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Põhjala telekomid
tammuvad paigal
Kui Rootsi telekomidest jäi Tele2
orgaaniline käive eelmise aasta
tasemele, siis Elisa ja Telia suutsid paar protsenti kasvada. Telia värske tegevjuht Christian
Luiga muretseb aga globaalsete
trendide mõju pärast. 14–15
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SÕJAKONFLIKT

BREXIT

EL laseb Türgil Süürias
sõda pidada

Võimatuna tundunud
lepe sai sõlmitud

Majanduslikult on Euroopa Liidul
Türgi mõjutamiseks suur võim,
kui EL vaid sooviks seda kasutada. Praegu paistab rohkem, et on
otsustatud silm kinni pigistada,
rääkisid välispoliitika eksperdid
Äripäeva raadios. 9

Briti ja Euroopa Liidu läbirääkijad jõudsid lõpuks Suurbritannia
lahkumistingimustes kokkuleppele. Kuigi asjaosalised on leppega rahul, pole siiski veel täit kindlust, kas lepe saab toetuse ka Briti parlamendis. 10
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Nopri talu rajas seitsme
tärni lauda
Nopri talu investeeris 1,5 miljonit eurot heaolulauda uuendamisse. Ebatavaliselt suure ehituskuluga valmis 337kohaline nelja roboti, kaasaegseima tehnoloogia ja tarkvaraga farm,
mida saab taskust jälgida. Pererahvas peab seda seitsme tärni laudaks, mille tärnid on piiranguteta juurdepääsuga sööt, puhas ja
kättesaadav vesi, õige valgustatus, värske õhk, rahu ja stressivabadus, liikumisvabadus aseme, sööda, joogi ja lüpsikoha vahel ning
Nopri pere kui heaolu tagaja. Nopri peremehe Tiit
Niilo eesmärgiks on
Eesti puhtaima piima tootmine.

EUR/SEK
10,803

EUR/RUB
71,124

Nord Pool
56,18

Euribor
–0,354

SÕNAVABADUS

Valvekoer röntgenis
Ajakirjandusvabaduse konverentsil kuulajateks olnud arvamusliidrid hindavad Eesti
ajakirjanduse rolli ja taset ning juhivad tähelepanu kitsaskohtadele.
4-5, 6

Eesti Ekspress ja Äripäev korraldasid konverentsi, kus tähistati uuriva, sõltumatu ja vaba ajakirjanduse sündi Eestis 30 aastat tagasi ning külalisteks kutsuti erineva
valdkonna arvamusliidrid. FOTO: URMAS KAMDRON

KUULA Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 MHz.

Raadiosaated on järelkuulatavad raadio.aripaev.ee

Eesti majandust viib edasi
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toimetaja Aivar Hundimägi
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

täna äripäeva raadios

Telekomid rebivad
turu pärast
7.00–10.00 “Hommikuprogramm”. Vaatame otsa laekuma hakanud kolmanda kvartali majandustulemustele. Tele2 tulemusi kommenteerib ettevõtte juhatuse liige Aare Uusjärv, kellega lahkame lähemalt ka Eesti telekomiturul toimuvat. Külas on ka Coop Panga juht Margus Rink, kellelt uurime, kui kaugel
on Coopi IPO. Tallinna börsi juhiga arutame,
kas tõesti suudab investeerida igaüks, nagu
väidab Peter Lynch äsja eesti keeles ilmavalgust näinud raamatus “Üks samm Wall Streetist ees”. Stuudios on saatejuht Indrek Mäe ja
uudistetoimetaja Ken Rohelaan.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Jaanus Vogelberg ja
Kristjan Pruul.
12.00–13.00 “Eetris on tervisekassa”. Juttu tuleb juhtide ja töötajate vaimsest tervisest. Küsimustele otsivad vastuseid kliiniline psühholoog ja portaali peaasi.ee tegevjuht AnnaKaisa Oidermaa ning virtuaalkliinik.ee ärijuht
Tuuli Seinberg.
13.00–14.00 “Uus Maa kinnisvarasaade”. Saate teema on vanad majad ja nendega asustatud piirkonnad – Kadriorg, Kalamaja. Külas
on Uus Maa Kadrioru büroo juht Margit Sild ja
analüütik Risto Vähi. Saadet juhib Kristi Kool.
15.00–16.00 “Fookuses: 30 aastat vaba ajakirjandust Eestis”. Kas oskame hinnata vaba
ajakirjanduse väärtust, arutavad Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Koit Brinkmann ja Rivo Sarapik. Ettevõtjad ja juhid Alar
Tamming, Ruth Oltjer, Maris Ojamuru ja Garri Raagmaa hindavad, mis on ajakirjanduses
hästi ja mis võiks olla paremini.
Äripäeva raadiot saab kuulata Tallinnas
ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz ning igal
pool mujal Äripäeva veebi kaudu.
Eesti majandust viib edasi
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tulemus

Restruktureerimine
vähendas Baltika
käivet ja kasumit
Teatav turuosa kaotus on tiheda konkurentsi tõttu loogiline, ütles
üle miljoniga kahjumisse jäänud Baltika tegevjuht Mae Leyrer.
Kaspar Allik
kaspar.allik@aripaev.ee

Baltika kolmanda kvartali puhaskahjumiks
kujunes 1,24 miljonit eurot ning müügitulu
vähenes 12%, 9,75 miljoni euroni.
Leyrer tõdes, et müügitulu vähenes kogu Baltikumis. “Selle peamiseks põhjuseks
oli nõrk septembrikuu tulemus ja Bastioni
brändi sulgemine, mis on üks osa Baltika
restruktureerimisplaanist. Bastioni sulgemise negatiivset mõju arvesse võtmata jäi
augusti- ja juulikuu müügitulu eelmise aasta tasemele,” kommenteeris ta.
Suurima osatähtsusega müügikanal jaemüük, mis moodustab 91% käibest, vähenes
6% ja oli 8,8 miljonit eurot.
Müügitulu vähenes kõigil kolmel Balti
turul. Bastioni sulgemise negatiivset mõju arvesse võtmata jäi augusti- ja juulikuu
müügitulu eelmise aasta tasemele.
E-pood kosub hoogsalt

Lühidalt

Leedo vaidlus sai kuulsusetu lõpu
Praamiveolepingud riigile kaotanud Saaremaa ärimehe Vjatšeslav Leedo katse nõuda
riigilt 24 miljonit eurot sai lõpu, kui riigikohus
langetas tema hagi kohta negatiivse otsuse.
Eile avalikustatud otsusega jõudis lõpule
2016. aastast kestnud kohtuvaidlus, kus Leedo
üritas näidata, et riigi praamiveohanke võitnud Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad
olid hanke võitmisel saanud keelatud riigiabi.

Baltika e-poe andmorefashion.com-i kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33% ja
oli 512 000 eurot. Kõige suurema osatähtsusega bränd on Monton, mis moodustas
e-poe müügitulust 38%.
Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvas müük kõikidel peamistel turgudel. Kõige kaugemad riigid, kuhu kolmandal kvartalil Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Türgi, Iisrael, Jaapan,
Austraalia ja USA, teatas ettevõte.
Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli ettevõtte omakapital 1,8 miljoni euroga allpool

äriseaduse nõudeid. Grupi juhtkond tegeleb
aruande järgi omakapitali seadusega vastavusse viimisega.
Baltika tegevjuht kinnitas, et Baltika viib
endiselt ellu tegevusi ettevõtte tulemuste
parandamiseks. “Kahtlemata peavad ettevõtte plaanid tänapäeval olema paindlikud,
sest keskkond, milles viibime, on kiirelt
muutuv. Nii on ka Baltikaga, jälgime keskkonda ja analüüsime andmeid ning kui tekib vajadus strateegiat täiendada, siis seda
me ka teeme,” märkis Leyrer.

Baltika tegevjuht Mae Leyrer märkis, et
kui on vaja strateegiat muuta, siis seda ka
tehakse. foto: andras kralla

6

protsenti vähenes Baltika jaemüük
kolmandas kvartalis.

rahapoliitika

Rahanduskomisjon soovib
poliitikuid Eesti Panga nõukoku
Kokk. Ta lisas, et parlamendisaadikute kuulumine nõukokku on olnud vaikimisi kokkulepe ka seni, kuid nüüd soovitab
rahanduskomisjon teha Eesti
Panga seadusesse vastava muudatuse.
Lisaks on Koka hinnangul vaja täpsustada ka nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ja volituste kehtivuse aega.
Rahanduskomisjoni aseesi-

Isamaa rahvasaadiku ja rahanduskomisjoni esimehe Aivar
Koka sõnul peaksid keskpanga nõukogus asjatundjate kõrval olema esindatud ka aktiivsed poliitikud, kuna Eesti Pangal on aruandekohustus riigikogu ees.
“Seetõttu on kohane, kui
nõukogu koosseisu kuuluvad
kõikide riigikogus esindatud
erakondade esindajad,” leidis

• CONTAINEX SOOJAKUD
• PIIRDEAIAD
MÜÜK ja RENT

mehe, Reformierakonna saadiku Maris Lauri sõnul peavad
nõukogu liikmetel olema piisavad teadmised ja kogemused.
Samuti ei saaks eelnõu kohaselt
nõukogu liiget nimetada ametisse rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.
Aivar Kokk andis seaduse
muudatuse vajalikkusest märku juba septembri lõpus, kui riigikogu ei toetanud senise Eesti

tel (+372) 609 6392 | soojakud.com | piirdeaiad.com

Tel 613 97 37, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

w w w.ava.ee

Panga nõukogu juhi Mart Laari
esitatud uut nõukogu koosseisu.
Laar soovis nõukogusse kaasata keskerakondlase Enn Eesmaa ja sotsiaaldemokraadi ning
endise rahandusministri Ivari
Padari. Kokk heitis Laarile ette,
et endine peaminister ja Isamaa
juht ei konsulteerinud uute liikmete valimisel mitte ühegi parlamendi fraktsiooniga.
äripäev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa
tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee

18. oktoober 2019

reklaam 3

UUE AJASTU MAJANDUS

E
PILET 30 €

Kus peitub ringmajanduses
raha ja kuidas käib äri?
Tallinna Tehnikakõrgkooli Ringmajanduse visiooniseminar heidab pilgu uue ajastu
majandusse. Arutleme valdkonna tipptegijatega avalikust ja ärisektorist ning ülikoolidest,
kus peitub ringmajanduses raha ning kuidas käib äri. Tule ja kuula, kuidas müüa rohelist
maailmapilti ning päästa maailma. Ürituse lõpetab köitev ja silmi avav paneel.

Koht: Tallinna Tehnikakõrgkooli
aula (III k, Pärnu mnt 62, Tallinn)
Moderaator: Jüri Muttika

Kohtumiseni visiooniseminaril!

www.tktk.ee
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Reklaamiärimees Marek Reinaas, politoloog Tõnis Saarts ja võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kolmapäevasel ajakirjanduskonverentsil. FOTOD: URMAS KAMDRON

VABA AJAKIRJANDUS

“Ajakirjanik
peab olema
targem pool”
“Mina ei näe mingit põhjust öelda, et ajakirjandus
on kriisis. Vabandust, aga lugejad on olemas!” ütles
reklaamiärimees Marek Reinaas Äripäeva ja Eesti
Ekspressi 30. sünnipäeva tähistamiseks peetud
meediakonverentsil. Ettevõtja Reet Roosi arvates
peaks ajakirjandus olema tasakaalustaja – igat lollust
ei maksa kajastada.
MARGE VÄIKENURM, RIVO SARAPIK,
ELIISA MATSALU, NEEME KORV,
KOIT BRINKMANN
aripaev@aripaev.ee

Reinaas ütles, et need, kes ajakirjandust tarbivad, on endiselt uudishimulikud, tõejanused, tahavad teada, kes on pätt ja kes on
tore inimene, tahavad lugeda intervjuusid
endasarnastest ja teistsugustest inimestest.
“See on küll ajakirjanduse enda ülesanne
leiutada need meetodid, tehnilised vahendid, hästi kirjutatud lood, leida targad ajakirjanikud, kes selle huvi ära kanaliseeriks
lugejanumbriteks ning oma ettevõtete kasumiks,” ütles ta.
Poliitik ja Postimehe endine peatoimetaja Marko Mihkelson ütles, et vaba ja hea ajakirjanduse tegemiseks peab meediamajade
ärimudel võimaldama toimetusi üleval pidada, häid ajakirjanikke palgata ja tagada,
et nende palk oleks konkurentsivõimeline.
“Arvan, et digiajakirjanduse kasv nii, et see
ka ajakirjandusele raha tagasi toob, on hea
uudis. Rääkisin vana tuttavaga Süddeutsche Zeitungist ja ka nemad teevad kõik võimaliku, et uues põlvkonnas meediaharjumust tekitada,” ütles Mihkelson.
Saab veel paremini

