Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Estonian Chamber of Commerce and Industry
ùÒÚÓÌÒÍ‡ﬂ íÓ„Ó‚Ó-èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ﬂ è‡Î‡Ú‡

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Estonian Chamber of Commerce and Industry
ùÒÚÓÌÒÍ‡ﬂ íÓ„Ó‚Ó-èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ﬂ è‡Î‡Ú‡

4

Kaubanduskoda [2007]

Seadusandja võiks ettevõtjat rohkem usaldada

Seadusandja
võiks ettevõtjat
rohkem usaldada
Toomas Lumani juhtkiri

E

elmisel aastal kasutati Eesti majandusest rääkides tihti väl-

muudatusettepanekutes. Paraku tulenevad mõned muudatused ka

jendit „pehme maandumine”. Elava arutelu käigus otsiti

usaldamatusest ettevõtlusmaailma vastu või siis lihtsalt teadmatu-

ohu märke ning püüti ennustada tulevikku. On heameel tõdeda, et

sest, mis ettevõtluses tegelikult toimub.

enamik ettevõtteid ja ettevõtjaid, kellega Kaubanduskoda kokku
puutub, on stabiliseerunud majanduskasvu olukorras hakkama

Olgu näidetena toodud korruptsioonivastane strateegia, rahapesu

saanud ning on tuleviku suhtes optimistlikud. Palju küsitakse infot

tõkestamise seadus või riigihangete seadus, millega sai 2007. aastal

uute ekspordivõimaluste ning potentsiaalsete äripartnerite kohta.

tegeletud. Põhimõte, millest nende kujundamisel ei saa loobuda, on
kodaniku, ettevõtja usaldamine. Reegleid kehtestades tuleb luua

Miks ma nimetan Eesti majanduse praegust olukorda stabiliseeru-

võrdsed võimalused kõikidele ausatele osalejatele ja ei tohiks eel-

miseks? 7 aastat järjest on majanduskasv olnud üle 7% aastas,

dada, et kõik nad kindlasti petavad. Usaldamatus ning suhtumine

keskmiselt lausa 8,6%. On põhjust uskuda, et 2007. ja ka 2008. aasta

ettevõtjasse kui eelduslikku õigusrikkujasse ei võimalda avatud

majanduskasv jääb eelneva 7 aasta keskmisele tasemele. See, et

ühiskonda ja turumajanduse arengut.

vahepeal rahvaspordiks kujunenud kinnisvaraarendusega jäävad
edaspidi tegelema vaid professionaalid, on normaalne. Nagu seegi,

Enda eelkäijat, Kaubanduskoja juhatuse esimeest Joakim Puhki tsi-

et iga järgmine samm nii laiemalt kogu majanduse kui ka iga üksiku

teerides: „Kui jääme lootma, et riigivõim meie majanduselu kor-

ettevõtte edendamisel on keerulisem kui eelnevad sammud. See

rastamise enda kätte võtab, siis ei tähendaks see mitte iseseisva

väljakutse kajastub ka Kaubanduskoja tegevuses ettevõtluspoliitika

demokraatliku rahva majanduslike jõudude väljaarendamist, vaid

kujundamisel ja ettevõtjate huvide kaitsel.

oleks tüübilisimaid riigimoonakluse hingeelu nähtusid”.

Juba enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga võisime deklareerida, et

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja rohkem kui 3600 liiget seisavad ühi-

meie seadusandlik raamistik on valmis. Praegu käib selle vilgas vii-

selt selle eest, et niisuguseid nähtusi vähem oleks. Meie liikmed on

mistlemine. Osa muudatusi tingib muutuv keskkond ja elu edene-

koondunud ühise katuse alla ning panustavad sellesse, et ettevõtete

mine, osa tulenevad Euroopa ühistest otsustest. Aga on neidki, mis

ühishuve esindada ja kaitsta ning oma rahvusvahelist konkurentsi-

sünnivad sellest, et ametniku tööd mõõdetakse tehtud seaduse-

võimet suurendada.
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Toomas Luman
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees

Soovin jõudu kõikidele ettevõtjatele konkurentsis
püsimiseks ning arukust poliitikakujundajatele.
Ma usun ja loodan, et meie tulemuslik koostöö oma
riigi ja rahva majanduslike huvide edendamisel jätkub.
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2007. aasta arvudes

