,33 $ aktsia koh-
ta. Tehingusumma 4958,25 
€ ja tehingutasu 15,49 €.
Märkis 16. mail 888 EfTENi 
III Fundi aktsiat hinnaga 16 € 
aktsia kohta. Tehingusumma 
14 211 € ja tehingutasu 3 €.

SINU ARVAMUS
Kommenteeri Toomase 
investeerimis otsuseid, jaga 
oma kogemusi või esita kü-
simusi veebilehel aripaev.ee 
või  e-kirjaga aadressil inves-
tor.toomas@aripaev.ee

LÄBIRÄÄKIMISED

Londoni börs loobus 
ülevõtupakkumisest

Londoni börs lükkas tagasi  
Hongkongi 37 miljardi dolla-
ri suuruse ülevõtupakkumise,  
sest see oleks poliitiliselt ris-
kantne samm ja pakkumine oli 
samuti liiga madala hinnaga, 
vahendas CNN Money.
Selge sõnumiga avalduses üt-
les Londoni börsi juhatus, et 
loobub Hongkongi börsi pak-
kumisest. Juhatus lisas, et 
“edasisi kõnelusi pole mõ-
tet pidada” ja pakkumine on 
“fundamentaalsete vigade-
ga”. Londoni börs andis samu-
ti mõista, et tahab ära osta fi-
nantsturgude andmepakkuja 
Refinitivi.
Analüütikutele uudis ülla-
tusena ei tulnud, sest mure 
Hiina liigse mõju ja turu 
 konsolideerumise pärast te-
gid tehingu toimumise ebatõe-
näoliseks.
Hongkongi börs vastas oma 
avalduses, et usub jätkuvalt te-
hingu toimumise võimalusse 
ja see on strateegiliselt soodne 
võimalus.

PANE TÄHELE
Apple’i aktsiale ennustab Gold-
man Sachs praeguselt hinna-
tasemelt 26% kukkumisruumi.

Google maksab Prantsusmaa 
maksuametile 1 miljard eurot 
kokkuleppemenetluses.

Briti nael tõusis kahe kuu kõr-
geimale tasemele.

LOE VEEBIST  Värsked börsiuudised ja turuülevaade: aripaev.ee/investor

Austraalia dollar AUD 1,609

Bulgaaria leev BGN 1,956

Hiina jüaan CNY 7,814

Hongkongi dollar HKD 8,659

India ruupia INR 78,53

Jaapani jeen JPY 119,68

Kanada dollar CAD 1,471

Korea won KRW 1305,2

Norra kroon NOK 9,950

Poola zlott PLN 4,325

Rumeenia leu RON 4,732

Singapuri dollar SGD 1,521

Suurbritannia nael GBP 0,886

Šveitsi frank CHF 1,096

Taani kroon DKK 7,468

Tai baat THB 33,722

Tšehhi kroon CZK 25,854

Türgi liir TRY 6,296

Ungari forint HUF 331,42

USA dollar USD 1,107

Bitcoin/USD USD 10297,81

Vene rubla RUB 71,257

Rootsi kroon SEK 10,642

ALLIKAS: REUTERS KELLA 17 SEISUGA

Vilnius 13.09

aktsia
hind, EUR
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P/E P/B divid.
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Investor Toomas on Äripäeva  välja 
mõeldud tegelane,  aga tema käsu-
tuses on reaalne raha, mida ta in-
vesteerib finants turgudele. Too-
mas alustas  tegevust 2002. aasta 
alguses, mil tema käsutusse anti in-
vesteerimiseks miljon krooni. Too-
mase investeerimisotsused lange-
tab Äripäeva börsitoimetus.