Konverentsil viibinud ettevõtjad ja poliitikud leidsid, et Eesti ajakirjandusega on
kõik hästi, sõna on siin vaba, ajakirjandus
aitab hoida demokraatiat ja valvab poliitikute üle.
Ettevõtja Reet Roosi sõnul peakski ajakirjanike roll olema ühiskonda tasakaalustada, sest siin ei saa tema meelest poliitikute
peale loota. “Poliitikud on loodud võitlema,
aga ajakirjanik peab olema targem pool.
Igat lollust ei maksa kajastada.” Mõnikord
tundub Roosile siiski, et ajakirjanduses on
liiga palju polariseerumist. “Lihtne on sõnavahtu peksta ja inimesi üksteise vastu ajada,
aga katsu pärast lepitada. Siin peaksid ajakirjanikud tundma rohkem vastutust ja tajuma oma rolli suurust,” lausus ta.
Roos pani ajakirjanikele südamele, et
mõnd olulist teemat ei unustataks, vaid
lood viidaks lõpuni. “Hiljuti just mõtlesin,
mis on saanud mõnest korruptsiooniasjast.
Kuidas need jäävad õhku rippuma või ebamõistlikult pikalt venima. Siin on ajakirjandusel tõsine roll, et survestada uurimisasu-

PANE TÄHELE

30 aastat vaba ajakirjandust
Eestis
Kolmapäeval toimus Tallinnas Eesti Ekspressi ja Äripäeva korraldatud konverents,
kus tähistati uuriva, sõltumatu ja vaba ajakirjanduse taassündi Eestis 30 aastat tagasi. Lavale astusid president Kersti Kaljulaid, mõjukad ja tuntud meediategelased
ja ajakirjanikud Drew Sullivan, Inga Springe, Hans H. Luik, Igor Rõtov, Mart Kadastik,
Meelis Kubits, Mihkel Kärmas, Erik Moora,
Meelis Mandel jt.

tusi oma tööd lõpule viima,” leidis ta. “Mulle ei meeldi, kui asjad jäävad poolikuks.”
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juht Garri
Raagmaa leidis samuti, et Eesti ajakirjandus toimib – on neljas võim ning valvekoer
ja lööb poliitikutele vajaduse korral hambad sisse. “Pole karta, et poliitikud ajakirjanduse kaudu midagi susserdavad, nagu
näiteks Venemaal, kus ajakirjandusse on
juba sisse kodeeritud, et saad poole portsu
valet,” ütles ta.
Kriitika peale ei maksa pahane olla

Aastate jooksul leheveergudel tihti kritiseeritud ärimees Neinar Seli ütles, et enamasti pannakse asjad kirja, nagu nad on. “Mõnikord läheb pendel ka teise serva, aga viimase kolmveerand aasta jooksul on ajakirjandus läinud selliseks, nagu ta peab olema. Ongi neljas võim, ei ole huvigruppide
kasuks,” ütles Seli. Varem see tema hinnangul nii selgelt selline ei olnud. “Mul on palju
näiteid isiklikust elust,” kostis Seli.
Ehk on see nii seepärast, sest meedia lihtsalt kirjutab temast viimasel ajal vähem?
“Võib-olla seepärast, et ma ei ole enam poliitikas nii aktiivne,” arvas Seli.
Kas on olnud olukordi, kus kirja on läinud tõde, aga Seli ise on seda eitanud? “Kui
ma olen kriitika ära teeninud, ei saa ma pahane olla, aga kunagi ei ole asi mustvalge.
Võetakse ainult üks nurk, võiks kirjutada
suurest pildist.”
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Poliitika trügib sisse

KOMMENTAAR

Alar Tamming
ettevõtja ja psühholoog

Urmas Viilma
EELK peapiiskop

Poliitiline meelsus hakkab järjest rohkem ajakirjandusse
tekkima. Tuletatakse ühiskonnas olevaid arvamusi ja seisukohti ja püütakse selle järgi olla, olla nii-öelda poliitkorrektne.
Eestis on hetkel ajakirjandusega ikkagi hästi, kui välja arvata see, et ajakirjanikud
ei süvene teemasse. Neile meel-

Ettevõtja Alar Tamming soovitab rohkem süveneda.

Kõik ei oska filtrit kasutada

dib hüüdlauseid kontekstist
välja võtta. Näiteks pensionireformi puhul pakkusin Äripäevale, et räägime tõsisemalt
need asjad lahti. Selles teemas
on ju palju põhimõttelisi küsimusi – kas pension kuulub inimesele või riigile? Loomulikult
kuulub ikkagi inimesele endale. Juba alates lasteaiaajast ei
meeldi kellelegi, et tema eest
otsustatakse.

Küsimus on selles, kas lugeja saab alati aru, milline ajakirjandus või meedia
esindab võimalikult erapooletut seisukohta ja milline on selgelt kallutatud.
Kes harib lugejat või meediatarbijat
ja kus see peaks toimuma? Kas koolis juba? Kes järgmist põlvkonda harib? Eeldada, et kõik lugejad või meediatarbijad
suudavad ise kogu aeg seda filtrit tööle
panna, selles ma kahtlen.
Me ise ka hägustame seda. Võtame
kas või tele meelelahutussaated. Seal astuvad üles, ma olen ise ka selle reha otsa
astunud, need inimesed, kes esindavad
muidu oma elus tõsisemat valdkonda, ja
siis nad lasevad lati alla.

Ajakirjandus mõistab oma rolli
Maris Ojamuru
Sustinere OÜ üks omanikke

Peapiiskop Urmas Viilma tunneb muret
meedia kallutatuse pärast.

Ettevõtja Neinar Seli on küll meedias
nahutada saanud, kuid vimma ei pea.

Marko Mihkelson ja Taavi Rõivas.

Tõusis mure
Postimehe pärast

Chemi-Pharmi juht Ruth Oltjer ütles, et meedia on head tööd teinud.

Teaduste Akadeemia president Tarmo
Soomere ning ettevõtja ja seikleja Tiit
Pruuli.

Chemi-Pharmi üks omanikke ja juht
Ruth Oltjer ütles, et Eesti meedia on väga
head tööd teinud, kuid soovis rõhutada, et
ajakirjandus peab vastutama oma sõnade,
sõnakasutuse ja faktide õigsuse eest.
Oltjer rääkis, et kuulas hiljuti seoses Estonia katastroofi 25. aastapäevaga tol ajal
tehtud intervjuusid ja jäi kõlama, kuidas
iga sõna kaaluti läbi, igal sõnal oli tähendus. “Seda oli hea kuulata. Kui meil tänapäeval on rasked ja delikaatsed juhtumid ning
neist räägime... Mingil hetkel võiksime selle rääkimise ära lõpetada ja tunnetada ühiskondlikku vastutust selle juures. Inimlikkus aitab otsustada, millal on see koht. Juhan Peegel on öelnud, et ajakirjanik sa võid
olla, aga inimene pead olema,” märkis ta.
Oltjer tõi veel esile, et kui ühiskonnas
on rasked olukorrad, panevad uus sotsiaalmeedia ja klassikaline meedia seljad kokku, tegutsevad ühiselt. “Siin on väga hea
näide väikese Annabeli juhtum, kes sündis geenidefektiga ja kes tänu Eesti headele inimestele ja meediate koostööle suudeti päästa,” kiitis ta.
Tuleb selgeks teha, miks asjad on olulised

Tartu Ülikooli arendusprorektor ja keskkonnateadlane Erik Puura ütles, et suurt pilti on Eesti ajakirjanduses vähe. “Pean ennast
maailmakodanikuks, olen eri eluperioodidel olnud nii Suurbritannias, Itaalias kui
Rootsis ja siin tekib kolkluse tunne. Eris-

tada Eesti suurtest veebiportaalidest infot,
mis on õige ja analüüsiv, sellest, mis on lihtsalt, kuidas öelda, klikipõhine äritegevus,
on enamikule raske,” ütles ta.
Puura leidis, et reklaami äraminek sotsiaalmeediasse, välisfirmadele on kaasa
toonud väga odava ajakirjanduse vohamise. “Ajakirjanikud peaksid saama head palka, omama suurt pilti ja tegema väärikaid
lugusid,” leidis ta.
Garri Raagmaa rõhutas samuti, et süntees saaks toimida paremini. “On küll faktide kajastamine, aga mida nendest järeldada, anda konteksti, rohkem arutulust võiks
olla. Et suudaks tädi Maalile kompleksse pildi ette maalida, mitte nii, et öelda talle, et
selline fakt ja selline fakt. Oluline on, mis
sellest nüüd järeldub,” märkis ta.
Poliitik Eiki Nestori sõnul võiksid ajakirjanikud kirjutada rohkem sellest, kuidas
demokraatia ei kao ära ühe ropsuga, vaid
sammhaaval, kui sel juhtuda lastakse. “See
on nii keeruline teema, et kui ajakirjanikud ei aita lugejatel sellest aru saada, siis ei
saagi. Võib-olla ei too see teema kõige rohkem klikke, kuid see ei tee seda vähem oluliseks,” ütles ta.
Minge välismaale!

Marko Mihkelson ütles, et kui tema oleks
ajakirjanik, oleks ta praegu Süürias või vähemalt Türgi piirialal, et aru saada, mis toimub. “Maailmas on põnevad sündmused ja
need pakuvad lugejatele huvi, sest on seotud meie julgeolekuga.” Mihkelson tõdes,
et välisteemade kajastamine on ressursimahukas, aga seda tasub teha. “Maailma vahetut kojutoomist. See on koht, kuhu võiks investeerida,” ütles ta ja lisas, et kui Eesti ajakirjanik kajastaks Eesti arengut ja julgeolekut mõjutavaid teemasid ja suhtleks otsuseid langetavate inimestega, leiaks see kindlasti lugejaid.

Postimehe endine peatoimetaja ja poliitik Marko Mihkelson
ütles, et tahaks näha teistsugust Postimeest.
“Tahaksin Postimeest näha
sellise lipulaevana, nagu ta oli
1990. aastatel,” sõnas ta. “Ajakirjanike loomingulisele vabadusele ei tule väikeses Eestis
kunagi kasuks, kui piirajaks on
kas toimetuses kehtestatud liiga jäik ideoloogiline hoiak või
omaniku laiema ärihuvi kas või
tunnetuslik mõju. Aga eks väljaande edule annavad lõpliku
hinnangu ikkagi lugejad.”
Endine riigikogu esimees,
sotsiaaldemokraat Eiki Nestor
ütles, et mõni aasta tagasi oleks
ta ajakirjandust ainult kiitnud.
“Täna aga süda natuke valutab,” tunnistas ta. Nestor selgitas, et talle teeb muret, kui mõni ajaleht võtab kindla suuna ja
esindab teatud maailmavaadet,

kuid ei julge seda välja öelda.
“Mõnikord, kui Postimees küsib mult arvamuslugusid, siis
mul tekib dilemma, kas ma ikka
tahan sinna kirjutada,” ütles ta.
Nestor usub, et Postimehe
ajakirjanikud on sirge seljaga
ja teevad oma tööd sõltumatult. “Kuid Postimees Grupis on
ju veel hulk väiksemaid ajalehti, kus ei pruugi nii palju sirge
seljaga ajakirjanikke olla,” rääkis Nestor. Samuti teeb talle muret, et kui ajaleht pole läbipaistvalt oma omaniku maailmavaadet ja ärihuve näidanud, siis lugejad ei pruugi neist ka aru saada. “Kui kõik oleks läbipaistev,
siis laske käia,” ütles ta.
Äripäeva kiitis Nestor selle
eest, et leht ütleb alati enne valimisi välja, kelle poolt soovitab
toimetus hääletada. “Põhjendate oma valikut ja see on läbipaistev,” ütles ta.

