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Äsja filmiga “Georg” valmis
saanud režissöör Peeter Simm
ei lase end filmi kritiseerijatest
häirida, tehes juba plaane järgmisteks projektideks.
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Raamatu uus Tähelepanu!
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Kapo

järjekord
jõudis
Annuseni
Balti kinnisvara: suur
kasum, madal risk

EL ei suuda end
läbipaistvaks teha

Telefónica uuris Eesti
m-teenuseid

Müncheni messil soovitati Eestis investeerida kaubandus- ja
büroopindadesse. “Balti riikides on võimalik teenida nagu
Hiinas, aga madala Skandinaavia riskiga,” ütles Colliersi Eesti
haru juht Ardi Roosimaa. 7

Rohkem kajastust nõudev Euroopa Liit ei paista läbi. Avatud
uste päevadelgi osutus Äripäeva ajakirjanikul võimatuks kohtuda soovitud ametnikega, isegi Eesti diplomaadid keeldusid
intervjuud andmast. 8

Maailma suurima telekommunikatsioonifirma, Hispaania päritolu Telefónica esindajad käisid EMTs ja Sertifitseerimiskeskuses uurimas e- ja m-teenuste laia ilma viimise võimalusi. 9

aripaev.ee

Foto: Andras Kralla

Maadevahetus. Toomas
Annus peab hakkama
selgitama maatehinguid. 4–5
Tuiksoo sõidab
Kruuda firma autoga
 riigikogu liige
Ester Tuiksoo

Kuidas kulutab Eesti riik 53 miljardit krooni? loe täna kell 14

Kalevit suhkrutrahvi eest
kaitsnud Ester Tuiksoo sõidab
ringi ärimees Oliver Kruuda
ühele ettevõttele kuuluva luk-

susliku R-klassi MercedesBenziga, mille ostuhind jääb
700 000 ja miljoni krooni vahele. 6
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JÄI SILMA

nädal Villy Paimetsa pilgu läbi

Kas mõtlemine
on kõikvõimas?

K

olmapäeva õhtupoolikul noppisin Mõigu kandis teeveerelt
tütarlapse, kes kiirustas laborisse. Tartusse muidugi,
kasvajaid lõikuma. Et mõista, miks üks valk vajalikul
hetkel vajalikku infot edasi ei anna või miskit muud
sarnast. “Mina arvan, et
vähk tuleb mõtlemisest,” üllatas neiu ühtäkki. “Ma arvan, et pessimismist. Et me
ise mõtleme endale kasvajad külge.” Et nagu selline
veider enesetapuvorm? “Nojah,” kostis ta, kuid lisas:
“Oma doktoritöös ma seda arvamust siiski ei käsitle, seal tegelen ma teadusega. Kuigi see (teadus) ei sega
mul nii mõtlemast.”
Äkki ongi nii? Äkki ongi mõtlemine üks kõikvõimas relv?
Äkki on ka veidrused
mõtlemises kinni. Näiteks
üleeilne uudis, et hulludel
päevadel või osturallil müüdi 10 minutiga 9 KIAt.
Paratamatult sundis see
mind mõtlema, et mis pagana pärast me, ajakirjanikud, kirjutame kuust kuusse, kui mitu Mazda6 viimase kuuga müüdi. Ja kui mitu Toyota Corollat. Samas
ei vaevu me iga kuu raporteerima, mitu kilogrammi
Rakvere Lihakombinaadi
Lastevorsti augustis müüdi. Ja mitme grammiga Nõo
Lihatööstuse Juustuvorst
talle kaotas. Või mitu pätsi
viilutatud Kalevipoja leiba
Kalev septembris maha parseldas. Võrreldes seda näiteks Leiburi Tallinna peenleivaga.
Miks me mõtleme, et auto on millegi poolest olulisem kui näiteks vorst. Tühipaljas fetiš? Või olemegi
autopeded?

Kui vaja,
määrime

M

õtlemisest tulenevad ka selle nädala
peamised uudised,
kuigi jah, mõtlemise puudumises ei saa koduvabariigi tipp-poliitikuid ja -ärime-

”

hi süüdistada, küll aga mõtlemise rikutuses.
Vabalt võib öelda, et altkäe maksjad on oma mõtlemise ohvrid. Kuidas teisiti
kui arengupeetusega saaks
selgitada mentaliteeti, mis
sunnib ikka veel, 21. sajandi Eesti Vabariigis ametnikku moosima. Mõned tippärimehed, näiteks Ehitaja,
Turvamees ja endine Toiduainetööstur, on minu ja
paljude mu kolleegide arvates harjunud just sel kombel oma tahtmist saavutama. Kui vaja, määrime. Kui
parasjagu ka vaja pole, ikka
määrime.
“Me kolmekesi tuleme
rahapakimaalt, kus kroone kasvab miljardeid, ja
eurod-taalad ka!” laulavad nad ning määrivad õigel hetkel just täpselt seda, keda vaja. Ja nii juba
aastakümneid. Mõistmata, et kauboikapitalismus
siinmail juba lõppenud on.
Ning kui kirjatsurad, kapo
tüübid ning kallutatud jõud
asja uurima hakkavad, tehakse üllatunud nägu. “Kapo kiusab minu firmat/meie
erakonda,” on levinuim hala.

Häda mõistuse
pärast

K

õige hullem on asja
juures aga see, et vabalt võib ka nii olla,
et mõni altkäemaksu saamises kahtlustatu, näiteks
Sööklatädi, ei teadnudki, et
ta altkäemaksu sai. Ta lihtsalt elas Maavahetaja korteris. Ja sõitis Kommionu autoga.
Ja mees Luualt lihtsalt
sõitis jahikaaslase autoga.
Ja Ehitaja õde, õemees
ning Tartu issand-issandhummeri-juhtimiseks-onjuhilube-ka-vaja Soojamees
ongi tegelikult omakasupüüdmatud laenuandjad,
omamoodi mittetulundusühing.
Ja mis kõikse olulisem –
ükski neist ei näe sellises teguviisis midagi taunimisväärset, nagu ka suurem
osa selleteemaliste artiklite
kommenteerijaist.
Mõtlematus?
Või lausrumalus?

Mõtlemise
puudumises ei
saa tipp-poliitikuid
ja -ärimehi süüdistada, küll aga mõtlemise rikutuses.

NÄDALA FOTO

Peep Vain: ma olen tantsija

“Ma olen tantsija,” kirjutas koolitaja Peep Vain oma firma kodulehel, võttes kokku ühesaatelist tantsukogemust. Kui kuulsuste
tantsusaade on siiamaani olnud rohkem muusikute pärusmaa ja ärimehi oodati rohkem rahvale naeruks, siis Vain suutis teha imet
Foto: Andras Kralla
ja lõpetas esimese saate võitjana.



VÕRDLUS
ESMASPÄEV

Eesti kinnisvarahaldajate ja
-hooldajate XV vooru sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg.



TEISIPÄEV

Eesti Standardikeskus korraldab koostöös Euroopa standardiorganisatsioonidega Tallink Spa & Conference Hotelis
teenuste standardimise seminari.



KOLMAPÄEV

Äripäev korraldab seminari “Mida peab ettevõtja teadma
igapäevastest müügilepingutest?” Radisson SASi hotellis.
 Ilmub Äripäeva lisaväljaanne
“Firmapidu”.


NELJAPÄEV

Ehituskeskus korraldab seminari “Väikemajade päev” Rävala pst 8.



REEDE

Kaubanduskoja saalis toimub seminar “Majandusõpe
kutseõppeasutuses täna ja
homme“.



LUGEJA ARVAB

Helenius: jätkuv
optimism üllatab
Kuigi ma pole kaugeltki Heleniuse fänn, siis praegu tundub see inimene ühena vähestest aduvat, mis siin
tegelikult toimub.
 Enda rahustamine, et Lätis
on veel hullemini, ei lahenda
kaugeltki Eesti probleeme,
pigem vastupidi. Aeg tiksub
mõlema kahjuks ning suures
pildis laksu saavad mõlemad,
iseasi, kes kui suure.
 Kahju, et kõik lehed on täis
hirmutavat hala majanduslangusest, see teeb terveks
päevaks ebameeldiva enesetunde, nagu oleksin ise süüdi. Samas minusugune ei
mõjuta kriisi protsesse mitte kuidagi.
 See on nagu mingi haiglane ennast täitev ennustus.
Kui kaua korrutad, siis lõpuks nii ka läheb. Ma ei saa
aru, kuidas ei saada aru sellest, et Eesti on siin väljakul
50 aastat ketsidel paelu sidunud ja nüüd PEAB jooksma kiiremini kui teised. Jah,


aripaev.ee
ma saan aru küll, et Saksamaal jm on kasv heal juhul
4%. Kui meil oleks see sama,
siis ei jõuaks me neile MITTE
KUNAGI järele.

Järvingu firma müüb
korteritele optsioone

No nii, esimene kreatiivne
väljumiskatse kinnisvaras.
Sisuliselt on see selge agoonia märk, kus arendaja tajub,
et rahaga väljuda projektist
pole võimalik, ja mingi pank
on lihtsalt nõus arendaja laenuperioodi pikendama, kui
tasutakse laenumakseid, mis
reaalsuses peaks siis sellest
“korteriostja uuest võimalusest” tulema. Asi on mäda,
kui arendajad on valmis selliseid pakkumisi tegema.
 Tegelikult üritab arendaja lihtsalt leida üürilisi, et
pääseda kinnisvara hoidmise ehk halduskuludest. Müüki oodates toodab kinnisvara
muidu vaid kahjumit.
 Lõpuks ometi ka meil midagi muud, kui ainult tavamüük. Soomes on see või-

malus juba palju aastaid olemas, Eestis ei viitsinud siiani
keegi peale müümise millegi
peale mõelda.
 Iseenesest hea variant,
kuna siiski palju on neid, kel
küll sissetulek olemas, kuid
kes ei saa praegu pangast
laenu võtta.



Neivelt: pronksiöö
maksab 1,5 miljardit
riigieelarvest
Ainult üks küsimus: kui
palju oleks Eesti Vabariigi
eelarvele maksma läinud lõputult kestev pronksipäev?
 Nüüd on meil vähemalt patuoinas olemas, kõik, mis
halvasti, saab pronksiöö
süüks ajada. Valitsus kindlasti kasutab seda ettekäänet veel mitmes kohas.
 Neivelt annab Eestile rikkuse valemi: nimetada igasse linna Putini tänav, taastada kõik veneaegsed ausambad ja tähtpäevad. Kui see
on tehtud, olema ratsa rikkad. Kas tõesti?
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Hardo Pajula
särab eriti heledalt halvematel aegadel
SEB Eesti Ühispanga makroanalüütiku Hardo Pajula jutt
on enamasti teistest kraadi võrra pessimistlikum, aga
majanduse kasvu ajal ei ole
teda millegipaärast väga palju näha. Võib-olla ei küsi ajakirjanikud temalt siis nii palju kommentaare, võib-olla ei

tundu vastused nii erilised
ja võib-olla ei jää positiivsed
võrdlused ka nii hästi meelde,
aga kohe, kui tulevik tõmbub
tumedamaks, tõuseb Pajula
oma vahedate väljaütlemiste
sähvatuste taustal eriti eredalt esile. Selline aeg on saabunud.

Ester Tuiksoo
üks kahtlane seik ajab teist taga
Kuni selle nädalani polnud endise põllumajandusministri rahvaliitlase Ester Tuiksoo
renomeel viga: mingit suurt
õnnestumist esimese hooga meelde ei tule, aga ka väga
suuri möödalaskmisi ei meenu.
Tänaseks on asjad muutunud,
kaitsepolitsei oleks nagu pao-

Kohtuvaidlus Kohustuste erinev tõlgendamine

tanud Pandora laeka kaant,
mille järel hädad ja õnnetused välja pääsesid. Altkäemaksu võtmise kahtlustusele järgnes soodushinnaga korteri
üürimise seik ja Oliver Kruuda
luksusauto kasutamine. Nüüd
jääb üle vaid imestada, kuidas
enne kõik nii ilus oli.

REPLIIK

Tõnis Oja

Nimeta hunti
metsakutsuks

Väikefirmad nõuavad
Facio Ehituselt võlga M

a olin lausa ehmunud, millise reaktsiooni tekitas minu
tagasihoidlik kommentaar
inflatsioonispiraali võimalikust liikumisest lähitulevikus. Artiklile reageerisid nii

Eile arutas Harju maakohus
kahe väikefirma nõudeid,
kes soovivad Facio Ehituselt saada kätte rohkem kui
800 000 krooni võlga.
Praegu on ASil Fixtec Faciolt
saamata 311 922 krooni. Peamiselt isolatsioonitöid tegev
OÜ Fasso Ehitus VDWS nõuab
425 000 ning 134 000 krooni
tasumist.
Keskkonnaseadmete alal
tegutseva ASi Fixtec tegevdirektor Mait Põldemaa ütles eile, et Facio Ehitus oli firmale
vahepeal võlgu üle 1,2 miljoni krooni. “Me oleme väike firma ja sattusime seetõttu väga
suurtesse raskustesse,” rääkis
Põldemaa.
Facio on ka varem alltöövõtjatele võlgu jäänud, nii et need
on läinud kohturada tallama.
Makseraskustele viitavad maksuvõlad Facio grupi ettevõtetel
puuduvad.

Firmajuht peab nõudeid
põhjendamatuks
Facio Ehituse juht Toomas
Tromp ütles, et peab pooleliolevate kohtuvaidluste kommenteerimist ebaeetiliseks.
Samas väitis ta, et firma ei taha põhjendamatuid nõudeid
rahuldada.
“Minu isikliku veendumuse
kohaselt on normaalne, et majandusvaidluse lahendab kohus,” rääkis Tromp ja märkis,
et selline asjade käik ei tohiks
tema arvates ületada soliidse
ärilehe uudise künnist.



Facio Ehituse juht Toomas Tromp

TAUST
ASil Fixtec on Faciolt saamata 311 922 krooni. Peamiselt isolatsioonitöid tegev OÜ
Fasso Ehitus VDWS nõuab
Faciolt 425 000 ning 134
000 krooni tasumist.



Tromp lisas, et Fixteci ja
Fasso Ehituse nõuded pärinevad aastate tagant ja neid pole õnnestunud läbirääkimiste
teel lahendada.

Facio läks üle
standardlepingutele
“Mulle ei meenu hetkel ühtegi 100% Facio kahjuks tehtud kohtuotsust, mis viitab
ehk sellele, et mitte alati ei ole

Foto: Andras Kralla

kohtusse kaebajal õigus,” ütles
Tromp. “Ettevõtte suurus ei ole
siin tähtis, seaduse ees on kõik
võrdsed. Kui Facio vastu nõude
esitajal on olnud selge õigus,
oleme sellise nõude ka alati vabatahtlikult rahuldanud.”
Tromp nentis, et möödarääkimisi tuleks ennetada. “Oleme alati selle poolt olnud,” ütles Tromp. Erimeelsused tekivad tavaliselt kohustuste erinevast tõlgitsemisest. Lahendus võiks olla detailsemates
lepingutes ning varem kokku
lepitud protseduuride täpses
järgimises.
“Praeguseks on Facio üle
läinud standardiseeritud lepingutele ja dokumendivormidele ning seetõttu tekib vaidlusi üha harvem,” sõnas Tromp.
Anne Oja

Meedia Paljud uued tooted on saanud alguse Tallinnas

Rõtov: peakorteri siia kolimine
on suur tunnustus meie tööle
Äripäeva emafirma Bonnier
Business Press toob oma
Kesk- ja Ida-Euroopa peakontori Tallinna.
2005. aastal koliti Stockholmist Varsavisse, mille põhiline missioon oli muuta Poolas Bonnieri ajalehtede olukorda paremaks, mis Bonnier
Business Pressi tegevjuhi
Vibjørn Madseni sõnul ka õnnestus. Nüüd on seatud uued
eesmärgid. “Me oleme ehitanud Tallinnas üles väärtusliku ja kompetentse veebiväljaande,” sõnas Madsen.

Madseni sõnul on üks kolimise põhjus soov olla lähemal
Venemaale, Hiinale ja Ukrainale. “Otsus on tehtud. Lahkume Varssavist, et üles ehitada väike kontor Tallinnas,” lisas Madsen. Töövalmis loodetakse olla uuel aastal.
Ä r ipäe v a pead i rek t or
Igor Rõtov ütles, et Bonnier
Business Pressi Ida- ja KeskEuroopa peakorteri kolimine
Tallinna on suur tunnustus
siin tehtud tööle.
“Peamine põhjus, miks peakorter Tallinna kolib, on see,
et siit on tulnud enamik uusi

algatusi. Eesti on justkui testturg, kust tooteid teistele turgudele eksporditakse,” ütles
Rõtov.
Peakorterit hakkab juhib
norralane Vibjørn Madsen,
kes pidas sama ametit ka Poolas töötades.
Madsen on pärit Põhja-Norrast. Oma karjääri meedias
alustas ta Teravmägedel, kus
oli maakonnalehe peatoimetaja. Bonnieride kontsernis on
Madsen töötanud 1992. aastast. Siis töötas Madsen ühe
aasta ka Eestis, olles Äripäeva
tegevjuht.
aripaev.ee

Eesti Pank kui ka rahandusministeerium.
Ma olen nõus, et sõna “hüperinflatsioon” kasutamine
oli ehk veidi liiast. Ehk oleks
võinud kasutada selle asemel
super- või megainflatsiooni.

Eestlased on läbi aegade eufemisme kasutanud, näiteks
hunti on eelistatud kutsuda
metsakutsuks. Paraku ei lohuta see elanikke ja ettevõtjaid, kelle raha väärtus lihtsalt haihtub.
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Annus peab kap

Annus ja Reiljan
selgitavad uuel nädalal
kapos maatehinguid
Ralf-Martin Soe
ralf-martin.soe@aripaev.ee

Järgmisel nädalal, kui kaitsepolitsei ülekuulamisele
ilmub tippärimees Toomas
Annus, võib oodata maadevahetuse skandaali lõplikku päädimist. Samas pole
välistatud kogu protsessi
läbikukkumine, kui süüdistust õiguskaitseorganite
poolt ei järgne.
Eile hommikul teatas
Merko Ehitus börsile, et ettevõtte nõukogu esimees Toomas Annus on kutsutud järgmisel nädalal kohtumisele
kaitsepolitseiametisse.
“Toomas Annus on kutsutud kaitsepolitseisse nn maavahetuste kriminaalmenetluse raames. Prokuratuur ei
anna infot tulevaste menetlustoimingute kohta, seega ei
saa täpsustada, mis asjaoludel ja millal see toimub,” kommenteeris riigiprokurör Laura
Feldmanis.

Rahumägi: ühiskonna
ootused on üles köetud
Reformierakondlasest Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni ehk nn kapo komisjoni esimehe Jaanus
Rahumägi sõnul on ühiskonnas väga kõrged ootused seoses protsessiga üles köetud.
Seetõttu peab ülekuulamistel
olema mingisugune väga kindel tulemus.
“Kui neile, keda on kahtlustatud kuritegudes, süüdistust
ei esitata, siis tuleb süüdistus
esitada kas ametkondlikult või
poliitiliselt neile, kes on juhtinud neid ametkondi ja sellise ootuse üles kütnud. Kriminaalalgatuse menetlemisega
ei ole võimalik nalja teha,” sõnas Rahumägi.
Mees lisas, et kõikvõimalikud kriminaaluurimised suurte ettevõtete omanike ümber
mõjutavad aktsia hinda. “Ja
kui need on pahatahtlikult te-

kitatud lekked, siis see asi väljub kriminaalmenetluse ja ka
poliitika raamistust ning siseneb majandusraamistikku,” rääkis Rahumägi, kes pidas silmas just riigipoolset lekitamist.
“Väga paljud noored inimesed, kes kriminaalsüsteemis
töötavad, peavad aru saama,
et tegemist ei ole pelgalt kriminaaluurimisega, vaid ilmselt üsna suure õiguspoliitilise sündmusega tulevikus,”
märkis ta.
Rahumägi ei osanud öelda,
kas kedagi kutsutakse veel ülekuulamisele. Samuti ei teadnud ta, kas Toomas Annus on
kahtlustatav või tunnistaja.

Siseminister: seaduse ees
on kõik võrdsed
Siseminister Jüri Pihl ei soovinud eile maadevahetuse uurimist kommenteerida, kuna
sellega tegeleb kindel kriminaalprokurör. Küll aga lisas
Pihl, et seaduse ees on kõik
võrdsed, olenemata inimese
positsioonist, rahvusest või
muust, ja nii tulebki sellesse
suhtuda.
Kidakeelseks jäid eile ka
Merko esindajad. “Palun saatke kõik küsimused üldmeilile. Kahjuks jah, ma suuliselt ei
vasta. Ma ise ei ole praegu Eestis. Aga ilmselt teile meili teel
vastatakse,” ütles Merko Ehituse juht Tõnu Toomik.
Rääkida ei õnnestunud ka
Toomas Annusega, kes pole viimase kahe päeva jooksul mobiiltelefonile vastanud.
Merko teatel on Annus puhkusel.
Toomas Annuse õde Tiina
Annus ei soovinud kommentaare anda. Tema mees Eldur
Astover oli seotud Rahvaliidu
endisele peasekretärile korteri müügiga. Astoverilt ei õnnestunud samuti kommentaari saada, sest ta on koos Toomas Annuse, Koit Uusi, Toomas Luhaääre ja teiste äriliidritega nädala lõpuni Prantsusmaal mootorrattamatkal.

Toomas Annuse (paremal)
osalusega firmadel õnnestus Villu Reiljani keskkonnaministriks oleku ajal saada
maadevahetustega riigilt 36
Foto: Raul Mee
kinnistut.
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Kriminaalalgatuse menetlemisega ei ole võimalik nalja
teha.

Jaanus Rahumägi, riigikogu nn kapo komisjoni esimees

NUMBER

04.10 13.

 2006. aastal sai avalikuks, et kaitsepolitsei on korraldanud läbiotsimise Merko peakorteris. Aktsia läks selle info peale langusesse
ja lõpetas päeva 6protsendilise kukkumisega.

kohal oli ehitusettevõtja Toomas Annus Äripäeva koostatud
Eesti mõjukate ettevõtjate edetabelis. Villu Reiljan oli selles
edetabelis esimese poliitikuna 24.–27. kohal.



ole aru andma
TAUST

Tehingud tekitavad küsimusi

Merkoga seotud
firmad on teinud
kahtlaseid tehinguid
Rävala 19
 Eesti Ekspress kirjeldas hiljuti, kuidas Rahvaliidu endine peasekretär Lea Kiivit
omandas umbes 3miljonilise turuväärtusega korteri Tallinnas Rävala puiesteel Toomas Annuse õemehelt Eldur
Astoverilt ning elas korteris
juba enne ostutehingut.
Eesti Päevaleht kirjutas eile,
et altkäemaksukahtluse saanud endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo plaanis
samuti soetada korteri nooblisse Rävala 19 majja, ent viimasel hetkel loobus.
Rahvaliit kasutas Merkole
kuulunud korterit
 Eesti Ekspressi andmetel
ostis Merko 2002. aastal Jõgeval Puiestee tänaval korteri, et seda Rahvaliidule välja
üürida. Erakond kasutas seda
korterit enda Jõgevamaa peakontorina.

Valdmann sai sõbrahinna
Merko müüs 2006. aastal Tallinna kommunaalameti juhile Ain Valdmannile sõbrahinnaga korteri Pärnus
Supeluse tänaval. Valdmannil
oli enne korteri ostu võimalik seda mitu aastat kasutada
ja hiljem sai ta selle osta kinnisvarabuumieelse hinnaga.
Tegemist oli nn optsioonitehinguga. Kommunaalamet on
ostnud Merkolt viimastel aastatel miljardi eest teenuseid.


Eesti Posti maja
 Eesti Ekspress kirjutas eelmisel suvel, et Eesti Post on
kinkinud suure potentsiaaliga
ärikrundi Tallinnas Viru hotelli
vastas aastaid tagasi võileivahinna eest Merkole.
Pae karjäär
Eelmise aasta aprillis tahtis Tallinna linnavalitsus anda
Pae karjääri ala konkursita Merko Ehitusele, kuid korraldas avalikkuse survel hiljem siiski konkursi, mille võitis Merko.

TSITAAT

KES ON KES

”

Toomas Annus
Toomas An Sündis 1960. aasta 5. oknus on kutsu- toobril Kohtla-Järvel. Seal
ka kooliteed, jätkatud kaitsepolitseis- alustas
tes seda 1975. aastal ehitusse nn maavahetuste ja mehhaanikatehnikumis. Lõ1984. aastal tollase TPI
kriminaalmenetluse petas
tööstus- ja tsiviilehituse erialal, on ennast täiendanud
raames.
Laura Feldmanis, riigiprokurör

NUMBER

1,39
miljonit krooni määras
Merko Ehituse nõukogu Toomas Annusele tulemustasu
eelmisel aastal tehtud hea töö
eest. Firma teenis mullu 581,7
miljonit krooni kasumit.





Rootsi majandusjuhtide instituudis.
Karjäär
Töömeheteed alustas kunagises Kirovi-nimelises kalurikolhoosis, oli seejärel EÜE Keskstaabis, sealhulgas 1987–
1989 maleva komandörina.
1989–1991 juhtis EKE Mehhaniseeritud Rändkolonni. Aastast 1991 on seotud praeguse
ASiga Merko Ehitus, algul juhatuse esimehe, aastast 1997
nõukogu esimehena.



Vara
Äripäeva koostatavas Eesti rikaste edetabelis on Annus olnud kolm aastat järjest 1. kohal. Mullu oli tema vara väärtus 2,24 miljardit krooni.


LOE ÄRIPÄEVAST
“Annus ei taha olla esirikas”
 13. oktoober 2006

E.L.L. Kinnisvara:
lepingut pole sõlmitud
Ühe põhjusena, miks Annust üle kuulatakse, on
meedia välja käinud põllumajandusministeeriumi uue
hoone otsimise.

Nimelt selgus põllumajandusministeeriumi avalikust
dokumendiregistrist, et 27.
septembril 2006. aastal on
E.L.L. Kinnisvara saatnud põllumajandusministeeriumile
uue kontori jaoks “täpsustatud
üüripinna pakkumise”.
“E.L.L. Kinnisvara on Delta Plaza kohta pakkumise teinud umbes 50 rendipinda otsivale asutusele. Mitte ühegagi neist ei ole kokkulepet, et
võiksime müügiprotsessi käiku ajakirjanduses kommenteerida. Praegusel hetkel ei ole
Delta Plazas sõlmitud rendilepinguid ühegi riigiasutusega,” kommenteeris üleeile ASi
E.L.L Kinnisvara juhatuse liige Katrin Mühls.
Lisaks kinnitas Merko Ehi-

tus, et Ester Tuiksoo ei ole
Merko Ehituselt ega tema tütarfirmadelt ostnud ühtegi
korterit.
Postimees kirjutas 10. oktoobril, et Rahvaliidu aseesimehe Ester Tuiksoo kiskus
maadevahetuse kriminaalasja Tallinnas Tammsaare tee
ja Pärnu maantee ristmikule ehitatav 14korruseline büroohoone Delta Plaza. Tuiksoo ministriks oleku ajal oli
Delta Plaza peamine põllumajandusministeeriumi uue peahoone kandidaat, mis oleks
saanud 300 töötja uueks töökohaks. Ministeeriumist pidi saama ligi 3000 ruutmeetri rentimisega hoone tuumikrentnik, kes toonuks Merko
grupile aastas sisse veidi üle 7
miljoni krooni.
Tuiksoo on need süüdistused ümber lükanud, väites,
et hoone otsimisega tema ministrina üldse ei tegelenud.
Ralf-Martin Soe

BALTIC INTERNATIONAL MOTORSHOW

EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUS

22.-27.04.2008
www.motorex.ee
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Tuiksoo sõidab Kruuda firma
luksusliku Mercedesega
Kruuda: võimalik, et mul oli mõni auto üle, mille ma Esterile andsin
KOMMENTAAR

K

Ralf-Martin Soe

ui poliitik kasutab
suurettevõtja teenuseid, võib tekkida küsimus, kas tegemist on korruptsioonihõngulise tehinguga. Tipp-poliitiku puhul
ei saa kunagi selge olla, kas
ta saab esindada avalikkuse
huve, kui on samal ajal seotud mõne suurärimehega.
Huvide konflikt on üleval
ja mida kõrgema poliitikuga on tegemist, seda enam
peab ta oma majandussuhteid kontrollima. Tundub,
et Ester Tuiksoo pole korterite ja autode huvide konflikti väga põhjalikult läbi
mõelnud.

ralf-martin.soe@aripaev.ee

Maadevahetustehingute
asjus kapos ülekuulamisel käinud Ester Tuiksoo sõidab ärimees Oliver
Kruudale kuuluva firma luksusautoga.
Peale selle, et endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo üürib turuhinnast mitu
korda odavamalt korterit maadevahetustega seotud ärimehelt Tullio Liblikult, sõidab ta
iga päev Kruuda ühele firmale kuuluva luksusliku R-klassi
Mercedes-Benziga, mille ostuhind jääb vahemikku 700 000–
1000 000 krooni.
“Mul on Kruudaga auto kasutamiseks lepinguline suhe,” oli Tuiksoo lühike kommentaar.
Seda kinnitas ka Kruuda.
“Väga võimalik, et mul oli mõni
auto üle, mille ma Esterile kasutada andsin,” ütles Kruuda
Eesti Päevalehele. “Tal on Lõuna-Eestis ematalu, mida ta üksi hooldab ja mistõttu tuleb tal
Tallinnast pikki sõite teha.”