Arco Vara 1,090 2,83 910 -13,2 -5,9% 0,77 0,9%

Baltic Horizon Fund 1,350 0,00 27670 10,2 - - 7,0%

Baltika 0,130 0,78 480 -1,6 217,5% -0,27 0,0%

EfTEN Real Estate Fund III 17,3 -1,7 1700 10,7   3,9%

Ekspress Grupp 0,800 2,56 900 -64,3 -0,7% 0,48 8,8%

Harju Elekter 4,050 -0,98 11310 40,6 2,7% 1,10 5,9%

LHV Group 12,000 0,00 44210 12,7 15,1% 1,95 1,3%

Merko Ehitus 9,180 0,00 37520 7,7 17,1% 1,37 10,9%

Nordecon 1,000 2,04 8070 8,7 12,2% 1,07 6,0%

PRFoods 0,464 0,65 90 -11,1 -7,4% 0,83 0,0%

Pro Kapital Grupp 1,220 2,52 230 4,6 14,9% 0,71 0,0%

Silvano FG 2,190 0,00 11840 7,9 33,1% 9,13 7,6%

Skano Group 0,474 15,61 20 -2,3 -25,2% 0,93 0,0%

Tallink Grupp 0,920 -0,43 67890 18,0 4,2% 0,76 3,3%

Tallinna Sadam 1,960 0,260 233640 11,5 12,978 1,470 6,8%

Tallinna Vesi 10,800 1,41 29000 8,9 24,8% 1,62 3,3%

Tln Kaubamaja 8,060 -0,25 124370 11,9 13,6% 1,618 7,8%

Trigon PD 0,470 0,00 0 -0,2 -650,0% 1,19 0,0%

Alma Media 6,40 0,00 13,4 3,5 5,5

Citycon 9,76 -1,26 101,6 0,8 2,5

Elisa 45,50 -1,41 23,9 7,4 3,8

Finnair 6,64 2,55 10,2 0,9 4,1

Fortum 20,80 -1,79 15,5 1,5 5,3

HKScan 1,59 0,13  0,2 0,0

Huhtamäki 37,63 3,29 25,0 3,1 2,2

Kesko 54,96 -3,17 21,5 3,0 4,3

Neste Oil 27,98 -2,91 24,3 4,6 2,7

Nokia 4,69 0,07  1,8 4,2

Olvi 36,50 0,55 19,4 3,2 2,5

Stockmann 2,15 -1,60  0,2 0,0

Stora Enso 11,64 2,51 11,4 1,4 4,3

UPM-Kymmene 26,86 2,05 9,8 1,5 4,8

Yit 5,12 0,49 129,9 1,1 5,3

Apranga 1,850 0,27 12,0 1,9 7,0

Novaturas  6,700 0 36,3 3,3 7,8

Klaipedos Nafta 0,385 1,32 37,6 0,8 7,8

Linas Agro 0,098 0 5,5 0,3 0,0

Panevezio Statybos Trestas 0,780 1,3  0,4 0,0

Rokiškiu Suris 2,380 0 20,9 0,7 4,2

Siauliu Bankas 0,514 0,39 5,1 1,1 5,6

Snaige 0,145 0 34,0 0,9 0,0

Alumiinium LME 1804,75

Vask LME 5969

Plii LME 2107,5

Nikkel LME 17780

Tina LME 16475

Tsink LME 2388

 

 

 

 

+0,15%1225,43 

perioodi kõrgeim 1276,20
perioodi madalaim 1164,34
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Nimelt istusin veel esmaspäeval nõutult 
laua taga ja mõlgutasin mõtteid, et tore 
oleks Apple’ist kasumit võtta. Kas tehno-
loogiasektori osakaal minu portfellis on 
liiga suur? On ju mul selle valdkonna akt-
siaid portfelli väärtusest rohkem kui vee-
rand. 

Või äkki on õunafirma innovatsioon ot-
sa lõppenud? Pole ju ammu millegi revo-
lutsioonilisega turule tuldud ning lisaks 
on Apple’i tooted muutunud niivõrd kal-
liks, et näiteks iPhone’e ei suudeta vanas 
mahus enam maha müüa.

Just sellised muremõtted keerlesid mi-
nu peas. Samas on Apple tehnoloogiasek-
toris küllaltki odavalt hinnastatud. Kui 
õunafirma hinna ja kasumi suhe (P/E) on 
19, siis minu portfellis olevatel teistel teh-
noloogiasektori ettevõtetel ehk Microsof-
til ja Facebookil on see vastavalt 27 ja 31. 
Seega, miks peaksin loobuma selle sektori 
kõige soodsamast aktsiast?

Vaagisin, mis ma vaagisin, aga otsuse-
le ma lõpuks ei jõudnudki ning nii istu-
sin rahulikult käed tagumiku all, vaadates 
ühe silmaga Apple’i teisipäevast tooteesit-
lust ning teise silmaga seda, kuidas õuna-
firma aktsia hind turul kerkib ning dolla-
rid minu portfelli lisanduvad. 

Alates 10. septembri õhtust on Apple’i 
aktsia hind kerkinud ligikaudu 4 protsen-
ti ning 10 dollarit aktsia kohta. 94 väärt-
paberi omanikuna sain 72 tunniga umbes 
1000 dollari võrra rikkamaks. Pole paha!

Üllatus õunafirmalt

Lisaks sain tooteesitluse käigus osaliselt 
vastused ka oma küsimustele. Kartus, et 
Apple’i toodete tehnilised uuendused ei 
jõua hinnatõusuga ühte sammu käia ning 
seetõttu muutuvad õunaga märgistatud 
tooted tarbijale üha ebaatraktiivsemaks, 
sai mõnevõrra hajutatud. 