Ajakirjandus on aru saamas, et tal on väga oluline roll ühiskonnas usalduse tekitamisel, tõese info väljatoomisel ja oluliste kriitiliste teemade tõstatamisel.
Näiteks kümme aastat tagasi ei olnud
vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus
ajakirjanduse põhilehtedel, vaid leidsid
kajastust toetustegevuses ja sponsorluse kajastamises. Nüüd on väga häid näiteid, kus nii kliimaküsimused kui ka
keskkonnaküsimused, samuti ettevõtete avatuse küsimused on luubi all. See
on kasvav trend, et ajakirjandus mõistab
oma rolli ja olulisust avatud ühiskonna
kujundamisel.

Nüüd tuleb olla tähelepanelik
Kaspar Oja
ökonomist

Ajakirjavabadust ei saa olla ilma sõnavabaduseta ja viimase poolaasta jooksul
on pigem ähvardatud seda viimast. Järjest enam kohtab olukordi, kui päevakajalistel teemadel arutlejat süüdistatakse poliitikasse sekkumises või emotsionaalses ülesköetuses ning hüsteerias.
See kriitika ei oma seost sõnavõtu sisulise poolega, aga ründab sõnumitoojat isiklikult. Kelle nahk ei ole paks, see
vaikib, sest ei taha probleeme. Vaikimine tähendab aga harjumist ja olukorraga leppimist. Nii nõrgeneb ka sõnavabadus, sest inimesed ei julge enam probleemidele tähelepanu juhtida.
Probleemid aga ei kao, kui neist ei
räägita. Vabal ajakirjandusel on suur
roll selles, et valimisedust upsakaks läinud ei keedaks meid nagu konna.

SINU JAOKS
TEHTUD
EHTED

Briljantide
kogukaal 1,60ct,
roosa kuld 585.

Loe veebist
Konverentsil esinenud president Kersti
Kaljulaidi kõnet saab lugeda veebist
www.aripaev.ee

Broneeri aeg konsultatsiooniks meie showroomis või osta on-line.
shop@e-jewels.ee, +372 6 609 609 • www.e-jewels.ee
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sõnavabadus

Tipptegija: pangad ja advokaadid
on kurjategijate sõdurid
Maailma suurima mittetulundusliku uuriva ajakirjanduse organisatsiooni OCCRP ehk Organized
Crime and Corruption Reporting Project üks asutajatest Drew Sullivan räägib, kuidas paljud pangad,
advokaadid ja juristid organiseeritud kuritegevust toetavad ning kuidas uuriva ajakirjanduse tähtis
ülesanne on näidata, milline on riigis raha ja võimu võrgustik.

290

piret reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

kriminaaluurimist on algatatud
OCCRP töö tulemusel, toimunud on
sadu vahistamisi, töö on kaotanud
mitme riigi kõrged poliitikud, sisse
on nõutud miljardeid eurosid.

“Nemad teevad kriminaalidele ära kogu
musta töö,” ütleb Sullivan osa pankade ja
advokaatide kohta. Sullivani sõnul on kuritegevus ja korruptsioon muutunud globaalseks just tänu teatud majandusharudele eesotsas pankade, advokaadibüroode
ja valmisfirmade asutajatega.

töötamine muutub mõnes paigas keerulisemaks. Jah, see on järkjärguline protsess. Nad
võtavad ära ühe asja teise järel. Iga element
ühekaupa tundub selline, mille nimel pole
vaja võidelda. Kuid pannes need kokku, on
tulemus hull. Nii juhtus ka Venemaal, ajakirjandusvabadus võeti ära tükikeste haaval. Nüüdseks on seal pea võimatu ajakirjandust teha.

Teil on värvikas taust, olete töötanud kosmoseinsenerina, teinud stand-up-tuure
ja mänginud isegi mõnes filmis. Kuidas te
uuriva ajakirjanduse juurde jõudsite? Mul
oli inseneritööga nii, et selle kõrvalt jäi õhtuti vaba aega ja hakkasin võtma kursusi UCLAs (University of California Los Angeleses). Üks loengutest oli uurivast ajakirjandusest ja see paistis huvitav. Armusin sellesse keerukusse, kuidas lahendada
kuritegusid, mida inimesed püüavad sinu
eest varjata.
Mis on suurimad muutused uurivas ajakirjanduses, kui võrdlete aega, mil olite 20ndates või 30ndates, praeguse ajaga? Ma arvan,
et see on kuritegevuse ja korruptsiooni globaliseerumine. Maailm on drastiliselt muutunud, näiteks interneti tõttu, Berliini müüri langemise tõttu. Kunagi pidi sul olema
tuttav advokaat, et kusagil pangakonto avada ja konto avamiseks pidid lendama Šveitsi või Panamasse kohale. Interneti tulekuga võis igaüks netti minna ja avada kümme
ettevõtte pangakontot. Algas kuritegevuse
kuldaeg. Vene ja areneva maailma raha, mis
on sellesse süsteemi voolanud, on süsteemi
võimsaks muutnud. Oleme unikaalses ajas.
Autokraatsed poliitikud püüavad ühena esimestest asjadest meediat nõrgestada, alavääristada. Kuidas sellele vastu panna? See
on propaganda. Ja propaganda kahjuks töötab. Mingil määral on selle takistamine võimatu. Mida me saame teha, on jutustada
inimestele kogu lugu. Aidata neil aru saada, keda usaldada ja keda mitte. Mida rohkem propagandistid inimestele valetavad,
seda rohkem nad aja jooksul tõsiseltvõetavust kaotavad.
Parim relv propaganda vastu on seda
katkematult paljastada. Kui näitad inimestele lihtsa uudise asemel selle taustal olevat
raha ja võimu võrgustikku, näitad oma väidete aluseks olevaid andmeid ja dokumente, siis seda tõenäolisemalt usuvad nad sind.
Mida rohkem infot avaldad, seda rohkem
infot usutakse. Hea ajakirjandus ongi relv
propaganda vastu. Peame koos lugudega
hakkama avaldama faktikontrolle, andmebaase jne. Et olla üle propagandast, ei piisa
enam klassikalisest loost.
Siiski juhtub ka seda, et meedia läheb propagandaga kaasa, hakkab populistlikke sõnumeid võimendama, sest inimesed on sellest näiliselt huvitatud. Just nimelt. Kui vaatad autokraate, siis nad ei arutlegi millegi
olulise üle. Nende eesmärk ongi laskuda lollakatesse vaidlustesse, sest see hajutab inimeste tähelepanu sellelt, kuidas riiki tegelikult juhitakse. Aga mina arvan, et inime-

Uuriva ajakirjanduse korüfee
Drew Sullivani
sõnul on parim relv
propaganda vastu
seda katkematult
paljastada.
foto: urmas kamdron

Loe veebist
Pikemalt saad intervjuud lugeda
www.aripaev.ee

kes on kes

Drew Sullivan
Organized Crime and Corruption Reporting
Projecti (OCCRP, uurivate ajakirjanike plat
vorm) kaasasutaja ja toimetaja, oli selle esi
mene juhataja.
Asutas uuendusliku meediaarendusorga
nisatsiooni Journalism Development Net
work.
Olnud organisatsioonide Investigative Re
porters and Editors ning National Institu
te for Computer Assisted Reporting juhatu
se liige. Tunnustatud mitme rahvusvaheli
se auhinnaga.
Enne ajakirjanikuks hakkamist oli Rock
well International Space Systemsi kosmose
süstiku projekti aeronautikainsener.

Mis on mis

OCCRP – Organized Crime and
Corruption Reporting Project

Autokraatide
eesmärk
ongi laskuda lollakatesse vaidlustesse.
Drew Sullivan

Mittetulunduslik uuriva ajakirjanduse orga
nisatsioon.
Asutatud 2006. aastal.
Teeb piiriülest ajakirjandust koostöös küm
nete uuriva ajakirjanduse keskustega küm
netes riikides.
Põhiteemad on organiseeritud kuritegevus
ja korruptsioon. Näiteks on vedanud Eestis
ki palju kõlapinda saanud Panama Paberite
uurimust, Laundromati paljastusi jpm.
Toetavad erinevad fondid, valitsused jt an
netajad üle maailma.

sed on targad. Ja kui meie anname inimestele info, siis nad saavad sellest aru, nad käituvad vastavalt sellele. Lühidalt: tuleb nende bullshit’i ignoreerida ja keskenduda sellele, mis on tegelikult oluline.
Üks ajakirjanduse hädasid on, et hakkame end kaitsma, hakkame vastastikku pommitama. See on ajaraisk. Seda nad loodavadki. Meie ajakirjanikena peame looma agenda. Meie ütleme, et vaat see on praegu oluline, mitte see teine bullshit. Peame ignoreerima valitsejate katseid tekitada eimillestki suuri teemasid.
Kas te ise tunnete end turvaliselt? Kunagi
ei saa end täielikult turvaliselt tunda. Samas muretsen ma meie kohalike ajakirjanike pärast oluliselt rohkem kui iseenda pärast. Mind kui ameeriklast on raskem tappa, see tekitab suurema skandaali. Aga väga lihtne on tappa Moldova ajakirjanik. Ja
see on probleem.
Kus on kõige keerulisem ajakirjanik olla? Venemaal, selgelt. Venemaa on ajakirjanduse
sedasi jalust löönud, et see vaevu eksisteerib. Aserbaidžaanis on vangi pandud kõigi
väljaspool riiki töötavate ajakirjanike pereliikmed. Praegu on seitse meie ajakirjanike
pereliiget seal vangis. Suuremas osas KeskAasia riikides on väga keeruline ajakirjanikuna töötada. Nüüdseks me varjame, kes
meiega töötavad.
Ka Euroopas on märke, et ajakirjanikuna

Üks teie lemmikteemasid praegu on nn kriminaalne majandusharu ehk kriminaale
abistavad institutsioonid, nagu pangad, advokaadibürood, firmade jm registreerijad.
Kui hull see olukord siis ikkagi on, kas nimetatud lugupeetud asutused ja ametid on kurjategijate käepikendused? Need on kriminaalide sõdurid. Nemad teevad kriminaalidele ära kogu musta töö. Näiteks kui teid
antakse kohtusse, siis seda teeb küll advokaat, kuid talle maksab organiseeritud kurjategija. Hea advokaat ütleks, et sina oled
kurjategija, tema on hea ajakirjanik, ma ei
võta seda tööd. Aga advokaat on halb, isegi
korrumpeerunud, ta võtab kaasuse. Nii et
selline majandusharu ongi andnud kurjategijatele võimu, on muutnud kuritegevuse ja korruptsiooni globaalseks. Nendeta ei
saaks kurjategijad ja korruptandid hakkama. Neid tugisambaid eriti ei süüdistata,
aga meie töö on neid süüdistada.
Meil oli oma toimetuses juhtum, kus kaotasime advokaadile kohtuasja, kuna eksponeerisime seda advokaati petuskeemi kajastuses, sest advokaat hoidis oma nimel tegelike kasusaajate osalusi kuritegevuses kasutatud ettevõttes. See on probleem. Nad
(advokaadid) ütlevad, et nad ei tea midagi.
Aga nad teavad. Nad serveerivad oma teenuseid kurjategijatele. Esitajaaktsiatele (bearer
share) ei ole mitte ühtegi muud põhjendust
kui tegeliku omaniku varjamine. Sama lugu on varidirektoritega. Sellised meetodid
on muutunud aktsepteeritavaks, aga meie
peame ütlema, et ei, need pole aktsepteeritavad, neid kasutatakse kuritegevuseks. Iga
tark advokaat ütlekski, et klient lihtsalt tahtis, et hoiaksin tema aktsiaid enda nimel.
Aga miks peaks selline asi põhjendatud olema üleüldse kusagil maailmas?
Seda kohtuasja poleks te pidanud kaotama. Teie kohtusüsteem on munadeta, võibolla isegi korrumpeerunud.
Oleme nüüd palju tööst rääkinud. Kuidas te
end sellest kõigest välja lülitate? Ma kuulun Sarajevo ainsasse kelti bändi. Teeme Iiri ja Briti muusikat. Mina laulan, mängin kitarri ja Iiri trummi. See on üks viis. Püüan
ka kogu aeg jälgida, et meie inimestel oleks
lõbus. Pidutseme regulaarselt koos. Meil on
näiteks õllereeded. Stress tapab, eriti krooniline stress.
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Türgi sõjatehnika
liikumas Süüria poole.
foto: AP / scanpix

sõjategevus

Süüria kriisi juured on
sajanditagustes otsustes
“Lihtsam on ohverdada kurdid, kui et juhtuks uuesti
2015. aasta, kus tulevad miljonid,” kirjeldas professor
Lauri Mälksoo Euroopa Liidu hoiakut Põhja-Süürias
toimuvasse. Praeguse olukorra juured peituvad
esimese maailmasõja päevil tehtud otsustes.
jaanus vogelberg
jaanus.vogelberg@aripaev.ee