Tarmu Tammerk,
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
juhatuse esimees

VÕRDLUS
Ülejäänud kolm riigikogu
Rahvaliidu fraktsiooni liiget
on suutnud auto liisida ning
ei pea ringi sõitma sõprade
autoga.
 Riigikogu kantselei andmeil esitavad kasutusrendi arveid hüvitamiseks Jaanus Marrandi (kuusumma 5502,21) Karel Rüütli (4919,32) ja Tarmo Mänd
(3063,86). Kõik on Hansaliisingu arved.


Küsimused on seni veel
vastuseta
Äripäeval ei õnnestunud eile
välismaal viibivat Kruudat lisakommentaarideks tabada.
Praegu jäävad õhku küsimused, kas Ester Tuiksoo saab
värskelt meediaärimehelt Oliver Kruudalt ka muid hüvesid.
Samuti pole selge, mis tingimustel Tuiksoo autot kasutab ja mida endine magusaärimees on auto kasutusse andmise eest vastu saanud.
Kõige selgem seos tekib eelkõige suhkrutrahviga, mille
maksavad kinni Eesti maksumaksjad.

Kesklinn
tõmbab
Kui riigikogu eelmise koosseisu üürnikest liikmed leppisid elamisega ka äärelinnas, siis praegused riigikogulased eelistavad elada
Tallinna südames.

Tuiksoo toetas Kruudat
suhkrutrahviga võitlemisel
Teatavasti varus Kruuda juhitud Kalev 15 000 tonni rohkem
suhkrut, kui tohtis. Saladus ei
ole ka Kalevi ja Tuiksoo 2004.
aasta suhkruvaruteemaline
kirjavahetus, millest ilmnes, et
ministrina innukalt oma koolivenda Põlva keskkooli päevilt
kaitsnud Tuiksoo teadis, et Kalevil oli suurte suhkruvarude
deklareerimisega raskusi ja et
ettevõte oli importinud suhkrut palju rohkem, kui ta esialgses deklaratsioonis näitas.
Aastapäevad tagasi kuulutas maksuamet Kalevi suhkrutrahvi kehtetuks. Seega tuleb üle 700 miljoni kroonine
trahv kinni maksta maksumaksjatel.
Tuiksoo andis Kruudale
tubli põllumajandusliku töö
eest enne valimisi ordeni. Seevastu rääkis Kruuda riigikogu valimiste eel Kagu-Eesti

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo korraldas veebruaris vabariigi aastapäeva puhul vastuvõtu, kus ta autasustas ärimees Oliver
Foto: Veiko Tõkman
Kruudat ordeniga.



valimisreklaamides, kui tubli meie esipõllunaine Tuiksoo
tegelikult on.
“Ma ei oska seda kuidagi
kommenteerida. Mina ei tea,
kelle autoga ja mis tingimistel keegi sõidab,” kommenteeris Rahvaliidu juht Jaanus
Marrandi. Ta lisas, et riigikogus on auto kasutamiseks mitu varianti. Näiteks liising, enda auto kasutamine või selle
rentimine mõnelt ettevõtjalt.

“Minu arvates on neid juhtumeid riigikogus teisigi,
kus riigikogu liige kasutab
mõne ettevõtja autot,” lisas
Marrandi, kes võis sellega silmas pidada ka endist Rahvaliidu juhti Villu Reiljanit.
Nimelt rentis endine keskkonnaminister Villu Reiljan vähemasti veel eelmise
aasta detsembris üle miljoni krooni maksvat Volkswagen Phaetonit jahilaskja Han-

nes Kuusmikult. Rendisummat keeldus eksminister avalikustamast.

Reiljani autoga varustaja
isa toetas erakonda
Reiljan kinnitas toona, et kuluhüvitist ta Riigikogust auto rentimiseks võtnud ei ole.
Samas kirjas väitis Reiljan,
et Kuusmikud ei ole Rahvaliidu toetajad. Ametlikud dokumendid näitavad siiski, et

Hannese isa, endine tööstur
Rein Kuusmik toetas Rahvaliitu 2002. aastal poolesaja tuhande krooniga.
Igatahes maksumaksja
Reiljani ja Tuiksoo autokulusid kinni ei maksa. “Ester
Tuiksoo ja Villu Reiljan ei ole
riigikogu kantseleile esitanud
ühtki arvet sõiduki üürikulude kompenseerimise kohta,”
kinnitas riigikogu pressiteenistus.

IRLi liige Marko Pomerants
elab kinnisvaraärimees Heikki Bergsoni firmale OÜ EKK
Investments kuuluvas korteris
Kreutzwaldi tänaval. Bergson
oli eelmise aasta lõpuni Pomerantsi erakonnakaaslane. Reformierakondlane Väino Linde
on leidnud ulualuse arhitekt
Miia Massole kuuluva Masso
Arhitektibüroo OÜ Vambola
tänava korteris.
Tartust pärit IRLi liige Peeter Tulviste on pesa leidnud
OÜ Holindre (omanik Tõnis
Oskar Lõvi) Kaarli puiestee
korteris. Samuti Tartu mees,
reformierakondlane Hannes
Astok elab Ja Consult OÜ korteris Kaupmehe tänaval.
Keskerakondlane Aadu
Must rendib Maneeži tänaval korterit bussifirmalt Taisto Reisid. Tiit Kuusmik samast erakonnast on kodu leidnud Raua tänaval, kus korterit
üürib OÜ Talimat.

12. oktoober 2007 Äripäev
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Kinnisvara Baltimaades kasum sama suur kui Hiinas

Ahvatlust pakuvad
bürood ja kauplused
Eesti kinnisvaraturul näitavad investeerimiseks rohelist tuld kaubandus- ja
büroopindade arendusprojektid, ettevaatlikult tuleb
suhtuda elamuarendusse.
Selliseid soovitusi jagasid Colliers Internationali,
Cushman & Wakefieldi ning
Newseci investeerimisnõustajaid sel nädalal Münchenis toimunud kinnisvaramessil.
Kinnisvaramessil Real Expo
10. oktoobril toimunud foorumi teema oli Balti riikide kinnisvaraturg.
Newseci esindaja ütles, et
huvi investeerida Balti riikidesse on kasvamas. “Investeeringute turul käib ralli. 2005.
ja 2006. aastal olid esindatud
Skandinaavia, Suurbritannia,
Saksamaa investorid ning investeeringute käive oli ligi 350
miljonit eurot,” rääkis Newsec
Estonia juht Olev-Mait Makk ja
lisas, et tänavu on kontoripindadesse toodud juba 700 miljonit eurot toodud ning arvestades hotelli ja logistika arendustega võib turu maht kasvada miljardi euroni.

Büroopindu on vaja
Colliers Internationali tegevdirektor ja Eesti investeeringute nõustamise juht Ardi
Roosimaa tõdes, et kinnisvaraturg on olnud emotsionaalne, kuid emotsionaalsus on
vähenemas. “Kui elamuarendus on üle kuumenenud ja toimub hindade korrektsioon,
siis on see ainult hea,” ütles
Roosimaa ja tõdes, et pärast
suurt elamispindade ehitamise buumi on näiteks kontoripinnad kiiresti arenema hakanud. Ehkki mõnel pool arvatakse, et praegu kontoripind
toodetakse üle, pole see arvamus põhjendatud.
Ent Balti riikidesse meelitab investeerima siiski väga hea geograafiline asukoht.
Cushman & Wakefieldi välisturgude meeskonna ja kapitaligrupi partner John Routledge
hindab kõrgelt ka modernset

Q Vara püüdis Münchenis investoreid oma Riia arendusprojekFoto: Jaana Pikalev
tile.



pangasüsteemi. “Eestis on ka
kõige suurem maaderegister
internetis,” märkis Routledge
ning kiitis ka Balti riikide head
ärikeskkonda ning madalaid
makse.
“Põhjust jätta investeering
Balti riikidesse tegemata pole, pigem tuleb ettevaatlikult
uurida, millisesse sektorisse
raha tuua,” rääkis Routledge,
kelle sõnul annavad elamuarenduste ülekuumenemine
ja hindade langus 10–15% võimaluse investeerida jaekaubandusse. “Võrreldes Euroopa keskmisega on siin ostukeskuseid endiselt vähem,” selgitas Routledge.

Hea asukoht
Foorumil märgiti ka võimalust
investeerida logistikakeskustesse, sest Eesti jääb suurepärasele kaubateedele.
Roosimaa ütles, et Balti riikidesse raha paigutades on
võimalik kasumit teenida sama hästi kui Hiinas, aga risk
on sama väike nagu Skandinaavias. “Kasumit ei oska küll
hinnata, ent head majanduskasvu protsenti arvestades on
risk tõepoolest väike,” arvas
Roosimaa.
Jaana Pikalev

MIS ON MIS
Expo Real 2007
 kinnisvara- ja investeeringumess
 8.–10. oktoober, Münchenis, osales 1820 ettevõtet
43 riigist
 Eestist esindas teist aastat Tallinna linn koos Arco Varaga

OSALEJA
Q Vara näitas Expo Real
2007 messil Riia linna stendil projekti Jonathan maketti.
 Projekti arendatakse
koostöös Läti partneriga
Revolution.
 “See on eluasemeprojekt,
kus on müüdavat pinda koos
garaažidega 37 000 ruutmeetrit, millest 2000 ruutmeetrit on kontorpinda,” rääkis ASi Q Vara juhatuse esimees Meelis Šokman.
 Keskmine ruutmeetrihind
on 31 200 krooni.
 Maketti näidati, et leida investoreid.
 Projekti investeerimismaht on umbes 1,2 miljardit krooni.


Eurotoetus Parts tahab teadust turgutada

Padar lehvitab 53 miljardi krooniga
Eilsel valitsuse pressikonverentsil andis rahandusminister Ivari Padar ülevaate, kuhu kavatsetakse paigutada 53 miljardit krooni
eurotoetusi.
“Õnn on tulnud meie õuele. Teisipäeva õhtul allkirjastati ametlikult otsused, mis lubavad Eestile struktuurvahendeid 53,3 miljardit krooni,” ütles Padar.
Padari sõnul on Eesti kaasfinantseering 10,5 miljardit
krooni.
“Raha on jagatud kolme
valdkonna vahel: inimressursside, elukeskkonna ja majanduskeskkonna rakenduskavad,” informeeris Padar. Raha

saavad haridus-, keskkonna- ja
majandusministeerium.
“Selleks, et seda raha rakendada, on tarvilik vastu võtta
enam kui sada määrust, millest üks on juba vastu võetud.
Nende määruste alustel kirjeldatakse 80 meedet, mida hakatakse kasutama.”
Haridusminister Tõnis Lukase sõnul saab haridusministeerium 10,4 miljardit krooni.
Majandusminister Juhan
Partsi sõnul on saavad nemad
viie-kuue aasta peale 21 miljardit krooni. “Raha odavneb
ajas. Seda meeleolu, et aega on
küll, ma ei jaga,” hoiatas Parts.
“Teine mure on see, et me bürokraatiaga üle ei pingutaks,“
sõnas Parts.

Keskkonnaministeerium
saab 21,5 miljardit krooni. Kõige mahukam osa on veemajandus ja jäätmekäitlus.
Majandusministeerium jagab raha infrastruktuurile,
sealhulgas raudtee ja lennundus, ettevõtluse innovatsiooniprogrammidele ja e-riigile.
Partsi sõnul on üks tähtsamaid valdkondi innovatsioon.
“Teadus ja äri peavad hakkama Eestis käima käsikäes nagu noored armunud,” ütles
Parts. “Meil on lähematel aastatel võimalus ka oluliselt parandada Eesti infrastruktuuri ning teha suurinvesteeringuid teedesse, lennujaamadesse, sadamatesse ja ühistransporti.”
aripaev.ee

13. oktoober, kell 10-13
Toalillepäev aednikega
20. oktoober, kell 11-14
Toalillepäev sisearhitektiga
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KASIINO

Olympic pani Minski
kasiinosse 22 mln

Olympic Entertainment
Group (OEG) avas neljanda
kasiino Valgevene pealinnas
Minskis, investeerides sellesse 22 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot).
Kasiino kannab nime Olympic
Casino Neptun ning tegutseb Minski kesklinna büroohoones. Mängukoha suurus
on 385 ruutmeetrit ning see
on varustatud 55 mänguautomaadiga, teatas ettevõte
börsile.
Olympic Casino sisenes Valgevene hasartmänguturule
2006. aastal, selle aja jooksul
on tegevust alustanud neli
kasiinot. Tänavu plaanitakse
Minskis avada veel vähemalt
üks kasiino.

TOIDUTÖÖSTUS

Eesti sai loa toota
rammusat piima

Euroopa Liidu põllumajandusministrid kiitsid heaks
määruse, mille kohaselt võib
alates 1. jaanuarist 2008 Euroopa Liidus toota ja turustada erineva rasvasisaldusega
kuumtöödeldud joogipiima.
Eesti tootjate ja tarbijate
jaoks tähendab nõukogu otsus seda, et 2,5% rasvasisaldusega joogipiima võib jätkuvalt toota ja turustada ka pärast 2009. aastat, teatas põllumajandusministeerium.
Joogipiima pakendile tuleb
aga märkida piima rasvasisaldus ühe kümnendkoha täpsusega. Sellist piima ei tohi
nimetada seni kehtiva kol-

me kategooria alusel täispiimaks, madala rasvasisaldusega piimaks ega rasvatuks
piimaks.

PANGANDUS

Pangaülekanded
võivad kallineda

Välis- ja kodumaiste pangaülekannete hinnad võivad tulevikus ühtlustuda.
Praeguseni on Euroopa Liidu
liikmesriikide siseste ja liikmesriikide vaheliste maksete tegemise hindades suured
erinevused. Järgmise aasta algul jõustuv euromaksete piirkonna reeglistik tagab,
et tulevikus saame sooritada euromakseid üle Euroopa
sama lihtsalt kui kodumaal,
kirjutas arileht.ee.
Eesti pangad pakuvad juba
praegu standardiseeritud euromakset, mille hinnaks on
30 krooni, Eesti-siseste maksete tariifid on aga püsinud
pangast ja kliendist sõltuvalt
vahemikus 0–6 krooni.

KINNISVARA

Maja Kreetal maksab
1,8 miljonit krooni

Rethymno piirkonnas Kreetal
peab uues elamukompleksis
asuva maja eest välja käima
ligikaudu 1,8 miljonit krooni
(113 200 eurot).
Majad suurusega 60 m², 75
m² ja 100 m² maksavad alates 1 765 000 kroonist (113
200 eurost), selgus Pindi
Kinnisvara kodulehelt.
Hinna sees on nõudepesumasin, pliit ja külmik. Lisaks
kuuluvad maja juurde bassein ja ühine parkimisplats.

Maksud SEB ootab eelarve defitsiiti

Padar: tulumaksu
alandamine ei jää ära
Eilsel valitsuse pressikonverentsil ütles rahandusminister Ivari Padar, et valitsusel ei ole plaanis tulumaksu alandamise poliitikat muuta.
Üleeilse SEB Eesti Ühispanga majandusprognoosi
valguses küsis aripaev.ee ministrilt, kas halvenevates majandustingimustes võib tulumaksu alandamine järgnevatel aastatel ära jääda. Nimelt
märkis SEB, et järgmise aasta majanduskasv võib tulla
vaid 3%, mistõttu võib riiki
oodata eelarve puudujääk.
“Oleme SEB avaldusega
tuttavad. SEB prognoosis
avalikus sektoris 25% palgakasvu jne. Väga kummaline

Ivari Padar,
rahandusminister



avaldus, mis SEBst tuli. Ma
ei oska isegi kommenteerida,
kust need arvud tulid,” selgitas Padar.
Padari sõnul ei ole valitsusel maksupoliitilisi muudatusi kavas. “Mis puutub
meie maksupoliitilistesse
seisukohtadesse, oleme nende seisukohtade juures, milles valitsus koalitsioonileppes kokku leppis. Ei ole muid
kokkuleppeid paika pandud,“ lisas Padar.
aripaev.ee

Euroliit Eesti diplomaatidega ei õnnestu intervjuud teha

Brüssel – infosulg ka
avatud uste päeval
Keskmiselt igale eestlasele
üle 5000 krooni aastas lubav Euroopa Liit süüdistab
Eesti ajakirjandust väheses
huvis liidu tegemiste vastu,
mistõttu Äripäev otsustas
viga parandada, Brüsselisse avatud uste päevadele
eelarvamustevabalt kohale sõita ning kohalikust olukorrast aimu saada.
Kui ajakirjandus põhjendab
vähest kajastust enamasti lugejate huvi puudusega, polevat see vastaspoole väitel õige,
kuna huvitumise võimalustki
ei ole. Sellele on viidanud isegi
ekspangapea ja -peaminister
ning nüüdne eurovolinik Siim
Kallas. Vastukaaluks levib ajakirjanike hulgas müüt, et Brüssel on ametnike pesa, kus infot
saada on võimatu.
Mis õige, mis vale, jääb lühikesel külaskäigul lõplikult tajumata. Siiski on lausa hämmastav, kuidas muidu enesekindlad ja üleolevad ajakirjanikud muutuvad Brüsseli koridorides alandlikeks karjaloomadeks. Kaasa antud pressipakk
seljas, jõutakse eelbriifingule
tund aega varem, et kohvi juua
ja küpsiseid nosida. Seda hoolimata tõsiasjast, et alles mõne aja eest sai eurorahaga kõht
hommikusöögil täis pugitud.
Oled sa siis poolakas, lätlane
või soomlane.

Seminarile tulnud jäävad
tühjade kätega
Ja ega seal muud teha polegi,
sest infojagamiseks mõeldud
seminarilt mingit lugu tegelikult ei saagi. “See ei ole PRüritus. See on tehniliste kohtumiste ja seminaride üritus,”
teatab sadakond ajakirjanikku
kokku ajanud Euroopa Komisjoni esindaja Charles White
võidurõõmsalt ja jätab hetkega ajalehtede lugejad, raadiokuulajad ja televaatajad tühjade kätega.
Isegi avatud uste päevadele
saabunud spetsialistid on ette
söödetud ning nädalaid varem
saadetud soovinimekiri intervjuudest jääb täitmata. Ka vestelda mõne Eesti diplomaadi-

tud uste päevad.

Foto: Harry Tuul

TASUB TEADA
Kogu Brüsseli regioonis
elab üle miljoni inimese.
 Euroopa Liidu asutustes
töötab umbes 33 000 inimest.
 NATO peakorteris töötab alaliselt umbes 3500 inimest.
 Linnas elab ka kuni 20 000
lobisti.
 Lisaks asuvad Brüsselis riikide saatkonnad ja esindused.


ga on sisuliselt võimatu. Sellekohasele palvele vastatakse,
et kahjuks ei saa ametnikuga
intervjuud teha, sest seisukohad, mida esinduse töömesilased ELile edastavad, sünnivad ju pealinnas haruministeeriumides. Selle juurde käib
pidev ümin: “Euroopa Liit vajab rohkem kajastust.” Sõnaga lootusetu.

Taustainfot jagatakse
külluses
Samas taustainfot on külluses
ning seda jagatakse lahkelt.
“See on sulle taustaks ja teadmiseks,” kõlab europealinnas
vaikima sundiv mantra. Lause teine pool, mida välja ei öelda kõlab: “Aga ära sellest kõva
häälega (loe lehes) räägi.”

TAUST
Viiendad ELi avatud uste
päevad on eelkõige mõeldud
spetsialistidele, kellele korraldati ligi 150 töökoda ja seminari. Nendel osales ligi 5000
inimest, kokku enam kui 100
regioonist ja linnast. Peamiselt arutati, mida saab teha sel
aastal käivitatava 450 uue ühtekuuluvuspoliitika programmi raames. Aastail 2007–2013
eraldatakse nende kaudu ligikaudu 500 miljardit eurot.



Avalikku ja vettpidavat infot ei saa isegi ELi kodulehelt, mis muu seas teatab ka,
et “siinne teave ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane” ning et “ei
ole võimalik tagada, et võrgus
kättesaadav dokument vastab
täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile.“
Nii saabki lugejaid rõõmustada vaid teabega, et Belgia õlu, vahvlid ja kuulus šokolaad maksavad hingehinda.
Ja Eesti saab perioodil 2007–
2013 EList kokku 53 miljardit
krooni, mille jagamise kavad
sel nädalal Euroopa Komisjonis heaks kiideti. See teeb ligi
36 000 krooni elaniku kohta.
Aga nüüd kõik taotlemistingimusi uurima.
Harry Tuul

Talleggi uus munadetektiiv
tuvastab 45 000 muna tunnis
“Uus munadetektiiv ehk
sorteerimisliin võimaldab vähendada sorteerimiskulusid
ühe muna kohta 1,5 korda, samuti vähendada munade purunemist sorteerimisel,” rääkis Talleggi äridirektor Margus Venelaine. “Samuti hoiame sellega kokku tööjõukulusid, üheksa inimese aseme-

Reklaamiseadus
läks riigikogu kätte

Valitsus otsustas anda uue
reklaamiseaduse eelnõu riigikogule arutluseks.
Kõige olulisemaks punktiks reklaamiseaduse eelnõus võib pidada alkoholiga
seonduvat.
Majandusminister Juhan
Partsi sõnul ei olegi väga
oluline, mis kell alkoholireklaami näidakakse, pigem on
tähtis reklaami sisu. “Ei ole
enam nii, et mõnus Saaremaa viin. Ei ole ta mõnus
midagi,” märkis minister.
Partsi arvates võiks alkoholireklaame näidata alates
kella kümnest. Täielikku alkoholireklaami keelamist ta
ka ei poolda. “Meid piirab
õiguslik keskkond, reklaam
kuulub vabaturu ja kaupade
vaba liikumise juurde. Reklaami keelamine ei tohi piirata teisi vabadusi,” lisas ta.

KINDLUSTUS
 Reklaamplakatid Brüsselis annavad teada, et toimuvad ELi ava-

Toidutööstus Kodumaiseid mune müüakse aina vähem

Tallegg avas uue 7 miljonit krooni maksva munasorteerimisliini, mis peaks
tunnis sorteerima 45 000
muna.

EELNÕU

NUMBER

79 mln

muna aastas toodab Tallegg, mis teeb iga päev keskmiselt 214 000 muna.



le töötab liinil nüüd seitse,” lisas Venelaine.
Kodumaise munatoodangu vähenemise põhjustena
tõi Venelainen välja munaäri
madala kasumlikkuse, tuge-

va surve odavama, sageli subsideeritud importkauba poolt
ja suured riskid. “Riskideks
on ka mõni aeg tagasi olnud
linnugripiepideemia,” märkis
Venelaine.
2002. aastal moodustasid
kodumaised munad 85% kogu
munamüügist, 2006. aastal oli
see number 72%.
Eestis on Talleggil ca 35%
turuosa, Viru Munal (Sanlind
OÜ ja Peri POÜ) on alla 30%
ning väiksematel tootjatel kokku ca 10%. Muu on põhiliselt
import.
aripaev.ee

E-kindlustusel uus
suur koostööpartner
Eesti suurim kindlustusmaaklerfirma E-kindlustus allkirjastas koostööleppe Euroopa juhtiva kindlustusfirmaga British United
Provident Association
(BUPA).
Kontsern pakub tervisealaseid kindlustuspoliise, mida
Eestis hakkab vahendama E-kindlustus, teatas ettevõte.
1971. aastal loodud BUPA
paikneb 14 riigis ning tervishoiupoliise ligi 8 miljonile
inimesele 190 riigis.

PÕLLUMAJANDUS

Monsanto kahjum
kasvas

Maailma suurim geneetiliselt muundatud teraviljaseemne tootja Monsanto
majandusaasta neljanda
kvartali kahjum kasvas.
Ettevõtte kahjum kasvas
144 mln dollarilt 210 mln
dollarile ehk 27 sendilt 39
sendile aktsia kohta. Osa
erakorraliste kuludeta oleks
ettevõte teeninud 18 senti
kahjumit aktsia kohta. Sellelt baasilt ootasid analüütikud kahjumiks 16 senti aktsia kohta.
1. septembril alanud majandusaasta kasumiks ootab
ettevõte 2,2–2,4 dollarit
aktsia kohta. Analüütikute
ootus on 2,4 dollarit.

EUROLIIT

Parlamenti pääseb
750 saadikut

Euroopa Parlament tegi otsuse oma uue koosseisu kohta pärast 2009. aasta valimisi. Otsuse kohaselt
hakkab parlamendis järgmisest ametiajast olema 750
saadikut. Eesti saadikukohtade arv jääb samaks.
Parlamendiliikmed soovivad, et kohtade jaotus vaadataks uuesti läbi enne parlamendi 2014.–2019. aasta ametiaja algust, ning nad
leiavad, et alates 2014. aastast võiks saadikute arv elanike arvu asemel põhineda Euroopa kodanike arvul,
teatas Euroopa Parlamendi
pressiosakond.
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Telekomihiid käis
m-maksete luurel
Telefónica
huvisfääris
eestlaste
IT-ideed

TÖÖÜLESANDED
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Eesti e- ja m-teenused võivad varsti laia maailma jõuda, kui sel nädalal Eestit külastanud maailma suurima
telekommunikatsioonifirma
Telefónica esindajad veenavad oma ülemusi Eestisse
investeerima.
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Allikas: Bloomberg

• personali arvestussüsteemi administreerimine ja
arendamine
• kõikide töötajate, nende liikumise ja koolitamisega
seotud dokumentide koostamine ja haldamine
• töökeskkond ja -hügieen – tervisekontrolli
organiseerimine ja andmebaasi haldamine
• statistikaaruannete koostamine
• osalemine ametijuhendite koostamise protsessis
• personali planeerimise algmaterjalide koostamine

NÕUDMISED
• personalijuhtimise alane haridus
• kasuks tuleb eelnev töökogemus
• tööseadusandluse väga hea tundmine
• arvuti kasutamise oskus
• hea suhtlemisoskus
• meeskonnatöö valmidus
• hea pingetaluvus

PAKUME

KES ON KES
Telefónica

“Sellest võib tulla suurim
investeering, mida Eesti siiamaani näinud on,” ütles Euro-Baltic Software Alliance’i
juht Peter Woosley eile pärastlõunal lennujaamas kätt surudes. Mehe ettevõte, mis vahendab tehnoloogilisi investeeringuid Eestisse, on kaheaastase
lobitöö järel suutnud Eestisse
meelitada maailma suurima
telekommunikatsiooniettevõtte Telefónica delegatsiooni.
Kaks päeva kestnud külaskäigu ajal käidi läbi üheksa ettevõtet, mis pakuvad mobiilsidevõi internetiteenuseid.

Märtsi seisuga oli Telefónical 206,6 miljonit klienti.
 Kontsernil on pea 230 000
töötajat.
 On turuliider Peruus, Tšiilis,
Brasiilias ja Argentinas.
 Delegatsioon oli Eestis
teist korda, esimest korda
käidi juunis.


• huvitavat tööd meeldivas kollektiivis
• konkurentsivõimelist palka
• arenemisvõimalust
• erialaseid koolitusi

CV koos palgasooviga palume saata hiljemalt 31.10.2007
aadressil Kinga 3, 10146, Tallinn või e-postile: info@ag.ee

TSITAAT

”

Sellest võib
tulla suurim
investeering, mida
Eesti siiamaani
näinud on.

EMTs käidi uurimas
mobiilmaksete kohta

Kas Telefónica huvi võib olla Eesti firmade väljatöötatud tehnoloogia äraostmine
või tahetakse teenuseid mujal koos pakkuma hakata, pole kindel.
Ettevõtete ostu- ja müügi-

PERSONALISPETSIALISTI

Telefónica kasum
teel üles

gerth@aripaev.ee

Telema valmis Telefónicaga
kasumit jagama

Soovime oma toredasse kollektiivi

TULEMUS

Gert D. Hankewitz

Teiste seas käidi uurimas,
kas ja kuidas oleks võimalik
EMT-lt üle võtta mobiilne parkimine ning mobiilimaksed.
“Raske öelda, kas ka tehinguni läheb, see oli meie esmane kontakt. Neil tekkis veel
hulk küsimusi, mille vastuseid neile kokku paneme,“ ütles EMT arendusdirektor Tõnu Grünberg. Täpseid numbreid, kui suure summa eest
EMT oma oskusteavet või tehnoloogiat nõus müüma on,
Grünberg öelda ei tahtnud.
Huvi tunti ka ID-pileti vastu,
lisas Grünberg.
Samuti külastatud Sertifitseerimiskeskuse juhi Ain Järve
sõnul on Eestis loodud tehnoloogiast huvitatud paljud ettevõtted, kuid enamasti pole külaskäikudest kaugemale jõutud. Küsimusele, kas enamasti on tegemist ideedevarguse ekspeditsioonidega, vastas
Järv: “Päris palju on.” Samas
avaldas ta arvamust, et Hispaania päritolu Telefónicaga
võib ka päris tegudeni ja rahasummadeni minna.

A&G Kaubanduse AS on 1993.a. asutatud eesti kapitalil
põhinev firma, mis pakub moodsaid ja kvaliteetseid
rõivaid igaks hooajaks. Kaubavalik on lai ja uueneb
pidevalt. A&G kauplused asuvad kõikjal üle Eesti. Sama
stiilse ja kvaliteetse kaubavaliku leiad Tallinnast, Tartust,
Pärnust, Kuressaarest, Jõhvist, Valgast ja Viljandist.
Kaubamärkideks on Esprit, Edc,. Vero Moda, Only,
Jack&Jones, Selected, Blend of America, Broadway.