2007. aasta arvudes
Kaubanduskoja peadirektor Siim Raie

K

ui majandus kasvab kiiresti, siis on põhjust arvata, et ka

natud ekspordivõimaluste tutvustamisele ning väliskaubanduse

Kojal ettevõtlusorganisatsioonina on käed-jalad tööd

edendamisele laiemas mõttes.

täis. 2007. aasta oli selle heaks tõestuseks. Suurepärased tulemused liikmeskonna kasvus, teenuste osutamises ja tulemuslik ettevõtjate huvide kaitsmine riigi ees on tunnetatavad nii kvaliteedis kui ka arvudes.
Kaubanduskojaga liitus 452 uut ettevõtet ning liikmeskonnast arvati
välja 275 liiget. Netokasvuks kujunes niisiis +177 liiget, mis on
varasemate aastatega võrreldes väga hea tulemus. 2007. aasta lõpuks

Partneriotsingu valdkonnas vastas Kaubanduskoda 2007. aastal
kokku ligikaudu 1000-le välisettevõtjate esitatud soovile Eestist
partnereid leida. Rahvusvahelisse koostööpakkumiste andmebaasi lisati 29 Eesti ettevõtte profiilid ja vahendati ligikaudu 120
kontakti. Hankemonitooringu teenuse pikemaajalisi kliente oli
2007. aastal kokku 10.

oli kojal 3616 liiget. Pretsedent on ka see, et neil kõigil oli aasta

2007. aastal väljastasime 16 516 väliskaubandusdokumenti ja 21

lõpuks liikmemaks makstud. Seega on heameel tõdeda, et Koja liik-

ATA-märkmikku. Seda on märgatavalt rohkem kui eelneval

med on väga kohusetundlikud ja korrektsed ettevõtted.

aastal.
Varasemast enam korraldasime Eesti ettevõtjate delegatsioone

2007. aastal oli majanduspoliitikas kaasarääkimise kaks võtmevald-

välisriikidesse – kokku suisa 19. Delegatsioonide sihtpunktid olid

konda võitlus kasvava bürokraatiaga ning tulumaksusüsteemi

väga erinevad: Soome, Rootsi, Leedu (2), Poola (2), Tšehhi,

de facto säilitamine 2009. aastast. Kokku esitasime ja esindasime

Austria, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Ukraina, Rumeenia,

ettevõtjate arvamusi enam kui 100 korral nii Eesti kui ka Euroopa

Gruusia, Moldova, Aserbaidžaan, Venemaa, USA ja Hiina.

õigusaktide eelnõude kohta.
Uue väljundi sai ettevõtete vastutustundliku tegevuse kohta näidete
kogumine. 72 ettevõttelt saadud info põhjal valmis raamat „Näiteid
Eesti ettevõtete ühiskondlikult vastutustundlikest tegevustest”.

Jätkuvalt võtsime vastu ka Eestit külastavaid visiite. 9st meid
külastanud delegatsioonist 6 olid Hispaaniast, ülejäänud Saksamaalt, Taist ja Hollandist.
Koolituste poolest oli 2007. rekordaasta. Kokku korraldasime üle
110 koolituse, millest võttis osa tuhandeid osalejaid. Nii mõnedki

Hariduspoliitika teemadel kaasarääkimisel oli rõhk kutseseaduse

koolitused leidsid aset kogu Eestit katvate sarjadena, näiteks uue

ning haridusvaldkonna arengukavade rakendamisel. Projektide

riigihangete seaduse koolitused (45), innovatiivse kommu-

„Ettevõtlusõppe uuendamine” ja „Töö täna!” eesmärk oli ettevõt-

nikatsiooni koolitus „Märka võimalusi!” (16), tööstusomandi-

jaid ja koolielu teineteisele lähendada.

info leidmise koolitus (7), koolitus ekspordi praktilistest
küsimustest (5), messiseminar (2). Ka paljud teised teemad

Järgnevalt mõned numbrid:

õig-lasest kaubandusest kuni maksuseadusteni leidsid kuulajaid

Kokku osutasime 2007. aastal 16 369 teenust, neist 90% ehk

nii Tallinnas kui ka meie regionaalsete esinduste korraldatud

14 800 Kaubanduskoja liikmetele. Teenustest valdav osa oli suu-

seminaridel ja koolitustel.