Välisminister Urmas Reinsalu arutas olukorda sel nädalal ka oma Türgi kolleegiga.
“Suhtlus oli asine. Rõhutasin Eesti osalusel
vastu võetud Euroopa Liidu avalduse valguses üleskutset sõjaline aktsioon peatada
ja otsida diplomaatilisi lahendusi. Rõhutasin, et Türgi on tugev liitlane NATOs ja objektiivselt on nende mure terrori küsimuses legitiimne, aga selline sõjaline aktsioon
võib tuua kaasa julgeolekukriisi eskaleerumise,” rääkis Reinsalu saates.
Ta märkis, et Euroopa Liit tervikuna Türgile sanktsioone ei kehtestanud, aga liik-

Tehakse
erandeid, pigistatakse silm
kinni, võsavillemit hundiks ei
nimetata.
Tartu Ülikooli
rahvusvahelise õiguse professor Lauri
Mälksoo ELi suhtumisest Türgisse.

mesriigid otsustasid peatada relvade müügi
Türgile. “Täiendavaid samme ei saa kindlasti välistada,” sõnas Reinsalu. Küll on sanktsioonid kehtestanud USA, kelle majanduslik
jõud piirkonnas on Reinsalu sõnul reaalne.
Majandusekspert Raivo Vare leidis, et
USAst suuremad hoovad olukorra mõjutamiseks on siiski Euroopa Liidul. “Olen nõus
välisministriga USA jõu suhtes, aga Türgi
peamine kaubanduspartner on Euroopa
Liit, teisel kohal on Venemaa, siis tuleb tükk
tühja maad ja alles siis USA. Majanduslikult
on Euroopa Liidul suur võim, kui tahta seda
kasutada,” märkis Vare.
Keerukas ajalugu

Vare mõtestas praegu “puhvertsoonis” toimuvat läbi piirkonna ajaloo. “Kurdide teema on palju keerulisem, kui peale vaadates

no stress

KONTORI
KOLIMIS- JA LAOTEENUSED

paistab. Seda sõda nimetatakse küll terrorivastaseks operatsiooniks, aga 1984. aastast
alates on Türgi territooriumil käinud sõjategevus kurdi jõududega, kellega on Süüria Rojava piirkonna kurdid otseselt seotud.
Tegelikult algab ajalugu veel varasemast –
kurdide suur hulk liikus piirkonda Prantsuse mandaadi ajal 1920ndatel,” rääkis ta.
Kurdide rahvakild on tema sõnul piirkonda küll ligi tuhat aastat asustanud, aga
neid pole seal kunagi varem olnud nii palju kui praegu. Vare märkis, et Türgi toetab
piirkonnas erinevaid osapooli, sealhulgas
islamiäärmuslasi. “Riigi lääneosas peab
Türgi sõjategevust nn opositsiooniliikmete abil, kellest osa on turkomanid ehk sisuliselt türklased, aga teine osa mõningate sidemetega kuni Al Qaedani välja,” ütles ta.
Mõjutab ka Eestit

Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo leidis, et kauges piirkonnas toimuv on Eestile vägagi oluline
pretsedent. “Mis on relvastatud jõu kasutamise reeglid rahvusvahelises õiguses ehk
millal võib sõda alustada? Põhimõttelise
küsimusena on see Eesti jaoks väga oluline
teema. Meie huvides on, et relvastatud jõu
kasutamine oleks võimalikult keeruline ja
piiratud,” toonitas Mälksoo.
Ta nägi Euroopa Liidu Türgi-suunalises

retoorikas aga selle põhimõtte nõrgenemist. Euroopa Liidu riigid tema sõnul küll
kritiseerivad Türgi käiku, aga mitte kõige
karmimal võimalikul moel. “Tehakse erandeid, pigistatakse silm kinni, võsavillemit
hundiks ei nimetata. See annab tunnistust,
et meil on alates 1945. aasta ÜRO harta vastuvõtmisest tegu relvastatud jõu kasutamise keelu erosiooniga,” märkis Mälksoo.
Tema sõnul võib Euroopa Liidu käitumises näha ka soovi vältida uut massiivset põgenikekriisi. “Lihtsam on ohverdada kurdid, kui et juhtuks uuesti 2015. aasta, kus
tulevad miljonid (põgenikud – toim),” rääkis Mälksoo. Ta möönis, et rahvusvahelise
õiguse seisukohast on ehk kõige legitiimsem positsioon piirkonnas tegutsevatest
välisriikidest Venemaal. “Midagi pole teha – õigus kaldub toetama olemasolevaid
valitsusi, Süüria puhul on see Assad. Venemaa on alati saanud öelda, meie oleme siin
kutsega,” märkis Mälksoo.

Kuula

“Poliitikute töölaud” oli eetris 17. oktoobril
raadio.aripaev.ee

Telli no stress
kolimisteenus siit:
6827727
info@adduco.ee
www.adduco.ee
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tulemus

Kasvukursil Coop Pangal plaan
tänavu börsile minna täies jõus
Coop Pank kasvatas kolmandas kvartalis oluliselt nii väljastatud laenude kui kaasatud hoiuste mahtu ning võitis
juurde rekordarvu uusi kliente.
Coop Panga juhatuse esimees
Margus Rink kinnistas, et kodumaisel kapitalil põhinev pank
soovib veel sel aastal Tallinna
börsile jõuda.
Rink lausus, et pank jätkab
kolmandat aastat kiiret kasvu.
“Coop Panga kasvule aitasid
kaasa panga järjest suurenev
tuntus ning klientide üleüldi
ne hoiak eelistada kodumaisel
kapitalil põhinevaid panku,”
leidis Rink.
Ta lisas, et ka Coop Panga vas
tu on hakanud huvi tundma ka
ettevõtjad. “Kohaliku panga
na suudame nende kasvuplaa
nid kiiremini läbi vaadata ja fi
nantseerimisotsused teha. Äri
kliente paneb meie suunas lii
kuma ka klientide ajutiselt va
badele vahenditele makstav int
ress,” märkis Rink.
Ettevalmistused käivad

Tänavu mai lõpus andis Coop
Panga nõukogu juhatusele üles
ande käivitada panga aktsiate
avalikku noteerimist etteval
mistavad tegevused. “Aktsiate
avalikku noteerimist etteval
mistavad tegevused on kenas

1,52

miljonit eurot kasumit tenis Coop Pank kolmandas
kvartalis.

Lühidalt

M.V.Wool lühendab säilivusaega
Kalatöötleja M.V.Wool lühendab külmsuitsutatud ja soolatud toodete realiseerimisaja 24
päevale senise 30 päeva asemel. Otsus puudutab naturaalseid tooteid, kus ei ole kasutatud listeeria kasvu pärssivaid e-aineid, teatas
ettevõte.
Säilimistähtaeg lüheneb toodetel alates 10.
detsembrist. Üleminekuaeg on vajalik seoses
lepingutega, mis nõuab klientide teavitamist
minimaalselt üks kuu enne tehtavaid muudatusi. M.V.Wool on alustanud jaekaubanduse
teavitamist muutusest.
M.V.Wool AS alustas eile Harku tehases täielikku pesemist, desinfitseerimist ja steriliseerimist, mille vältel on ettevõttes kaheks päevaks
tootmine peatatud.

Amet nõuab Aidu tuulikute puhul
algse planeeringu järgimist
Coop Panga juhatuse esimees
Margus Rink tegi juunis teatavaks plaani poole aastaga börsile jõuda. foto: andras kralla

ti graafikus ja hetkel töötame
selle nimel, et tuua Coop Pan
ga aktsiad Tallinna börsile veel
sel aastal. Täpsemat emissiooni
aega võib siiski mõjutada olu
kord maailmamajanduses ning
selle peegeldus aktsiaturgudel,”
sõnas Rink.
Coop Panga klientide arv
kasvas kvartaliga 4600 kliendi
võrra. Pangal oli septembri lõ
pu seisuga 56 300 klienti, mis
eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes tähendab 33protsen
dist kasvu.
Coop Panga laenuportfell
kasvas kolmandas kvartalis 39
miljoni euro võrra. Kasvu pa

nustasid kõik finantseerimi
sega tegelevad äriliinid: kodu
laen, tarbimislaen, ärilaen ning
liising. Panga laenuportfell ula
tus kolmanda kvartali lõpuks
418 miljoni euroni, mis on aasta
taguse ajaga võrreldes 37 prot
senti enam.
Panga hoiused kasvasid sa
mal ajal 69 miljoni euro võrra
ning jõudsid kolmanda kvar
tali lõpuks 478 miljoni euroni,
kasvades aastaga 30 protsenti.
Kasum kasvab

Tänavu üheksa kuuga on pank
teeninud 3,9 miljonit eurot ka
sumit, mida on 27 protsenti

MEIL ON LAOS
54 erinevat keevitusseadet
25 erinevat metalli lintsaagi

enam kui eelmisel aastal samal
perioodil. Suurima panuse ka
sumi kasvu andsid laenuport
felli kasvust tulenevad suure
mad intressitulud.
Eesti kapitalil põhinev Coop
Pank on üks viiest Eestis tegut
sevast universaalpangast. Coop
Pangal on üle Eesti 15 pan
gakontorit ja 28 pangapunk
ti. Panga igapäevapanganduse
kliendiarv ulatus septembri lõ
puks 56 300ni.
Panga enamusomanik on ko
dumaine kaubanduskett Coop
Eesti, mille müügivõrgustikku
kuulub 330 kauplust.
äripäev.ee

Kui Aidu tuuleparki arendavad ettevõtted hakkavad järgmisi tuulikuid püstitama, peavad
need järgima nii ehituslube kui ka planeeringut, hoiatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.
Kolme päeva eest teatasid arendajad ja omanikud vennad Sõnajalad, et alustavad uuesti
ehitustöödega, sest riigikohtu otsuse järgi on
neil Aidu tuulepargis kehtivad ehitusload. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet aga lubab silma peal hoida, et tuulikute püstitamisega ei mindaks planeeringust mööda. See on
oluline, sest algses teemaplaneeringus ja ehituslubades on erinevused tuulikute pikkuses.
“Arendajad võivad ehitustegevusega jätkata,
kui nad jälgivad planeeringus ja ehituslubades
toodud tingimusi, nt viivad läbi geoloogilised
uuringud ning püstitavad tuulikud, mille kõrgus on planeeringu ja loaga kooskõlas. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet rangelt
soovitab tuulikute ehitamise aluseks olev projekt kooskõlastada ka kaitseministeeriumiga,
kuna loamenetluses seda ei ole tehtud,” ütles
ameti kõneisik Anne-Mai Helemäe.
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Juncker: Brexiti lepe on valmis
“Kui on tahe, siis on
lepe,” teatas Euroopa
Komisjoni esimees
Jean-Claude Juncker
Twitteri vahendusel
Brexiti leppe
sõlmimisest. Junckeri
sõnul on tegu tasakaalustatud ja
mõlemaid osapooli
austava leppega.
ALLAN RAJASALU
KRISTJAN PRUUL
aripaev@aripaev.ee

“See lepe on tunnistus meie pühendumisest
leida lahendus,” toonitas Juncker säutsus.
Euroopa Komisjoni lahkuv juht palus eile
kogunenud Euroopa Liidu ülemkogul Brexiti lepe heaks kiita, vahendas Bloomberg.
Edukast kõneluste lõpust teatas ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson, kelle hinnangul on sõlmitud lepe, mis annab
Ühendkuningriigile tagasi kontrolli oma
kaubandussuhetes.
“Briti parlament peaks laupäeval leppe
heaks kiitma, et saaksime minna edasi teiste prioriteetidega, nagu kõrged elamiskulud, tervishoid, kuritegevus ja kliimaküsimused,” sõnas Johnson.
Unionistide toetusest loobuti

Viimastel nädalatel saavutatud kompromisside hulka kuulus näiteks Suurbritannia leppimine tollikontrolli kehtestamisega Põhja-Iirimaa ja Suurbritannia vahele ja Põhja-Iirimaa jäämisega Euroopa Liidu tollireeglite alluvusse. Sellega ei nõustunud aga Põhja-Iirimaa unionistid, kelle
hääli Johnson parlamendis hädasti vajas.
Veel kolmapäeval märkisid nii Suurbri-