Nimelt otsustas Apple oma iPhone’ide 
hinda langetada ning kõige odavama – 
 iPhone 11 – saab kätte 699 dollari eest. Po-
sitiivselt peaks iPhone’ide müügile mõju-

Nafta IPE, bbl 60,22

Nafta NYMEX, bbl 54,85

Mootoribensiin, t 583

Diislikütus, t 576,75

Kerge kütteõli, t 569,75

Masuut (1% väävel), t 325

Maagaas Henry Hub, btu, USD 2,394

 

 

Põllumajandus 13.09
nael = 453,59 g

Grindeks 11,2 -2,61  0,9 11,429

Latvijas Gaze 10,1 0 82,7 1,4 -

Olainfarm 6,74 0 5,5 0,8 1,484

SAF Tehnika 4,04 -1,46  1,3 0

699
dollariga saab kätte kõige 
odavama uue iPhone’i.

Väärismetallid 13.09
USD/unts, unts = 31,105 g

Kogesin omal nahal taas vana tõde – istu käed 
tagumiku all ja raha tuleb!

INVESTOR TOOMASE BLOGI

Otsustamatus tõi kolme 
päevaga kena kopika

Kuld COMEX 1488,45

Plaatina NYMEX 948,15

Pallaadium NYMEX 1606,5

Hõbe COMEX 17,425

 

Kohv NYBOT, USc/nael 100,35

Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t 317,4

Kakao NYBOT, USD/t 2326

Nisu NYSE LIFFE, USD/t 134,7

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis 383,5

KUULA Investor Toomase tund igal teisipäeval kl 11.00  raadio.aripaev.ee   |    ÕPI Aktsiatesse investeerimise meistriklass 14.10–13.11  pood.aripaev.ee

ma seegi, et intressikeskkond maailmas 
muutub järjest rohkem tarbimist soodus-
tavaks.

Investorile on kahtlemata hea uudis 
ka see, et iPhone’ide müügi osakaal kogu-
käibes on vähenenud alla poole. See tä-
hendab, et ühe toote edus ei olda enam 
niivõrd kinni ning katsetama on asutud 
 uute teenustega. Näiteks paiskab õunafir-
ma novembris avalikkuse ette Apple TV+, 
mis kujutab endast voogedastust, kuid 
maksab samas 4,99 dollarit kuus – poo-
le vähem kui konkurent Netflixi sarnane 
 toode.

Kõik see rõõmustas investoreid, mis viis 
Apple’i aktsia hinna tõusule. Seda erine-
valt seitsmest varasemast aastast, kus iga 

kord on tooteesitlusele järgnenud aktsia 
hinna mõneprotsendiline langus.

Surve kasvab

Kuigi Apple astus sammu õiges suunas, 
on endiselt tõsi see, et innovatsiooni poo-
lest sörgitakse oma konkurentidel jätku-
valt sabas. Kui Samsung tuleb peagi välja 
5G-telefonidega, siis iPhone’idesse jõuab 
see eeldatavasti alles aastal 2021. Samuti 
vajab Apple TV+ käivitamine lisaks odavu-
sele veel mingit konkurentsieelist juba tu-
rul oleva Netflixi ja HBO ees. Viimase viis 
laiemalt kasutajate teadvusesse sari “Tšer-
nobõl”, jään aga huviga ootama, millist si-
su pakub Apple.

Lisaks võib õunafirma surve alla sattu-
da Hiinas, konkurents sealsel turul süve-
neb ning kohalik hiid Huawei on suute-
line samas hinnaklassis pakkuma oluli-
selt võimsamat tehnoloogiat. Samuti käib 
jätkuvalt Hiina ja USA vaheline kauban-
dussõda. Kuna Apple’i kogukäibest tuleb 
viiendik just sealt, hoian ka nendel aren-
gutel pingsalt silma peal. Viimase muret-
tekitava näitena poliitilise riski koha pealt 
saan nimetada hiinlaste süüdistust, et 
Apple on töötajate kasutamisel ja palka-
misel rikkunud tööseadust. Tilga tõrva 
meepotti lisavad ka Seeking Alpha ana-
lüütikud, kelle hinnangul on Apple’il just 
nendel põhjustel üha raskem isegi posi-
tiivsel turul kasvada. Kui aga positiivsus 
mingil põhjusel turult hoopiski kaob, või-
vad karud õunast kena kõhutäie saada.

Isiklikult pean Apple’ist pikas ajahori-
sondis väga lugu, kuid ma ei välista lühi-
ajalist spekulatsiooni, mis eeldab aktsiate 
müüki tipus ning nende tagasisoetamist 
juba märksa madalama hinna eest. See on 
minu ainus võimalus hinnaliikumiselt ra-
ha teenida, sest lühikeseks müügi võima-
lust minu pangad mulle ei paku. Huvilis-
tel on Eestis võimalik lühikeseks müüa 
küll LHV Traderi vahendusel, kuid minu 
kui vähe tehinguid tegeva investori arse-
nali see siiski ei mahu.

HIND
Apple'i tooteesitlus üllatas 
investoreid ja kergitas aktsiat
aktsia hind USA dollarites

170

185

200
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230 223,08

ALLIKAS: REUTERS
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