2007. aasta arvudes
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Eriti populaarsed olid 2007. aastal sihtturuseminarid. Tutvustati
äritingimusi ja -kultuuri Gruusias, Venemaal (2), Jaapanis,
Saksamaal, Hong Kongis, Kasahstanis, Indias, Küprosel, Soomes
ja Ukrainas (2).
Poliitikakujundamis- ja õigusosakond osutas aasta jooksul 209
registreeritud teenust, peamiselt anti liikmetele õiguskonsultatsiooni.
2007. aastal laekus arbitraažikohtule 19 hagiavaldust. Enamik
vaidlustest olid riigisisesed, 7 juhul oli vähemalt üks osapooltest
välisriigi äriühing.
Korraldasime traditsioonilisi üritusi – ärihommikusöögid Hiina
majandusprofessori Leslie Youngi, haridus- ja teadusministri
Tõnis Lukase ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko
Aavaga. Toimusid ka kevadball Pärnus, üldkoosolek Rahvusraamatukogu konverentsisaalis, tenniseturniir Pärnu kesklinna
tenniseväljakutel, ärihooaja avamine Jõelähtme golfikeskuses,
Kaubanduskoja 82. aastapäeva pidulik vastuvõtt Eesti Teaduste
Akadeemia saalis ning hulk vastuvõtuüritusi Kaubanduskoja
uutele liikmetele.
Jätkasime infokandjate ja trükiste väljaandmist. Korrapäraselt ilmus 22 numbrit Teatajat ja 9 Vestnikku. Trükivalgust
nägi aastaraamat ja praktiline väljaanne Estonian Export
Directory.
Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga korraldasime ettevõtluskonkursid „Eesti
ettevõtete konkurentsivõime edetabel” ja „Ettevõtluse
auhind“. Mõlema konkursi tulemused jõudsid trükisesse
„Eesti parimad ettevõtted 2006”, mis ilmus nii eesti kui ka
inglise keeles.

Siim Raie
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor

Kaubanduskoja
liikmeskond
Liikmesettevõtete jagunemine

2007. aastat võib kindlasti pidada just liikmeskonna kasvu ja säilimise
poolest Kaubanduskoja parimaks aastaks läbi aegade. Aasta alguses oli
liikmeid 3439 ja lõpus 3616. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks astus
452 uut ettevõtet. Seda on 59 enam kui 2006. aastal. Liikmeskonnast
arvati välja 275 liiget (29 vähem kui 2006. aastal). Neist 117 (sama palju
kui 2006. aastal) arvati välja likvideerumise, reorganiseerumise jms
tõttu ning 158 (29 vähem kui 2006. aastal) liikmekohuste täitmata jätmise või omal soovil väljaarvamise tõttu. Netokasvuks kujunes +177
liiget, mis on 2006. aastaga võrreldes peaaegu kahekordne kasv.

Liikmesettevõtete jagunemine
tegevusalade kaupa

Liikmesettevõtete jagunemine
nende suuruse
(töötajate arvu) järgi

Liikmesettevõtete jagunemine
piirkonniti
Tallinn 60%

Tööstus 29,8%
1–9 töötajat 47%

Harju-, Rapla- ja Järvamaa 13%

sh hulgikaubandus 72,7%

10–49 töötajat 35%

Jõgeva-, Põlva-, Tartu-,

jaekaubandus 15,9%

50–249 töötajat 15%

Võru- ja Valgamaa 12%

mootorsõidukid ja -kütus 11,4%

250 ja enam töötajat 3%

Pärnu- ja Viljandimaa 6%

Kaubandus 27,4%

Transport ja side 8,7%

Ida- ja Lääne-Virumaa 6%

Ehitus 8,6%

Lääne-, Saare- ja Hiiumaa 3%

Kinnisvara 2,8%
Pangandus, kindlustus 2,0%
IT 1,8%
Põllumajandus ja kalapüük 1,6%
Hotellid, restoranid, turism 1,0%
Muu 16,2%