Suurbritannia
peaminister Boris
Johnson ja Euroopa
Komisjoni president
Jean-Claude Juncker said leppega valmis, nüüd on sellele
vaja Briti parlamendi jah-sõna.
FOTO: AP/SCANPIX

tannia kui ka Euroopa Liidu diplomaadid,
et ilma unionistide heakskiiduta edasi ei liiguta, kuid eile keskpäevaks leiti, et unionistide rohelist tuld pole siiski vaja.
Põhja-Iiri unionistide juht Adriane Foster ütles, et unionistid on endiselt vastu Brexiti leppele, mis jätab Põhja-Iirimaa Euroopa Liidu tollireeglite meelevalda.
“Praeguse seisuga me ei saa toetada ettepanekuid tollide kohta, samuti pole selgust käibemaksu regulatsiooni küsimustes. Jätkame koostööd Suurbritannia valitsusega, et jõuda mõistliku leppeni, mis sobiks ka Põhja-Iirimaale ning kaitseks Suurbritannia majanduslikku ja konstitutsioo-

Fiiberlaser-keevitusrobot ENSIS.

nilist terviklikkust,” teatas Foster Reutersi vahendusel.
Käibemaksu küsimus kerkis teravalt esile viimase hetke kõnelustel, kus Euroopa Liit
soovis tagada, et käibemaksus ei tekiks erisusi, mis võimaldanuks Iiri saarel tekkida
käibemaksupettustel.
EL ootab brittidelt kindlust leppele

Paraku vähendab demokraatlike unionistide partei vastuseis ka Euroopa Liidu riigipeade soovi mingi kokkuleppeni jõuda, kui
Johnson sellele tegelikult kodumaalt toetust ei leia, kirjutas Financial Times.
Nüüd sõltub kõik laupäeval toimuvast

Briti parlamendi istungist, kus lepe peab
saama ratifitseeritud või patiseis jätkub. Teisalt jääb Briti parlamendisaadikutele väga
vähe aega, et leppe tekstiga tutvuda, mistõttu võivad skeptilised toorid leppe maha hääletada.
Sel juhul peab Boris Johnson paluma Euroopa Liidult lisaaega kuni 31. jaanuarini.
Kuigi varem on Johnson öelnud, et viib
Suurbritannia iga hinna eest Euroopa Liidust välja, siis Briti Brexiti-minister Stephen Barclay ütles, et Briti peaminister austab Suurbritannia parlamendi otsust mitte lahkuda Euroopa Liidust ilma kindla
leppeta.

PVC hallide müük, tootmine ja paigaldus

Patenteeritud pöörlev lääts võimaldab ideaalselt keevitada suurte vahedega servasid.

 Suur kiirus ja väike soojussisestus tagavad
minimaalsete või puuduvate
deformatsioonidega keevitustulemuse.

 Programmeerimine käib CAM tarkvaraga
ja korrektsioonide sisseviimiseks on pea
varustatud kaamerasüsteemiga.

www.pvc-halli.fi
Aider OÜ
Allika tee 12, Peetri, 75312 Rae vald
www.aider.ee ı +372 5126633 ı henri@aider.ee

Martin Ivanov +372 504 6293 martin.ivanov@finest-hall.com
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Kahtlustus

Paikre tegevjuht ja
arendusjuht vahi all
Kolmapäeval esitas prokuratuur kohtule taotluse Pärnu linnale kuuluva prügifirma Paikre
juhataja Kristo Rossmani ning
prügiettevõtte arendusjuhi Ott
Suti vahistamiseks. Mehi kahtlustatakse omastamises.
Kohus rahuldas prokuratuuri avalduse ja võttis mõlemad
mehed üheks kuuks vahi alla.
“Seni kogutud tõendid annavad aluse põhjendatud kuriteokahtluseks. Et välistada võimalust, et kahtlustatavad jätkaksid kuritegudega, näiteks tõendite kõrvaldamise või tunnistajate mõjutamisega, taotles prokuratuur kohtult kahe kahtlustatava vahistamist,” ütles prokurör Küllike Kask.
Eile rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja võttis mõlemad mehed üheks kuuks vahi
alla. Kolmas kahtlustatav, osaühingu Koguja juhataja Rauno
Mesipuu vabastati pärast esmaseid menetlustoiminguid.
Läbiotsimised

Teisipäeval otsis keskkriminaalpolitsei läbi prügifirma Paikre
ning osaühingu Koguja kasutuses olevad kontoriruumid. Läbiotsimiste käigus otsiti tõendeid,
mis võimaldaksid kinnitada või
ümber lükata kahtlust, et Rossman, Sutt ja Mesipuu on omastanud suures koguses linnale
kuuluva prügiettevõtte varasid.
Läbiotsimiste järel esitati
kolmele mehele kahtlustus suures ulatuses omastamises grupiviisiliselt. Samuti kahtlustatakse omastamises üht juriidilist isikut, osaühingut Koguja.
Paikre arendusjuhti Ott Sutti
kahtlustatakse ka altkäemaksu võtmises.
“Kohaliku omavalitsuse ja
selle ettevõtete vahendid on
mõeldud avaliku elu paremaks
muutmiseks. Avalikus sektoris
töötavad inimesed ei tohi otsuse tegemisel lähtuda erahuvist,

Pärnu linnale kuuluva prügifirma Paikre juhataja Kristo Rossman
on kuuks ajaks vahi alla võetud. Foto: Ants Liigus, Pärnu Postimees/
Scanpix

sest see vähendab ausat konkurentsi ja parima teenuse saamise võimalikkust,” märkis keskkriminaalpolitsei juht Mati
Ombler. Tema sõnul on korruptsioonijuhtumite korral kahju
saajaks alati elanikud. “Kannatavad ka oma tööd ausalt tegevad kolleegid. Soovitame omavalitsustel tõhustada ettevõtete
majandustegevuse kontrolli, et
ebaseaduslikku tegevust ennetada ja ära hoida,” lisas Ombler.
Kriminaalmenetluse huvides ei ole võimalik kahtlustuste sisu täpsemalt avada.
Kriminaalasja eeluurimist
viib läbi keskkriminaalpolitsei
korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.
Äripäeva andmetel on keskkriminaalpolitsei võtnud luu-

bi alla ka teised Paikre lepingupartnerid ning ei saa välistada, et kahtlustatavate ring võib
edaspidi laieneda.
Väga suur üllatus

Septembri lõpul Paikre nõukogu esimehe ametist lahkunud Rein Leipalule tuli uudis
kahtlustuste esitamisest täieliku üllatusena. Talle oli võõras
ka OÜ Koguja nimi. “Mina olin
Rossmani tööga rahul, ta oli
hästi aktiivne. Suure üllatusena tuleb, et selline kahtlustus on
talle esitatud,” imestas Leipalu.
Leipalu ütles, et eks paratamatult heidab selline asi varju
ka ettevõtte nõukogule. “Mina
tunnen küll vastutust ja mõtlen, mida oleks saanud sellise
asja ärahoidmiseks teha.”
äripäev.ee

sisejuurdlus

Tallinna Linnatransport küsib
politseilt tehingutele hinnangut
Tallinna Linnatranspordi ASi
(TLT) nõukogu esimees Kalle
Klandorf pöördus politsei poole, et saada selgust, kas TLT sisejuurdluse käigus välja tulnud
probleemid võivad osundada
õigusrikkumistele.
“TLTs on viimase aasta jooksul rakendatud mitmeid muudatusi, alates hangetest kuni
dokumendisüsteemideni, et
korruptsiooniriski vähendada.
Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja
laoarvestus siiski läbipaistvad
ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole
TLTs ega Tallinna linnavalitsuses,” ütles Klandorf.
TLT nõukogu esimees on sisejuurdluse tulemusi arutanud ka
juhatuse esimehe Deniss Boroditšiga ja edasised otsused sõltuvad politsei hinnangust si-

LISA OMA
PEATÜKK

Näiteks on linnatranspordi varuosade kulu
süsteemi läbipaistvamaks muutmise järel vähenenud sama töö mahu
juures kolmandiku võrra.
Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimees Deniss Boroditš

sejuurdluse tulemustele. Boroditš rõhutab läbipaistvuse vajadust, sest TLTs ei ole kohta korruptsioonile. “Kuna meil on väga halb kogemus ja me ei taha,
et korruptsioonijuhtumid TLTs
kunagi korduksid, toetame seda, et politsei oma hinnangu
annaks,” ütles Boroditš.
Boroditši sõnul on viimase aasta korruptsiooniennetuse meetmed andnud juba ka
positiivset majanduslikku mõju. “Näiteks on linnatranspordi

varuosade kulu süsteemi läbipaistvamaks muutmise järel vähenenud sama töö mahu juures
kolmandiku võrra. Nende eesmärkide saavutamiseks oleme
uuendanud TLT personali, teeme koostööd õiguskaitseorganitega ja kahtluse korral esitame kuriteoteate. Näiteks möödunud aasta augustis esitasime kuriteoteate endise haldusdirektori Toivo Moorasti suhtes, mille järel alustati ka kriminaalmenetlust,” ütles Boroditš.
TLT esitas tänavu oktoobris
endistele töötajatele, kelle osas
käib kriminaalmenetlus, tsiviilhagi summas 1,9 miljonit eurot.
Klandorf toob välja, et korruptsiooniennetuseks on kavas
hakata linnaettevõtteid tsentraalselt auditeerima. “Tallinna
linna organisatsioonis kehtib
korruptsioonile nulltolerants.”
äripäev.ee

veebiraamatusse

“Kõik tootmisest”
Peatüki lisamiseks kirjuta: rain.jyristo@aripaev.ee

Olemasolevad teemad:










Tööstusautomaatika
Laser- ja plasmalõikus
Metallilõikepingid
Tootmise automatiseerimine
Kogemuslood
Küberturvalisus
Energiateenus
Robotlogistika
Masinatööstuse arendus

Vaata lisaks: toostusuudised.ee/erilehed
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Ökoaktivism kui
habemega nali
Rootsi noorukese kliimaaktivisti Greta
Thunbergi tegevuse peale pole mõtet üle
reageerida, sest selles pole tegelikult midagi uut.
Mäletan, et kaugel nõukogude ajal sat
tusin ma Soome televisioonist nägema
Inglise filmi, kus üks noor tüdruk avastas
looduskaitse. Ta käis ringi, jagas lendleh
ti, korraldas üheinimesepikette ning lõ
puks tutvus vanema naisega, kes oli palju
pühendunum ökoaktivist. Koos viisid nad
ellu juba palju konkreetsemaid aktsioone,
näiteks tungisid kanafarmi ja avasid seal
lindude puure, et kanu vabadusse lasta.
Alates 1994. aastast kuni naasmiseni
Eestisse 2003. aastal elasin ma Berliinis.
Sel ajavahemikul oli Saksamaal üks kesk
ne teema õhtustes teleuudistes tuumajäät
mete vastased protestid. Suur mass roheli
si tuli kokku, et takistada ronge vedamast
jäätmeid tuumajaamadest kuhu iganes
neid ladustati. Valdavalt salkus juustega
presentjopedes 20aastased lamasid raud
teerööbastel ning mõni radikaalsem ahel
das ennast rööbaste külge suisa ketiga.
Saksamaa on üldse olnud läbi aja väga
keskkonnateadlik. Prügi sorteerimine oli
ja on seal seadusega kohustuslik ja regu
leeritud. Ülikoolide kampustes olid ühis
elamute ees populaarsed salati- ja maitse
rohelisepeenrad, kus keskkonnateadlikud
tudengid kasvatasid pestitsiidivaba supi
rohelist. Väga populaarne oli ringi kõndi
da oma kruusiga, et vältida kohvikus ühe
kordsete plasttopsikute kasutamist.
Ei midagi uut siin päikese all

Keskkonnateadlikkuse juurde on LääneEuroopas alati kuulunud ka keskkonna
aktivism. Militaarsem seltskond tungis
karusloomafarmidesse ja vabastas loomi
“vangipõlvest” või isegi valas tänaval ha
pet möödakäijate karusnahksetele kasu
katele. Vähem militaarsed lõid parteisid ja
ühinguid ning üritasid kaasata üldsust.
Eesti meedias kummalist vastureakt
siooni tekitanud Greta Thunbergi tegevus
järgib tegelikult Lääne-Euroopa poole sa
jandi pikkuse keskkonnaaktivismi tradit
siooni. See on rohujuuretasandil usk tege
vusse, mille üks osa on saada maksimaal
ne meediakajastus. Greta ei leiutanud te
gelikult mitte midagi uut, taolise aktivis
miga ollakse “seal” harjunud. Meil mitte ja
siit ka ülereageerimine.
Kõigest hoolimata pole puukallistajad
suutnud muuta maailmakorda ja seda ei
suuda ka Greta. Nüüd on lihtsalt ka meie
noored mingitpidi rohelise mõtlemisega.
Jah, selles värgis on palju naiivsust, ent nii
oli see juba mitukümmend aastat tagasi.
Ülereageerimisel pole mõtet.
Aimar Ventsel
etnoloog

Kõigest hoolimata pole
puukallistajad suutnud muuta maailmakorda ja seda ei
suuda ka Greta.