Peter Woosley, Euro-Baltic
Software Alliance’i juht

Hispaania telekomifirma
Telefónica käis Eestis otsimas
kavalaid IT-ideesid, mida oma
arendustes ära kasutada.
Pildil firma innovatsioonijuht
Fernardo Burgos kiirustamas
eile õhtul lennuki peale.



Müüa korterid päikesepaistelises
Kakumäe rannas
Korterid on valmis suuruses 51–80 m2.
Tel 56 466 644
www.futureinvest.ee

Foto: Veiko Tõkman

protsessidele IT-lahendusi loova Telema juhi Meiko Kalveti
sõnul on nemad rohkem valmis teiseks versiooniks, kuigi
kaugemas tulevikus ei välistata ka esimest. “Pigem võiks olla ikkagi koos teenitud kasumi jagamine kui ühekordne
müük,” täpsustas ta eelistusi.
Telefónica delegatsiooni
kuulunud strateegiliste partnerluste juht Rosa Pikunic ja
innovatsioonijuht Fernando
Burgos eile lennujaamas tehtud intervjuul oma nime all
kommentaare anda ei soovinud. Sellegipoolest olid mõlemad ühel meelel, et kuigi tutvusid mitmete huvitavate ideedega, ei oska nad veel öelda,
millised tehnoloogiad nende
firma portfelli sobiksid ning
kas ja kui suuri summasid nad
siia valmis investeerima on.

Raketid m-maksete
tehnoloogia vastu
Eesti kaitseministeerium
ostis hiljuti Prantsusmaa
relvatootjalt MBDA pea
miljardi krooni eest õhutõrjesüsteeme, teiste seas
ka rakette.
Kuna tegemist on sina-ostad-minult-mina-sinult lepinguga, peab MBDA investeerima umbes 93,6 miljonit krooni Eesti ettevõtete ekspordi
edendamisse.
Eest isse investeer inguid vahendava Euro-Baltic
Software Alliance’i juhi Peter Woosley sõnul üritab ta
Prantsusmaa pankadele ka

mobiilimaksete süsteemi
tutvustada. Kas Prantsuse raha tänu sellele ka Eestisse tuleb, on aga lahtine.
Woosley ettevõte on juba
saanud ühelt Inglismaa omavalitsuselt lepingu mobiilse
parkimise süsteemi rakendamiseks. “Arvan, et kasutame
Eestis olemasolevat süsteemi selle asemel, et hakata ratast ise uuesti leiutama,” leidis Woosley.
EMT arendusdirektor Tõnu Grünberg avaldas mõtte
üle heameelt, kuid ei osanud
hinnata, palju EMT asja eest
raha küsiks.

Seda peab arutama!
Laulasmaa Resort
konverentsiosakonnal
on Teile pakkuda
7 erineva suurusega
konverentsiruumi
mahutuvusega kuni
400 inimest.

Küsi pakkumist!
Lühinumber 1203

Telefon: 6870 849

E-mail: meetings@laulasmaa.ee www.laulasmaa.ee
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Bahamas oli
väga lihtne firmat registreerida ja
kuna tegu on maksuvaba piirkonnaga, siis
rahvusvahelise plaaniga firmal oli makse
mõistlik maksta nii.

Margus Alviste,
Marsi Reklaami OÜ juhatuse liige

Sten-Aleks
Pihlak

sten-aleks.pihlak@aripaev.ee

 Bahamal registreeritud
Marsi Reklaami OÜ juhatuse
liige Margus Alviste tunnistas,
et ühtegi Bahama ettevõtjat
omanikeringi ei kuulu.
Foto: Maris Ojasuu

Otseinvesteeringud kaugetest riikidest

Eksootiline

peidupaik
investoritele

toimetaja Aivar Hundimägi, tel 667 0115, e-post aivar.hundimagi@aripaev.ee
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Enamiku kodumaad tabavate eksootilistest riikidest
tulnud välisinvesteeringute taga peidavad ennast hoopis
meie oma ettevõtjad või teised välisinvestorid, kes
seeläbi oma makse optimeerivad.
Eesti Panga andmetel on otsustatud Eestisse investeerida näiteks Kaimanisaartelt
3,5 miljoni krooni ulatuses.
Samuti leidis keegi Saint Kitts
ja Nevisest Eesti olevat oivalise pinnase ettevõtlusega tegelemiseks ning paigutas siia üle
seitsme miljoni krooni.
Nendele lisaks oleks siia
justkui tulnud äri ajama ka
Malawi, Libeeria, Panama,
Mali, Niue ja paljude teiste
kaugete maade ettevõtjad.

Investeeringute taga eesti
keelt oskav valge mees
“Siin on ikkagi meie oma kapital maailmas laiali ning seda
väga suurtes summades,” räägib Mainori nõukogu liige Ülo
Pärnits, kes peab probleemiks
teadmatust rahavoogude tegeliku liikumise kohta.
“Kui te vaatate näiteks Malawi majandust, siis pole see
võimalik, et sealt keegi siia ra-

ha on pannud. Sealt võivad tulla ainult spekulandid või aferistid,” sõnab Pärnits ja kinnitab, et selliste riikide varjus
peidab end keegi teine. “Seal
taga on tegelikult keegi kõrge laubaga ja kindlasti mingi valge mees,” ütleb ta enesekindlalt.
Eksootiliste riikide taga pesitsevate kõrge laubaga meeste teooriat kinnitab ka Margus Alviste, kes on juhatuse
liige Ameerika Eesti ühisfirmas Marsi Reklaami OÜ, mille omanikuks on äriregistris
märgitud Bahama ettevõte
Mars Entertainment Ltd.
“Bahama firma põhineb
osaliselt Eesti ja osaliselt väliskapitalil nagu rahvusvaheliste
firmade puhul ikka. Algselt oli
see aga Ameerikast pärit showbisnise firma, mis kahjuks ei
toiminud,” räägib Alviste, kelle sõnul otsustati Bahama kasuks just majandusliku mõist-

likkuse pärast. “Bahamas oli
väga lihtne firmat registreerida ja kuna tegu on maksuvaba
piirkonnaga, siis rahvusvahelise plaaniga firmal oli makse mõistlik maksta nii,” selgitab ta.

Tegevjuhid ei tea midagi
ja ei mäleta midagi
Ka Bermudast pärit Nordica
Life Ltd omanikuga spordiülekandeid tegeva World
Equestrian Group OÜ tegevjuhi Jaanus Miku sõnul tuleb
nende investeering mujalt.
“See ei ole Eesti investeering ega tule ka Bermudalt,”
tunnistab spordiürituste firma tegevjuht Jaanus Mikk,
kuid ei soostu tegelikku omanikku avalikustama.
Ajakirjaniku küsimuse peale, et kas tema arvates on selliste sadade eksootiliste investorite taga Eestis üldse mõni
tegelik sealt pärit investeering,

vastab Mikk iroonilise naeruga: “No mis te ise arvate?“
Paljude paberite järgi eksootilistest riikidest pärit
omanikele kuuluvate firmade
juhid vaikisid ettevõtte seotusest eksootiliste välisfirmadega nagu haud.
“Ma ei tea sellest mitte midagi ja ma ka ei mäleta mitte midagi,” vastas populaarse
kaubamärgi Telejazz all tegutseva OÜ Tele-A juhatuse liige ja
üks omanikke Tarmo Toome
oma firma asutaja, Niuelt pärit
Waterford Holdings LTD kohta. Toome ei mäletanud isegi
seda, kas firma, kes OÜ-le Tele-A aluse pani, põhines Eesti
või Niue kapitalil. Samamoodi põikles küsimustest kõrvale
kunagine maksuvabade firmadega kaupleva ASi Divec klient
Ago Soomre. Ka Tõnis Paltsu
kiire elurütm ei jätnud talle
aega anda mõni kommentaar
offshore-firmade teemal.

KOMMENTAAR
seid teid pidi. Teiste riikide
kasutamine investeeringute
tegemisel on levinud ka Venemaa investorite hulgas.
Andrus Viirg, EASi välisinvesteeringute vanemnõunik



S

elliste unikaalsete riikide nagu Kaimanisaared, Bahama, Bermuda, Gibraltar, Hollandi Antillid ja suure tõenäosusega ka
Mali taga on offshore-tehingud ning enamik nendest on
ikkagi kas eestlaste endi loodud või siis Vene kapitalil baseeruvad.

 Egon Veermäe, maksu- ja
tolliameti kontrolliosakonna
juhataja

T

avaliselt on offshorefirma loomine seotud millegi varjamisega. On võimalik, et füüsiline
isik või firma ei soovi näidata end loodava firma tegeliku omanikuna või ei soovita
avalikustada tegelikke omanikke ja otsustajaid. Samuti võib väita, et offshore-fir Mario Lambing, majandusja kommunikatsiooniministee- masid kasutatakse Eesti äriühingutest kasu väljaviimiriumi ekspert
seks maksuvabalt või erinevate maksukohustuste optin traditsiooniliste offmeerimisega seoses. Arvesshore-firmade taga on
tades meie tulumaksusüssiiski üsna palju välisteemi eripära, on igasugune
investoreid, kes on näiteks
soodsa maksukeskkonna või varjatud kombel varade välja viimine hälve ja moondab
turvalisuse aspekti tõttu inmajanduskeskkonda.
vesteerinud Eestisse kaud-

N
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Enim raha tuleb K
eksootilistest riikidest Eestisse tehtud
investeeringute maht, mln kr. Suur osa sellest rahast
on pärit aga tõenäoliselt Eestist.



TAUST
Omanike peitmine
levinud paljudes
ärisektorites

alla 7
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 Sektorid, kuhu eksootilised

riigid on investeerinud

Hulgi- ja jaekaubandus,
remont
Bermuda, Gibraltar, Malawi,
Mauritius, Niue, Panama,
Saint Kitts ja Nevis, Seišellid, Egiptus, Libeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mali,
Somaalia, Bahama
 Kinnisvara, rentimine ja
äritegevus
Seišellid, Panama, Niue,
Malawi, Kaimanisaared,
Hollandi Antillid, Gibraltar,
Egiptus, Filipiinid, Libeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik,
Malaisia, Mali, Mehhiko, Kolumbia, Bahama
 Töötlev tööstus
Bermuda, Gibraltar, Kaimanisaared, Panama, LõunaAafrika Vabariik, Malaisia,
Bahama
 Finantsvahendus
Seišellid, Mauritius, Filipiinid, Lõuna-Aafrika Vabariik,
Bahama
 Hotellid ja restoranid
Gibraltar, Panama, Bahama
 Kalandus
Gibraltar
 Põllumajandus, jahindus
ja metsamajandus
Gibraltar, Panama, Saint
Kitts ja Nevis,
 Veondus, laondus ja side
Saint Kitts ja Nevis, Panama, Niue, Kaimanisaared,
Hollandi Antillid, Egiptus,
Filipiinid, Malaisia, Mehhiko,
Kolumbia, Bahama
 Ehitus
Kaimanisaared, Panama
 Muu ühiskonna-, sotsiaalja isikuteenindus
Panama
 Mäetööstus
Libeeria
 Palgatöötajatega kodumajapidamiste ja kodumajapidamiste oma tarbeks
mõeldud tootmine
Mehhiko


Allikas: Eesti Pank
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miljardit krooni on välisriikidest investeeritud Eestisse
käesoleva aasta teise kvartali seisuga.
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 riigist on tehtud Eestisse otse-

investeeringuid. Suurem osa
siia tehtud investeeringutest
tuleb Skandinaaviast.

Offshore-firmasid jälitab hämar minevik
Üks suurimaid Gibraltaril registreeritud firmade juhtumeid on endine
Worldwide Invest ehk tänane Transgroup Invest, mille omanikeks on Maksim
Liksutov ja Sergei Glinka.
Enne, kui nemad ettevõtte omanikeks said, kanditi
sinna kümned valdavalt Venemaal tegutsevate firmade
osalused Gibraltaril registreeritud Worldwide Investments
Ltd kaudu, kes oli ka kuni 2001. aasta lõpuni Eesti Worldwide Investi ainuomanik.
Samade meestega on seo-

tud ka Muugas sütt kühveldav Coal Terminal, mille üks
aktsionäridest, OÜ Charboun
Invest, kuulub ühele Küprosel
registreeritud firmale.
Kõmulisim Seišellidel registreeritud firmaga juhtum oli seotud OÜga Argold
Investments, mille omanikuks oli samanimeline kaugel saarel registreeritud firma. Argold oli segatud väärismetalliärisse, mille kaudu liikusid kümned miljonid dollarid. Nende mängude taga seisis Vahur Blumfeldt.
Briti Neitsisaarte firmasid on kasutanud Tõnis Palts,
kelle Prisma Consulting Ltd

kaudu liikus OÜsse Pambos
Holdings kümneid ja kümneid miljoneid kroone, legaliseerimaks mobiilifirma
Levicom müügist teenitud
raha. Samal põhjusel liigutas
Toomas Peek oma Gillworth
Holdings Inc kaudu kümneid
miljoneid OÜsse Monteray
Holdings.
Tuntuim Bahama firmade kasutaja on legendaarne
Diveci maksuskeemide punuja Erik Vallaste.
Bahama firmat kasutas
oma maksuskeemides ka kirjastusfirma Avita eksjuht Ly
Aunaste, kes on nüüd selle eest
vangi mõisteti.

Veel on sealseid firmasid
kasutanud oma rahaskeemides salapärane Toomas Tool
ning kunagine Hüvitusfondi
juht Arle Mölder, aga ka näiteks Elmar Sepp oma kinnisvaraskeemides Altor Kinnisvara kaudu.
Bermudaga on aga seotud
kunagine Eesti suurim välisinvesteering Galvex ja tema emafirma, seal registreeritud Galvex Trade. Bermudal oli registreeritud ka Sea
Containers, kui Tallink tema
käest Silja ostis.
Mauritiuse firma kasutamise hea näide on Magnum
Grupp, mille aktsiad kuulusid

vahepeal seal registreeritud
Coppelia Trading Ltd-le.
Panamat kasutas aga kadunud Robert Lepikson, kes omal
ajal liigutas sealse firma kaudu
oma alumiiniumirahasid.
Värskeim näide on aga
Muuga väetiseterminal ehk
AS DBT, kus Transiidikeskuse kõrval oli mingi aeg üheks
aktsionäriks Panama ettevõte
Izofert Trading Inc, mis tegelikult kuulus venelastele.
Kui Priit Piilmanni ja tema partnerite jalgealune tuline oli, hoiti Viru Keemia Grupi aktsiaid Belize’il registreeritud firmas TransChemical
Corporation.
Peeter Raidla

toimetaja Aivar Hundimägi, tel 667 0115, e-post aivar.hundimagi@aripaev.ee

12. oktoober 2007 Äripäev
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ÜLEVAADE
 Eestis tegutsevad ettevõtted,

mis on seotud eksootiliste välisinvestoritega, sulgudes omanik ja tegevusala

OÜ Sparkles
(Bradford Consulting Ltd., Belize, investeerimistegevus ja
finantstegevus)
 AS Nelgilin
(Capital Enterprises Intern.
Ltd, Gibraltar, Serhiy Pavlenko,
Ukraina, vahendustegevus ja
finantsteenused)
 OÜ Rubiinpuna
(Carrol Dime&Co.Ltd., Niue,
kala, kalatoodete hulgimüük)
 OÜ Merimee Kinnisvara
(Caylord Holdings LTD, Belize,
varade haldamine)
 AS Nordic Jetline (TH Group


Enamik ettevõtjaid eelistab Belize’i
Services Limited, Suurbritannia, Deniston Investments
LTD, Bahama, Örde Reederei
Seetouristik GMBH CO., Saksamaa, Finnmark Fylkesrederi
og Ruteselskap AS, Norra, katamaraanide opereerimine)
 OÜ Baverik
(East-West Trading Group Ltd,
Belize, investeerimistegevus)
 OÜ Plastiroma
(Fester Holdings Ltd, Belize,
hulgimüük)
 OÜ Genetrade Eesti
(INTERTIMBER TRADING Ltd.,
Seišellid, Meelis Nõgel, kase
saematerjalide müük)
 OÜ Larisberg Development
(Fealmes Ltd, Itaca
Consultants Ltd, Belize, ärite-

gevus)
 OÜ Topoz Europe
(Itaca Consultants Ltd, Belize,
kaubavedu maanteel)
 OÜ Landhall Invest
(Landhall Ltd, Seišellid, investeerimistegevus)
 OÜ Polar Kinnisvara Eesti
(Loyola Investments Ltd., Gibraltar, ruumide rendileandmine)
 OÜ Viscaria
(Milton Management Ltd, Bahama, kinnisvara haldamine
ja arendamine, õigusabi teenused)
 OÜ Formatol Trade
(Miramax Systems Ltd, Belize, metallide ja metallimaakide hulgimüük)

OÜ Guayas (Miramax
Systems Ltd, Belize, laenuandmine)
 OÜ Kedron Europe (Miramax
Systems Ltd, Belize, investeerimine omavahendite arvelt)
 OÜ Noranha (Miramax
Systems Ltd, Belize, valdusfirmade tegevus)
 OÜ Braifetto (Nova Group
Ltd., Belize, kaubanduslik vahendustegevus)
 OÜ Someri Trade
(Reni Overseas Ltd., Belize,
pakendite tootmine ja hulgimüük)
 OÜ Riverdeep
(Reydel Holdings Ltd, Belize,
kaubanduslik vahendustegevus, kinnisvaratehingud, et

tevõtete ja varade haldamine,
trasporditeenuste osutamine)
 OÜ Bianco Trade
(Ultra Trade Ltd, Bahama saared, kaubandus)
 OÜ Albiost (Vivabest Ltd,
Belize, kinnisvara arendus ja
haldamine)
 OÜ Rail.ru (Awendale
Resources Inc., Seišellid, raudteevagunite rentimine
 OÜ Matthew Lambert Group
(Demetra Development Inc.,
Belize, laenuandmine)
 OÜ Garrinton
(Eastern European Holdings
Inc, Bahama saared, Tõnu Osa,
investeerimine)
 OÜ Plastmex
(Smart Capital Management

Corporation, Seišellid, investeerimistegevus)
 OÜ Incolab Services Eesti (Incolab Services International N.V., Hollandi Antillid, rahvusvaheliste veoste
ekspedeerimine)
 OÜ Maplan Invest
(Mountain Investments INC.,
Belize, konsultatsiooniteenus)
 OÜ Polar Tekstiil
(Polar Consulting Inc, Bahama, Stanislav Podzuk, kaubanduslik tegevus, rõivaste
õmbelmine, transport)
 AS Simon Studio Design
Eesti (Simon Studio Design
Inc., Bahama, kinnisvara haldamine)
Allikas: Äriregister

Äripäev 12. oktoober 2007

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

PORTREE

Illusioonideta

Martin
Hanson

martin.hanson@aripaev.ee

maalija
”

Ma ei
viitsi selliseid ängi täis
filme teha, igav
hakkab ju.

toimetaja Kristi Malmberg, tel 667 0158, e-post kristi.malmberg@aripaev.ee
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Mehest, kes paarkümmend aastat tagasi hukkas filmilindil
Aarne Üksküla, läheb ajalukku kui Eesti esimese superstaari
Georg Otsa taaselustaja. Film on ilus, kallis ning mõeldud
kõigile, see on Peeter Simmi tees.
Simm on öelnud, et film
peab olema nii neile, kes Georg
Otsa mäletavad, kui ka neile,
kes teavad, et Saaremaa Valss
on juust ning Georg Otsa spaa
Saaremaal.
Aga filmil on läinud normaalselt, räägib Simm. Nädal pärast esilinastust ei ole
vaataja huvi enam laes, saalis istub peale minu umbes 30
inimest. Põhjuseks ehk hilisõhtune seanss. Kuid esimene
nädalavahetus tõi filmile 7000
vaatajat, mis on samapalju,
kui “Kõrini” Eestis kokku vaatajaid pälvis.
Simm ütleb, et kartis ning
närveeris, kui võttis teha juba 10 aastat stsenaariumina
käest kätte liikunud Georg Otsa portreefilmi. Meest, kelle repertuaari kuulub ligi 500 lugu
20 keeles, kes esitas Estonias
70 rolli ning kelle suhted naistega olid pehmelt öeldes teravad, ei ole just lihtne hõbekangal lahata.
32,7 miljonit krooni andis
aga filmimehele piisava vabaduse, et 47 võttepäeva jooksul
tuua inimesteni midagi, mis
jääb. Jätame kõrvale filmi headuse analüüsimise, kuid film
“Georg” taaselustab ühe Eesti
suurima staari.

Nagu Otski, ei suuda Simm
“ei” öelda
Mehest, kellest oleks võinud
saada maailmas esimese suurusjärgu bariton, kui raudne
eesriie poleks takistanud, elab
nüüd Simmi näpuvibutuste
saatel ning Marko Matvere kehastuses edasi.
Simm on mees, kelles elab
kunstnikuga kõrvuti realist.
Urmas Ott käratas intervjuus
Simmiga, kui too väitis, et tema filmides ei ole mingit köögi-

ELULUGU

Peeter
Simm

sündinud
24. veebruaril 1953 Kiviõlis



vabaabielus, kaks tütart ja
poeg, lapselaps



Haridus
Algkool Kiviõlis, keskkool
Nõo Reaalkoolis, 1976 lõpetas Moskva üleliidulise riikliku kinematograafia instituudi (VGIK) mängufilmide režissööri eriala



Ametid
Alates 1977 Tallinnfilmis
mängufilmide režissöör, alates 1990. aastatest vabakutseline filmirežissöör, lisaks
AllFilmi hingekirjas, lavastanud 3 teatrietendust, enamiku oma filmide stsenarist.



hobid
jalgrattasõit, metsas kolamine, film



laual pornot, et “seda just ongi
vaja, aga kus sa sellega … sa tahad olla esteet!”
Simm ise leiab endas ja Otsas sarnasust selles, et kumbki
ei suuda “ei” öelda. Ots lugudele, Simm filmiideedele.
Samas ei tee Simm omale
mingeid illusioone. Ta teab,
mis miski maksab ning kus ja
kuidas asju ajada tuleb. Näiteks Moskvas filmimine on tema sõnul surm. FSBga on vaja
asjad korda ajada 4 kuud enne,
kõik kohad on labast reklaami
täis ning filmimise ajaks teid
kinni panna ei ole võimalik.
“Või võtame näiteks filmilindi hinna. See on samasugune nii meile kui ka Hollywoodile. Selles suhtes oleme samal
pulgal,” räägib Simm sellest,
kuhu raha kulub.

Kriitikute suhtes on
Simmi nahk juba paks
Simmi järgi ei ole filmi tegemise mõte kellelegi haiget teha. Kui ka kõik faktid on õiged, on filmitegija see, kes valib fooni, milles film üles võetakse, räägib Simm.
“Tõde on suhteline mõiste.
Viktor Jerofejevi äsja eesti keeles ilmunud raamatus “Hea
Stalin” küsitakse, et mis on tõde. Vastus on, et tõde on nagu
hea peremehe laip, mida koer
esmalt vaatab, kuid siis hakkab üha raevunumalt seda rebima ja sööma,” sõnab Simm
muigega.
Kriitikud on “Georgile” aga
iga külje pealt pasunasse väänanud. Jaan Ruus leidis, et tegelaste vahel pole keemiat ning
Georg Ots on kui vahakuju.
Olle Mirme teatas, et talle hakkas film “käima minema” alles pärast kolmveerandtunnist
piinlemist.

“Kui vene ajal kirjutati Sirbis ning seal kirjutatu tegi haiget, siis tänapäeval on sellest
täiesti kama,” räägib Simm.
“Ma olen suhteliselt paksu
nahaga ning ei lase ennast nendest segada. Eks tihti ole nii, et
need soolenälkjad üritavad kirjutades luua endast Leviatanit
ja sõimates Bergmanit, saada
suuremaks kui vanameister,”
naerab Simm.
Eestis on nii, et filmitegija
on ikkagi režissöör. Tema otsib meeskonna, palkab näitlejad, leiab rahastajad, tunneb
inimesi ja teeb siis filmi. Hollywoodile, kus produtsent on A
ja O, täiesti vastupidine stiil.
“Filmitegijat või süüdistada
selles, et ta kas on ebasiiras või
on lits,” räägib Simm, “tänapäeval on filmi juures peale
hääletugevuse nupu ka nupp,
millel ilutseb kiri “litsus”. Ka
sellest nupust tuleb reguleerida. Ei saa teha sellist kunstifilmi, mida hiljem keegi vaatama ei lähe!”
Uude Eesti kinosse suhtub
Simm väga hästi ning kiidab
“Sügisballi”, kuid temale meeldib teha ikkagi filme, mis on
filmitud rööbastatud kaameraga ning ilusad.
“Ma ei viitsi selliseid ängi
täis filme teha, igav hakkab ju.
Igav liiv ja tühi väli … igav,” sõnab Simm.
Simm ei usu ka eriefektidesse, ei taha neid kasutada. Samas palub ära trükkida kiituse “Georgi” arvutimeestele, kes
võimsa panuse filmi andsid.
Ent filmi seisukohalt on eriefekte ikkagi vaja. “Georgis”
koristasid nad taevast lennuki ja lisasid Tallinna lahte piiravaid sõjalaevu. “Arabella”aegadel sellist luksust ei olnud ning viimases stseenis on

näha, kuidas laevamasti tagant Tallinna teletorn nähtavale ilmub.
Peeter Simm on võitnud arvukalt auhindu. Mitmed neist
2001. aastal valminud mängufilmi “Head käed” eest. Näiteks Kuldne Oliivipuu Euroopa Kino festivalilt stsenaariumi eest ja Peterburi Deboširi
festivali grand prix’.
Ka on auhinnatud teda filmi “Kõrini” eest Anapas grand
prix’ ja pressiauhinnaga.

Artur Talvik:
heas mõttes laps
Artur
Talvik,
“Heade
käte” ja
“Kõrini”
produtsent



Ilmar Raag:
muhe ja karm

Festivalid muutunud
kommertsiks
Simm ise on aga festivalide
ning eriti Berliini filmifestivali
teemal kriitiline. Talle ei meeldi, et vanad head autorifestivalid on muutunud vaatajasõbralikumaks ja kommertsiks.
“Aga tõsi on see, et tühjadele saalidele ei ole mõtet ju kino
teha,” mainib Simm.
Simm on ka ainus mängufilmirežissöör Eestis, kelle filme
on näidatud nii Cannes’i kui ka
Berliini filmifestivalidel.
“Filminduses kehtib reegel,
et siin määrab kõik sinu viimane film,” sõnab Simm.
Tal on plaan lätlastega
teha üks psühholoogiline
krimidraama. Edasi on “Georgi” ühel produtsendil Märten
Krossil plaanis ekraniseerida
tema isa Jaan Krossi romaan
“Keisri hull”. Veel mõtiskleb
Simm ühe korraliku kriminulli ekraniseerimisele.
Simm elab Lasnamäel. Kui
tee jääs pole, sõidab jalgrattaga, muidu vana Samaraga,
naudib metsas jalutamist ja
head muusikat.
Esmakordselt kohtan inimest, kellele meeldib Lasnamäel. Esimest filmikunstnikku igal juhul.

S

Ilmar
Raag,
režissöör



Ivo Felt,
“Georgi”
kaasprodutsent



Füüsikuks saamise soovi rikkus
alatiseks Andrzej Wajda film
Peeter Simmi sünnikuupäev langeb kokku kahe
äärmiselt markantse tähtpäevaga. Väike Simm nägi
Kiviõli tuhamägede vahel
ilmavalgust 24. veebruaril.
Isa töötas kaevanduses ning
ema oli kohalikus haiglas sisehaiguste arstiks. Aasta oli
1953. Stalinil oli jäänud elada
veel napilt üle kuu.
Lapsepõlve veetis tulevane
filmikunstnik Kiviõlis, käis
seal ka koolis. Kuna kommunistlik kord ei lasknud Simmi
isa Kiviõlist kaugemale tööle, ei liikunud perekond väikesest, juba toona räpasest Virumaa linnast kuhugi.
Peetrile jäi aga linn väikseks ning tee viis poisi teisele
poole Eestit. Simm astus Nõo
reaalkallakuga kooli füüsikat
õppima. Nagu ta ise ütles, oli
tal kindel soov saada füüsikuks või astronoomiks. Matti ja füssi pea jagas ning miski ei võinud anda aimu tulevasest tegelikust karjäärist. Kuni 9. klassi paiku juhtus Simm
Nõos juhuslikult vaatama poo-

la režissööri Andrzej Wajda filmi “Kõik müügiks”, mis mehe
enda sõnul tal jalad alt lõi, vapustas ja sellega oli ka füüsiku tõsiseltvõetav elukutse maha maetud.
Simm mainis selle filmi
meeletut mõju mõned aastad
tagasi ühes telesaates ja kurvastas, et tal ei ole seda filmi
mitte kuskilt võtta. Paar päeva
hiljem tuli Poola saatkonnast
pakk, milles sees ei miski muu
kui DVD Andrzej Wajda filmiga “Kõik Müügiks”.
“Vaatasin filmi läbi ning see
ei ole grammigi vananenud,
film on sama hea kui siis, millal seda esmakordselt nägin,”
lausub Simm.
Edasi läks kõik kuidagi ulmeliselt, nagu Simm ise väidab. Läks Moskvasse, tegi katsed Moskva üleliidulise riikliku kinematograafia instituudi (VGIK) mängufilmide režissööri erialale ning sai sisse.
Maadles aastat neli Moskvas filmi õppida ning naases
tagasi Maarjamaale ning kukkus filmi tegema. Kõigepealt
loomulikult lühifilmid, siis do-

kid ja edasi täispikad mängufilmid.
Simm ise ütleb täiesti siiralt ning sügavalt silma vaadates, et ta on õnnelik inimene, kuna on saanud kogu elu
teha filmi, ei ole pidanud valima muutuste ajal mõnda teist
elukutset, nagu seda paljud
filmimehed tegid.
Kui jätta välja praktikantsed
töökohad Haljala kolhoosis silotegijana või tudengina Tartu lihakombinaadis, on Simmi lauale toonud leiva ja selle
kõrvase vaid filmilavastamine.
No ja paar-kolm teatrilavastust
ning mõned reklaamid.
Film päästis Simmi ka vene kroonu mitmeaastasest ikkest. Tema sõjaväelise karjääri pikkuseks jäi 4 tundi, kui
Lasnamäele sõjaväeossa viiduna lendas kohale toonane Tallinnfilmi filmidirektor
Veronika Bobossova, punane
vakstust mantel seljas ja päästis Peetri ära.
Abielus oli Simm 22 aastat,
täna enam mitte. Lapsi on tal
kolm, kaks tütart ja poeg. Lapselapsi üks. Teine on ootel.