Kaubanduskoda ettevõtluskeskkonna mõjutajana

Kaubanduskoda
ettevõtluskeskkonna
mõjutajana
Poliitikakujundamis- ja õigusosakond
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oliitikakujundamis- ja õigusosakonna jaoks oligi üks 2007.
aasta tegevust iseloomustav võtmesõna võitlus kasvava bü-

rokraatiaga. Olulisim ja kaalukaim teema oli Eesti ettevõtete tulumaksusüsteemi tulevik ja nn 2009. aasta probleemi lahendamine. Meie
eesmärk oli Eesti tulumaksusüsteemi maksimaalselt (de facto) säili-

tada. Seda lahendusvarianti asusid lõpuks toetama ka Eesti maksupoliitika regulaator – Rahandusministeerium – ja Vabariigi Valitsus.
Vaatamata viimase suvisele otsusele jätkus aga nii poliitilistes sfäärides
kui ka mujal piisavalt oponente ja teemaga tuli aktiivselt tegeleda
sisuliselt aasta läbi. Tulumaksusüsteemi positiivset tuuma säilitav eelnõu sai Valitsuse heakskiidu alles 2007. aasta detsembri lõpul.
Muud olulisemad teemad, valdkonnad ja eelnõud, millega 2007.
aastal töötasime, olid järgmised: rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse eelnõu, hasartmänguseaduse eelnõu, võõrtööliste probleem, ELi äriühinguõiguse lihtsustamine, äriseadustiku muudatused, Euroopa Komisjoni tööõiguse roheline raamat
(ehk kavandatavate muudatuste eelnõu), EK roheline raamat (st kavandatav muudatuse eelnõu) tarbijaõigustiku valdkonnas, kauba
päritolureeglite reform, välismaalaste seaduse muutmine, mittetulundusühingute ja sihtasutuste seaduse muutmine, siirdehindade
regulatsioon, jäätmeseaduse muutmine jm. Veel võitlesime aktsiiside
ja keskkonnatasude tõstmise ning Tallinnas alkoholimüügi piiramise
vastu. Osalesime riigihangete seaduse vigade parandamisel, keskkonnahoidlike riigihangete töörühmas ja korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühmas. Aasta teises pooles lisandus teemade
ringi ka tööõiguse kaasajastamine. Selle raames andsime arvamusi ja
esitasime seisukohti pea kõigi töölepinguseaduse, puhkuseseaduse
ning töö- ja puhkeaja seaduse sätete kohta, mis olid probleemsed ja
vajasid muutmist. Peale eelnimetatute andsime arvamusi ja esitasime
seisukohti veel 37 Eesti ja ELi õigusakti eelnõu kohta.

2007. aastal ei olnud majanduse areng enam nii
kiire kui ehk aasta-paar tagasi. Regulatsioonide
tasemelt ja hulgalt aga jõudis Eesti ELi vanadele rii-

Jätkus koostöö avaliku meediaga. Eriti tihedaks kujunes see EPL
Ärilehega, mille veergudel „Bürokraatia” ja „Juristi küsimusvastus” ilmusid perioodiliselt osakonna töötajate artiklid.

kidele järele. Ettevõtlust reguleeriva õigusraamistiku

Jätkasime oma liikmete õigusalast nõustamist nii koolituste (nt

kohta võib öelda, et see on jõudnud küllastusfaasi.

ekspordikoolitus) kui ka konsultatsioonide andmise kaudu. Aasta

Eestis võib juba rääkida ka üleregulatsioonist.

jooksul osutasime 209 registreeritud teenust.
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Ettevõtluskeskkonna
kujundamisega
seotud projektid

Ettevõtluskeskkonna kujundamisega seotud projektid

Projekt „Märka võimalusi!”

A

asta jooksul toimus üle Eesti 16 koolituspäeva, millel
suunati kohalike liidrite tähelepanu seni vähe kasutatud

ressursile. Näidati, et pehmed väärtused ja majandusedu sõltuvad
teineteisest otseselt. Kesksed jututeemad olid väärtussüsteemid ja
hoiakud ettevõttes, kogukonna lugupidamise ning töötajate ja
klientide rahulolu seosed, kaubamärgi ja ettevõtte mainekujundus
jpm. Koolituspäevadel osales kokku üle 500 inimese.