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

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

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

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

Trükk AS Kroonpress

toimetaja Askur Alas
tel 6670 150
askur.alas@aripaev.ee

18. oktoober 2019

KOLUMN

Tuumajaam on Eesti parim võimalus
Sõltumata sellest, kas me kliimamuutusi “usume” või mitte, muutuvad kõik fossiilsed
energiaallikad ebasoovitavaks,
maksustatuks ja kalliks.
Eesti peab ainuüksi majan
duse elus hoidmiseks võimali
kult kiiresti üle minema puh
tale energiale nii transpordis,
hoonete kütmisel kui ka töös
tuses. Aga kust me seda saame,
sattumata liigsesse sõltuvusse
välisühendustest? Kas problee
mi suudab lahendada taastuv
energia? Paraku sellest ei pii
sa: ainus reaalne tulevikualter
natiiv on tuumaenergia, mil
le suunas tuleb meil liikuda pi
gem varem kui hiljem.
Põlevkivielekter on sisuli
selt juba minevik, sest ilma sü
siniku kogumiseta on see to
hutu kasvuhoonegaaside toot
ja. Veel eelmisel aastal andis
see üle 80% Eesti süsinikujala
jäljest. Täna suur osa selle toot
misest seisab.
Järgmine idee oleksid bio
kütused: eelkõige puit ja bio
gaas, mida on võimalik osali
selt samades elektrijaamades
kasutada ja mida koostootmis
jaamades ka kasutatakse. Li
saks riskile, et ka puidu ja gaa
sipõletuse CO2 heide varem või
hiljem maksustatakse, pole
need sisult tulevikuks sobivad:
puidu kütteväärtus on isegi
väiksem kui põlevkivil, seega
KWh elektri tootmiseks peame
põletame veel rohkem mater
jali. Puit on Eesti rikkus, see tu
leb väärindada püsitoodeteks
või veel parem – jätta metsa
kasvama ja süsinikku siduma.

jaak laineste
IT-ettevõtja, Eesti 200, Eduka Eesti
arvamuskonkursi 2017 võitja

Hea uudis on,
et see tehnoloogia
areneb ülikiirelt
ja on nii ohutuse
kui ka efektiivsuse
poolest väga kaugel Tšernobõlist ja
Fukushimast.

Tuuleenergia lõks

Elektrist saab defitsiit

Elektrit saab ju turult osta ja
importida! Me praegu ju tee
me niimoodi. Ühendusi on ju
ba piisavalt ja neid tuleb lisa
da, kuid välisvarustajaga puu
dub meil nii varustuse garantii
kui ka kontroll hinna üle. See
ei ole vaid teoreetiline prob
leem – kasvava elektrivajaduse

ja väheneva tootmise tõttu on
näha Euroopas aina kasvavat
elektri defitsiiti ning mingil
hetkel pole teised riigid liht
salt huvitatud mõistliku hin
naga meile energiat müüma,
nii tõuseb hind või suisa piira
takse varustust.
Tuule- ja päikeseenergia on
ainsad praegu suuremas ma
hus kättesaadavad puhtad
energiaallikad. Samas on ot
sest päikeseenergiat piisavas
mahus elektritootmiseks meie
laiuskraadil vaid valgel ajal –
aprillist oktoobrini. Suurim
tarbimine on aga talvekuudel.
Me soovitame ka hoonete küt
tes minna üle elektrile, see
ga talvise soodsa elektri vaja
dus suureneb veelgi. Tuulepar
gid töötavad ka talvel ja nende
tugevaks eeliseks on ehitamise
paindlikkus ja odavus: võim
susi saab lisada paari MW kau
pa, investeeringuga umbes 1
miljon eurot MW kohta. Need
nõuavad aga tuult, mida pole
sugugi alati olemas.

Samal teemal
Kalev Kallemets
“Muudame Eesti tuumaenergiaga
kliimaneutraalseks” ÄP 11.10.2019
www.aripaev.ee/arvamused

Vaatame mõningaid arve: tä
nane tuuleenergia maksimum
võimsus Eestis on umbes 300
MW, elektri tipuvajadus on
1500 MW. Enefit Greeni uued
projektid lubaksid teoreeti
list maksimumvõimsust suu
rendada suurusjärgus kümme
korda, mis paberil võiks kat
ta ilusti Eesti vajaduse, kuid ar
vestades meie reaalseid tuule
olusid, tagaks see ikkagi elekt
ri vaid pooltel päevadel aastas.
Pooltel päevadel toodaksime
liiga palju ja paljudel päevadel
pole tuult isegi tuugeni käivi
tuseks, ja uute tuugenite lisa
mine ei aita siin kuidagi.
Lõpuks seab tuuleener
gia meid veel suuremasse, ka
hepoolsesse sõltuvusse vä
lisühendustest – peame leid
ma tormisel päeval ülejäävale
elektrile mujal ostja ja pooltel
päevadel ikkagi impordime.

Piisavalt ei aita ka plaani
tavad salvestuspangad ja tar
ga tarbimise lahendused, need
suudavad siluda elektrivarus
tust vaid umbes ühe ööpäeva
jagu ega suuda katta kogu Ees
ti talvist tarbimismahtu.
Tuule- ja päikesepõhist
elektritootmist tuleb loomuli
kult maksimaalselt arendada.
Kahjuks nende ilmasõltuvuse
tõttu sellest lihtsalt ei piisa.
Roheline tuumajaam

Ei ole midagi parata: parim,
kui mitte ainus puhta ja või
malikult soodsa hinnaga pi
devalt suures koguses elekt
rit pakkuv võimalus on tuu
maenergeetika. Hea uudis on,
et see tehnoloogia areneb üli
kiirelt ja on nii ohutuse kui ka
efektiivsuse poolest väga kau
gel Tšernobõlist ja Fukushi
mast. Sinna on valmis investee
rima erasektor, riik peab vaid
sobivad võimalused looma.
Investeering MW kohta
oleks küll mõnevõrra suurem
kui tuugenitel (hinnanguli
selt 2 miljonit eurot MW koh
ta), kuid see on täiesti mõist
lik hind pikaajalise varustus
kindluse jaoks. Modulaarseid
tuumajaamu on juba võima
lik ehitada Eesti suurust arves
tavas väikeses mahus: 500 MW
ja isegi vähem. On olemas ülla
tavalt head lahendused ka tuu
majäätmete probleemile: neid
saab olema oluliselt vähem ja
neid on võimalik taaskasutada.
Me ei tea veel, kas parim la
hendus Eesti jaoks on üks suu
rem või mitu väiksemat elekt
rijaama, kuhu neid oleks
mõistlik rajada ja kas on mõ
tet ette võtta koostööprojekt
näiteks Lätiga, kes on samuti
elektri defitsiidis. Esialgu võik
sid kõik need variandid olla
laual. Nii riigil kui ka ühiskon
nal on vaja teema läbi aruta
da, ja siis teha konkreetsed sea
dusandlikud sammud. Mina
muud võimalust ei näe.

KOMMENTAAR

Kas oled ettevõtja või ärimees?
Miks me ei tee keeles, ja enamasti ka meeles, vahet ettevõtja ja ärimehe vahel? Neil
mõistetel võib olla küll sarnane
vorm, aga täiesti erinev sisu.
Ettevõtja üritab lahenda
da ja ennetada maailmas tek
kivaid probleeme ja saab sel
le eest tasutud, kuna inime
sed ja organisatsioonid soovi
vad vabatahtlikult ja rõõmuga
osta tema väljatöötatud lahen
dusi, tooteid ja teenuseid. Äri
mees otsib võimalusi üksnes
oma hetketulu maksimeerimi
seks, risti ette löömata ka kaht
laste skeemide ja manipulat
sioonide kasutamise ees, seal
juures hoolimata oma ressur
sikasutuse jätkusuutlikkusest
või kaasnevatest negatiivsetest
kõrvalmõjudest keskkonnale
ja ühiskonnale.
Kui veel edasi fantaseerida,
siis enamasti oleks ilmselt äri
mees see, kes teeb suuri jõupin
gutusi maksude maksimaal
seks optimeerimiseks, ettevõt

heigo kaldra
Vastutustundliku Ettevõtluse
Foorumi ja Manpower OÜ
juhatuse liige

aitavad suurendada protsessi
de tootlikkust ning töö tule
muslikkust ettevõtte ja ühis
konna ees seisvate suuremate
eesmärkide saavutamisel.

Kõige kõvemad ärimehed ehitavad randa mere
piirile luksusvilla, vormistavad selle pooleliolevaks
laevaks ja on ise varatud.

Vahe on suur

ja peaks aga maksude maks
mist suuresti hügieenifakto
riks ehk valdavalt hädavajali
kuks ühiskonna tervikuna toi
mimise tagamiseks.
Klient on ärimehele vahend
kasumi teenimiseks, ettevõt
jale aga partner, kellega koos
töös jätkusuutlikult järjest
rohkem lisaväärtust luua. Töö
taja on ärimehele heal juhul
ressurss, halvemal juhul odav
töövahend, ettevõtjale aga jäl
legi partner, kelle motiveeri
tus, informeeritus ja kaasatus

Ärimees leiab viise ja võimalu
si kõrvale hiilida riiklikest re
gulatsioonidest ja tema objek
tidel või projektidega teevad
tööd kolmandatest riikidest lä
hetatud või renditud töötajad,
kelle seaduslik riigis viibimise
alus ning palgad ja maksud on
vahendaja, mitte ärimehe mu
re. Ettevõtja tunneb vastutust
oma töötajate pärast ja kasutab
tööjõulahenduste jaoks part
nereid, kelle puhul võib kin
del olla, et hea maine ning sea
duste järgimine ning tasemel
ärieetika on neile prioriteet.
Ärimees vormistab oma
luksusklassi maasturi N-klassi
kaubikuks, ettevõtja teeb vahe
tevahel oma kaubiku või bus
siga vabatahtlikku tööd ko

gukonna hüvanguks oma va
bast ajast. Ärimees valib üks
nes kõrgeima oodatava tootlu
sega aktsiaid, ettevõtja oman
dab osalusi ettevõtetes, mil
lel on paigas põhiväärtused ja
eesmärgiks pakkuda lahendu
si ühiskonna kitsaskohtadele.
Kõige kõvemad ärimehed
ehitavad randa mere piirile
luksusvilla, vormistavad selle
pooleliolevaks laevaks ning on
ise tihti varatud, sest kõik on
naise ja laste nimel, ettevõtjad
ei peida ausalt teenitut ega var
ja, kuidas midagi on tehtud või
saadud ja mis plaanid on edas
pidiseks.
Sellist võrdlemist võiks jät
kata veel pikalt, aga ilmselt on
pilt juba piisavalt selge, et iga
üks võiks endalt küsida, kas te
mas on rohkem ettevõtjat või
ärimeest? Ja mida igaüks meist
saaks teha selleks, et ettevõtjad
meie sees ja meie ümber domi
neerima pääseks ning teenitud
tunnustust pälviksid?
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illustratsioon: anti veermaa

Fiiberlaser 6 kW

Lehtmetalli laserlõikus

JUHTKIRI

Plasma- ja gaasilõikus

Aus lobist või salalik
korruptsioonikurat?