S

imm on positiivse eluvaimuga tulekera, kes on heas mõttes säilitanud oma lapsemeelsuse, mis on
kunstnikule ülivajalik. Tohutu uudishimu maailma vastu, uudishimulik elu
suhtes laiemalt.
Töötada on temaga lust, ta on rõõmsameelne ega kuku ära, ei karda raskusi, hoiab üleval töövaimu. Samas on tema kõrget mõttelendu ja kiirelt tekkivaid
ideid raske planeerida, tema filme sellest
aspektist raske planeerida.
Mina teeksin temaga kindlasti koos
veel filme. Aga siis teeks simmilikumat
filmi, mitte suurvorme, vaid väikeste inimeste võrratute lugude filmi.

imm on ääretult muhe mees ning
tema kohta käib üks selline lugu,
mida räägiti maailmakuulsa vene
filmikunstniku Andrei Tarkovski kohta, kes ka Simmi õpetaja Moskvas oli. Ka
Tarkovski olnud väga muhe mees, aga
nii kui hakanud filmi tegema, muutunud järsku tõsiseks.
Simmiga on natukene sama lugu, et
tema muhedus muutub, kui ta filmi hakkab tegema. Aga tal tuleb lasta võtteplatsil olla tema ise ning siis saab tuleb see
tema muhedus ka filmis esile.

Ivo Felt:
ajab asju ümber

S

imm on äärmiselt soe inimene,
alati on tal hetk sinu jaoks. Ja ta võtab kõike ääretu õhinaga.
Simm on olemuselt kunstnik, kui
näeb kummalisi asju. Temas on natukene lapsemeelsust. Püüab kõikidest aru
saada. Haruldane empaatia võime.
Temaga juhtub kummalisi seiku, ajab
ümber asju, selline mõnusas mõttes boheemlane. Mul tuleb meelde temaga juhtum, kus ta pidi kunagi ühe tuttava auto jätma ostukeskuse parklasse ning panema võtmed ja dokumendid autol rattakoopasse ning siis sõnumiga sellest
omanikule teada andma. Loomulikult
eksis ta numbriga ning saatis sõnumi, et
suhteliselt kallis auto, täis varustuse seisab ostukeskuse parklas, oma tuttavale
venelasest ehitusmehele. Õnneks jäi auto ikkagi alles.

TASUB TEADA
Lasnamäed armastav täiskarsklane
Peeter Simm on vene kroonus veetnud täpselt 4 tundi. Viidi masinatega Piritale sõjaväeossa, kust pidi tee
viima … Mehe päästis aga toonane Tallinnfilmi juht,
kellel oli vaja, et Simm lõpetaks filmi “Tätoveering”.
 Peeter Simm armastab oma elukohta Lasnamäel, samuti oma vana Samara-tüüpi autot.
 Filmi “Kõrini” eest kasseeris ligi 550 000 krooni
honorari.
 On juba viimased 10 aastat täiskarsklane. Ise nimetab, et naudib kainust!
 Oli Moskva filmikoolis oma kursuse kõige noorem
ning kogenematum, elukogenematum.


Peeter Simmi filme
“Kõrini!” (2006)
dokumentaalfilm “Sõda pärast sõda” (2002)
 dokumentaalfilm “Elu pärast maailmalõppu” (2002)
 “Head käed” (2001)
 “Aida” (1999)
 dokumentaalfilm “Veidike metsa poole” (1998)
 “Ameerika mäed” (1994)
 dokumentaalfilm “Balti tee” (1989)
 “Inimene, keda polnud” (1989)
 “Tants aurukatla ümber” (1989)
 “Puud olid …” (1981)
 “Arabella, mereröövli tütar” (1980)
 “Ideaalmaastik” (1979)
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2005
206 746


Lapsed

901 877


Tööealised

224 270

EKSTRA



Pensionärid

2050
121 707


lapsed

462 878


tööealised

277 328


pensionärid

Aastaks 2050 väheneb rahvastikus järsult tööealiste osa
laste (0–14 aastat), tööealiste (15–64 aastat) ja pensionäride (üle 65 aasta) arv, sadades tuhandetes.

Allikad: Eesti statistikaamet,
USA Rahvaloenduse keskus,
Äripäev



Väinu
Rozental

vainu.rozental@aripaev.ee

Agur
Paesüld

agur.paesuld@aripaev.ee

Kristjan
Gabral

kristjan.gabral@aripaev.ee

lapsed
tööealised
pensionärid

”

Eesti rahvas on olnud märksa halvemas seisus, näiteks pärast Põhja- ja Liivi sõda,
ja ikka alles jäänud.
Ene-Margit Tiit, rahvastikuteadlane

Sellest
aastast jääb tööealisi
aina vähemaks
Tänavune aasta on Eesti rahva jaoks pöördeline
– seni tööealiste osa elanikkonnas suurenes, nüüdsest aga tuleb iga töötaja
kohta ülalpeetavaid järjest
juurde.

Prognoosid Eesti rahvaarvu kohta aastani 2050 näitavad kõik rahvaarvu järjepidevat vähenemist. Tõsi, vähenemise tempos erinevad prognoosid üksteisest kaunis palju. USA rahvaloendusteenis-

tuse ennustuse kohaselt väheneb rahvaarv alla maagilise
ühe miljoni juba 2039. aastal ja
2050. aastal elab Maarjamaal
862 000 inimest. Seevastu ÜRO
rahvastikuspetsialistide tänavu kevadel tehtud prognoos on
optimistlikum – 2050 elab Eestis 1,13 miljonit inimest.
Statistikaameti rahvastiku
ja sotsiaalstatistika osakonna
juhtiva statistiku Aasa Maamägi sõnul on tänavune aasta teatud mõttes pöördepunktiks. “Kui senini on tööealis-

te osa elanikkonnas suurenenud, siis nüüd hakkab tendents muutuma vastupidiseks
– tööealiste osa väheneb ehk
iga töötaja kohta tuleb ülalpeetavaid järjest enam juurde,”
selgitab Maamägi. “Me peame
selle negatiivse tendentsiga arvestama ning vastavalt sellele
oma elu sättima.”
“Ma ei pea aeg-ajalt kõlavaid kuulutusi, et Eesti rahvas on väljasuremise äärepeal,
realistlikuks ega ka mitte targaks,” ütleb rahvastikuteadla-

ne, Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonna emeriitprofessor Ene-Margit Tiit. “Eesti rahvas on olnud
märksa halvemas seisus, näiteks pärast Põhja- ja Liivi sõda,
ja ikka alles jäänud.”
Samuti ei usu Tiit, et rahvastiku vähenemine ja vananemine oleks meie majandusele katastroofiline. “Meil ei
teki äkilist tühikut, kõik kulgeb suhteliselt harmooniliselt,” ütleb Tiit. “Majandus
peab kujuneva olukorraga ar-

vestama. Maailmas on meist
väiksemaid populatsioone, kes
end edukalt ära majandavad.”
Küll aga hoiatab Tiit töökäte ulatusliku sissetoomise eest.
“See on meil juba järele proovitud, et sissetoodud noor tööjõud lahendab küll probleemi
täna, ent hakkab aastate pärast
koormama sotsiaalkindlustussfääri,” räägib Tiit ja lisab, et
pensionäride arv on hakanud
paljuski tõusma seetõttu, et
omal ajal sisse veetud tööjõud
on jõudnud pensioniikka.
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Lapsi jääb vähemaks ja pensionäre tuleb juurde

Eesti elanikkond muutub järjest vanemaks
 rahvastiku keskmine vanus, mehed+naised

80,37

80

Pikemas perspektiivis sündimus langeb
 sünnid 1000 elaniku kohta

15

75

12,5

70

10

8,27
7,5

65

60

1990

2000

2010

2020

2030

2040

5
1990

2050

2000

2010

2020

2030

2040

2050

”

1,3

Ilmselt on paratamatu ka
suunatud siseränne teatud ulatuses.

1,2

1,1

Erik Terk, Tuleviku-uuringute Instituut
1995

1,45
2000

1,0

1,37

1990

1,57
1985

1,52

2005

1,35
0,9

0,65
2050
0,8

2010

0,86

1980

1,29

populatsioon,
miljonit inimest

1,47

1970

1,35

demograafiline tööturusurve indeks, näitab tööturule sisenejate
ja lahkujate suhet – mida
väiksem see on, seda
väiksem on töötavate inimeste osakaal



1975

1,42

2045

0,92

0,7

0,7

2015

1,25
0,6

2040

2035

2020

1,20

2025

Rahvast jääb vähemaks ja tööealiste osa langeb

1,15

2030

0,98

0,6

1,03

1,09

 Eesti rahvaarv ja prognoos, miljonit inimest; demograafiline tööturusurve indeks

0,5

0,5
2000

KOMMENTAAR

Ü

hte suurt ja ilusat lahendit ei ole, meie majandus jääb demograafilist situatsiooni silmas
pidades vee peale siis, kui
korraga tegutsetakse mitmel rindel. Esiteks saab midagi, kuigi suhteliselt vähe,
ära teha demopoliitikaga.
Siis on lootust, et normaalse arengu- ja majanduspoliitika juures meie elatustase
tõuseb, ja et väga hulgi ei ta-

2010

2020

2030

2040

2050

1980ndate suur põlvkond ergutab praegu nii majanduskasvu kui ka sündimust
heta ära minna ning tullakse jälle tagasi.
Samuti on inimesed tervemad ja saavad kauem töötada
ehk ei pea nii ruttu pensionile minema.
Ilmselt on paratamatu ka
suunatud siseränne teatud
ulatuses. Ja kindlasti tuleks
majandusstruktuuri ehk tööhõivestruktuuri muuta nii,
et Eestis ei tuleks töömahukaid ja sealjuures rutiinseid

tööoperatsioone hirmus palju teha.
Erik Terk,
Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi
direktor

K

ui vaadata rahvastikupüramiide, siis eristub selgelt välja kaks
põlvkonda – suur 80ndate põlvkond ja poole väiksem 90ndate põlvkond –, mis
põhjustavad lähitulevikus

demograafilises situatsioonis teatud lainelisust. Näiteks kasvab praegu sündimus tänu sellele, et 80ndate
suure põlvkonna naised on
jõudnud parimasse sünnitusikka.
Mõnes mõttes võib ka
praegust kiiret majanduskasvu põhjendada sellega,
et suur 80ndate põlvkond on
jõudnud tööikka ning taganud suhteliselt suure sisse-

NUMBER
voo tööjõuturule. Olukord
muutub aga problemaatilisemaks, kui kümmekonna
aasta pärast jõuab tööjõuturule poole väiksem põlvkond. Kuna konkurents töötajate pärast muutub teravamaks, võib see põhjustada näiteks veelgi suurema
palga ralli.
Tiit Tammaru,
Tartu Ülikooli inimgeograafia
õppetooli vanemteadur

37 819
kuni nelja-aastast last elab
USA rahvaloenduse keskuse
andmetel Eestis 2050. aastal.
Eesti statistikaameti andmetel on tänavu Eestis kuni neljaaastaseid lapsi 68 820.
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NUMBER

1700

 punktini võib kerkida Bear Stearnsi strateegi Jonathan Golubi
sõnul tuleva aasta lõpuks S&P 500 indeks. See tähendaks
8,8protsendist tõusu, tänavu on indeks tõusnud 10 protsenti.

Aga miks mitte panustada tera

Teraviljalt teenimiseks ei pea investor ise kombainirooli istuma
Tarvo Vaarmets
tarvo.vaarmets@aripaev.ee

Tegelikult ei olegi nisusse, maisi või veiselihasse
investeerimine lahenditeta võrrand, vastupidi, põllumajandussaaduseid võib
osta ja müüa nagu tavalisi
aktsiaid.
Uudsete ja üha populaarsust koguvate ETFide ehk börsil kaubeldavate fondide hulka on hiljuti lisandunud ka viimaste variatsioonid ETCd ehk
börsil kaubeldavad toorained.
Kui futuuriväline nafta- või
kullakauplemise võimalus on
üsna laialdaselt teada, siis lihtne ja kiire rahapaigutus puuvilla, suhkrusse või sealihasse
võib olla uudiseks.

Palju huvitavaid ETFe
“Ma olin ise ka üsna üllatunud, et niivõrd palju ja niivõrd
põnevaid ETFe on Euroopas
tegelikult kaubeldavad,” ütles LHV veebitoodete juht Alo
Vallikivi pärast investeerimisvõimaluste uurimist n-ö pehmetesse toorainetesse (soft
commodities). Vallikivi sõnul
küll LHV kaubeldavate aktsiate baasis klientide huvipuuduse tõttu Saksamaa Xetral eurodes ega ka näiteks Londoni
börsil USA dollarites kaubeldavate põllumajandussaaduste ETFe veel ei ole. Kuid see on
väga väike takistus.
“Kui üks inimene tahab, on
ta sinna juba lisatud,” selgitas
Vallikivi.
Täpselt samamoodi on muidugi ka Hansabank Marketsi
klientidel – ka sealse maakleri Andres Suimetsa sõnul pole
keegi veel põllumajanduslikke
ETFidega kaubelda soovinud.
Kuid piisab näiteks kodulehel
oma soovi edastamisest, kui
hiljemalt mõne tunni pärast
võib juba hakata näiteks liha
või teravilja kokku ostma. Võimalik on panustada ka toorainete kombinatsioonile – osta näiteks nisu, maisi ja sojauba koondava ETFi või veelgi
laiema põllumajandussaadusi koondava fondi.
Nagu börsil kaubeldavate fondide puhul ikka, on haldustasud märgatavalt väiksemad (0,49%) nn klassikaliste fondide tasudest (sõltuvalt fondist u. 2,5%), peale selle puuduvad põllumajandussaadustesse lihtsat investee-

rimisvõimalust pakkuva ETF
Securitiesi hallatavatel fondidel sisenemis- ja väljumistasud sootuks. Kauplemisele lisanduvad küll maakleritasud,
mis on täpselt samasugused
nagu teistel vastavatel börsidel
kaubeldavatel aktsiatel.

Sama lihtne ost kui aktsia
Kuigi toorainete kauplemisele
on arusaadavatel põhjustel vähem tähelepanu pööratud kui
aktsiatele, alluvad loomulikult ka põllumajandussaaduste hinnad majandusseadustele ja liiguvad nendest lähtuvalt üles-alla. Ajaloost võib leida mitmeid regulaarselt esinenud toorainete hinna tõusuperioode. Investeerimiskonsul-

tant ja kolumnist Puru Saxena
toob välja, et viimase 200 aasta
jooksul on maailm näinud viite suuremat loodusvarade võidukäiku. Lühim nendest kestis 15 ja pikim 40 aastat.
Praegune tõus sai alguse
2001. aastal, mil toorained
olid inflatsiooniga kohandatult odavamad kui eales varem. Arvestades ajalugu, oleme praegu üsna toorainete
hinnatõusu tsükli alguses. Ja
veel enam alguses võiks olla just põllumajandussaaduste tõusutsükkel, sest Ühendkuningriigi Telegraphi tänavu kevadel avaldatud kirjutises toodi välja tendents, mille järgi põllumajandussaadused on teiste toorainete hinna-

liikumistele reageerinud alati
viitega. Peale ajaloolise tausta võiks pehmete toorainete
hinnatõusule toetust pakkuda ka makromajanduslikud
näitajad.
Näiteks pole ju kahtlustki,
et nõudlus söögi järele kasvab
– maailma rahvaarv on 1960.
aasta kolmelt miljardilt juba
kahekordistunud ja 2050. aastaks prognoositakse veel kolme miljardi inimese lisandumist. Peamine nõudluse kasv
tuleb Aasiast – Hiinast ja Indiast, kus peale kiiret arengut toetavate nafta ja metallide suurenevale tarbimisele
nõutakse üha rohkem ka näiteks liha.
Kui USAs on lihatarbimi-

ne inimese kohta viimase veerandsaja aasta jooksul kerkinud 110 kilolt 126 kilogrammini aastas, siis Hiinas on sama
näitaja sama ajaga kihutanud
15 kilolt 55 kiloni. See mõjutab
otseselt ka teravilja tootemahtusid, sest näiteks ühe kilo veiseliha tootmiseks kulub umbkaudu seitse kilo sööta. Teine aspekt on aga põllumajandussaaduste kasutamine ühe
enam populaarsust võitvates
biokütustes.

Tarbimine kasvab
Kui 1980. aastal kasutati USAs
kõigest 0,5% maisist biokütuste valmistamiseks, siis kolm
aastat tagasi oli selleks numbriks 11% ja sel aastal ootab põl-

lumajandussaadustele panustava Diapason Commodities
Managementi hedge-fondi tegevjuht Stephan Wrobel, et
biokütustesse suunatakse
USAs juba neljandik maisist.
Hiina, kes oli varem Aasia üks
peamisi maisieksportijaid, on
riigi enda vajaduste katmiseks
maisi väljaveo peatanud.
Kuigi farmerid on maisinõudluse rahuldamiseks maad
ümber jaotanud, ei ole see hinda varasematele tasemetele tagasi tuua suutnud. “Maisi hind
kahekordistus eelmisel aastal, mistõttu farmerid istutasid maisi märgatavalt rohkem.
Nüüd on hind langenud, aga
ainult 20%,” rääkis Wrobel oktoobri alguses FT-le.
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12.10
avaldab General Electric tulemused. Analüütikud ootavad
12protsendist kasumikasvu, 54 sendini aktsiast. 16 analüütikut soovitab aktsiat osta, neli hoida ja mitte keegi müüa.
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STATISTIKA
Indeksiaktsiad
Millistel börsidel tehakse tehinguid ETFidega?

 Valik ETF Securitiese pakutavatest põllumajandussaaduste indeksi-

aktsiatest

kohv
mais
puuvill
veised
sojaõli
sojaoad
suhkur
nisu

London
x
x
x
x
x
x
x
x

Saksamaa
x
x
x
x
x
x
x
x

Amsterdam
x
x
x

x
x
x

Pariis Itaalia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2. novembril
seminar

Toitlustuse sügisseminar
Eesti Näituste messikeskuse konverentsisaalis

Info ja
registreerimine
telefonil

www.aripaev.ee/seminar
LOE VEEBIST
www.etfsecurities.com

667 0237
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PÄEVA AKTSIA

HONGKONG

Hongkongi börs tegi rekordi
Hongkongi börsi peamine aktsiaindeks Hang Seng tõusis
eile esmakordselt kõrgemale 29 000 punkti joonest, kuna
spekuleeritakse, et Mandri-Hiina investorid ostavad Hongkongis aktsiaid, vahendas
Bloomberg.
“Suurim positiivne faktor on
see, et Hiina raha tuleb Hongkongi, et osta aktsiaid ja kin-

nisvara,“ ütles Ping An Asset
Managementi analüüsidirektor Chi Lo.
Hang Seng tõusis täna kaks
protsenti, 29 133,02 punktini.
Hongkongi juht Donald Tsang
tegi eile teatavaks kava alandada ettevõtete tulumaksu ja
eraisikutele makstavate töötasude peale maksu.
„Eeldades, et see poliitika

viiakse ellu, mõjub see positiivselt majanduskasvule ja ärile,“ ütles Lo. “Maksukärbe lisab
Hongkongi kodanike elanike
rahakotti umbes kaheksa miljardit Hongkongi dollarit.“
Templeton Asset
Managementi fondijuht Mark
Mobius ütles Bloombergile,
et Hang Seng võib ületada
30 000 punkti taseme.
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11.10

sulgemishind, kr

muutus
eelm, %

26,91
102,49
80,89
81,83
122,04
53,36
27,69
274,60
79,02
80,89
248,00
85,12
89,97
17,84
133,62
225,31
25,35
53,20

-2,82
-1,06
-2,64
-1,32
-0,64
-3,04
-1,52
-0,55
-2,56
-2,29
0,70
-6,36
-0,58

PÕHINIMEKIRI
Arco Vara
Baltika
Ekspress Grupp
Eesti Ehitus
Eesti Telekom
Harju Elekter
Kalev
Merko Ehitus
Norma
Olympic EG
Saku Õlletehas
Silvano FG
Starman
Tallink
Tln Kaubamaja
Tallinna Vesi
Trigon PD
Viisnurk

11.10

360

274,60
5,31




ost

müük

26,76
101,70
80,89
81,83
121,89
53,36
27,69
274,60
77,45
80,58
242,99
84,49
89,97
17,84
133,15
225,31
25,35
49,91

27,07
102,49
82,61
82,14
122,04
53,98
27,85
275,38
79,02
80,89
248,00
85,12
90,12
18,15
133,62
226,88
25,50
53,04

tehinguid

käive,
kr

62 1 492 197
22
577 975
28
842 184
42 1 253 686
20 1 835 746
6
195 770
13
444 241
48 5 313 841
10 3 636 878
148 17 164 993
5
132 666
17 1 226 576
6 2 577 959
77 4 109 869
61 2 624 704
2 3 289 541
25
191 536
7
85 939

P/E
suhe

div. akt.
kohta

6,6
22,8
15,4
10,2
11,8
11,7
21,5
7,4
10,7
28,6
17,8
17,7
30,6
8,6
15,9
18,0
12,8

0,27
0,80

320
280

krooni, aktsia hind

240
200

mln krooni, käive

11

01

OMX Tallinn

aktsia
LASCO
Latvijas Gaze
SAF Tehnika
Valmieras Fiberglass
Ventspils Nafta

muutus
%

1,47
9,79
3,20
1,63
3,11

-2,65
-0,31
-6,71
-1,81
-2,51

52 nädala
max

0,92
9,30
3,20
1,61
1,97

1,57
11,25
12,25
2,45
3,31

Vilniuse börs
aktsia
Grigiškes
Invalda
Lithuanian Energy
Mažeikiu Nafta,
Snaige
Rokiškio Suris
TEO LT (Telekomas)
Vilniaus Vingis

11.10
sulgemishind
2,70
19,46
6,00
9,65
8,01
79,75
2,43
6,00

muutus
%
0,00
-1,12
-0,83
0,00
0,13
0,44
-0,41
0,00

52 nädala
min
2,30
10,90
2,30
7,50
8,00
43,50
2,26
5,00

p/e

max
3,05
20,29
6,33
10,26
12,40
82,19
3,08
6,20

221,2
11,6
-

sulgemishinnad, LTL, allikas Bloomberg

156,79

14 161,12

12 369,99

OMX Stockholm

1268,46

0,64%
RTS Moskva

2173,11

1,37%

Helsingi börs

11.10

aktsia

sulgemishinnad, LVL, allikas Bloomberg

07

09

1,59% Kas Hansapank
1,83%

0,59%

17,6
18,8
54,1
-

05

2828,18

OMX Helsingi

0,42%

p/e

min

306,03

Pensioniindeks

11.10
sulgemishind

Nasdaq

-0,88%

P/E suhe – arvutatud viimase 4 kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi
(IAS) kohase) konsolideeritud puhaskasumi põhjal; dividendid aktsia kohta – viimase majandusaasta kohta
teavitatud (makstud) dividendi suurus (kroonides); * -ettepanek.

Riia börs

854,42

ÄP tööstus

Dow Jones

03

PepsiCo III kvartali kasum ja
käive kasvasid rohkem, kui
analüütikud oskasid oodata,
vahendas Bloomberg.
PepsiCo puhaskasum hüppas
1,49 mld dollarilt 1,74 mld
dollarini ehk 0,89 dollarilt aktsia
kohta 1,06 dollarini.
Ettevõtte käive kasvas 11
protsenti, 10,2 mld dollarini.

TALLINNA BÖRSIL

-1,41%

1,50
9,50
1,80
7,00
5,00
1,00
25,00
0,70
1,00
9,80
1,20

PepsiCo üllatas
analüütikuid

400

INDEKSID

Tallinna börs
aktsia

Merko Ehitus

TOIDUAINETÖÖSTUS
-3,04%

sulgemishind

Comptel
Elisa Comm.
Elcoteq SE
Elektrobit Group
Finnair
Fortum
F-Secure
Kemira
Metso
Neste Oil
Nokia
Outokumpu
Perlos
PKC Group
Sampo
Stockmann
Stonesoft
Stora Enso
Tietoenator
UPM Kymmene
YIT

1,92
22,58
4,58
1,86
11,45
26,88
2,51
16,26
49,70
24,69
26,97
25,22
5,18
11,00
21,63
33,76
0,41
12,60
17,00
15,69
20,56

muutus
%
2,13
0,36
0,88
-2,11
-0,52
-0,44
-0,40
0,68
-0,18
1,77
4,13
1,69
0,19
-0,54
-0,55
0,48
2,50
1,29
2,35
0,26
0,98

52 nädala

p/e

min

max

1,61
17,50
4,52
1,51
10,86
20,01
1,83
14,08
30,24
21,65
14,57
18,48
3,18
9,17
16,72
31,10
0,37
11,39
15,45
14,87
18,52

2,29
24,41
12,09
2,48
14,35
27,15
2,79
19,20
49,95
30,03
26,98
31,65
5,18
12,40
24,79
38,44
0,57
14,56
25,20
20,59
27,90

29,6
18,3
3,5
45,1
18,9
43,6
16,6
18,9
9,5
18,0
3,6
12,7
12,4
26,5
14,4
16,3
29,5
13,9

oleks olnud luuser?