Osalenu tagasiside:
Hindan koolituspäeva „Märka võimalusi!“
siiani ühe parimana, millest mul on õnnestunud
osa saada. Olen tihti vaadanud üle selle päeva
materjale nii oma tööga seoses kui ka kirjutatava magistritöö võtmes. Vaatenurk oli
sedavõrd huvitav, et oleme olnud Raul Rebasega
mitmeid kordi ühenduses. Koostöö on viinud
selleni, et jätkame teemaga sügavuti meie

Koolitustel tehtud innovatsiooniuuringu põhjal peavad rohkem kui
pooled kohalikud arvamusliidrid Eestit pigem uuenduslikuks maaks.
Innovatsiooniks peetakse eelkõige muutusi mõtteviisis ja suhtumises.
Samas leiab kaks kolmandikku uuringus osalenutest, et peamiselt
takistavad innovatsiooni inimeste suhtumine, innovatsiooni olulisuse
mittemõistmine ning vajalike teadmiste ja oskuste puudumine.
Projekti eesmärk oli suurendada ettevõttejuhtide, omanike ja teiste
arvamusliidrite kommunikatsiooniteadlikkust ning seeläbi toetada
Eesti ettevõtete ja kogu ühiskonna konkurentsivõimet.

ettevõtte sisekoolitusena ning projekt kestab veel
2008. aasta jaanuari lõpuni.
Külliki Seire
Wendre personalijuht
08.12.2007

Projekt „Vastutustundlikud ettevõtted”

U

ue väljundi sai töö eelmisel aastal alustatud ettevõtete vastutustundliku tegevuse kohta näidete kogumisega. 2007.

aasta augustis valmis Kaubanduskoja eestvedamisel ja Avatud Eesti
Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi toel kogumik „Näiteid
Eesti ettevõtete ühiskondlikult vastutustundlikest tegevustest”.
Projektiga ühinenud 72 ettevõtte tegutsemispõhimõtetest ja eeskujulikest algatustest saab lugeda ka Kaubanduskoja veebilehel
rubriigis www.koda.ee/ärieetika.
Peame väga oluliseks ettevõtete vastutustundliku tegevuse võimalikult laia tutvustamist, soovides sellega nii levitada vastutustundlikku hoiakut ühiskonnas kui ka muuta avalikkuse senist ettevõtetesse liiga ühekülgset suhtumist. Eesti ettevõtete hulgas on väga
palju selliseid, kes ise soovivad ühiskondlikke probleeme lahendada
ja kes on selles tihtipeale efektiivsemadki kui riigiaparaat suudab
olla. Kaubanduskoda soovib neid ettevõtteid tunnustada ja laiemale
avalikkusele tutvustada. Nii Kaubanduskoja kui ka kõigi meie algatuses osalevate ettevõtete ühine soov on, et eetiline ja vastutustundlik käitumine oleks tulevikus norm.

Kaubanduskoda arbitraažiklausli tutvustajana

Kaubanduskoda
arbitraažiklausli
tutvustajana
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ärjest enam võetakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtuga ühendust ning palutakse teavet ja selgitusi
vahekohtumenetluse kohta enne lepingute sõlmimist.

Peamised põhjused, miks arbitraažiklausel lepingusse lisada, on
vahekohtumenetluse kiirus ja konfidentsiaalsus.
2007. aastal töötas arbitraažikohtu nõukogu välja uue reglemendi
redaktsiooni, mille kinnitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus
13.12.2007. Uus reglement jõustus 01.01.2008. See muutus selgemaks
nii sisult kui ka vormilt ning viidi vastavusse 2006. aasta alguses
jõustunud tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Reglemendi uue
redaktsiooniga saab tutvuda veebilehel www.koda.ee.
Vaidluste lahendamine arbitraažikohtutes on muutunud äärmiselt
populaarseks. Seetõttu kasutatakse järjest vähem lühendit ADR
(alternative dispute resolving – alternatiivsed vaidluste lahendamise
meetodid), mis seni on tähistanud arbitraaži, lepitusmenetlust ja
muid kohtuväliseid vaidluste lahendamise meetodeid. Selle asemel
kasutatakse üha enam lühendit EDR (effective dispute resolving) ehk
maakeeli efektiivsed vaidluste lahendamise meetodid. Ja selle sisu
on tõepoolest õige, sest vaidlevad pooled saavad kiiresti lõpliku
otsuse ja tavakohtu koormus väheneb.
2007. aastal laekus arbitraažikohtule 19 hagiavaldust. Enamik vaidlustest olid riigisisesed, 7 juhul oli vähemalt üks osapooltest välisriigi äriühing. Rahvusvahelistes vaidlustes olid osapoolteks
Ukraina, Leedu, Austria, Rootsi ja Venemaa äriühingud.
Vaidlused olid seotud põhiliselt lepingutega. Ostu-müügilepingutest
tulenes ligemale kolmandik ning laenulepingutest ligi pool vaidlustest, ülejäänud olid seotud rendi-, erastamis-, tarne- jm lepingutega. Vahekohtul paluti mõista välja saamata jäänud tulu,
tekitatud kahju ning tunnustada lepingust taganemist, lepingu
ülesütlemise õigusvastasust ja lepingu ülesütlemise tühisust.
2006. aastal arbitraažikohtule laekunud ja siis pooleli jäänud hagiasjades jõuti 2007. aastal menetlusega lõpuni.
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Ettevõtjatele osutatud teenused