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

Korruptsiooni tõhusamaks ennetamiseks vajab ühiskond
suuremat õiguslikku ja väärtusselgust.
Äripäeva meelest tuleb asju nimetada nende õigete nimedega ja teha kõik selleks, et
avalikkus mõistaks üheselt, kus lõpeb normaalne lobitöö ja kust algab kuritegu, näiteks mõjuvõimuga kauplemine.
Riskikoht, kus huvide konflikt kipub
kergesti tekkima, isiklikud ja avalikud asjad omavahel segi minema, on kohalikud
omavalitsused, kus kõik tunnevad kõiki.
Selliseid kuritegusid oli mullu Eestis registreeritud korruptsioonikuritegudest ligi kümnendik, liigiti erinevad – omastamised, altkäemaksu võtmised, toimingupiirangu rikkumised.
Sel nädalal mõistis Tallinna ringkonnakohus Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri süüdi altkäemaksu küsimise katses talle kuuluvale ettevõttele. Volinik küsis süüdistuse järgi mullu jaanuaris Pärnu linnapealt 72 000 eurot või linnale kuuluva
kinnistu osa tasuta üleandmist osaühingule Parem Kallas, lubades vastutasuks volikogus võimukoalitsiooni toetada.
Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask
ütles kohtuotsust tervitades ERRile, et kõnealune lahend on märgilise tähendusega, aidates tõmmata piiri lobitöö ja korruptsiooni vahel.
Selgust on Eestis tõepoolest vaja ja koh-

tupretsedent oleks samm edasi. Sügavalt
ühiskonnaohtliku nähtusena kaasneb
korruptsiooniga avalike vahendite väärkasutus, ettevõtluses halvatakse vaba konkurentsi jne. Teisalt pole hea ka olukord, kus
lobitööd hakatakse juba eos pidama korruptiivseks – mingil määral ongi negatiivne tähendusväli sõnale “lobi” külge kleepunud. Lobitööna tuleb ju mõista ka asjalikku infovahetust. Kuidas saaks näiteks
seadusandja langetada kvaliteetseid otsuseid, kui eri huvigruppe ära ei kuulata?
Vajalik register

Kindlasti saab ja tulebki täiustada õigusakte. Õiguskantsler Ülle Madise tegi hiljuti ettepaneku kaotada seadusest piirang,
et valla või linna ametiasutuses (mitte ajada segi ametiasutuse hallatava asutusega, näiteks rahvamaja või kool) töölepingu
alusel töötav inimene ei tohi kuuluda sama omavalitsuse volikogusse. Õiguskantsler nägi siin vastuolu põhiseadusega. Riigikogu seda ettepanekut teisipäeval ei toetanud, kuid taoliste vaidluste pidamine on
kahtlemata kasulik ja reeglid tuleks võimalikult selgeks kirjutada.
Samas on kirjutamata seadusi ehk
eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi kõnealu-

ses kontekstis võimatu üle hinnata. Selleks, et era- ja avalike huvide sassiminekut
vältida, peaksid kohalikud omavalitsused
ennekõike probleemi teadvustama ja astuma ennetavaid samme.
Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti avas suvel Euroopa Nõukogu toel
interaktiivse veebikeskkonna, mille kaudu saab kohalik omavalitsus hinnata enda
korruptsiooniriske maandavate meetmete rakendamist.
Ja last but not least – Eesti vajab riigi tasandil lobiregistrit. Kui teame, millal lobist ametniku või poliitikuga ühendust
võttis, mis oli vestluse või kirjavahetuse sisu ja keda ta esindas, on hilisemast otsusest hea niite kohtumisteni tõmmata. Euroopa Liidu juures on taoline register teadupärast olemas ja toimib.
Näiteks uue tubakadirektiivi juures tuvastasid e-sigareti pooldajad eelnõu tekstist või mõne voliniku ettepanekutest sõna-sõnalt kattuvad lõigud, mis olid pärit tubakagigantide esitatud dokumentidest. Ehk sai tuvastada, kes oli ära “lobistatud”. E-sigareti pooldajad lobistasid ka
muidugi.
Eesti-suguses väikeses riigis peaks see
olema ka bürokraatlikus mõttes lihtsam.

Omame EN 1090 sertifikaati klassiga kuni

LAORUUMID

26 m²
53 m²
122 m²
147 m²

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

REPLIIK

Eesti võlgneb oma eduloo suuresti vabale meediale
Vaba ajakirjanduse suurim
väärtus on selles, et see on vaba. See on olnud nii juba 30
aastat.
Kusjuures algusaastail polnud ajakirjandus ju tegelikult
sootuks mitte see sõltumatu
vahemees, kes toimuvat lugeja-kuulaja-vaatajani viis. Ajakirjandus oli ise ühiskondlike protsesside genereerija. Võimaldaja, mitte ainult võimendaja. Mäletate – “Sitta kah!” ja
kõik need teised…
Aga ka pärast laulvat revolutsiooni on ajakirjandusel
– nüüd juba klassikalisemalt

Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi president

Ajakirjandus oli ise
ühiskondlike protsesside genereerija. Võimaldaja, mitte ainult
võimendaja.
Loe täismahus
Presidendi kõne konverentsil “30
aastat vaba ajakirjandust Eestis”
www.aripaev.ee/arvamused

neljandal võimul ja valvekoeral
– olnud märkimisväärne roll
meie ühiskonnas, mille ta on
pidanud ka ise üles leidma ja
ise kirjeldama. Ma läheks isegi kaugemale – Eesti võlgneb
väga suure osa oma viimase 30
aasta eduloost tugevale vabale meediale. See lugu on olnud
eriline. Sellist kiiret kasvu, majanduslikku ja ka kasvu ühiskonnana pole maailmas ühelgi
teisel vabal riigil ette näidata.
Nende aastakümnete jooksul on meedia tugevus minu
jaoks põhinenud kahel teguril. Üks on inimesed nagu ik-

ka. Pühendunud, laulva revolutsiooni tuules ikka veel maailmaparanduslike ja -muutvate ambitsioonidega. On väga tähtis, et meie ühiskonnas
leidub idealiste! Aga sellistele inimestele on piisava ja ühiskonnas tunnustatud platvormi andnud paljuski meie meedia struktuur – mitme tugeva
sõltumatu meediamaja pidev
mõõduvõtt üksteisega, kusjuures järjepidev keeldumine
ise pooli valimast, asumast ilmavaatelisele positsioonile,
kus õiget ja vale määrab pigem
ideoloogiline lähtepunkt.

EXC4

SOODSAIM
STOCK-OFFICE –
ALATES 1499 €/KUUS
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tulemused

Turuliidri Telia
käive kerkis 2%,
samas kui puhaskasum kahanes
20%. foto: reuters

Rootsi telekomide
käive tammub paigal
Vaatamata kasvule Eesti turul jäi telekomide Rootsi emafirmade
käive mullusele tasemele, kasumlikkuses olid aga suuremad käärid.
VÕRDLUS

Kaspar Allik
kaspar.allik@aripaev.ee

Tele2 ja Elisa aktsiad liiguvad sünkroonis
aktsiahindade muutus võrreldes mulluse 17. oktoobriga, protsentides
30

Telia grupi käive kerkis aasta võrdluses üle
2%, 1,95 miljardi euroni. Samas puhaskasum kahanes 20% võrra, 221,34 miljoni
euroni, mis teeb 0,05 eurot ehk 0,57 krooni aktsia kohta. Grupi tulemus ületas analüütikute ootusi, kuid Telia aktsia langes
sellegipoolest 5%, mis pühkis pea kogu selleaastase tõusu. Selle põhjusena võib näha
oodatust varem lõpetatud aktsiate tagasiostuprogrammi, et ebakindlas majandusolukorras raha säästa.
Intervjuus Reutersile ütles tegevjuht
Christian Luiga, et ta tunneb muret globaalsete majandustrendide ning nende mõju pärast Balti ja Skandinaavia turgudele.
Eestis üksuse käive kerkis aastaga 5,9%,
77,1 miljoni euroni, mis on Telia senine rekord.
Kuu aega ametis olnud Telia tegevjuht
Christian Luiga ütles, et lubatud tulemuste paranemine aasta teises pooles sai teoks.
Telia on taandunud Kesk-Aasia turgudelt
ja keskendunud Rootsi, Norra, Soome, Taani, Leedu ja Eesti turule.
Tele2 käive kasvas ostu kaudu

Tele2 grupi orgaaniline käive jäi aasta võrdluses samale tasemele, kuid tänu eelmise aasta ostule kerkis raporteeritud käive
35%, 5,1 miljardi Rootsi kroonini. Puhas-
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kasumiks kujunes 90,49 miljonit eurot, mis
teeb 0,13 eurot ehk 1,50 Rootsi krooni aktsia kohta. Tele2 Grupp omandas kaabeltelevisiooni ja interneti püsiühendust pakkuva Com Hemi 2018. aasta alguses 670 miljoni euro eest.
Eesti turul kerkis Tele2 käive 7%, 19,4 miljoni euroni. Siinse üksuse juhi Chris Robbinsi sõnul näitavad tulemused, et Tele2
uuenenud strateegia on end õigustanud.
Üheksa kuuga kasvatati kliendibaasi 2500
kliendi võrra. Uue strateegia järgi kaotati
ära leppetrahvid, letialuste hindade pakkumine, tähtajalised lepingud ning müügikõnede tegemine.

17.10.2019

EBITDA orgaaniline kasv võrreldes aasta varasema kvartaliga oli 5%, suurenedes
228,7 miljoni euroni, kus Baltimaad kerkisid 6% ning Rootsi 4%, kuid koos hiljutise liitumise mõju ning uute IFRS16 raamatupidamisstandardi jõustumisega kerkis
EBITDA 72%.
Elisa kasum mullusel tasemel

Elisa kergitas kolmanda kvartali käivet
2,4%, 465 miljoni euroni, kuid aktsia kohta teenitud kasum jäi mullusele tasemele,
0,53 eurole aktsia kohta. Puhaskasumiks
kujunes 84 miljonit, mis jääb mullusele 85
miljonile alla.

Ericsson: nõudlus 5G järele tekkis oodatust varem
Telekomiseadmete tootja
Ericsson ületas kolmanda kvartali tulemustega analüütikute
ootusi ning kergitas selle ning
järgmise aasta prognoosi, kirjutas Reuters.
Heade tulemuste põhjuseks
tõi Ericsson oodatust varasema
5G-seadmete kasutuselevõtu.
Kolmanda kvartali käive kerkis 6%, 5,25 miljardi euroni,
ning kolmanda kvartali korrigeeritud ärikasum kerkis mul-

luselt 3,8 miljardilt Rootsi kroonilt 6,5 miljardile kroonile.
Kuigi ärikasumi marginaal
kerkis 11,4%ni, jäeti aastaks
2020 marginaali prognoos jätkuvalt üle 10%. Põhjuseks toodi
lühiajalist survet mõne lepingu
puhul ja oodatust suuremat kulu uutele 5G-toodetele.
Ericsson, kes koos Nokia
ning Huaweiga müüb 5G-teenuste jaoks vajaminevat tehnoloogiat, ootab 2020. aastal nüüd

23,5–24,5 miljardi dollari suurust käivet, kergitades varasemaid ootusi ligi 10% võrra. “Me
näeme enda äris jätkuvalt tugevat hoogu, mis põhineb meie
strateegial suurendada investeeringuid juhtivatesse tehnoloogiatesse, sealhulgas 5G,” ütles Ericssoni juht Borje Ekholm.
“Nõudlus 5G järele tekkis varem, kui me ootasime.“
Kuigi osa analüütikuid ootab Huawei probleemide taus-

tal Ericssoni toodete nõudluse
kasvu, pole see juhi sõnul nii olnud. “See on loonud turul ebakindluse ja võib-olla teatud mure allhankijate seas,” ütles Ekholm Reutersile. “Seega, kui me
midagi näeme, siis on see millegi positiivse asemel pigem lühiajaline vastutuul.”
Ericssoni aktsia kerkis tulemuste peale üle 6%, 89 Rootsi kroonini. Veel augusti lõpus
maksis aktsia 76 krooni.

Netflix sai kliente juurde ja aktsia tõuseb
Mait Kraun
kaasautor

Netflix sai kolmandas kvartalis
tellijaid juurde, aga avaldatud
prognoosid olid kesised, sest
ettevõte peab toime tulema tihedama konkurentsiga, vahendas Reuters.
Netflixi kohta on investoritel
viimastel kuudel vastakad arvamused, sest interneti teleteenuste pakkuja kaotas teises kvartalis USAs kliente. Kolmandas
kvartalis suudeti kasv taastada.
Järelturul kallines Netflixi aktsia 8,7 protsenti.
Ettevõte sai ülemaailmselt
juurde 6,77 miljonit maksvat
kasutajat, analüütikud ootasid

6,96

vas kolmandas kvartalis 665
miljoni dollarini (1,47 dollarit
aktsia kohta). Mullu samal ajal
ulatus kasum 403 miljoni dollarini (89 senti aktsia kohta).
Käive suurenes 4 miljardilt
5,25 miljardile. Analüütikud
ootasid käibeks 5,52 miljardit
dollarit.

protsenti on aasta algusest kerkinud Netflixi
aktsia, sulgudes 286,28
dollaril.