E

ile Eesti Ekspressi vahel olnud investeerimispanga GILD Bankersi
Eesti väärtuslikumate ettevõtete edetabeli võitja, Hansapanga väärtuse kasv oleks
alates 2005. aasta algusest
enamiku teiste börsiettevõtete kasvule selgelt alla jäänud.
Hansapanga turuväärtuseks hindab GILD selle aasta alguse seisuga 89,1 miljardit krooni, mis on 71 protsenti kõrgem kui vahetult enne
Swedbanki ülevõtmispakkumist ja 33 protsenti kõrgem
lõplikust pakkumisest aktsiahinnaga 211,23 krooni aktsia eest.
Ettevõtte väärtuse kasvu poolest jääks Hansapank
aga GILDi edetabelisse mahtunud seitsmest praegusest
börsiettevõttest, mis olid börsil ka 2005. aasta veebruaris,
paljudele alla. Kümne enamkaubeldava aktsia hinnaliikumist peegeldava Äripäeva
indeksi väärtus kerkis alates
Hansapangale ülevõtmispakkumise tegemisest kuni selle
aasta alguseni pea kaks kor-

Tõnis Oja,
Äripäeva analüütik



da. Enim kallines sama ajavahemiku jooksul Baltika, mille turuväärtus kerkis 14 korda. Tallinna Kaubamaja turuväärtus kallines sama aja
jooksul 5,3 korda, Merko Ehituse ja Saku Õlletehase väärtused kaks korda. Ainsa ettevõttena Eesti suuremate seast
on oma väärtust kaotanud
Norma, mille turuväärtus on
kadunud viiendik.
Tagantjärele tark olles on
tuhandetel Hansapanga aktsionäridel hästi läinud, et
Swedbank kaks ja pool aastat tagasi Balti riikide suurima finantsettevõtte jõuga üle võttis. Seda kinnitab
ka Swedbanki aktsia hind,
mis samal ajavahemikul kerkis 44 protsenti. Moodustas
ju Hansapanga eelmise aasta
kasum Swedanki omast kolmandiku.

sulgemishinnad, EUR, allikas Bloomberg

INVESTEERIMISFONDID
AS Hansa Investeerimisfondid
ost

Pensionifond K1, EEK
Pensionifond K2, EEK
Pensionifond K3, EEK
Pensionifond V1, EEK
Pensionifond V2, EEK
Pensionifond V3, EEK

10.10
müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

5 aastat

11,60
14,07
17,23
19,88
17,27
24,10

11,90
14,42
17,66
20,38
17,70
24,71

11,72
14,21
17,40
20,08
17,44
24,34

0,83
1,76
1,75
4,53
7,53
11,61

2,18
5,65
8,28
5,52
9,14
14,65

3,90
9,39
14,40
10,03
17,20
29,26

1,92
7,46
13,09
9,72
17,10
28,54

10,50
-

302 691 565
1 690 767 405
3 457 431 075
127 494 799
199 064 206
378 274 586

Kesk-Aasia Aktsiafond, EUR
Ida-Euroopa Aktsiafond, EEK
Ida-Euroopa Kinnisvara Af, EUR
Venemaa Aktsiafond, EEK
Fondifond 30, EEK
Fondifond 60, EEK
Fondifond 100, EEK

10,18
298,37
16,59
2210,94
112,99
124,88
138,48

10,43
305,90
17,01
2266,77
115,84
128,03
141,98

10,28
301,38
16,75
2233,27
114,13
126,14
139,88

15,20
23,84
-

0,27
28,44
39,35
2,64
6,29
11,42
16,00

47,79
14,64
11,98
20,43
28,44

43,82
38,35
-

40,53
-

48 547 401
4 687 459 830
149 778 507
2 116 888 147
168 144 811
661 266 320
804 964 343

Ida-Euroopa Võlakirjafond, EUR
Private Debt Võlakirjafond, EUR

10,43
1000,29

10,48
1020,70

10,43
1020,70

-

8,61
-

14,32
-

-

-

30 712 437
32 804 728

ost

müük
1 päev
-0,01
3,93

1 kuu
0,21
3,83

Intressifond, EEK
Hansa Rahaturufond**, EEK

tootlus (p.a) %

148,22
1000,00

148,22
1000,00

148,22
1000,00

ost

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

140,72
139,58
303,31
287,67
41,72
12,75
27,64
114,67
145,18
132,12
113,44

140,72
139,58
303,31
287,67
41,72
12,75
27,64
119,35
145,18
132,12
113,44

140,72
139,58
303,31
287,67
41,72
12,75
27,64
117,01
145,18
132,12
113,44

8,91
5,43
20,10
22,03
12,96
10,63
13,49
3,60
2,20
-

9,74
5,55
8,19
13,71
1,25
11,73
23,17
13,35
1,08
-0,18
6,17

ost

müük

23,99

23,99

fondi maht
3 kuud
1,22
3,72

12 kuud
3,31
3,23

-

Evli FMC (Suprema)

Global Multi Manager 75, EUR
Global Multi Manager 40, EUR
Baltic, EUR
Greater Russia, EUR
European Smaller Companies, EUR
Global, EUR
Select, EUR
New Republics, EUR
European High Yield, EUR
European Investment Grade, EUR
Ruble Debt, EUR

Target Return, EUR

474 624 602
1 000 609 789

09.10
tootlus (p.a) %
12 kuud
16,97
9,97
30,85
34,57
11,60
18,07
36,82
3,56
-0,15
5,25

fondi maht

3 aastat

5 aastat

16,86
10,29
29,15
41,49
23,98
17,01
31,56
5,96
1,70
-

14,44
9,33
12,76
29,77
-

tootlus (p.a) %
23,99

46 655 261
32 447 508
10 338 330
102 399 949
22 796 506
14 537 473
136 784 468
10 515 216
231 098 978
76 866 454
108 466 583
fondi maht

1 päev

1 kuu

3 kuud

0,42

2,23

3,11

12 kuud
2,64

Nordea Investment Funds

fondi maht

-

* NAV tuhande osaku kohta ; ** tootlus arvutatakse aasta baasile teisendatult; riskiaste – investeerimisfondi tootluse viimase 24 kuu standardhälve

639 448 645

Absolute Return Fund
Biotech Fund
Central & Eastern European Equity Fund
Danish Bond Fund
Danish Equity Fund
Danish Kroner Reserve
Danish Long Bond Fund
Danish Mortgage Bond Fund
Dollar Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund
Euro Bond Fund
Euro Reserve
European Equity Fund
European Value Fund
Far Eastern Equity Fund
Far Eastern Value Fund
Finnish Equity Fund
Global Bond Fund (DKK)
Global Bond Fund (EUR)
Global Core Equity Fund
Global Equity Fund
Global Value Fund
IT-Fund
Japanese Equity Fund
Japanese Value
Nordic Equity Fund
North American Equity Fund
North American Value Fund
Norwegian Bond Fund
Norwegian Equity Fund
Norwegian Kroner Reserve
Sterling Bond Fund
Swedish Bond Fund
Swedish Equity Fund
Swedish Kroner Reserve
US-Dollar Reserve
Absolute Return High Yield Fund
Global Stable Equity Fund
Nordic Equity Small Cap Fund

09.10
valuuta
EUR
USD
EUR
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
JPY
EUR
USD
USD
NOK
NOK
NOK
GBP
SEK
SEK
SEK
USD
EUR
EUR
EUR

ost
11,10
11,99
15,03
273,12
253,42
151,45
178,71
159,42
15,88
11,13
7,69
14,65
18,75
43,97
10,39
23,68
24,52
229,21
10,26
12,62
5,84
13,39
42,29
1172,00
1196,00
69,10
10,78
46,16
142,31
171,43
152,86
31,45
203,94
219,96
163,63
15,09
10,09
10,07
10,26

müük
11,10
11,99
15,03
273,12
253,42
151,45
178,71
159,42
15,88
11,13
7,69
14,65
18,75
43,97
10,39
23,68
24,52
229,21
10,26
12,62
5,84
13,39
42,29
1172,00
1196,00
69,10
10,78
46,16
142,31
171,43
152,86
31,45
203,94
219,96
163,63
15,09
10,09
10,07
10,26

NAV
11,10
11,99
15,03
273,12
253,42
151,45
178,71
159,42
15,88
11,13
7,69
14,65
18,75
43,97
10,39
23,68
24,52
229,21
10,26
12,62
5,84
13,39
42,29
1172,00
1196,00
69,10
10,78
46,16
142,31
171,43
152,86
31,45
203,94
219,96
163,63
15,09
10,09
10,07
10,26

fondi maht
9 058 733
7 524 034
1 478 328
456 798
506 658
439 218
451 084
6 375 460
429 706
1 365 586
2 100 111
4 271 261
2 611 923
66 647 795
288 652
18 598 692
361 939
98 469
2 855 223
696 601
2 821 499
2 852 784
126 593
1 423 986
3 950 348
12 696 147
1 679 121
40 547 386
2 114 805
2 519 373
2 625 078
184 765
2 166 677
662 508
2 999 201
2 139 578
4 255 749
20 316 238
732 259

ISIN
LU0227384020
LU0109905058
LU0227385340
LU0064319766
LU0081951880
LU0064321317
LU0077910890
LU0076315968
LU0076316008
LU0227386314
LU0076315455
LU0064322471
LU0081952268
LU0064319337
LU0227387478
LU0064675985
LU0095739925
LU0064320772
LU0064321150
LU0097890064
LU0109904242
LU0160643358
LU0109904754
LU0097863921
LU0160643192
LU0064675639
LU0095740188
LU0076314649
LU0087209911
LU0081952003
LU0078812822
LU0064320699
LU0064320186
LU0081951963
LU0064321663
LU0076316180
LU0278533582
LU0278529986
LU0278527428

valuuta
USD
CHF
USD
EUR
EUR
EUR
USD

ost
-

müük
-

NAV
3706.66
1149.94
1449.02
331.16
1546.67
132.13
107.88

fondi maht
80703817.86
26390494.00
66561105.66
113070593.12
122365133.98
51096887.93
21172261.27

ISIN
LU0062338560
LU0121265903
LU0121266034
LU0121266208
LU0095789946
LU0121265739
LU0316676740

Finter Fund
Emerging Markets
CHF Bonds
USD Bonds
EUR Bonds
European Equities
Dynamic Portfolio EUR
Yield Portfolio CHF

10.10

toimetaja Peeter Teder, tel 667 0189, e-post turud@aripaev.ee
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ÄP INDEKS

B30 INDEKS

2359,01

52 nädalat

-1,58%

2940

3108,92
madalaim

2680

1959,23

2420

1900

11

01

03

05

07

-1,26%

264

perioodi
kõrgeim

248

madalaim

270,35
201,32

232

Äripäeva indeks
on arvutatud
10 Tallinna börsil
enamkaubeldud
aktsia sulgemishinna põhjal

2160

11. oktoober

280

perioodi
kõrgeim

Balti 30
indeksisse
kuulub 30 Eesti,
Läti ja Leedu
enimkaubeldud
aktsiat

216
200

09

Avaron Asset Management, Narva mnt 5–58, Tallinn
10117 tel 664 4205, faks 664 4201, info@avaron.ee,
www.avaron.ee
East Capital Asset Management AB Pikk 67–1a, Tallinn
10133 tel 646 1675, faks 646 1674,
tallinn@eastcapital.com, www.eastcapital.com
ERGO Varahalduse AS Lauteri 5, Tallinn,
tel 667 9200, faks 667 9201
Finter Fund Management Company S.A., 33, avenue
J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Luxembourg,
tel +352 44 10 1065 67 fax +352 44 10 1060 02,
funds@finter.ch, www.finter.ch
AS Hansa Investeerimisfondid Liivalaia 8,
Tallinn 15 038, tel 631 0336, faks 626 0636,
fondid@hansa.ee
LHV Varahaldus AS Tartu mnt 2, Tallinn 10 145,
tel 680 0435, faks 680 0402, vara@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Rahastoyhtiö Hobujaama 4,
Tallinn 10 151, tel 628 3300
Sampo Baltic Asset Management Narva mnt 11,
Tallinn, tel 630 2295, faks 630 2275,

258,68

52 nädalat

11. oktoober

3200

Fondivalitsejad

11

01

03

05

07

09

BÖRSID
10.10
sulgemis- muutus
hind
%

52 nädala
min
max

Adv. Micro Device
14,02
AIG
68,53
Alcoa
38,73
Altria Group
70,00
Amazon.com
94,66
Amgen
57,62
Apple
166,79
Boeing
98,68
Bristol Myers Squibb 29,63
Caterpillar
81,16
Chevron Corporation 92,08
Cisco Systems
33,27
Citigroup
47,14
Coca-Cola
57,87
DaimlerChrysler
104,96
Dell
28,04
Du Pont
49,01
Eastman Kodak
27,36
eBay
39,38
Exxon Mobil
93,13

1,67
-2,25
-2,49
0,10
-0,70
0,95
-0,64
-2,73
-0,74
-1,64
-0,78
0,57
-1,01
-0,02
2,04
0,47
-0,95
-1,30
0,72
0,50

FedEx
Flextronics
Ford Motor
General Electric
General Motors
Google
Hewlett-Packard
Home Depot
IBM

0,17
99,30
1,38 10,64
-1,08
6,85
-0,50
33,90
-0,52
28,49
1,66 416,70
-0,40
37,78
-0,44 31,85
0,27
83,79

107,29
11,72
8,23
41,81
38,13
625,39
52,25
33,65
118,62

Maaklerifirmad

Hansapank Liivalaia 8, Tallinn tel 613 1659,
faks 613 1545
LHV Tartu mnt 2, Tallinn tel 680 0401, faks 680 0410;
Sampo Pank Narva mnt 11, Tallinn tel 630 2104
SEB Eesti Ühispank Tornimäe 2, Tallinn
tel 665 6622, faks 665 6802
SBM Pank Pärnu mnt 12, Tallinn tel 680 2500,
faks 680 2501
Suprema Tartu mnt 2, Tallinn tel 640 5784,
faks 640 5701

VÄLISBÖRSIDEL

USA börsid
aktsia

funds@sampopank.ee, www.sampo.ee
Trigon Funds Pärnu mnt 15, Tallinn 10 141,
tel 667 9208 faks 667 9221, fond@trigon.ee,
www.trigon.ee
SEB Ühispanga Fondid Tornimäe 2, Tallinn 15 010,
tel 665 6565, faks 665 7122, fondid@seb.ee,
www.seb.ee
Suprema Varahaldus (Evli Fund Mngt Co) Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 640 5720, faks 640 5701,
fondid@suprema.ee, www.suprema.ee

11,27
60,00
26,39
58,41
31,75
48,30
72,60
77,77
23,93
57,98
63,00
23,27
44,66
43,72
49,53
21,61
44,46
22,07
28,30
66,25

p/e

25,69
72,97
10,6
48,77
11,4
72,20
14,5
96,73 129,7
77,00
14,5
171,11
47,1
107,83 20,82
32,35
25,5
87,00
16,2
95,50
11,1
33,50
26,6
57,00
10,5
58,33
22,7
105,39
29,61
22,3
53,90
16,1
30,20
25,3
39,91
35,8
93,99
13,5
121,42
13,26
9,70
42,15
38,66
625,68
52,72
42,01
119,60

Frankfurdi börs

16,0
14,5
19,9
55,2
19,1
13,3
18,5

11.10

aktsia

sulgemis- muutus
52 nädala
hind
%
min
max
Adidas-Salomon
44,18 -0,76 34,50
48,16
Allianz
162,11 -0,75 141,62 180,29
BASF
95,44
0,19 64,44 100,75
Bayer
56,91
2,60 38,60
59,39
BMW
47,77
0,95 40,40
51,49
Commerzbank
30,64
1,42 26,12
38,20
Daimler
75,21
1,12
39,43
75,40
Deutsche Bank
93,24 -0,81
87,16 118,51
Deutsche Lufthansa 21,67
2,12
16,72
22,83
Deutsche Post
21,67
1,45
19,81
26,33
Deutsche Telekom
13,80
1,10 12,18
14,83
Infineon
11,11
0,00
9,18
13,63
Metro
61,63
0,55 44,60
68,60
Münich Re
137,87
1,11 112,35 142,75
Siemens
98,78
1,24 66,26 112,10
Volkswagen
183,75
4,86
69,59 185,00

aktsia

sulgemis- muutus
hind
%

52 nädala
min
max

p/e

Intel
International Paper
JP Morgan Chase
JDS Uniphase
Johnson & Johnson
Juniper Networks
McDonalds
Merck
Merrill Lynch

25,88
36,18
46,91
15,74
65,83
37,63
57,03
53,23
74,94

0,16
-2,37
-1,39
-0,19
-0,63
-0,05
-0,61
-0,75
0,79

18,75
31,05
42,16
12,41
59,72
16,57
40,00
41,61
66,94

26,58
41,57
53,25
19,66
69,41
37,95
57,53
55,14
98,68

29,1
19,9
10,7
159,2
16,5
63,8
21,7
19,9
8,4

Microsoft
3M
Morgan Stanley
Motorola
Novartis
Oracle
PepsiCo
Pfizer
Procter & Gamble
Prudential
Starbucks
Sun Microsystems
Texas Instruments
Time Warner
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Wells Fargo
Verizon Commun.
Yahoo!

30,23
95,82
67,53
18,70
54,08
22,92
73,60
25,54
71,40
99,99
26,55
6,00
36,39
19,04
45,59
35,28
36,62
45,63
28,36

0,43
0,21
-2,26
-0,16
0,09
1,48
0,53
0,00
0,45
0,41
-0,83
0,67
-0,55
-0,42
0,84
-0,48
-1,35
0,02
-0,03

26,60
72,90
54,90
15,61
51,19
15,97
61,15
23,13
60,42
76,17
25,22
6,78
28,24
17,77
42,09
30,37
32,66
33,99
22,27

31,84
97,00
75,50
26,30
61,60
22,95
74,25
28,50
71,75
103,27
40,01
4,50
39,63
23,15
52,15
36,30
37,99
45,82
33,61

20,2
20,1
8,4
31,2
22,3
23,1
12,3
14,1
32,0
29,0
22,6
21,2
15,3
19,0
14,0
19,9
55,6

sulgemishinnad USD, allikas Bloomberg

Tokio börs

p/e

aktsia

18,4
8,3
14,0
25,1
12,6
10,4
17,4
6,2
8,5
13,3
28,2
22,8
8,9
26,6
20,4

Bridgestone
Hitachi
Honda Motor
Matsushita
Mitsubishi Motors
NEC
Nissan Motor
Nomura Holdings
NTT
NTT DoCoMo
Sharp
Sony
TDK
Toyota Motor
Toshiba

11.10
sulgemishind
2 570
779
4 080
2 110
194
585
1 193
2 125
550 000
164 000
1 997
5 780
10 270
6 690
1 075

muutus
52 nädala
p/e
%
min
max
2,59
2 185
2 725
19,1
0,39
650
947
0,99
3 430
4 940
12,6
0,48
1 912
2 670 21,2
-1,52
155
218
0,34
504
697 131,0
0,42 1 048
1 557
10,6
-0,23 1 726
2 870
23,0
0,92 481 000 680 000
15,9
0,00 160 000 229 000
15,8
-0,40 1 881
2 445
21,4
0,00 4 460
7 190
45,8
2,09
8 520 11 990
19,4
0,30
6 130
8 350
13,1
-0,09
700
1 185
25,1

sulgemishinnad, jeen, allikas Bloomberg

sulgemishinnad, EUR, allikas Bloomberg

Stockholmi börs
aktsia

11.10

sulgemis- muutus
hind
%

ABB
Autoliv
Assa Abloy
AstraZeneca
Electrolux
Ericsson
Hennes & Mauritz
Holmen
Investor
Nordea
Skanska
SKF
SEB
Securitas
Svenska Handelsb.
Swedbank
Tele2
TeliaSonera

178,50
402,00
142,50
339,00
153,50
26,64
427,00
239,00
176,00
112,40
141,75
144,50
219,00
87,00
202,00
226,00
142,75
56,50

0,56
0,12
-0,18
0,15
2,33
1,45
0,71
-0,62
-0,57
0,36
1,61
1,58
1,15
0,00
0,25
0,67
1,24
1,35

52 nädala
min
max
100,50
359,00
127,25
310,50
104,34
23,64
306,50
232,50
147,25
93,9
116,30
103,35
186,00
79,25
181,50
198,50
74,00
45,12

Nokia võimas tõus

p/e

179,50
438,00
166,00
22,0
485,50
190,00
18,7
29,90
15,0
450,00
27,8
345,00
13,7
189,50
4,6
119,3
9,8
165,50
18,2
153,50
14,5
250,50
10,9
113,75 403,1
223,00
10,3
285,00
9,9
144,50
62,74
15,0

Investeerimispank Merryll
Lynch ei säästnud ülistusi
oma vastavaldatud soovituses Nokia aktsiale, mida
soovitab osta, kirjutas eile
Kauppalehti online. Hinnasihiks pakub maailma üks
suuremaid investeerimispanku 31 eurot.
Maailma suurima mobiiltelefonide tootja aktsia hind
hüppas eile üle 3,5 protsenti
ning vedas endaga kaasa Põhjala börsid tervikuna. Helsingi börsi indeks oli pärastlõunaks kerkinud 1,77 protsenti,
12362,95 punktini.
“Nokia müügikanalid lähevad mobiiltelefonide turul

sulgemishinnad, SEK, allikas Bloomberg

Londoni börs

11.10

aktsia

sulgemis- muutus
hind
%

Barclays
BHP Billiton
British Airways
BP
BT
HSBC Holdings
Lloyds TSB
Marks & Spencer
Reuters
Rio Tinto
Royal Bank of Scot.
Royal Dutch Shell
Unilever
Vodafone

647,50
1880,00
435,50
591,11
314,25
959,50
558,50
636,00
659,00
4579,00
550,25
2011,00
1618,00
178,40

-1,22
4,39
-0,80
2,33
3,29
1,64
-0,89
-1,40
1,07
3,88
-1,52
1,77
2,15
4,33

52 nädala
min
max
570,50
877,00
362,50
504,50
261,25
858,50
508,00
561,00
419,75
2502,00
501,50
1600,00
1264,68
126,75

p/e

794,00
1885,00
579,75
619,00
338,00
1028,50
622,00
759,00
668,50
4597,00
725,00
2173,00
1722,00
179,80

8,4
16,7
10,8
11,1
8,7
12,4
10,1
16,3
27,8
17,7
8,0
9,5
16,0
-

aktsia
Gazprom
Lukoil
Rostelekom
Surgutneftegaz
UES

sulgemis- muutus
hind
%
11,91
89,20
10,63
1,34
1,20

1,45
2,24
-0,19
0,75
2,56

hituse eri

11.10

52 nädala
min
max
8,60
71,00
4,90
1,04
0,72

Tõnis Oja

ilmub 8. novembril

sulgemishinnad, GBp, allikas Bloomberg

Moskva kauplemissüsteem

kogu maailmas nii sügavale, et turuosa võitmine ning
marginaalide kasvatamine,
mis algas teises kvartalis, jätkub,” kirjutasid analüütikud
oma klientidele. Panga arvates müüs Nokia kolmandas
kvartalis 110 miljonit mobiiltelefoni ning nende turuosa on
39,5 protsenti.
Uudisteagentuuri
Bloomberg andmetel soovitavad 63 protsenti Nokiat katvaist analüütikutest aktsiat
osta, 22 protsenti hoida ning
14 protsenti müüa.
Nokia avaldab kolmanda
kvartali tulemused neljapäeval, 18. oktoobril.

Reklaamipinna broneerimine

p/e

19. oktoobrini

11,93
10,6
92,00
10,1
10,70 132,2
1,53
14,9
1,47
14,6

Projektijuht Gert Laasme
Tel 667 0176
faks 667 0200
gert.laasme@aripaev.ee

sulgemishinnad, USD, allikas Bloomberg

INVESTEERIMISFONDID
SEB Ühispanga fondid

11.10
ost

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

Konservatiivne Pf, EEK
Progressiivne Pf, EEK
Tasakaalukas Pf, EEK
Aktiivne Pf, EEK

11,23
17,08
19,14
18,80

11,45
17,42
19,52
19,18

11,34
17,25
19,33
18,98

0,70
2,13
6,10
15,33

0,89
9,80
10,46
15,80

12 kuud
1,34
15,08
14,78
29,24

3 aastat
1,58
12,89
11,78
-

5 aastat
11,71
-

Kasvufond, EEK
Dünaamiline Fondifond EEK
Aktiivne Fondifond, EEK
Tasakaalukas Fondifond, EEK
Geneerilise Farmaatsia Fond, EEK
Ida-Euroopa Võlakirjafond, EEK

9,74
14,66
10,70
10,49
14,16
13,22

9,93
14,96
10,92
10,71
14,45
13,22

9,84
14,81
10,81
10,60
14,30
13,22

17,55
10,86
1,45

17,07
11,43
11,31
1,71

34,41
18,62
11,80
2,21

33,22
2,44

32,66
3,62

ost

müük
1 päev
3,64

1 kuu
3,49

3 kuud
3,72

12 kuud
3,55

riskiaste

% aasta
algusest

1,48
0,52

8,58
0,70

Likviidsusfond**, EEK

tootlus (p.a) %

tootlus (p.a) %

100,00

100,00

100,00

ost

müük

NAV

-

ERGO Varahaldus

Tuleviku Pf, EEK
Rahulik Pf, EEK

16,91
11,45

17,59
11,92

17,08
11,57

3 aastat

12,37
0,70

12,15
2,04

105,56
107,66
96,37
98,35

müük
109,31
107,66
99,80
98,35

NAV
107,16
107,66
97,84
98,35

riskiaste
-

% aasta
algusest
-

tootlus (p.a) %
12 kuud
-

3 aastat
-

249 568 114
52 349 304

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

295,70
292,25
153,66
147,37

306,21
302,64
159,12
152,61

300,20
296,70
156,00
149,61

13,04
10,05
12,00
-

12,44
39,93
14,84
30,72

ost

müük

NAV

177,25

182,67

riskiaste
-

% aasta
algusest
-

tootlus (p.a) %
12 kuud
20,10
50,69
24,21
38,55

3 aastat
23,44
39,76
-

473 001 510
407 922 185
-

fondi maht
5 aastat
27,32
0,00
-

Trigon Alternative Funds

1 215 471 084
1 641 493 558
1 041 182 161
429 938 211

10.10
180,87

tootlus (p.a) %
12 kuud
-

3 aastat
-

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

3 aastat

Pension 25, EEK
Pension 50, EEK
Pension Intress, EEK
Pensionifond, EEK

13,56
16,28
11,40
19,45

13,84
16,60
11,64
19,85

13,70
16,44
11,52
19,65

1,18
2,09
0,34
8,82

5,63
9,89
2,67
12,48

9,08
15,77
3,60
20,85

6,66
10,88
2,59
13,67

12,51

104 879 523
1 233 763 178
26 024 515
37 596 732

Balti G*, EUR
Compass 25 G*, EUR
Compass 50 G*, EUR
Compass 75 G*, EUR
Compass Equity G*, EUR
Compass Liquidity G*, EUR
2010 G*, EUR
2020 G*, EUR
2030 G*, EUR
2040 G*, EUR
Uus Euroopa Fond, EEK
Globaalne Kasvufond, USD
Mandatum Russia G*, EUR

39,30
19,80
-

40,10
20,20
-

465,23
1311,34
1379,52
1421,01
897,22
1310,81
1425,76
1479,82
1368,73
1770,96
39,70
20,00
3054,58

17,96
3,87
6,31
9,20
11,49
1,12
5,98
11,37
12,35
12,98
16,24
23,91

8,08
4,05
6,08
8,01
9,43
1,50
3,93
9,18
12,27
13,78
23,71
37,93
13,23

27,03
6,70
10,26
14,12
16,42
1,82
7,30
16,36
20,40
22,99
39,45
69,49
34,81

20,38
7,48
11,00
14,90
17,66
2,18
9,49
0,00
19,91
0,00
31,37
0,00
39,34

26,36
7,32
10,28
13,44
16,86
2,72
9,55
14,79
16,29
0,00
33,03
0,00
0,00

26 708 678
783 997 801
225 819 028
87 642 044
128 858 666
85 782 215
51 531 962
87 507 829
55 679 828
7 650 224
337 349 207
5 799 052
172 791 533

ost

müük

3 kuud
0,93

12 kuud
3,29

Likviidsusfond, EEK

1263,77

1263,77

NAV
1263,77

fondi maht
5 aastat
-

946 567 953

tootlus (p.a) %

fondi maht
5 aastat

tootlus %
1 päev
0,01

1 kuu
0,93

fondi maht
229 199 300

East Capital Asset Management AB

10.10

ost

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

-

-

3,79
8,86
5,89
179,40
1,28

18,75
15,37
20,77
23,72
-

45,21
8,71
20,20
14,64
52,38

ost

müük

NAV

riskiaste

% aasta
algusest

Pf Maailma aktsiad, EEK
Pf Dünaamilised Võlakirjad, EEK
Pf Uued Turud, EEK
Pf Tasakaalustatud Strateegia, EEK
Pf LHV Kvaliteetsed Võlakirjad, EEK
Täiendav Pensionifond, EEK

17,97
12,62
15,39
13,09
11,85
19,07

18,33
12,88
15,86
13,48
12,09
19,45

18,15
12,75
15,55
13,22
11,97
19,26

1,75
0,45
2,20
1,09
0,54
10,96

9,01
1,51
14,17
6,53
1,01
12,11

15,02
2,66
19,16
8,99
1,96
17,87

15,89
4,17
14,42
8,15
3,55
20,38

-

293 884 867
27 703 997
45 977 701
40 038 366
16 384 984
26 490 242

Tõusva Euroopa Alfa Fond, EUR
LHV Maailma Aktsiad, EUR

9,93
10,87

10,13
11,09

9,93
10,98

-

-

-

-

-

1 318 983
540 004

fondi maht
5 aastat
-

10.10
ost

müük

5 aastat
-

11.10

ost

fondi maht

Trigon Funds

Aktiivne Alfa Fond, EEK

1 944 054 150

10.10
ost

Kesk- ja Ida-Euroopa Fond, EEK
Teise Laine Fond, EEK
Uus Euroopa Väikeettevõtete F, EEK
Uus Euroopa Top 10 Fond, EEK

966 139 616
210 472 350
165 200 575
13 178 673
176 207 252
394 973 507

11.10
tootlus (p.a) %

Avaron Asset Management
Balkani Fond A, EEK
Balkani Fond B, EEK
Areneva Euroopa Väikeettevõtete F A, EEK
Areneva Euroopa Väikeettevõtete F B, EEK

354 808 855
2 494 606 019
117 153 729
125 410 765

fondi maht

12 kuud

Sampo Baltic Asset Management, Sampo Rahastoyhtiö Oy

fondi maht

East Capital Balkan Fund, EUR
East Capital Baltic Fund, EUR
East Capital Eastern European Fund, EUR
East Capital Russian Fund, EUR
East Capital Turkish Fund, EUR
Fondide originaalvaluuta on SEK

tootlus (p.a) %
12 kuud
61,28
29,53
38,59
34,75
58,02

3 aastat
51,04
27,35
42,16
44,41
-

fondi maht
5 aastat
34,41
42,57
44,04
-

LHV Varahaldus

752 000 000
179 000 000
1 711 000 000
1 375 000 000
237 000 000

11.10
tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

fondi maht
5 aastat

Äripäev 12. oktoober 2007

toimetaja Peeter Teder, tel 667 0189, e-post turud@aripaev.ee
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VALUUTA
INTRESS
Nafta nõudluse kasv aeglustub
Euribor (6 kuud)

USD

4,693

11. oktoober

4,80

11,01 kr

Nafta hinna kerkimine rekordilisele tasemele põhjustab neljandas kvartalis
oodatust väiksema nõudluse kasvu, teatas eile Rahvusvaheline Energeetikaagentuur (IEA).