Ettevõtjatele
osutatud teenused
Eelmisel aastal kasvas oluliselt Kaubanduskoja osutatud teenuste
maht kõikide teenusegruppide lõikes. Võrreldes eelneva aastaga
korraldasime rohkem seminare, koolitusi ja äridelegatsioone
välisriikidesse ning oluliselt kasvas ka väljastatud väliskaubandusdokumentide arv.
31. detsembril 2007 lõpetas euroinfokeskuste võrgustik pärast kümmet tegevusaastat oma töö. Alates 1. jaanuarist 2008 on Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda liitunud Eesti võrgustiku koordinaatorina vastloodud võrgustikuga Enterprise Europe, mis toetab Euroopa ühtset väike- ja keskmise suurusega ettevõtlust. See on
suurim omataoline Euroopa Komisjoni poolt kaasfinantseeritud
infovõrk, mille eesmärk on parandada väike- ja keskettevõtete
innovatiivset suutlikkust ja konkurentsi ning ekspordivõimet.
Võrgustik Enterprise Europe ühendab ligikaudu 500 ettevõtlust
toetavat organisatsiooni ja asutust nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka muudes riikides.

Ettevõtjatele osutatud teenused

Kaubanduskoda [2007]

Seminarid ja koolitused

K

a koolitusi ja seminare toimus 2007. aastal mõnevõrra
rohkem kui eelnevatel aastatel. Traditsioonilistel siht-

turuseminaridel käsitlesime ettevõtluskeskkonda ja ärivõimalusi
Gruusias, Venemaal, Jaapanis, Saksamaal, Hong Kongis, Kasahstanis, Ukrainas, Indias, Küprosel ja Soomes.
Pikematest koolitussarjadest oli mahukaim riigihankekoolituste
sari, koostöös Rahandusministeeriumiga korraldasime kokku 45
koolitust. Omaette koolitussarja moodustasid ka tööstusomandiinfo otsimise ja kasutamise koolitused, praktilisi teadmisi andnud
ekspordikoolitused ning messiseminarid. Kõik nimetatud koolitused jätkuvad ka 2008. aastal.
Koja korraldatud messiseminarid olid ülipopulaarsed.

Väliskaubandusdokumendid

E

elmisel aastal väljastati 21 ATA-märkmikku, mis on kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal. Mitmekesise-

maks on muutunud nende riikide loetelu, kuhu märkmikuga
kaupu veetakse. Nimekirjas on sellised kauged riigid nagu India,
Jaapan, Alžeeria, Austraalia. Kolmandikku märkmikest kasutati
kaupade veoks Venemaale.
2007. aastal lahendasime 5 nõuet ATA-märkmike suhtes, mille Eesti
MTA on välisriikides väljastanud. 2008. aastasse kandus üle 4 pooleli olevat nõuet. Eestis väljastatud ATAdele välisriikidest nõudeid
ei esitatud.
Välja antud väliskaubandusdokumentide arv kasvas 2006. aastaga
võrreldes ligikaudu 10%, ulatudes 16 516 dokumendini. Esindustega
kokku väljastati 1448 dokumenti rohkem kui eelneval aastal.

Juunis toimus seminar, millel tutvustati Venemaa ettevõtluskliimat.
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Ettevõtjatele osutatud teenused

Äridelegatsioonid ja visiidid

M

öödunud aastal viisime Eesti ettevõtjate delegatsioone välisriikidesse üle kolme korra rohkem kui

eelnenud aastal. Kokku 19 visiidi raames tutvusime ärivõimalustega Skandinaavias ning Kesk- ja Ida-Euroopas. Eriti populaarsed
olid idasuunalised ärivisiidid – Ukrainasse, Rumeeniasse, Gruusiasse, Moldovasse, Aserbaidžaani ja Venemaale.
Kõrgetasemelisi Eesti presidenti või peaministrit saatvaid äridelegatsioone toimus 2007. aastal kokku 6. Presidenti saadeti riigivisiidil Gruusias, Soomes ja Hispaanias ning peaministrit Moldovas,

Peaminister Andrus Ansipi visiidil Moldovasse osales esinduslik
Eesti äridelegatsioon.