Odavad konkurendid tulevad

näitajaks 6,7 miljonit, selgub
Refinitivi andmetest.
Netflix prognoosib, et aasta
viimases kvartalis lisandub 7,6
miljonit klienti. Analüütikud
ootasid, et prognoosiks tuleb
9,4 miljonit klienti.
Ettevõtte puhaskasum kas-

Hinnatõus teeb Netflixile klientide hoidmise raskemaks. foto:
reuters

Konkurents voogedastuse turul läheb aina tihedamaks ning
varsti on oodata konkurentide
Walt Disney ning Apple’i teenuseid, mille igakuine maksumus kahe peale kokku on väiksem kui Netflixil, kirjutab Wall
Street Journal.

Otsus sellel aastal hinda tõsta on tasuliste kasutajate hoidmise raskemaks teinud, tunnistab ettevõte.
Seevastu kergitas kõrgem
kuuhind käivet kasutaja kohta
16%, mis omakorda lubab ettevõtte teatel rohkem sisusse investeerida.
Netflix konkurente enda sõnul ei karda. “Kellelgi ei ole meie
pakutava programmi kvaliteeti,
mitmekesisust ja valikut, mida
meie ülemaailmselt pakume,”
teatas ettevõte.
Uute teenuste turule tulek
võib aga nende sõnul olla mürarikas ja tuua lühikeses plaanis kasvule takistusi.
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

REKLAAM

Tähtajaline hoius EUR, %
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-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

Inbank

üle 5 aasta

min summa
500

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

BALTI ETTEVÕTETE EMITEERITUD VÕLAKIRJAD
võlakiri
Storent Investments

ISIN kood
LV0000802304

lunastamine

kupongi-

intressi-

määr

maksed

30.06.2020

8,00%

kvartaalne

REKLAAM
nominaal, €

emissiooni

koht

100

10 000 000

Riia börs

Creditstar

EE3300111764

1.12.2020

10,50%

kvartaalne

1 000

10 000 000

-

Endover Aurora Nova

EE3300111582

14.12.2020

11,00%

kvartaalne

100

10 500 000

-

Creditstar

EE3300111525

1.06.2021

12,00%

kvartaalne

1 000

15 000 000

-

19.06.2021

9,00%

kvartaalne

100

3 031 000

First North

BC Arenduse Veskimöldre EE3300001452
Magnetic MRO

EE3300111608

21.12.2021

8,00%

kvartaalne

100

8 000 000

Creditstar

EE3300111756

1.06.2022

11,50%

kvartaalne

1 000

15 000 000

-

Mainor Ülemiste

EE3300111343

5.04.2023

5,50%

kord poolaastas

100

10 000 000

First North

PlusPlus Capital

EE3300001437

30.10.2023

9,00%

kvartaalne

100

5 000 000

-

PlusPlus Capital

EE3300111509

31.08.2021

10,00%

kvartaalne

100

10 000 000

-

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

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

07.11.2019
Miina Karafin
Risto Vahenurm

€

380 € (456,00 € km-ga)
Kehtib kuni 21.10.2019

Tavahind: 419 € (502,80 € km-ga)

kauplemis-

maht, €

Äripäeva TOP peatoetaja 2019

Kuidas targalt
ehitusprojekti
tellida?
BIMi ning kaasaegsete tehnoloogiliste
meetodite kasutamine ehitise tellijale

Info ja registreerimine: Äripäeva Akadeemia | tel: 667 0439 | e-post: akadeemia@aripaev.ee | akadeemia.aripaev.ee
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Nestlé ostab tagasi 20
miljardi eest aktsiaid

Dividendikuningas võrgutab

Lisaks tagasiostudele võivad
Nestlé investoreid ees oodata
erakorralised dividendid, teatas ettevõte.
Sel kuul müüs Nestlé 10 miljardi dollari eest dermatoloogiaüksuse, seega on ettevõttel
raha, mida tagasiostudeks kulutada. Lisaks tagasiostuprogrammile võib investoreid järgmise kolme nädala jooksul ees
oodata erakorraline dividend,
ütles ettevõte. Kasvu kiirendamiseks hakatakse ümber korraldama ka pudelivee üksust.
Nestlét on nüüdseks kolm aastat juhtinud Mark Schneider,
kelle käe all on ettevõtte turuväärtus kasvanud ligi 80 miljardit dollarit. Ettevõte on sel
ajal ostnud üle 20 ettevõtte
ning kulude kokkuhoiuks kaotanud USAs 4000 töökohta
külmutatud toidu üksuses. Tänavu on ettevõte säästnud 1,9
miljardit dollarit.
20 miljardi dollari eest ostetakse aktsiaid tagasi sel juhul, kui
võimalikke uusi kasvuvõimalusi ei leita.
Käesoleva aasta algusest on
Nestlé aktsia kerkinud 32%.

Kui alles kuu tagasi väljendasin muret, et minu portfelli
miinusesse tiriv ettevõte vajub järjest sügavamale kriisi, siis nüüd
olen oluliselt lootusrikkam – aktsia hinda toetab mitu positiivset
uudist ning ka tehniline analüüs lubab taastumist.
Investor Toomas on Äripäeva välja
mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta investeerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta
alguses, mil tema käsutusse anti investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus.

Jah, jutt käib Altriast, kelle kohta avaldatakse ühel päeval eemaletõukavaid, kuid
teisel taas lootustandvaid uudiseid. Teame, et Altria ja Philip Morrise ühinemiskõnelused peatas teade, et 35protsendise Altria Groupi osalusega Juul lõpetab esigarettide reklaamimise, sest toode põhjustas tarbijatele terviseprobleeme ning
osa Juuli tooteid sattus müügikeelu alla.
Need, kes hakkasid uudise peale mõtteid mõlgutama, kuidas Juuli ebaedu on
Altria viimane kirstunael, peavad nüüd
pettuma. Altria aktsia on sel nädalal järjepidevalt kallinenud, makstes praegu New
Yorgi börsil 43,88 dollarit. Põhjuseks investeerimispanga Wells Fargo raport, mille kohaselt võidavad e-sigarettide kaotusest eelkõige just turuliidrid ning traditsiooniliste sigarettide tootmine.
Wells Fargo analüütik Bonnie Herzog
tõi oma analüüsis välja, et septembris, mil
jutud Juuli tervist kahjustavatest mõjudest
olid haripunktis, suurenes tavasigarettide tarbimine. Täpsemalt kahanes tavasigarettide müük septembris tavapärasest vähem ehk 6,2 protsenti. Aasta tagasi oli sama näitaja 6,9 protsenti. Herzogi sõnul on
need numbrid märk sellest, et kahtlus e-sigarettides suunab inimesed tagasi traditsioonilise toote juurde. See teadmine võimaldab Altrial paremini oma hinnapoliitikat säilitada ning oma toodete eest rohkem hinda küsida.
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väärtus 331 440,50 eurot.
68% aktsiad: Altria, Apple,
Baltic Horizon, Berkshire Hathaway, Danske Bank, EfTEN
Real Estate Fund III, Equinor,
EWZ, Facebook, Lerøy Seafood, LHV, Microsoft, Ryanair,
Tallink, Tallinna Sadam
18% raha
11% võlakirjad
3% ühisrahastus

Viimased tehingud
Ostis 24. septembril 200
Equinori aktsiat hinnaga
178,25 NOK aktsia kohta. Tehingusumma 3598,13 € ja tehingutasu 14,09 €.
Märkis 19. septembril 100
LHV aktsiat hinnaga 11,50 €
aktsia kohta. Tehingusumma
1150 € ja tehingutasu 0.
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sis. Viimane koostati tuhandete suitsetajate kogemuste põhjal ajavahemikus aastatel 2006–2017 ning uuringut rahastas kohalik vähiliit.
Samas ei saa mööda faktist, et Juulil läheb raskeks nii või teisiti. E-sigaretid on
sattunud USA administratsiooni põlu alla ja nii mõnigi inimene on selle toote tõttu surma saanud. Kuna e-sigaretid annavad Juuli käibest 80 protsenti, tasub sellega seotud arengul silm peal hoida.
Ettevaatlikult ootusärev

Mina soetasin Altriat kahes jupis, tõsi –
languse pealt. See tähendab, et minu jaoks
on keskmine soetusmaksumus 60,36 dollarit ja nii on 250 Altria aktsiat toonud
mulle tänaseks pea 4200 dollarit kahjumit.
Üks viis seda kahjumit tasa teha on istuda ja oodata, mil aktsia taastub. Viimase nädala uudised lisavad siin optimismi.
Teine ja hoopis põnevam viis oleks ostuhinda edasi keskmistada ning aktsiat odavamalt praeguse turuhinna pealt juurde osta. Tundub riskantne, kuid nagu ütleb Peter Lynch oma äsja eesti keeles ilmavalgust näinud raamatus “Üks samm
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PANE TÄHELE
Facebooki krüptoplaanid vajuvad vaikselt kokku.
Marimekko kergitas sel aastal teist korda kasumiprognoosi.
Merko Ehitus Eesti juhatuse
esimeheks saab Ivo Volkov.

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

Altria aktsia dollarites

Järgmine positiivne uudis saabus neljapäeva hommikul Londoni ülikooli teadlastelt, kelle sõnutsi pole ka e-sigaretid nii
ohtlikud, kui arvama kiputakse. Seda brittide näite põhjal, kus alternatiive tavasigarettidele pigem soositakse. Uuringu kohaselt otsustab e-sigarettide kasuks Suurbritannias aastas 50 000–70 000 inimest
ning kahe toote tarbimisharjumused on
omavahel tugevas korrelatsioonis.
“Miljonid inimesed kasutavad e-sigarette selleks, et loobuda suitsetamisest,
Inglismaa on selle koha pealt väga hea näide,” seisab teadlaste koostatud analüü-

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

India ruupia

Tekkinud on võimalus
ostuhinda veelgi keskmistada

Mitte nii suur kahju, kui arvati

SINU ARVAMUS

Wall Streetist ees”, siis “kui te ei suuda end
veenda, et 25 protsendiga miinuses olles
ostate juurde, siis ei teeni te aktsiatega kunagi korralikku kasumit”.
Keskmistamise idee tundub igal juhul
ahvatlev, kuid olles konsulteerinud tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veekiga,
võib selleks olla veel liiga vara. Tema sõnul tasub väärtpaberilt kiiret tõusu loota siis, kui see on üsna kiiresti vähemalt
poole väärtusest kaotanud. “See aktsia
hakkab sinna 50 protsendi klubisse jõudma,” viitas ta sellele, et ettevõtte turuväärtus on alates 2017. aasta tipust pea poole võrra vähenenud ja nüüd on oodata surnud kassi põrget. “Altria puhul arvan ma,
et selle aktsia hind langeb 35 dollari kanti,
mis oleks täiesti okei sisenemiskoht, soodne tsoon asub 30 ja 35 dollari vahemikus,”
pakkus Veek tehnilisest analüüsist lähtuvalt.
Meenutan oma investeerimisteesi. Altriat ostes nägin väga head võimalus korjata dividende, seega, mida madalamale langeb aktsia hind, seda rohkem kasu
keskmistamine mulle toob, sest nii suureneb teatavasti ka dividenditootlus. Ühtlasi
on Altrial jätkuvalt suurim turuosa tubakatoodete turul USAs.
Samuti kehtib endiselt see, et sõltlased jäävad Altria toodetele reeglina truuks
ning laiendatakse ka tootevalikut regulatsioonide küüsist pääsemiseks. Sisenetud
on kanepiturule Cronoses osaluse omandamise kaudu ja koos Philip Morrisega
arendatakse tavasigarettidele alternatiivi
pakkuvat kuumutatavate sigarettide seadet iQOS.
Altria dividendipoliitika on olnud stabiilselt paigas ning see on parim relv ka
võimalikus kriisis. Ettevõtte eesmärk on
maksta igal juhul välja 80 protsenti aktsia kohta teenitavast kasumist ning viimati osutus selleks 3,36 dollarit aktsia kohta.
See teeks 35dollarilise hinna juures dividenditootluseks 9,3%. Selle taustal saan lubada, et kui Altria aktsia kukub 35 dollari
kanti, toob ettevõtet toetav osake minust
selle aktsia juurdesoetamise taas lauale.
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