4,56
4,32

SEK

4,08

1,72 kr

3,84
3,60

11

01

03

05

07

Agentuuri arvutuste kohaselt kasvab selles kvartalis
nõudlus 2,03 miljonit barrelit

09

Kommertspankade intressitooted
keskmiselt
kuu jäägilt

kuu
püsijäägilt

0,25

0,25**
0,30
0,25

Sampo Pank
Krediidipank
SEB Eesti Ühispank
Hansapank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank (3)
Nordea Pank (6)
Parex Pank
SBM Pank
BIG (5)
BIG (5)
DNB Nord Pank

0,20
0,20

0,20
0,20
kuni 1,70
2,00
0,25
0,25 (7)

0,30
-

tähtajaline hoius %
1 kuu
4,25
4,45
3,80
4,00
4,00
4,55
4,40
4,45
4,35

2 kuud
4,35
4,45
3,82
4,00
4,00
4,55
4,45
4,50
-

3 kuud
4,40
4,45
3,85
3,65
4,05
4,05
4,55
4,50
4,55
4,45

6 kuud
4,40
4,50
3,95
3,80
4,30
4,30
4,55
4,60
4,65
4,80
4,95
4,60

9 kuud
4,40
4,50
4,02
3,85
4,70
4,70
4,55
4,90
4,95
4,75

tähtajaline hoius %, USD
pank
Sampo Pank
Krediidipank
SEB Eesti Ühispank
Hansapank
Tallinna Äripank
Nordea Pank (6)
Parex Pank
SBM Pank
DNB Nord Pank

1 kuu
4,50
4,85
4,70
4,60
4,85
5,30
4,45
5,10

2 kuud
4,50
4,85
4,71
4,60
4,85
5,40
5,15
-

3 kuud
4,55
4,90
4,72
4,40
4,65
4,90
5,50
5,20
5,10

6 kuud
4,60
4,90
4,75
4,50
4,70
4,80
5,50
5,35
5,10

9 kuud
4,45
4,70
4,78
4,30
4,55
4,65
5,50
5,45
-

1 aasta
4,55
5,00
4,10
4,00
4,90
4,90
4,80
5,10
5,15
5,15
5,30
4,85

2 aastat
4,25
5,00
4,16
4,15
4,90
4,90
4,80
5,25
5,40
4,85

3 aastat
4,20
4,75
4,20
4,15
5,30
5,50
4,85

min summa
1000/5000(4)
1000/3000(4)
2000*
3000
1000
100 000
5000
10 000
5000
5000
100 000
5000

tähtajaline hoius %, EUR
1 aasta
4,35
4,60
4,80
4,30
4,45
4,50
5,50
5,50
4,90

min summa
200 USD(4)
200 USD
266 USD
100 USD
300 USD
780 USD
500 USD
300 USD

1 kuu
3,75
4,10
3,65
3,75
4,00
4,40
4,45
3,90

2 kuud
3,85
4,20
3,68
3,80
4,20
4,45
4,50
-

3 kuud
3,90
4,40
3,70
3,53
3,80
4,40
4,50
4,55
3,95

6 kuud
3,90
4,45
3,76
3,62
3,90
4,40
4,60
4,65
4,00

9 kuud
4,00
4,45
3,82
3,75
4,00
4,30
4,95
4,95
-

1 aasta
4,00
4,50
3,90
3,90
4,05
4,30
5,10
5,15
4,15

min summa
200 EUR(4)
200 EUR
192 EUR
65 EUR
320 EUR
640 EUR
350 EUR
300 EUR

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad * maks 24 999 EEKi ** juriidiline isik (3) personaalpang. klientidele (4) kontoris (5) intressimakse hoiustamisperioodi lõpus (6) internetipanga tähtajalistele hoiustele (7) päevalõpu kontojäägilt

Börsikaubad

11.10

Kütused Rotterdami sadamates (CIF), USD/t
Nafta*
Kerge kütteõli
Masuut
Bensiin
Diislikütus

79,32
684,75-687,25
380–384
708–712
713,75–716,25

*Brenti segu Londoni rahvusvahelisel naftabörsil
Allikas: Bloomberg

Aid
i

K

al
us
lav
He
l

ka globaalsel majanduskasvu
aeglustumisel.
Uudisteagentuuride teatel
alandab IMF maailma majanduse kasvuprognoosi varasemalt 5,2 protsendilt 4,8 protsendile.
Nafta hind kerkis eile Londonis 0,8 protsenti ja oli 79,15
dollarini barreli eest.
Tõnis Oja

Eesti Panga kursid

jooksev hoius %
pank

ööpäevas, mis on 320 000 võrra väiksem number, kui agentuur varem ennustas.
“Põhjuseks on peamiselt
asenduste otsimine, põhiliselt
gaas naftasaaduste asemel,”
lausus Reutersile IEA naftatööstuse ja -turu osakonna
juht Lawrence Eagles.
Tema sõnul on oma osa
nõudluse kasvu aeglustumisel

Värvilised metallid, USD/t 10. okt. seisuga
Alumiinium
Nikkel
Plii
Tina
Tsink
Vask

ost
2398,0
30800,0
3970,0
16000,0
3050,5
8135,0

müük
2398,5
30805,0
3975,0
16050,0
3051,0
8135,5

Väärismetallid, USD tr.oz
Kuld
Hõbe
Plaatina
Pallaadium
1 tr.oz=31,105 g, Londoni fiksingud

Kohv, 10. oktoobri seisuga
749,00
13,6700
1394,00
378,00

Arabica (USc)/lb
Robusta (USD/t)

137,25
2010,00

1 LB = 453,59 g; LIFFE, CSCE

Suhkur
valge suhkur(USD/t)
toorsuhkur (USc/lb)

274,20
9,79

1 LB = 453,59 g; LIFFE, CSCE

11.10

valuuta

tähis

EEK

Bulgaaria lev
Euro
Leedu litt
Läti latt
Norra kroon
Poola zlott
Rootsi kroon

BGN
EUR
LTL
LVL
NOK
PLN
SEK

7,998990
15,646600
4,531570
22,222600
2,039190
4,177340
1,716720

valuuta
Suurbritannia nael
Šveitsi frank
Taani kroon
Tšehhi kroon
Ukraina grivna
USA dollar
Venemaa rubla

tähis

EEK

GBP
CHF
DKK
CZK
UAH
USD
RUB

22,472900
9,343750
2,099600
0,569047
2,192400
11,010200
0,442180

Arvelduskonto ja reservhoiuse intressid
% päevasaldolt
Nordea Pank
arvelduskonto, eraisikud
kuni 50 000 EEK
50 000–250 000 EEK
üle 250 000 EEK
reservhoius, eraisikud
kuni 50 000 EEK/kuni 3196 EUR
50 000–250 000 EEK/3196–15 978 EUR
üle 250 000 EEK/üle 15 978 EUR

klient

hõbeklient

kuldklient

0,15
0,25
0,45

0,30
0,50
0,85

0,60
1,00
1,70

3,95/3,45
4,05/3,55
4,15/3,65

4,25/3,75
4,35/3,85
4,45/3,95

4,55/4,05
4,65/4,15
4,75/4,25

Pankade ülekandekursid
Parex Pank
ost
müük

RUB
0,4406
0,4450

LTL
4,5181
4,5453

11.10
LVL
22,1620
22,2950

USD
11,0007
11,0780

EUR
15,6466
15,6466

SEK
1,7108
1,7211

Pankade kontaktandmed
SEB Eesti Ühispank Tornimäe 2,
Tallinn, tel 665 5100
Hansapank Liivalaia 8, Tallinn, tel 631 0310,
faks 631 0410
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0900, faks 661 6037
Tallinna Äripank Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8088, faks 668 8089
Nordea Pank Hobujaama 4, Tallinn,
tel 628 3300, faks 628 3201
e-post: tallinn@nordea.com, www.nordea.ee
Sampo Pank Narva mnt 11, Tallinn,

tel (24h) 680 0800, e-post: info@sampopank.ee,
www.sampo.ee
SBM Pank Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
Parex Pank Roosikrantsi 2, Tallinn, tel 770 0000,
faks 770 0001, e-post: parex@parex.ee
Balti Investeeringute Grupi Pank
Rüütli 23, Tartu, tel 668 1888, faks 737 7581,
e-post: big@big.ee, www.hoius.big.ee
DnB NORD Pank Tartu mnt 10, Tallinn, tel 686
8500, faks 686 8501, e-post: info@dnbnord.ee,
www.dnbnord.ee

Lõksud erisoodustustustes,
autohüvitises ja lähetuses

m

23. oktoobril Tallinnas Radisson SASi hotellis

ut
Pikmets

Rann

o

T
g
in

as
Ma r

ko

• Millele pöörata tähelepanu lähetuste hüvitiste
maksustamisel ja vormistamisel?
KPMG Baltics ASi maksukonsultant Aidi Kallavus
• Millele pöörata tähelepanu tööandja sõiduauto
kasutamise maksustamisel ja vormistamisel?
Advokaadibüroo Paul Varul ASi vandeadvokaat
Helmut Pikmets

Sa

• Millele pöörata tähelepanu isikliku sõiduauto
kasutamise maksustamisel ja vormistamisel?
Ernst & Young Baltic ASi maksukonsultant
Ranno Tingas

ag

• Kingituste, vastuvõtu- ja koolituskulude
maksustamine
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant
Marko Saag
U
a
rm

s Võimre

• Toitlustamise ja ametiriietega seotud maksustamine
BDO Eesti ASi maksunõustaja Urmas Võimre
Kutsume Teid registreeruma kohe, sest kuni 16.10.2007 kehtib soodushind 2792 krooni (km-ga 3294,50 kr). Registreerides samaaegselt
ühest ettevõttest mitu inimest, kehtib lisasoodustus 10%. Hiljem registreerujatele hind 3490 krooni (km-ga 4118,20 kr). Hind sisaldab seminari
materjale, hommikukohvi, lõunasööki ja kohvipausi. Info ja registreerimine telefonil 667 0237 või veebiaadressil www.aripaev.ee/seminar

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

TSITAAT

1993.

aastal ehk mitu head aastat enne reguleeritud Tallinna börsi
käivitumist leidis Villu Zirnaski tööga teenitud raha koha siinsete pioneeride veetavates Eestisse ja Lätisse investeerinud fondides.



TOOMASE MILJON

Ma olen rohkem
makromajanduse
näitajaid jälgiv tüüp. See
pakub rohkem huvi.
Villu Zirnask,
vabakutseline ajakirjanik, väikeinvestor

2 824 003 kr

mln kroonides

10.10.2007

Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane,
kelle käsutuses on miljon krooni reaalset raha,
2,95 mida hakati alates 2002. a algusest Äripäeva
börsitoimetuses aktsiaturgudele investeerima.

2,45
1,95
1,45
0,95
02.01.02

10.10.

VÕRDLUS
Põhilised huvid idas

 Villu Zirnaski aktsiainvesteeringute jaotus, %

Baltimaad
4
LadinaAmeerika
12

Kesk- ja IdaEuroopa
28

Põhjamaad
12
LääneEuroopa
12

Aasia
24
Venemaa ja
Kesk-Aasia
12

Allikas: Villu Zirnask

NUMBER

70%

on aastaga kasvanud Villu
Zirnaski parim, Aasiasse tehtud investeering.



Villu Zirnaski sõnul võiks ta
praegu olla rahalises mõttes
palju rikkam, kui oleks seiklustesse paigutatud summad aktsiaturule suunanud. Aga ta ei
kahetse midagi. Foto: Maris Ojasuu



Kaugemalt saab rohkem –
nii raha kui ka emotsioone

Villu Zirnask üritab väärtpaberite ostud ajastada segastele aegadele
Tarvo Vaarmets
tarvo.vaarmets@aripaev.ee

On aeg enne Tallinna börsi
ja on aeg pärast seda. Ja on
eestlasi, kes alustasid investeerimisega enne siinse
reguleeritud turu loomist.
Üks neist on vabakutseline
ajakirjanik ja seikleja Villu
Zirnask, kelle nüüdsed investeeringud on rännanud
sama kaugele kui ta ise.
Stockholmi Ülikooli majandusmagister Zirnask tegi
oma esimese rahapaigutuse
1993. aastal eestlastest entusiastide juhitud Broker Balticu fondidesse.
“Sellega läks enam-vähem
edukalt, kuigi nemad pidid
ka poe lõpuks kinni panema,”

meenutab mitme majandusajakirja toimetaja Zirnask. Tol
hallil ajal, mil enamik eestlasi
harjumusest ise veel kartulit
kasvatas ja investeerimisest sisuliselt kuulnudki polnud, lootis Zirnask kenakest tootlust
tänaseks unustatud Eesti Börside Investeerimisfondist.
Kuigi teoreetiliselt oleks
võinud teenida kotitäie präänikuid, tulid fondi maksejõuetuse tõttu hoopis esimesed vitsad.

Börsikrahh läks õnnelikul
kombel mööda
“Põhisumma ei olnud suur,
kaotus oli pigem psühholoogiline,” nendib vandersellist
väikeinvestor. Edasi liikus
Zirnaski tööga teenitud raha igasugustesse aktsiatesse,
mida alates 1996. aastast sai

soetada juba Tallinna börsilt.
Juhtus aga nii, et kümmekond
kuud enne 1997. aasta börsikrahhi müüs mees kõik aktsiad maha. Küll mitte niivõrd
prohvetlike võimete, kuivõrd
korteriostu finantseerimise
vajaduse tõttu. Suur kaotus
läks Zirnaskist mööda. Seejärel tekkis aga jälle vaba raha,
mis oma koha börsil leidis.
Paljude finantsraamatute autor Zirnask ütles, et siiani on ta
isiklik eelarve olnud alati ülejäägis, mistõttu ongi investeerimiseks raha jätkunud. Igakuist kindlat summat ta väärtpaberitesse ei suuna – summa
sõltub pigem olukorrast.
Enne börsi elavnemist 2000.
aastate alguses soetas ta erinevate Eesti ettevõtete aktsiaid,
mille hulgast säravaimaks osutus Hansapank.

“Kuigi ma aasta peale ei ole
kõigile investeeringutele tootlust ümber arvestanud, võib
öelda, et laias laastus oli see
parim investeering,” märkis
Zirnask, kes esialgsest miinusest hoolimata pangaaktsiaid
osade kaupa juurde ostis.

Aktsiate asemel liikus üha
enam raha fondidesse
Siis toimus Zirnaski fookuses
muutus – kohalike pankade vahendatavate fondide valik paranes ja mehe raha voolas ühe
enam professionaalide juhitud
väärtpaberitesse. Praegu teenivad peremehele raha investeeringud näiteks Kesk- ja IdaEuroopas, Aasias või ka Ladina-Ameerikas. Viimase aasta
fondide tootlused on jäänud
6–70 protsendi vahele.
“Olen rohkem makroma-

jandusnäitajaid jälgiv tüüp.
See pakub rohkem huvi,” põhjendab Zirnask oma fondilembust. Eelkõige keskendub
ta kiiresti arenevatele poliitiliselt stabiilsetele piirkondadele. Pealegi nõuaks aktsiad
konkurentsis püsimiseks tema arvates päevas vähemalt
tund või kaks.
“Selle aja isegi võib-olla
leiaks, aga millegi muu arvel.
Pigem teen seda muud,” ütles
mees, kelle matkad, muuhulgas ka jalgrattal, on kulgenud
läbi mitme riigi Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas. Rännakuid ta investeerimisega ei
seo, kuigi tunnistab, et huvi
kaugete paikade vastu nähtub
mõlemal juhul.
“Sealt võib ebaratsionaalsust sisse tungida. Reisihuvilisena tunnen kauge piirkon-

na vastu rohkem huvi kui investeerimise mõttes mõistlik
oleks,” mõtiskles mees. Ta lisas, et näiteks Vietnamis seigeldes sai ta küll kinnitust, et
regiooni pandud raha on õiges kohas.
Konkreetset hoidmisperioodi Zirnask enne investeerimist paika ei pane, kuid tõdeb,
et erakorraliste rahavajaduste
puudumisel võiks horisont olla siiski viis kuni kümme aastat. Õnnestunud rahapaigutuste kasumeid ta välja ei võta,
vaid suunab need taas turule.
Kui suureks mitmel moel maailmaränduri Zirnaski portfell
juba kosunud on, jätab ta enda teada.
“Nii suur veel ei ole, et saaks
puhtalt oma investeeringute
juhtimisele pühenduda ja sellest elatuda,” märkis ta vaid.

Äripäev 12. oktoober 2007

toimetaja Ardo Kalda, tel 667 0141, e-post ardo.kalda@aripaev.ee
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UUDIS

Honda näitab Tokyos
CR-Zd

CR-Z seisab hea selle eest, et
oleks tore sõita väikse keskklassi autoga, mis ei tõmba
loodusel hinge kinni ega
trambi rohelist keskkonda jalge alla.
Agressiivselt suur esiosa ja suured 19tollised
veljed peaks rääkima ai-

| uued mudelid | müük | hooldus |

nult üht – sõidumõnu.
Kontseptautole kohaselt põhinevad esituled LED-tehnoloogial.
Interjööri disainis on rõhku
pandud sportlikkusele. Püütud on tekitada ka ruumikust
ja õhulisuse tunnet.
Autot ostma minna ei ole veel
mõtet, sest tegemist on alles
väga toore kontseptautoga.
Kas sellest ka kunagi midagi
tootmisliinile jõuab, ei tea.

Disain võidutseb praktilisuse


Ardo Kalda, Türgi, toimetaja

O

pel Astra on lõpuks
saadaval ka sedaanversioonina. Disain on
igati õnnestunud, norida võib
vaid praktilisuse kallal.
Disain, mille üle sakslased
väga uhked olid, on tõepoolest õnnestunud – tavalisele
luukpärale tagumiku külgepookimine on igati korda läinud. Seda ei saa öelda päris
mitme konkurendi sarnase
ürituse kohta.
Autot küljepealt vaadates
tuleb millegipärast meelde
Volvo ja see pole üldse paha –
viimane on disaini poolest vägagi kena auto.

Sisu tekitab peale vaadates
samu tundeid, mis välimuski – ilus, väga viisakas ja rahulik disain, mis silma ei häiri, vaid pigem paitab. Istuda
on igati mugav ja rooli saab
istmega kooskõlas endale väga hästi paika sättida. Käigukang on paraku nagu eelmiselgi mudelil paigaldatud rumala loogika järgi roolist võimalikult kaugele ja tehtud lühike nagu teelusikas.
Pakutakse ka käetuge, mida manuaalkäigukastiga versiooni ostjale eriti ei soovitaks, sest see on pigem jalus,
õigemini – kätel ees.
Rõõmustada võivad tagaistujad, kellele on jäetud igati palju jalaruumi – kas või
mustlasmaadluse pidamiseks.
Uhkelt demonstreeriti ka tagumisi uksi ja ukseava omadusi. Tagaukse kaudu
saab kiirelt sisse-välja lupsata
ka tavalisest pikem inimene.
Tegelikult väga hea omadus
nende jaoks, kes plaanivad
autot taksona kasutada – talvel hoitakse hulk kütet sellega kokku, et auto ei lähe külmaks, kui klient ukseaugus
ukerdab.

Jõuame hea ja halva kohtumispunktini, milleks on seesama lisatud pagasiruum.
See on nii suur, et sinna võiks
korraga terve lennukijagu pagasit mahutada. Seda muide
nii pikuti kui ka laiuti. Pagasiruumi suurust demonstreeriti sellega, et autosse oli pandud hulgaliselt golfikotte.
Eestlasele paraku kasutu
näide. Meie tahame ikka televiisoreid või lapsevankreid ju
vedada. Nende transportimi-



Sabaosa disain on igati õnnestunud, meenutades külgvaates natuke Volvot.

TASUB TEADA

MIS ON MIS

KONKURENDID

Opel Astra Sedaan

Opel Astra Sedaan

Toyota Corolla

Plussid
 väga õnnestunud disain
väljast ja seest
 pagasiruumi maht
 hind
 sõiduomadused
Miinused
 tagaluugi laadimisava väike
 mootorid nigelavõitu



mootor: 1,6-liitrine bensiinimootor
 võimsus: 115 hj
 pöördemoment: 155 Nm
 kiirendus 0–100 km/h:
11,7s
 tippkiirus: 191 km/h



Kütusekulu 100 km kohta
linnas: 8,8 l
 maanteel: 5,3 l
 kombineeritud: 6,6 l


NUMBER

230 534
Suur pagasiruum mahutab palju, kuid pagasiruumi ava on liialt
väike suurte asjade laadimiseks.



seks tuleb siiski universaalkerega Astra soetada – pagasiruum on suur küll, kuid laadimisavaus on väike kui laskeava. Midagi suuremat sealt
sisse ei topi. Küsimusele, kuis
siis nii, vastati, et laadimisava toodi ohvriks disainile,
mis oli antud auto juures olulisem. Paraku!
Sõita on selle autoga üsna hea. Tagasild on pehme,
mis kiirel mägiteel pole just
parim omadus, kuid muutub
selleks kindlasti meie teedel –
kõik siseelundid jäävad ka

sõidu lõpuks omale kohale.
Rool on väga tundlik ja annab
juhile piisavalt tagasisidet, tekitades auto juhtimisel ka pisut emotsioone.
Mootori ja käigukasti
kombinatsioone on neli: diisel-manuaal, kaks bensiinimootoriga manuaali ja üks
automaat.

Lähiajal on valikusse lisandumas ka 1,7-liitrine diiselmootor – viimane peaks olema ka parim valik.
1,3-liitrine diiselmootor

krooni maksab uus
Opel Astra sedaan.



hiilgab hea kütusekulu näitajaga, kuid seal ka jutt lõppeb. Hea valik firmale kulude kokkuhoiuks, kuid inimene, kes sellega töötama peab,
head tunnetust ega tihtipeale ka möödasõite endale lubada ei saa.
Parimaks valikuks praegu
näib olevat 1,6-liitrine bensiinimootor, mis suudab natuke
ka pöörete algfaasis autot liigutada. Suurem mootor töötab põhjapööretel hästi, kuid
kipub madalamas otsas liialt
toss olema.

Mõõdud:
pikkus: 4587 mm
 laius: 2033 mm
 kõrgus: 1458 mm
 hind: alates 230 534 kr

mootor:
1,4 VVT-i bensiinimootor
 võimsus: 97 hj
 pöördemoment: 130 Nm
 kiirendus 0–100 km/h:
13 s
 tippkiirus: 170 km/h
Kütusekulu 100 km kohta
linnas: 8,6 l
 maanteel: 5,7 l
 kombineeritud: 6,7 l


Mõõdud
pikkus: 4540 mm
 laius: 1760 mm
 kõrgus: 1470 mm
 hind: alates 240 500 kr





Allikas: Opel

Allikas: Toyota

OÜ Kertana

AUTOVÄRVIMISE
keemia ja seadmed
Info ja tellimused
www.kertana.ee

toimetaja Ardo Kalda, tel 667 0141, e-post ardo.kalda@aripaev.ee
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Mitu hobujõudu on Volkswagen
Golf GTI-l?
Igal nädalal loosib
Äripäev autoveebi lugejate
vahel välja auhinna.
 Eelmise nädala auhinnamängu vastus: KIA cee’di ga

üle

rantii on seitse aastat. Auhinna võitis Indrek Jakobson.
Palju õnne!
 Järgmisel nädalal läheb
loosi moodne Volkswagen

Golf GTI jope.
Võitja avalikustatakse
Äripäeva paberlehes ja
veebis 19.10.07.

Konkurss Äripäeva lugejad saavad hääletada rahvaautot

Kasutatud autode
hinnatõus jätkub

S

ügis on toonud kasutatud autode turule
laia valiku. Autoturg
väljendab meie eelistusi ja
võimalusi, läbides koos riigi
ja elanikkonna rikkuse kasvuga ka oma muutused. Igamehe auto tiitlit on aastate
jooksul vahetatud pidevalt.
Viimaks on saabunud
olukord, kus kasutatud autode turu on vallutanud rahvaautod – Volkswageni toodang. Loomulikult on need
Passati ja Golfi erinevad mudelid erinevatest aastatest.
Rahvaauto edumaa on pisike järgmiste võrdsete ees –
BMW ja Audi. Võib lisada,
et eestimaalaste maitse on
hea, aga ka kallis, sest järgneb Mercedes, alles seejärel
Ford ning sellest tahapoole jääb Opel. Edasi leiab autoturult muu 82 margi sõidukeid.

mootor:
1,6 bensiinimootor
 võimsus: 102 hj
 pöördemoment: 148 Nm
 kiirendus 0–100 km/h:
12,2 s
 tippkiirus: 186 km/h


Kütusekulu 100 km kohta
linnas: 9,9 l
 maanteel: 6,0 l
 kombineeritud: 7,4 l


Mõõdud
pikkus: 4554 mm
 laius: 1781 mm
 kõrgus: 1459 mm
 hind: alates 271 900 kr


Allikas: Volkswagen

Kasutatud autode
turuosad Eestis

United Motors
Paldiski mnt 108, Tallinn
Tel 659 3721, 659 3728,
50 15 553, 52 61 535
Avatud
E–R 9–18, L 10–15
www.bmw.ee
bmw@bmw.ee

A

BMW 118iA Advantage
2,0 R4 95 kW 2006 automaat, kuldne
met., luukpära (5 ust), kliimaautomaatika, roolivõimendi, kesklukustus puldiga, ABS-pidurid, 6 turvapatja, immobil.,
signal., lisapidurituli, DTC-stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll,
külglibisemisvastane seade, turvavööde
eelpingutid esiistmetel, udutuled, tulede
korrektor, tehn. kontrollitud, demoauto,
hind uuena 448 016 kr, 28 000 km, liisinguvõimalus. Hind 359 000 kr

S

U

Igal aastal valib Eesti autoajakirjanikest koosnev žürii
Eesti aasta auto. Enne põhivalimisi on ka eelhääletusvoor, kus selgitatakse
välja kuus finalisti.

 osakaal protsentides

82 muud
marki 45

Volkswagen
11
BMW 10

Tänaseks on kuuik selgunud. Suuri üllatajaid nimekirjas pole, kõik möödunud aasta

Audi 10
Opel 6

Mercedes
Benz 9

Ford 8

FINALISTID

parimad on seal sees. Toyota
puhul võib esialgu tunduda, et
tegemist on kahe autoga, kuid
finaalis esinevad ühele põhjale ehitatud ning koos esitletud
Auris ja Corolla ühe autona.
Aasta auto valimised on kogu
Eesti automeedia ühisettevõtmine, mida korraldab ajakiri
Tehnikamaailm.

Aasta auto valimise raames valitakse ka rahvaauto,
kus kõik saavad hääletada enda lemmiku poolt kuue finalisti seast. Sel aastal saavad kaasa lüüa ka Äripäeva lugejad ja
alates 16. oktoobrist on võimalik www.ap3.ee leheküljel oma
lemmiku poolt hääl anda.
Ardo Kalda

Aasta Auto 2007

Allikas: Brani Instituut

autod veelgi odavamaks lähevad – talvekuud. Langevad hinnad peaksid peibutama rohkem ostjaid autosid
vaatama.
Üks asi on sesoonne hinnakiri, mida mõjutavad
hooaeg ja ka auto pidev vananemine, kuni saab täis tema üks vanuse aasta ja ta
avalikult odavamaks tunnistatakse. Teine aspekt on
selles, et sügisene langus
maskeerib kasutatud autode turul valitsevat üldisemat
hinna tõusutrendi.

tode ostu ainuke argument
pole hind, ka kõik muu sinna juurde kuuluv saab aina
suurema tähtsuse.
Peale autode enda konstruktsiooni ja hea remonditavuse mängib järjest enam
rolli ka ostu sooritamise
mugavus, lihtne liisimine,
hea hinnaga kasko.
Muidugi kummitab iga
kasutatud auto ostu puhul soov hobuse suhu vaadata, sest ost kätkeb tehnilist riski. On võimalik, et hiljem hakkab tasapisi selguma kalleid vigu ja me saame teada miks just see auto teistest samasugustest
oli paari tuhande võrra odavam.
Sügiskuud kolmandas
kvartalis toovad kaasa autode hinna languse. Suve lõpus on ostjate huvi olnud
mõnda aega mujal ning samas on lähenemas aeg, kus

K

Aasta Auto 2007 kuus
finalisti selgunud

STATISTIKA

Selline järjestus on kindel märk, et kasutatud au-

Volkswagen Jetta

Nissan avas supersportauto GT-Ri kodulehe, kus leidub
auto kohta ammendav teave,
sealhulgas värskeimad uudised, tehnilised kirjeldused ja
müügipunktid.
Nissan GT-Ri koduleht on jaotatud regioonideks. Euroo-



Müük Müüduim on Volkswagen

Fotod: Ardo Kalda

Nissan avas GT-Ri
veebilehe

pa entusiastidele avaneb
leht GT-Ri tootemärgi ajaloo
ning kuulsate Nissani mudelite, mis seda viimastel aastakümnetel edasi on kandnud,
tutvustamisega. Uudiseid ja
muid korrapäraseid teateid
avaldatakse leheküljel www.
gtrnissan.com järgmistel nädalatel ja kuudel, nii et Nissani sportauto uued ja vanad fännid saavad olla kursis
kampaania käiguga.



Honda CR-V



Toyota Auris/Corolla



Ford Mondeo



MB C-klass



Fiat Bravo



Kia cee’d

Kasutatud autode hinnad
tõusevad tasapisi eelmise
aasta lõpust alates. Sel aastal on keskmine hinnatõus
ulatunud 10 protsendini,
mida ei ole murdnud ka selle sügise sesoonne hinnalangus.
Aastavahetus põhjustab
kasutatud autode hindades
ebaloogilisusi, sest vanuseaastast johtuv hinnalangus
jõuab kohale hilinemisega.
Uue aasta esimese kvartali lõpuks on teada, mis
hindadega me autosid ostame.
Rein Reinpõld, Brani Instituut

T

A

BMW 525d Touring
2,5 R6 130 kW 2007 automaat, tumehall
met., universaal (5 ust), kliimaautomaatika, roolivõimendi, kesklukustus puldiga, ABS-pidurid, 6 turvapatja, immobil.,
signal. mahuanduriga, lisapidurituli, DSCstabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll,
veojõukontroll, külglibisemisvastane seade, vihmasensor, udutuled (ees, taga),
United Motorsi demosõiduk, tehn. kontrollitud, hind uuena 761 495 kr, 20 000 km,
liisinguvõimalus. Hind 619 000 kr

T

U

D

A

BMW 525iA
2,5 R6 141 kW 2005 automaat, hõbedane
met., sedaan (4 ust), kliimaautomaatika,
Active Steering roolivõimendi, kesklukustus puldiga, ABS-pidurid, 6 turvapatja,
lisaimmobilisaator, signal. mahuanduriga, lisapidurituli, DTC-stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll,
külglibisemisvastane seade, turvavööde
eelpingutid esiistmetel, vihmasensor,
Eestist uuena ostetud, tehn. kontrollitud,
38 000 km. Hind 459 000 kr

U

T

O
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BMW 650Ci
V8 270 kW 2007 automaat, must met.,
kupee (2 ust), kliimaautomaatika, roolivõimendi, kesklukustus puldiga, ABSpidurid, 6 turvapatja, immobil., signal.
mahuanduriga, lisapidurituli, DTC-stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, külglibisemisvastane seade,
turvavööde eelpingutid esiistmetel, vihmasensor, udutuled, tehn. kontrollitud,
hind uuena 1 493 000 kr, 4800 km, liisinguvõimalus. Hind 1 226 020 kr

E

M

Ü

Ü

Volkswagen Touareg
3,0 V6 165 kW 2005 automaat, hall met.,
5 ust, kliimaautomaatika, roolivõimendi,
kesklukustus puldiga, ABS-pidurid, 6
turvapatja, immobil., signal. mahuanduriga, lisapidurituli, ESP-stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll,
külglibisemisvastane seade, turvavööde
eelpingutid esiistmetel, mägipidur, udutuled (tagumised), Eestist uuena ostetud,
1 omanik, tehn. kontrollitud, 70 000 km,
liisinguvõimalus. Hind 539 000 kr

K

Honda Accord Tourer Limited
2,0 R4 114 kW 2006, tumesinine met.,
universaal (5 ust), kliimaautomaatika,
roolivõimendi, kesklukustus puldiga,
ABS-pidurid, 6 turvapatja, immobil.,
signal. mahuanduriga, lisapidurituli, pidurdusjõukontroll, turvavööde eelpingutid esiistmetel, vihmasensor, udutuled
(esimesed, tagumised), tulede korrektor,
Eestist uuena ostetud, 1 omanik, tehn.
kontrollitud, garantii, 45 000 km, liisinguvõimalus. Hind 279 000 kr

Mercedes-Benz ML 320CDi
3,0 V6 165 kW 2006 automaat, hõbedane
met., 5 ust, kliimaautomaatika, roolivõimendi, kesklukustus puldiga, ABS-pidurid, 8 turvapatja, immobil., signal. mahuanduriga, lisapidurituli, ESP-stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, külglibisemisvastane seade, turvavööde eelpingutid esiistmetel, vihmasensor, Eestist uuena ostetud, 1 omanik, tehn.
kontrollitud, 61 000 km, liisinguvõimalus.

Hind 779 000 kr

Äripäev 12. oktoober 2007

reklaamitoimetaja Aire Simonlatser tel 667 0163, reklaamimüügi projektijuht Asso Laido tel 667 0072
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Pilt on illustreeriva tähendusega.

Pilt on illustreeriva tähendusega.

Hummer H2

Hummer H3 Alpha

Hind 1 150 000 kr

Hind 819 000 kr

5,3L
Keskmine kütusekulu 15l/100km
CO2 pääst 375g/km

6,2 L V8
Keskmine kütusekulu 17,8 l / 100 km
CO2 pääst 385 g/km

S!

S!
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Pilt on illustreeriva tähendusega.

Chevrolet Tahoe LT2

Pilt on illustreeriva tähendusega.

GMC Acadia SLT-2

keskmine kütusekulu 14 l / 100 km
CO2 pääst 360g/km

Keskmine kütusekulu 9–14 l / 100 km
CO2 pääst 349 g/km

Hind 779 000 kr

Hind 797 000 kr
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Pilt on illustreeriva tähendusega.

Pilt on illustreeriva tähendusega.

Gemballa GT 550 Premium Edition

Gemballa GT400 Avalanche

Keskmine kütusekulu 16 l / 100 km
CO2 pääst 325g/km

Keskmine kütusekulu 14 l / 100 km
CO2 pääst 300 g/km

Hind 2 200 000 kr

Hind al 3 500 000 kr

!

S
UU

Pilt on illustreeriva tähendusega.

Wiesmann GT

4,8 l
Keskmine kütusekulu 12 l / 100 km
CO2 pääst 325 g/km

Hind al 2 000 000 kr

reklaamitoimetaja Aire Simonlatser tel 667 0163, reklaamimüügi projektijuht Asso Laido tel 667 0072
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AUTO 27
Keskmine kütusekulu 11,3 l/100 km. CO2 245 g/km.

al. 440 000.AMEERIKA FORD MUSTANG
www.ameerikaauto.ee
Tel 699 9229

GARANTII, HOOLDUS, VARUOSAD, LISAVARUSTUS, TEHNOÜLEVAATUS

Eesti turule jõudis uus
Euroopa müügihitt –

Fiat Bravo.

Uus Fiat Bravo on tehniliste lahenduste poolest Euroopa
kõige kaasaegseim linnaauto.
Ainukese keskklassi autode tootjana pakub Fiat süsteemi
“Blue & Me”, mis võimaldab autosalongis iPodi, teiste
MP3-mängijate dokkimist jm.
Bravol on maksimaalsed viis tärni EuroNCAP turvatestis.
Luukpäraga Bravo on saadaval ainult viieukselise kerevariandiga. Hind alates 215 000 krooni.

Lisainfo www.fiat.ee

Uus ISUZU TURQUOISE Q-BUS
31 on oma 27 reisijakohaga avar
ja mugav reisimiseks. Veetleva
moodsa disainiga välimus koos
mahuka 4 m³ pakiruumiga on
leidnud paljude reisihuviliste
heakskiidu.
Efektiivne WEBASTO konvektorküte koos õhukonditsioneeri,
klaaspakettide ja õhkvedrustusega tagab reisijate maksimaalse
mugavuse.
TURQUOISE bussil on töökindel
ja säästlik 190 hj Euro 4 Turbo Diisel mootor ja turvalised ning võimekad ABS-ASR õhkpidurid.

ISUZU TURQUOISE
Q-BUS 31

OÜ Renneks Kaubandus
Suur-Sõjamäe 36, Tallinn
tel 646 5140
www.renneks.ee

Hea juhi autosalong

Tehtud tööd: põhjalik pesu, poleerimine, vahatamine,
mootoratta talveks ettevalmistamine
AUTOPLUS EESTI OÜ Järve keskus, Pärnu mnt 238, Tallin

broneeri tel 614 0390

www.autoplus.ee

Reklaami projektijuhid
Rutmar Lohu tel 667 0071
rutmar.lohu@aripaev.ee
Asso Laido tel 667 0072
asso.laido@aripaev.ee

Ilmub 20. novembril
Tehnikaajakiri

MURETU AUTOREISI TAGAB KAASAEGNE NAVIGATSIOONISEADE!
Eestikeelne menüü ja hääljuhendamine!
Huvipunktid kõikjal Euroopas! 3D-vaade!
Suur valik erinevaid
navigatsiooniseadmeid.

Garmin, Becker, TomTom ja Sikura

Hinnad alates 3900 kr.

IT•KODUTEHNIKA•FOTO/VIDEO•AUTO/MOTO•TESTID

Tule ja vali endale sobivaim!

Sisaldab Eesti kaarti !

Äripäev 12. oktoober 2007

reklaamitoimetaja Sven Ulmand, tel 667 0161, e-post reklaam@aripaev.ee
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Peaga
töötaja

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis läbipaistvaim ettevõtluskeskkond maailmas.

Otsime Äripäeva majandusportaali aripaev.ee
spioonihingega

online-ajakirjanikku

Peaga
töötaja

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis läbipaistvaim ettevõtluskeskkond maailmas.

Äripäev otsib reklaamiosakonda

projektijuhti
Tööülesanded:
• reklaami müük veebilehele www.aripaev.ee

Tööülesanded:
• nuhkida välja saladusi
• kirjutada ja toimetada artikleid
• suhelda Eesti ärieliidiga
• osaleda uute projektide loomisel
Pakume:
• toetavat professionaalset meeskonda
• erialast õpet ning koolitusi Äripäeva
siseakadeemias
• võimalust soodsalt sportida ja vaba aega veeta
• tänapäevast töökeskkonda
• talvist lisapuhkust ning loomingulist puhkust
• võimalust osaleda rahvusvahelistes
internetiprojektides
Ootame:
• huvi internetiajakirjanduse vastu
• eesti keele õigekirja oskust
• vene ja soome keele oskust
• valmidust tempokaks tööks
• süsteemsust ja pealehakkamist
• valmidust tegeleda erinevate ärivaldkondadega

Pakume:
• põhipalka ja motiveerivat tulemuspalka,
palk koos boonustega kuni 50 000 kr
• rõõmsameelseid ja toetavaid töökaaslasi
• väljaõpet ja tasuta koolitusi
• võimalust ülisoodsalt sportida ja vaba aega veeta
• võimalust teha karjääri väärikas Äripäeva
kontsernis
• talvist lisapuhkust
Ootame:
• soovi teha aktiivset müügitööd
• väga head suulist ja kirjalikku eesti keele oskust
• väga head väljendus- ja kuulamisoskust
• kohusetundlikkust
• pingetaluvust
• arvutioskust
Töökoht on Tallinnas.

Tööle saab asuda oktoobri teises pooles.
Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 15. oktoobriks aadressil
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn või malle.heerde@aripaev.ee.
Lisainfo telefonil 667 0170.

Sooviavaldus ja CV märgusõnaga “reklaamimüügi projektijuht” palume saata
12. oktoobrini aadressil Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
või e-postiga malle.heerde@aripaev.ee. Info telefonil 667 0054, Malle Heerde

ÄRIPÄEVA KOOLITUSKESKUS KORRALDAB
17.–18. oktoobril 2007 Tallinnas hotellis Tallink KOOLITUSE:

EDUKAS KLIENDISUHETE
JUHTIMINE
Kuidas kliendisuhete juhtimise abil edu saavutada?
Koolitus
… käsitleb kliendisuhete juhtimist (CM – client management) – kuidas seda
oluliselt paremaks muuta, suurendada kasumlikkust, vältida ohukohti, ning
oma võimalusi paremini ära kasutada;
… annab praktilised juhtimismudelid ja tööriistad, mida saate
kliendisuhete juhtimisel kasutada;
… annab teadmised, kuidas teenida rohkem kasumit – kuidas tunda ära
parimad kliendid praegu ja tulevikus, kuidas määratleda võtmekliendid;
… aitab mõista võtmeklientide tegelikke vajadusi ja ootusi, eristuda
konkurentidest, tegutseda oma võtmeklientidega tulemuslikumalt;
… on suunatud turundus- ja müügijuhtidele ning ettevõttes CMi eest
vastutavatele inimestele turunduse, müügi, teenuste või IT valdkonnas.
Iga osaleja saab koolituse lõpus kaasa Äripäeva turundusraamatu “Lilla lehm”.

Koolitaja on juhtimiskonsultant ja ärinõustaja Indrek Saul.

Koolitaja Indrek Saul

Täpsemat kava vaata aadressil www.aripaev.ee/koolitus
Kahepäevase koolituse hind on 8450 krooni (km-ga 9971 krooni).
Juhul, kui korraga registreerub ühest maksjaettevõttest rohkem kui üks
osaleja, on osalemise hind 10% soodsam.
Info ja registreerimine telefonil 667 0413 või elektronposti aadressil
koolituskeskus@aripaev.ee. NB! Kohtade arv on piiratud.

toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0357, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee
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Ei mul ole aega toitu valida – võib mõnigi töönarkomaan
rehmata. Mis siis veel sportimisest
või puhkamisest rääkida.
Heljo Pikhof, riigikogu sotsiaalkomisjoni
esimees

| liikumine | toitumine | lõõgastus |

Postimees 03.10.2007

L-karnitiin aitab saleneda
Kuuridena
l-karnitiini
tarbimine
tulemuslik
Signe Sillasoo
signe.sillasoo@aripaev.ee

Tavatoiduainetes, spordijookides ja toidulisandites
leiduv l-karnitiin on saleneda soovijate päästerõngas,
aidates füüsilise koormuse
kõrval tõhusamalt kilosid
põletada.
Lisaks kaalu alandavale
efektile on l-karnitiin kasulik
nii südamele, organismi üldisele energiaga varustatusele kui ka diabeedi raviks ning
preventsiooniks.
Eiselt Research OÜ esindaja Robert Noole sõnul on sobilik tarbida nimetatud ainet sisaldavaid jooke ja sööke
iga päev.
“Mõistlik on l-karnitiinil
baseeruvat toodet kasutada ligi 30 minutit enne treeningut,”
kinnitab Nool. Jook või toidulisand jõuab selle ajaga organismi imenduda ja füüsilise koormuse ajal kehasse talletunud
rasvu hakata energiaks ümber töötama.

L-karnitiini rikkaid tooteid
tasub tarbida kuuridena
Nii Nool kui ka Status Clubi
treener Arnold Tokko soovitavad manustada l-karnitiini sisaldavaid lisandeid kuuridena,
sest pikaaegsel tarbimisel kaotavad antud ainet sisaldavad
tooted, nii joogid kui ka toidulisandid, oma mõju.
“Mõistlik on 4–6 nädala
jooksul kasutada 2–4 grammi
l-karnitiini päevas,” kinnitas
Nool ja rõhutas, et aktiivsele
pruukimisele võiks järgneda
paarinädalane faas, mil tooteid ei kasutata. “Selline lähenemine annab taaskasutamisel tuntavama efekti kui pidev
tarbimine, sest puhketsükli
jooksul võõrdub organism tootest,” selgitab ta.

Jooke tuleb tarbida enne
füüsilist koormust
Viga, mida inimesed spetsialistide sõnul sageli teevad, on
l-karnitiini sisaldavate toodete tarbimine valel ajal. “Ajaliselt on parim kasutada tooteid



L-karnitiini sisaldusega spordijoogid on harrastussportlase Kati Roosimaa sõnul abiks treeningujärgsel energia taastamisel.

kas hommikusöögi juurde või
pool tundi enne füüsiliselt aktiivset tegevust – siis ilmnevad tulemused kõige paremini,” kinnitab Tokko.
Sama oluline kui õigel
ajal manustamine on Eiselt
Research OÜ esindaja sõnul
müügilettidel olevatest paljudest toodetest õige valimine.

Tulemusteni viivad ainult
õigesti valitud tooted
“Turul on saadaval erinevad pulbrid, mis sisaldavad
100 grammi toote kohta väga väikesel hulgal l-karnitiini
ning koosnevad suuremas osas
süsivesikutest. Süsivesikud ja
l-karnitiin kui rasvapõletaja
ei sobi aga omavahel absoluutselt, sest süsivesikud kutsu-

vad organismis esile suurenenud insuliini tootmise. Insuliin on aga rasva salvestav hormoon. Nii ei ole l-karnitiinist
kasu, kui soov on toote abil
hoopis rasvu põletada,” selgitas Nool.
L-karnitiini liigset tarbimist ja kahjulikkust tervisele
Noole ning Tokko sõnul kartma ei pea. Organismi tolerants aine suhtes on väga kõrge, ulatudes isegi üle 10 grammi päevas.
“Kuna l-karnitiin on inimorganismisile omane aine, on
selle üledoseerimine peaaegu
võimatu. Pigem on probleem
selles, et tavatoidust saadakse
seda vähe,” tunnistas Tokko ja
lisas, et 3–6 grammi ööpäevas
on täiesti optimaalne kogus.

TASUB TEADA
L -karnitiin
L-karnitiin on keha produtseeritav aminohape, mis soodustab kehakaalu alanemist.
 Organism vajab L-karnitiini
eelkõige täieliku taimetoitluse, erinevate dieetide, kehalise treeningu ja ka haigusest
taastumise korral.
 2500 mg l-karnitiini sisaldava Fat Burneri tarbimine
on mõistlik jagada ühtlaselt
mitmetunnise treeningu peale.
Kasulik on juua natukene
enne trenni, natuke trenni
ajal ja viimane osa võiks jääda pärast treeningut joomiseks.


Foto: Maris Ojasuu

VÕRDLUS
L-karnitiini sisaldavad
tooted alates
üheksast kroonist

 kroonides

Toode
Arctic Slim Line
Fat Burner 1000
Fat Burner 2000
Fat Burner 3000
L-karnitiini pulber
L-karnitiini ampullid

Hind
9
12
18
22
440
570

NUMBER

1000 mg
l-karnitiini suudab keha
omandada ühe tunni jooksul.



I

KOMMENTAAR

siklikult ei suhtu hästi ei
Fat Burnerisse ega ühtegi teise sellisesse jooki.
Minu jaoks on need joogid
liialt keemiat täis. Parema
meelega joon vett.
Väga harva tarbin
Arcticut (Arctic Slim Line –
toim), ent seda ka mitte rasvapõletuseesmärgil, vaid pigem selleks, et mitme trenni vahel natukenegi energiat
saada. Antud toodete võimesse rasva põletada ma samuti ei usu. Kaal alaneb ikka siis, kui süüa tervislikult
ja vähem, kui jõutakse päeva jooksul kulutada, ning tehakse regulaarselt trenni.
Kristel Tamm, treener

Äripäev 12. oktoober 2007

toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0357, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee
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VAHENDAB

Joonatan Allandi

Viisakas
kas ollakse või mitte.

Palun vabandust.
Palu sina ka!

M

a usun, et minu
kodune kasvatus
oli üle keskmise
hea. Avan õrnemale sugupoolele uksi ja arvan end
oskavat õigel ajal naljatamine lõpetada. Küünarnukke söögilauale ei topi.
Viisakusreeglite tundmine ei ava uksi mitte ainult naisterahvastele,
vaid tõenäoliselt ka nende
rakendajatele. Millisele
tööandjale ei meeldiks tugeva käepigistusega ning
rohkete tervituste ja tänudega illustreeritud tööintervjuu?

Ent miks me järgime
neid abstraktseid reegleid? Miks me valime
kombekaks olemise? Inimesed ei seo ju ennast
mõistetamatute asjadega,
mille otstarve neile ähmaseks jääb. Ometigi vabandab valdav enamus
peale aevastamist.
Viisakas kas ollakse
või mitte. Ka skeptikud
ei röhitse naljalt avalikus
kohas, ehkki mõtlevad, et
tegemist on sama loomulik organismi protsessiga
kui hingamine või silmade pilgutamine.
Kuigi olen osavalt
omaks võtnud teatud käitumisreeglid, avastan ennast vahel nimme neid

viisakusi järgimast. See
avaldub vahetul kokkupuutel inimestega, kui automaatne ja teadvustamatu viisakus hakkab mind
justkui kontrollima ning
ma lammutan selle hetke
tükkideks, et mõista, mida ja miks ma teen.

Näiteks pensionäridele ma alati kohta ei paku. Kas kontvõõra seeniori nigel tervis on piisav ettekääne, et mina peale väsitavat koolipäeva enda
õndsa istekoha peaksin
loovutama? Eriti veel kui
mind selle peale tihtipeale ei tänata. Minu žest –
viisakus – on selles olukorras liiga enesestmõistetav, et seda kuidagi tunnustada.

Mõte ebaviisakas olemisest on midagi jaburat. Väärikam on suruda
alla vajadus põhjenduste
järele ning nentida sissekodeeritud kombelisuse
mõjuvõimu. Kuid omaette
kombekas on ka teiste viisakusepüüete märkamine ja hindamine.
Vabandamine ja muud
olmeviisakused on äärmiselt meeldivad, tõepoolest, aga hulga toredam
oleks, kui neile vastataks
võrdse austusega.

STATISTIKA
Tööle aitab hea suhtlemisoskus

 olulisemad omadused/oskused töökoha leidmisel Eesti noorte

jaoks, protsent vastanuist

muud
10

suhtlemis- ja
meeskonnatööoskus
34

ettevõtlusalased
teadmised
10
praktika ja
treeningkursuste
läbimine
22
Allikas: Euroopa Komisjon

võõrkeelte oskus
24
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Oluline pole see, mida
ülikool pakub. Oluline on
see, millise hariduse saavad üliõpilased.

Toomas Hendrik Ilves, president
Postimees 05.10.2007,

Kes sind hommikul
Päev
töövarjuna
Uunos
Signe Sillasoo
signe.sillasoo@aripaev.ee

Vastutusrikas amet Uuno
raadio hommikuprogrammi
saatejuhtide Margus Kiivri
ja Aleksander Otsa töövarjuna pani tõdema, et huvitavamad jutud ja naljad kõlavad ikka eetriväliselt.
Teisipäeva varahommikul
püstitasin isikliku tippmargi –
alustasin tööpäeva kell kuus
hommikul. 5.40 taksoga uute
kolleegide ja töökoha poole
vurades tuvastasin kiirelt varajase ärkamise ja antud ametiga kaasnevad plussid: säästsin ennast varahommikusest
stressirohkest kiirustamisest,
ummikutest ja küünarnukitundest pealinna kaootilises
ühistranspordis.
Kohale jõudes kohtasin varajasele hommikutunnile vaatamata hulka tegusaid inimesi. Töö käis hoogsalt juba Kuku
raadios ja riburadamisi alustasid ka teised jaamad.

Hommikuprogramm algab
tassi kohvi ja muusikaga
Punkt kell kuus läks stuudios põlema punane eetrituli.
Mu uus kolleeg, töövarjutatav,
Margus Kiiver alustas tööpäeva, juhatades sisse saate “Totaalne ärkamine”.
Ligi kümne aastane kogemus raadioeetris ei reetnud
vähimatki närvilisust ja häälevärinat. “Eks väike pinge
on ikka sees, näiteks intervjuusid tehes, aga see on ainult
hea,” tunnistas kogenud raadiohääl.
Amet endast minu jaoks
midagi stressirohket ei kujutanud, pigem vastupidi. Päev
varem ettevalmistatud intervjuud ja vaheklipid tegid hommikuse programmi juhtimise igati sujuvaks. Ka muusikapalade nimekiri, uudised, ilmateade ja naljarubriigid olid
arvutisse varem valmis pandud – kõik toimis nagu kellavärk. Mahlakad kommentaarid, positiivne ja noortepärane töökeskkond ning saatejuhtide lõbus hoiak tõstsid hea tuju pügalaid paari tunni jooksul veelgi.
Ka naerukrampe tekitavate



Saatejuhtide Margus Kiivri (paremal) ja Aleksander Otsa tubli meeskonnatööna toodi kuulajateni nii mõnigi

vendade nirkide meelelahutusuudiste lugemine ei lasknud
lõbusal tujul langeda.
Kahetsusega tõdesin pärast
tööpäeva lõppu, et olen järgmisest päevast taas tavaline raadiokuulaja, kes kõige mahlakamatest eetriväliselt tehtud
naljadest ilma jääb.

Suure osa tööst teeb ära
arvuti
Margus Kiivri sõnul ei ole tööpäevad enam ammu alanud
plaatides surfamise, mängi-

miseks sobivate laulude otsimise ja hunniku ettelugemist
nõudvate paberitega. “Töö tehakse ära arvutiga. Meeletut
playlist’ide printimist ja paberimajandust pole juba pikka aega,” sõnab ta positiivsel
toonil.
Küsimuse peale, millised
on raadiosaatejuhi ameti miinused, ei oska ei Aleksander
Ots ega Margus Kiiver suurt
midagi vastata – neid lihtsalt
pole. “Kahju on vast kõige rohkem sellest, et ära jäävad hom-

mikused kodused kohvijoomised ja lehelugemised,” tunnistas Kiiver.

Varajane ärkamine nädala
sees väljas käia ei lase
Jälgima peab ka enda õhtuseid
tegemisi, nädala sees peol
käimist ja näpuviskamist lubada ei saa. Uneaeg ja varajane
ärkamine nõuavad oma osa.
Mina paraku nii tark polnud ja eeskujulikult esimesel
raadiotööpäevale vastu ei läinud, mistõttu hakkas ka ener-

toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0357, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee
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NOORED 31
KONKURSS
Innovatsioonikonkurss “Idee äss”
ootab võistlustöid
Tallinna Noorsootöö Keskus
koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga ootab konkursile
“Idee äss 2007“ noorte innovaatilisi võistlustöid. Võistlusest on oodatud silmapaistvate, originaalsete ja reaalselt teostatavate ideede-

LOE VEEBIST

KUUPÄEV
ga osa võtma 7–18aastased
noored. Osalejatel on lubatud
esineda mitme tööga. Konkursil osalemiseks on vajalik
eelnev registreerimine. Võistlustööde esitamise tähtaeg
on 31. oktoober.
Lisainfo: www.ideepank.ee

03.03

2008. aastal on võimalus esitada avaldusi, osalemaks programmis Noored Kooli. Lisainfo: www.nooredkooli.ee

ÄP² noorterubriik on üleval ka
veebis. Loe ja kommenteeri!
Ligipääs vaba!



unest äratab?


 www.aripaev.ee/noored/

Seminar Investeerimishuvilistele sügisest oma kool

LHV alustas
investeerimiskooliga
Sellest sügisest koondas
LHV oma seminarid Investeerimiskooli alla. Kõigile seminaridel osalejatele
antakse teadliku investori
diplom.
LHV müügijuhi Kristel
Treieri sõnul on Investeerimiskool mõeldud neile, kes
soovivad end kiirelt kurssi
viia väärtpaberimaailma, selle riskide, ohtude ning võimalustega. “Paistab, et investeerimine on sel aastal trend,”
lisas ta.

Sügisest ohtralt seminare
Investeerimishuvi tõusust annab märku seminaril osalejate kiire kasv. “Juba esimesel
seminaril olime hädas klassiruumide mahutavusega,”
selgitas Treier ning tõdes, et
kaalumisel on lisaseminaride korraldamine.
Edukalt läheb ka Tark Investor OÜ korraldatavatel seminaridel, millega sügisel
jõudsalt alustati.
Infot ja nõu jagatakse nii
algajatele kui ka edasijõudnutele oktoobris, novembris
ja detsembris toimuvatel arvukatel üritustel.
LHV Investeerimiskool
koosneb kuuest Tallinnas

TSITAAT

”

Paistab, et
investeerimine on selle
aasta trend.

Kristel Treier,
LHV müügijuht

LOE VEEBIST
www.lhv.ee/kool
LHV kodulehelt leiab täpsemat infot Investeerimiskooli, erinevate seminaride, uudiste ja investeerimisalaste nõuannete kohta.
 www.tarkinvestor.ee
Tark Investor OÜ kodulehekülg annab infot artiklite ja
seminaride kohta.


peetavast seminarist, mille
raames jagatakse huvilistele
baasteadmisi investeerimisest – mis see on ning miks ja
kuhu tasub investeerida.

Tunnistus teadmiste eest
Seminarideblokk jätkub kevadel, mil keskendutakse
omandatud investeerimisalaste teadmiste arendamise-

KUUPÄEV

18.10

toimub Targa Investori seminar “Parima aktsia otsinguil”



27.11
toimub LHV seminar “Fondide ABC – midagi igale investorile”



27.11
toimub Targa Investori seminar “Kauplemise ABC”



le ja uuendamisele. Seminaride lõpus jagatakse osalejatele
teadliku investori diplom.
Tarkinvestor.ee kodulehel
olev investeerimiskool jagab
huvilistele veebipõhiselt sarnast infot. Tarkuseteri leiab
portaalist investeerimis- ja
kauplemisideede, aktsiaportfellide ja palju muu kohta.
Triin Rebane

Mina ja raha Kuidas majandab noor inimene

Raha küsimine muutub tüütuks
Lilia Alamets plaanib alates oktoobrist kooli kõrvalt tööle minna, sest vanematelt pidevalt raha küsida on neiu sõnul tüütu.

meeleolukas intervjuu. Varjuna sain kuulda ka mahlakaid eetriväliseid jutuajamisi.

gia tööpäeva lõpus kiirelt kustuma.
Elavad muusikaleksikonid
saatejuhid enda sõnul pole, kuid muusikamaailmas ja
ühiskonnas toimuv neid kindlasti ükskõikseks ei jäta.
“Oluline on raadiotöö juures ikka see, kas saatejuht kõlab eetris usutavalt või mitte.
Paberilt maha lugejaid ei usu
paraku keegi,” tunnistas Aleksander Ots ja nentis, et muusikast mittehuvitatu oma selle
ala parimaks ei saaks.

PÄEVAKAVA
5.30
äratus, dušš, hommikukohv,
stuudio poole sõitmine
 6.00–10.00
saate juhtimine
 10.00–15.00
vaba aeg, trenn
 15.00– ...
järgmise saate ettevalmistus, millele järgnevad raadioja telesaated teistes kanalites, intervjuud, kokkusaamised jm


Foto: Maris Ojasuu

TAUST
Raadiosaatejuhi olulised
iseloomuomadused:
soov õppida ja huvi ühiskonnas toimuva vastu
 hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus


MÜÜT
Hommikuprogrammi saatejuhi tööpäev ei kesta ainult
kella 6–10 hommikul.



16aastane Rakvere õhtukeskkoolis õppiv Lilia Alamets saab vanematelt taskuraha vastavalt vajadusele.
Suurem osa sellest antakse neiule sularahas – nii on
tema jaoks mugavam. Ka arveldamiseks kasutab tütarlaps meelsamini paberraha
kui pangakaarti.
“Ükskord tahtsin endale poest pükse osta, ent pangakaardil oli maksmislimiit
peal ja nii jäidki need sel päeval ostmata. Juba sellepärast
eelistan ma sularaha,” seletas neiu.
Sellel suvel Lilia tööl ei
käinud. Kevadine põhikooli lõpetamine võttis oma osa
ja jättis vähe aega korraliku

töökoha otsimiseks. Oktoobris plaanib aga agar neiu leida endale sobiva ameti ja ise
teenima hakata.
Selles vanuses kulub juba üsna palju raha, mistõttu
muutub pidev vanematelt küsimine ebameeldivaks.
Suurem osa Lilia rahast
kulub koolimineku transpordi eest maksmisele ja nädalavahetustel sõpradega lõbutsemisele. “Sellist asja ei ole,
et iga nädal mingeid nipetnäpet asju ostan,” kinnitas
tütarlaps.
Hobisid Lilial ei ole, seega
nendele raha ei kulu. “Küll
aga meeldib mulle nädalavahetustel sõpradega väljas
käia ja tantsida, eks see ole
ka omaette hobi juba,” ütles ta.
Eriline säästja neiu ei ole,
kuid allahindlused talle siiski meeldivad.
Katharina Toomemets

VÕRDLUS

Kõige enam kulub
Lilial raha riietele

 Lilia keskmised sissetulekud ja

väljaminekud kuus, kroonides

sissetulekud
taskuraha vanematelt 1200



väljaminekud
riided
meelelahutus
transport
toit



500
300
200
200
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Peaga
töötaja

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis maailma läbipaistvaim ettevõtluskeskkond.

Peaga
töötaja

Äripäev otsib uue ajakirja Gentleman ilmumisega

Äripäev otsib uue ajakirja Gentleman meeskonda

seoses koostööpartneriks

toimetajat

itaalia keele tõlkijat

Tööülesanded
• ajakirja tööprotsesside korraldamine
• artiklite kirjutamine ja toimetamine
• materjali valimine ajakirja

Tööülesanne
• artiklite tõlkimine itaalia keelest eesti keelde
Pakume
• võimalust osaleda ajakirja ettevalmistamise juures
• igakuiselt stabiilset hulka tööd
• vajadusel võimalust kasutada Äripäeva toimetust
töökeskkonnana

Pakume
• professionaalset rahvusvahelist meeskonda
• erialast täiendõpet ning koolitusi Äripäeva
siseakadeemias
• võimalust soodsalt sportida ja vaba aega veeta
• talvist lisapuhkust ning loomingulist puhkust
• tänapäevast töökeskkonda

Ootame
• ilukirjanduslike tekstide tõlkimise kogemust
• oskust töötada lühikeste tähtaegadega
• kasuks tuleb teksti toimetamise kogemus

Ootame
• toimetajatöö teadmisi
• soovi teha väga head elustiiliajakirja
• tugevat meeskonnatööle orienteeritust
• iseseisvust, süsteemsust ja initsiatiivikust
• valmidust tempokaks ja tähtaegadega seotud tööks
• head inglise keele oskust

Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 28. oktoobriks aadressil Pärnu
mnt 105, 19094 Tallinn või e-postiga malle.heerde@aripaev.ee. Info telefonil
667 0170 Madli-Liis Parts.

Peaga
töötaja

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis maailma läbipaistvaim ettevõtluskeskkond.

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis maailma läbipaistvaim ettevõtluskeskkond.

Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 28. oktoobriks aadressil Pärnu
mnt 105, 19094 Tallinn või e-postiga malle.heerde@aripaev.ee. Lisada võib
näiteid varasematest töödest. Info telefonil 667 0170 Madli-Liis Parts.

Peaga
töötaja

Äripäev seisab alati ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest
ning teeb seda ettevõtliku inimese huvidest lähtuvalt.
Jagades infot ettevõtlikule inimesele, on meie eesmärk luua
Eestis maailma läbipaistvaim ettevõtluskeskkond.

Äripäev otsib uue ajakirja Gentleman ilmumisega

Äripäeva käsiraamatute toimetus otsib

seoses koostööpartneriks

hea silma ja kindla käega

kujundajat
Tööülesanded
• ajakirja kujundamine ning kujunduspõhimõtete
järgimine
• ajakirja reklaammaterjalide kujundamine
Pakume
• professionaalset rahvusvahelist meeskonda
• võimalust osaleda ajakirja ettevalmistamise juures
• igakuiselt stabiilset hulka tööd
• vajadusel võimalust kasutada Äripäeva toimetust
töökeskkonnana
Ootame
• ajakirja kujundamise kogemust
• väga head tööoskust kujundusprogrammidega
InDesign, Photoshop ja Illustrator
• meeskonnatööle orienteeritust
• valmidust tempokaks tööks
• iseseisvat mõtlemist ja initsiatiivikust

Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 28. oktoobriks aadressil
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn või e-postiga malle.heerde@aripaev.ee.
Info telefonil 667 0343 Kairi Kalmann.

kujundajat
Tööülesanded:
• käsiraamatute ja nende täienduste küljendamine
ning reklaammaterjalide kujundamine
• trükiettevalmistus
Ootame:
• kujundusprogrammide InDesign, Photoshop ja
Illustrator head tundmist ja nendega töötamise
oskust
• kohusetundlikku töössesuhtumist
• valmisolekut meeskonnatööks
• iseseisvat mõtlemist ja initsiatiivikust
Pakume:
• põnevat ja arendavat tööd
• sõbralikku ja tulemustele orienteeritud meeskonda
• võimalust töötada osa ajast kodubüroos
• arenguvõimalusi kiiresti kasvavas ﬁrmas

CV ja avaldus saata kuni 15. oktoobrini e-posti aadressil
malle.heerde@aripaev.ee. Info telefonil 667 0067 Liivi Kedelauk või
www.aripaev.ee/kasiraamat

reklaamitoimetaja Sven Ulmand, tel 667 0161, e-post reklaam@aripaev.ee
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Mida peab ettevõtja teadma
igapäevastest müügilepingutest?

p
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Äripäeva seminar

Seminar toimub 17. oktoobril 2007
Tallinnas, hotellis Radisson SAS
Seminar võtab põhjalikult vaatluse alla müügilepingu olemuse ja sisu ning jagab näpunäiteid müügilepingu
osapooltele, kuidas lugeda ja koostada lepinguid. Seminari üks osa keskendub kinnisvara müügilepingutele.
Seminar on suunatud inimestele, kelle töö nõuab süvendatud teadmisi müügilepingutest:
ettevõtete juhtidele, ettevõtjatele, ettevõtete juristidele, müügijuhtidele, müügidirektoritele.
Esinejateks on Advokaadibüroo Aivar Pilv advokaadid ja vandeadvokaadid.

Täpne päevakava www.aripaev.ee/seminar
Hinnainfo:
Seminari hind kuni 12.10.2007 registreerumisel 2792 krooni (km-ga 3294,50 krooni). Hiljem
registreerujatele 3490 krooni (km-ga 4118,20 krooni). Hind sisaldab seminari materjale,
hommikukohvi ja lõunasööki. Mitme osaleja registreerumisel ühest maksjaettevõttest kehtib
soodustus 10%.

Info telefonil 667 0237
Loeng I : Müügileping

Loeng II : Müügileping

Müügilepingu olemus, sõlmimine, poolte kohustused, lõppemine

Müügilepingu rikkumine ja
õiguskaitsevahendid lepingu
rikkumisel

Margo Lemetti,

Britta Oltjer,

vandeadvokaat ja partner

advokaat

.LQQLVYDUD
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Eelleping, broneerimisleping,
müügileping, asjaõigusleping,
hüpoteek

Ilmar-Erik Aavakivi,
vandeadvokaat
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Loeng III : Kinnisvara
müügileping
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ÄRILAUSE

”

Seda tuleb
vaadata nagu
kauget tähte astronoomi pilguga.

Hardo Pajula, SEB makroanalüütik, (9,9 protsendilisest)
majanduskasvust
Äripäev, 11.10.2007

PALJU ÕNNE!
REEDE
Olev Pärtel 57
Terrati nõukogu esimees
Rein Okas 45
EEK-Trade juht
LAUPÄEV
Arvo Kost 65
Pärnu Lifti juhatuse liige
Tiit Männiksaar 51
Siemensi juhatuse liige
Hannes Tamme 50
vabakutseline ajakirjanik,
Maine juhatuse liige
Sulev Mölder 46
Orgita Põld juht
Marko Pihlas 38

”

TOIMETAJA VEERG

Transiitvedude juhatuse liige
Marko Otsing 33
lennuliiklusteeninduse juhatuse liige
PÜHAPÄEV
Lembit Lump 48
Kodumajatehase juht
Vesa Pekka Leppänen 43
Kanduri juhatuse liige
Alar Vasemägi 40
Wris juhatuse liige
Aare Järvelaid 38
Oriola juhatuse liige
Peeter Lillestik 38
Kalev Real Estate Company
juhatuse liige

Aivar Hundimägi

Ühiskonnale
on maadevahetuse skandaali
puhkemine hea –
ärikeskkond muutub ausamaks.

Lõpeb vastutulelike
poliitikute aeg

E

ster Tuiksoo, Villu
Reiljani ja Toomas
Annuse kutsumine
kaitsepolitseisse näitab,
et maadevahetuse tehingute uurimine on jõudmas lõpule. Kas aga kõik
sel ja tõenäoliselt ka järgmisel nädalal meedias kõlanud kahtlustused õigeks
osutuvad, selgub ehk alles
mõne aasta pärast.

Ükskõik millega seekordne skandaal ka ei lõpe, on tulevikus äriliidreil palju keerulisem leida
vastutulelikke poliitikuid.
Ma olen selles kindel.
Maadevahetuse juhtum on sarnane Diveci
skandaaliga. Enne kui
maksuamet ründas Diveci
kontorit ja võttis sealt
ära hulga dokumente, oli
maksuvabade firmade kasutamine meie äriliidrite seas popp. Igal õigel ärimehel pidi olema mõni
offshore.
Diveciga seotud uurimised ning nende kajastamine meedias pani paljud kõrgesti hinnatud äritipud aga piinlikust tund-

ma ning maksuvabade firmade omamine muutus
ebapopulaarseks.

Midagi sarnast toimub
maadevahetusega seoses. Osal ettevõtjaist õnnestus kasutada ära häid
suhteid poliitikute ja/või
tippametnikega. Neil võimaldati teha riigiga tehinguid, mis olid riigile kahjulikud ja teisele tehingupoolele kasulikud.
Suhtumise poolest ei
erine valitud ringi kuulunud maadevahetajad offshore-firmade kasutajaist.
Nendegi tegevus oli suunatud teiste maksumaksjate petmisele. Ja ka maadevahetajad läksid liiga ahneks ja liiga ülbeks
ning said seetõttu kõrvetada.

Mõnel inimesel on tõenäoliselt praegu väga
sant tunne, aga suurele osale ühiskonnast on
maadevahetuse skandaali puhkemine kasulik,
sest selle tulemusena Eesti ärikeskkond terveneb ja
muutub ausamaks.

Peatoimetaja:
Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: (372) 667 0195, (372) 667 0222,
faks: (372) 667 0265, (372) 667 0165
Trükk AS Kroonpress

Majandust
hirmuga ei toida
F

ranklin D. Roosevelt ütles oma
kuulsas ametisseastumise kõnes:
”Karta pole midagi peale hirmu enda.” Väärt nõuanne ka meie väikesele ja
vähenevale rahvale.
Eesti majandus hakkab peagi lõivu maksma demograafilisele paratamatusele: iga töötaja kohta lisandub järjest enam ülalpeetavaid. Kui praegu täidab tühimikku tööjõuturul 1980. aastate
beebibuumi põlvkond, siis kümmekonna aasta pärast tööjõuturule voolav poole väiksem põlvkond jääb sellega hätta.
Võtame midagi ette, on Äripäeva arvamus. Võimalusi jagub, tähtis on praegu
mitte jääda asjatute hirmude kütkeisse.

Äripäev soovitab kolme kiiret lahendust: pensioniea tõusu, võõrtööjõu mõõdukat sissetoomist ja lastega emade tööhõive soodustamist.
Kõigil neil ettepanekuil on üks hea
omadus – suur mänguruum. Paljudel
huvigruppidel on kombeks hakata kohe
rääkima vaestest pensionäridest või immigrantide hordidest. See on vee sogamine – meie asi on leida endale sobivad
reeglid.
Kordame varasemat ettepanekut, et
pensioniiga võiks tõusta kõigile 65 elu-

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111, faks: (372) 667 0265
Korrespondendid: Tartus Väinu Rozental,
vainu.rozental@aripaev.ee, Washingtonis
Kertu Ruus, kertu.ruus@aripaev.ee,
Riias Harry Tuul, harry.tuul@aripaev.ee

”

JUHTKIRI

Äripäev soovitab
kolme kiiret lahendust: pensioniea tõusu,
võõrtööjõu mõõdukat sissetoomist ja lastega emade tööhõive soodustamist.
aastani, mis on ka Euroopa keskmine
(praegu Eestis meestel 63 eluaastat, naistel tõuseb samale tasemele 2016. aastaks).

Kuna arstiabi paraneb, elatustase
tõuseb ja eluiga pikeneb, on loomulik,
et inimesed mõne aasta jagu tööturule
kauemaks jäävad. Võime ka mõelda, et
pudel pole mitte pooltühi, vaid pooltäis.
Näiteks pooled 50–70aastastest ameeriklastest on ise huvitatud taas tööle minemisest. Miks peaks Eesti aktiivsed
pensioniealised kehvemad olema?
Samas võib pensioniea tõstmisele olla (ajutiseks) alternatiiviks vanemaealiste töötamise soodustamine. Nii käitub

Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee,
tel: (372) 667 0105, faks: (372) 667 0200
Seminarid ja käsiraamatud:
tel: (372) 667 0207, faks: (372) 667 0290
Raamatuklubi ja infolehtede toimetus:
tel: (372) 667 0207, faks: (372) 667 0290

Soome, mis maksab kõrgemat vanadusraha neile, kes kauem töötavad.
Ka võõrtööjõu sisselubamist oleme
juhtkirjades toetanud. Tavaline vastus
ettevõtetele, kes räägivad võõrtöötajaist
kui päästerõngast: hoidkem ennast uue
koorma eest sotsiaalsüsteemile.

Meil ei teki sisserändajaist probleeme, kui me ei hakka järgima Euroopa heaoluriikide rumalat poliitikat, mis
maksab inimestele tööjõuturult eemale
jäämise eest peale, et omadele ruumi teha. Maksta tuleb töö eest. Ning variante
on palju – nt soodustada vaid ekspertide
sisserännet või anda välja ajutisi töölube.
Alustame sealt.
Lõpuks tuleb riigil teha kõik, et lastega naistel oleks lihtne tööjõuturult korra
ära käia ja sinna täies jõus naasta. Siingi
on vajalik paindlikkus: pikale kodusolekule on alternatiiv nt lastetuba töö juures. Samuti võiks vanemapuhkusel olijal
olla soovi korral võimalus töötada ja nii
palk kui ka hüvitis säilitada.

LOE ÄRIPÄEVAST
“Sellel aastal jääb tööealisi aina vähemaks”
 lk 16–17

Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee,
tel: (372) 667 0099, faks: (372) 667 0300
Tiraaž: 25 600
Tellimine internetis www.aripaev.ee/tellimine
Tellimishind 12 kuuks 3062 kr
Äripäev veebis: www.aripaev.ee

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

toimetaja Aili Sandre, tel 667 0310, e-post arvamus@aripaev.ee
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Õllelauas istuvad tuntud sõnakunstnik Petrosjan ja laulja Utjossov. Viimane kurdab, et
talle tuli postimajja panderoll,
aga ei anta passita kätte, pass
aga seisab vastavas asutuses
Bulgaaria viisa vormistamiseks.
Petrosjan lohutab teda looga
Itaaliast. Läinud Caruso panka
suurt summat võtma. Kah polnud dokumenti. “Kas te ei usu,
et ma olen Enrico Caruso?”

VÕISTLUS

imestanud tenor. Pangatöötaja
vastu: „Usun, kui suudate tõestada.” Enrico võtnud poosi sisse ja esitanud “Oo, sole mio!”
“Loomulikult – Caruso,” ulatanud rahul ametnik talle raha.
Utjossov kiidab: ”Hea! Ütlen ka,
et olen Utjossov. Ja kui ametnik
ei usu, esitan ühe kuulsa Odessa merelaulu.” Tegi nii. Ametnik
noogutab: “Jah, Caruso te küll
Priit Aimla
ei ole...”

Kes on suurim sõber?

Üks suurima sõbra tiitli
kandidaat – Paldiski volikogu esimees Jaan Mölder



Praegu on eriti hoogu võtnud
võistlus, kes on kelle kõige suurem sõber. Kaasa löövad nii poliitikud kui ka ettevõtjad. Veel
pole selge, kellele tiitel omistada, osalejate ring laieneb pidevalt. Just lisandus kandidaatide
sekka Jaan Mölder, kes võimaldas sõbral Aleksandr Arhipovil
(vt EE, 11.10) teenida Paldiski
linna korteritega 2 miljonit.

President Putin või
peaminister Putin, vahet pole
V

algevenega võrreldes
käituks Venemaa justkui igati demokraatlikult. President Vladimir
Putin ei riku põhiseadust,
rahvas valib peatselt uue parlamendi ja presidendi. Putin
võib presidendikandidaadiks esitada kelle tahes, ligi
80protsendiline rahva toetus
ja meedia absoluutne kuulekus tagavad iga Putini kandidaadi läbimineku. Tõustes
ise suurima erakonna Ühtne
Venemaa etteotsa, tagab ta
erakonnalegi hiigeltoetuse
ja endale peaministri koha.
Ainuke erinevus on nüüd
selles, et kui enne olid võimuohjad tema kui presidendi käes, siis edaspidi hoiab
ta neid peaministrina. Ning
nii president kui ka kogu
riik on tema käes nagu marionett.

VAHENDAB

Praegu ei ole mõistagi tegu tudisevate puuslike, vaid
parimais aastais tegusate
meestega. Presidendiametit lõpetav Putin sai ju alles
äsja 55. Väidetavalt kuulub
Putini lähikonda viis meest:
Gennadi Timtšenko, Juri
Kovaltšuk, Vladimir Jakunin,
Aleksei Mordašov, Roman
Abramovitš. Nendega peab
ta võimalust mööda nõu väga tihedasti. Ei tea, kas üllatav, aga neli neist on oligarhid ja ainult üks, Vladimir
Jakunin, Venemaa suuruselt
teise riikliku ettevõtte, Vene
Raudteede juht.

Oxfordi ülikooli professor Norman Stone kirjutas eelmise nädala Timesis,
et Putin on olnud väga edukas liider, kes on mahakantud riigi toonud tagasi maailmaareenile ja kellel on suur
tavainimeste toetus. Professor leiab, et edukuse tõttu on
Putinil täielik õigus ka peaministrina riigi juhtimist
jätkata ja pigistada silm kinni isegi põhiseaduslike formaalsuste suhtes.

Tõesti, Putin on poliitiline geenius, kes saatuse ja president Boriss Jeltsini tahtel tõusis teisejärgulise kagebiidina ja
peterburglasena Moskva võimuladviku tippu. Tema geniaalsus seisneb selles, kuidas ta oma kagebiitidest sõbrad ja tuttavad on nihutanud
kõigile riigi võtmepositsioonidele, nii nähtavatele kui ka
nähtamatutele. Ja nagu näib,
on valik olnud hea, sest nende meeste ühisel jõul on riik
jõudsalt tugevnenud.

Tegelikult on see ju väga
armas, kuidas president televisiooni otsesaates rahva küsimustele vastab. Või kuidas
ta ministreid vaibale kutsub
ja nendega isalikult tõreleb
ning siis kõigi silme all peaministri välja vahetab. Või
kuidas ta lubab oligarhid ohjes hoida. Aga sellest ei loe
kahjuks välja tegelikke võimuvahekordi või presidendi
rahaallikaid. Sest tegelikud
otsused tehakse väga väikeses ringis ning just see ringkond püüab kramplikult või-

mu külge takerduda. Aga ega
selleski ole Venemaal midagi uut. Kes ei mäletaks, kuidas neid poliitbüroo tudisevaid puuslikke viimase hetkeni üleval hoiti, kuna nende
taga oli terve klann, kes tahtis hästi elada.

Kõige saladuslikum
mees nende hulgas on



Tõnis Arnover, kolumnist

”

Kui enne
olid võimuohjad Putini
kui presidendi
käes, siis edaspidi hoiab ta neid
peaministrina ning
president ja kogu
riik on tema käes
nagu marionett.

Timtšenko, Putini KGB ja judokaaslane, praegune väidetav Kremli kassahoidja,
kes kontrollib Šveitsis registreeritud Gunvori grupi kaudu neljandikku Vene naftaekspordist. Kui Vene rikaste edetabelites pole temast olnud jälgegi, siis Poola
Wprost pani ta eelmisel kuul
hoobilt Vene rikaste seas kolmandale kohale, hinnates tema vara 20 miljardile dollarile. Vägev potsatus mehelt eikuskilt, kes kunagi ühtki intervjuud ei anna.
Timtšenkoga ühes paadis on Kovaltšuk, Peterburi Rossija panga üks omanikke. Just see pank on Peterburi kagebiitide tähtsaim rahaallikas.

Oligarhidega tihedates sidemetes Putin on ametlikult nende suhtes resoluutne. Ühtse Venemaa kongressil selle kuu algul ütles
ta muu hulgas: võim ja raha peavad eksisteerima eraldi, see puudutab ka partei nimekirja. Selle jutu peale on
väga kummaline leida Ühtse
Venemaa nimekirjast 26 viiesaja rikkaima hulka kuulujat. Aga mõistagi ei ole nende
seas Timtšenkot.
Enne valimisi on korraldatud ka sõnakuulmatu oligarhi näidisnõiaprotsess nagu eelmine kord. Kui siis
olid ohvrid naftafirma Jukos
ja Mihhail Hodorkovski,
siis seekord on rataste va-

hele jäänud Russneft ja
Gutserijev. Gutserijev teenis
Kremli meelepaha ära sellega, et oli riigi nina alt ära
napsanud mitu Jukose pankrotipesa magusat pala. Võimumeeste mõõt sai täis siis,
kui ta jõudis hiljuti kokkuleppele Slovakkia naftafirma Transpetrol 49protsendilise aktsiapaki ostmises. Tema varad arestiti, poeg sai
saladuslikult surma ja ta ise
taheti vangistada, kuid jõudis siiski pageda Londonisse, kus nii mõnigi oligarh juba redutab.

Tule proovi sukeldumist!
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Kalev SPAs kl 14–15
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TALLINN • TARTU
52 02 221 • 53 337 494
www.sebak.ee

Müüa 3000 m
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Üks saladuslikumaid küsimärke Putini lähikonnas on Jakunin, Pärnus sõjaväelase peres üles kasvanud
mees. Pärast Peterburis ülikooli lõpetamist on ta teaduslik-tehnilise luure tippspetsina töötanud New Yorgis, seejärel olnud Rossija
panga nõukogus ja Putini suvilanaaber. Nüüd on kindralleitnant Jakuninile eraldatud
500 miljardit raudtee kordategemiseks. Ta juhib ka mõjukat õigeusuorganisatsiooni
Andrei Pervozvannõi fondi ja
on tihedais sidemeis õigeusu
kiriku juhtkonnaga, sealtkaudu ka Putiniga. Pole välistatud, et just see toetus saab
määravaks tema tõusmisel
presidendiks.

Putini klikk on kogu aeg
rõhku pannud oluliste majandusvaldkondade kontrolli alla võtmisele. Selle tagajärjel on tekkinud seitse
suurt võimukeskust: Gazprom, Venemaa Raudteed,
Rosneft, Rosoboroneksport,
Rossija panga aktsionärid
ning Oleg Deripaška ja Roman Abramovitši ärigrupid.
Viit esimest juhivad Putini
sõbrad, kellest kaks on presidendikandidaadid. Kaks Venemaa rikkaimat oligarhi on
Putinile üdini truud ja seepärast on neile antud tegevuseks vabad käed.
Kui edukaks kujuneb Vene majandus nende mammutite juhtimisel, mida veelgi
juurde sünnib, viimati tuumatööstuse vallas? Presidendi majandusekspertide rühma juht Arkadi Dvorkovitš
on miskipärast seisukohal,
et nende loojad ei püüagi aru
saada eraäri põhimõtetest
ning et see tee viib Vene majanduskasvu seiskumiseni.
Kummal on õigus, kas
eksperdil või kindralitel, näitab tulevik.

Eesti Edukamad
Ettevõtted

TOP
100

ilmub 30. novembril
valgel kriitpaberil A4-formaadis

Reklaampinna broneerimine
30. oktoobrini
Lisainfo ja reklaami tellimine
projektijuht Asso Laido
asso.laido@aripaev.ee • tel 667 0072, 51 83 848
faks 667 0200
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tahvlit šokolaadi saavad
Kalevi ja finantsinspektsiooni kokkuleppel osta Kalevi väikeaktsionärid ühe aktsia eest. Ettevõtte omanike
esindajate sõnul on see vastutulek väikeaktsionäridele, kes saavad oma aktsiaid
nii reaalseks ja meeldivaks
tuluks muuta. See tagab, et
aktsionäri raha ei söö ära
ettevõtte majandusraskused või inflatsioon, vaid aktsionär ise. 2008. aastast pakub Kalev ettevõtte fännidele ka šokolaadist aktsiaid.



KRIMI
Rutiinse kontrolli raames
avastasid operatiivtöötajad
valitsuse ruumidest mõtlemisainet. Seni pole teada, kes on hoonesse mõtlemisainet smugeldanud, ent
seda leiti koguses, mis paneb mõtlema ulatuslikule
ja läbimõeldud tegevusele,
teatab politsei esindaja. Politsei on alustanud valitsuse
liikmete ülekuulamist, kuid
protsess venib – ministrid
on sügavalt mõtteisse vajunud ega vasta küsimustele.

ÜTLEB

”

Kui see
kõik nii
jätkub, pean ma
tõesti maa vahetamise peale
mõtlema hakkama.

Kuum troon ENPA president René van der Linden

Linden: on ikka kolgas see Eesti
le suurt huvi. Arusaamatu! Tuleb mingi ametnik, räägib igavat juttu, mille kohta tal endal
puudub seisukoht, ning siis läheb mürgel lahti! Tõesti, ikka
kolgas see Eesti! Ma võin, käsi südamel, kinnitada, et mul
pole Eestist ega eestimaalastest sooja ega külma.

Rohke Debelakk
arapaev@aripaev.ee

ENPA president René van
der Linden, mul on hea
meel, et Te pärast pikka
mõtlemist soostusite siiski intervjuud andma! Sõnasõda Eesti riigi esindajatega hakkab juba näotuks
kiskuma. Küsin otse: on Teil
siis ärihuvid Venemaal või
mitte?

Kuidas siis on üldse võimalik, et Teist nii tähtsa organisatsiooni president sai?

Muidugi mitte! Olen seda palju korrutanud. Mul pole mingeid huve Venemaal ega
ka üheski teises riigis!



Kuid see tööstuspark! See
on ju selge ärihuvi!
Jälle huvi! Muud pole kui
huvi ja huvi! Mis seal teie arvates siis huvitavat on? Olete te
ise mõnes tööstuspargis käinud? Mina olen. Korduvalt,
paljudes riikides, paljudes tehastes. Ja võin teile kinnitada – ma pole elu sees midagi
nii igavat näinud, kui seda on
üks tehas. Masinad mürisevad, tossu tõuseb, inimesed orjavad. No kellele see küll huvi-

 “Ma ei mõista sinu erutust, Mart – saa ükskord aru, et mul ei ole ei Eestimaast ega eestimaalastest
Foto: Postimees/Scanpix
sooja ega külma,“ vastab van der Linden ükskõikselt Laari küsimustele.

tav on? Selleks, et minu mõnitamine ja kiusamine ükskord
lõpeks, räägin teile otse ja selges inglise keeles: mul ei ole
huve, ei äri-, kultuuri-, kunsti-,
kirjandus- ega spordihuvi! Ega
ka teiste rahvaste vastu mitte.
Nii on minuga lapsest saadik
olnud. Teised käisid ikka huvialaringides, vaatamas huvitavaid filme, kohtusid huvitavate inimestega. Mind see

kõik ei huvitanud. Nii on see
ka täna. Lihtsalt huvi puudub
ja kõik. Seega korrutada, et üks
või teine minu tegu või sõna on
minu või kellegi teise huvides,
on naeruväärne.

Tuleme siiski konkreetsete süüdistuste juurde, mida
olete Eestile esitanud. Valimisseaduse kohta ja..
Vabandust. Pean teid kat-

kestama – see teema ei huvita mind.

Aga te ju toonitasite, et…
Seda küll, aga see kõik jättis
mu sügavalt ükskõikseks. Lugesin enne Eestisse tulekut läbi kõik, mis mulle oli teie kohta kirjutatud. See oli äärmiselt ebahuvitav. Pentsik on teie
suhtumine minu visiiti – tundub, et see pakkus teile kõigi-

Vaadake. Holland on euroopalik riik, kus vähemustele
pööratakse erinevalt Eestist
tähelepanu. Minu puhul on
jälle tegu hea näitega Hollandi sotsiaalabisüsteemi tegususest. Euroliidus leiavad endale
riigi abil rakendust inimesed,
kes muidu seda ei saaks. Needki, kel puudub igasugune huvi
tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Teil on veel
palju õppida.
Sellega lõpetaksingi – mul
palju tööd, eriti Eestiga seoses.
See teie Mihkelson saatis mulle täna ühe DVD. Mis siin nüüd
peale kirjutatud ongi.. van der
sellid... Vandersellid jah. Vaatan läbi ja teen esildise.