Poolas ja Ukrainas.

B2B-kohtumised messidel

2007.

aastal osales Kaubanduskoda neljas Euroopa
Komisjoni projektis, mille eesmärk on mit-

mesuguste Euroopas toimuvate messide raames ettevõtetele kontaktkohtumisi korraldada. Eesti delegatsioonid osalesid Balttechnika messil Leedus, Ecomondo messil Itaalias, Instruteci messil Eestis, laserite, optoelektroonika ja fotoonika messil Hiinas,
Tšehhis rahvusvahelisel tehnoloogiamessil, kontaktkohtumistel
Güssingis, konverentsil Weizis Austrias ja mujal.
2008. aastal projektid jätkuvad ning kontaktkohtumised organiseeritakse aasta esimesel poolel IT’n’T messil Austrias, messidel
Grüne Woche ja ITB Saksamaal, Pave messidel Austrias ja Taanis,
ehitusmessil Sloveenias, messi „Eesti Ehitab” raames Tallinnas,
EU Matching Balttechnika messil Vilniuses.

rahvusvaheliste majanduspäevade raames messil „Konventa”
Saksamaal ja „Solarexpo” messi raames Itaalias. Traditsiooniliselt
korraldasime ka ühisstendi Elmia allhankemessil Rootsis.

Ettevõtjatele osutatud teenused

Kaubanduskoda [2007]
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Partneriotsing

P

artneriotsingu valdkonnas vastas Kaubanduskoda 2007.
aastal kokku ligikaudu 1000-le välisettevõtjate esitatud

soovile Eestist partnereid leida. Rahvusvahelisse koostööpakkumiste andmebaasi lisati 29 Eesti ettevõtte profiilid ja vahendati
ligikaudu 120 kontakti. Vastati ka ettevõtjate päringutele ELi seadusandluse rakendamise kohta Eestis, tolliteemalistele päringutele
ning maksude ja väliskaubandusega seotud päringutele. Enim
pakkusid huvi ELi toetused ja programmid, riigihanked, väliskaubandusküsimused ja ELi seadusandluse rakendamine Eestis.
Pakume endiselt võimalust soetada EUR-OPi ning ICC trükiseid,
mille müügiesindaja Eestis Kaubanduskoda on.

Eesti äridelegatsioon Silicon Valley´s Ameerika Ühendriikides.

Hankemonitooring

J

ärjest kogub populaarsust 2005. aastal käivitunud riigihankemonitooringu teenus, mis võimaldab Eesti ettevõtja-

tel aega kokku hoida ja saada teavet just neid huvitavate
hankepakkumiste kohta otse nende e-postiaadressile. Hankemonitooringu teenuse pikemaajalisi kliente oli 2007. aastal kümmekond.
Aasta jooksul avaldasime Teatajas ja veebilehel 411 riigihanketeate
lühikirjeldused, mille alusel väljastasime huvitatuile 133 hanketeate
täisteksti. Kaitseministeeriumi vahendusel avaldasime 60 riigihanketeadet NATO agentuuridelt. Nende täistekstidega saab
tutvuda Kaubanduskoja siseveebis. Koostöös Kaitseministeeriumiga toimus aprillis ka rahvusvaheline kaitsehangete teemaline
seminar.

Eesti ettevõtted osalesid tulemuslikul kontaktkohtumisüritusel Pave Berlin 2007.
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Kaubanduskoda
hariduspoliitika
kujundajana

Kaubanduskoda hariduspoliitika kujundajana

Nagu traditsiooniliselt, oli ka 2007. aastal Kaubanduskoja hariduspoliitiline tegevus seotud eelkõige kutsehariduse ja töötajate kvalifikatsiooni teemadega. Aasta jooksul osaleti paljude õigusaktide
ettevalmistamisel. Olulistest võiks esile tõsta järgmisi:
uue kutseseaduse eelnõu,
programmeerimisperioodi 2007–2013 haridusvaldkonna rakenduskavad,
õpipoisikoolituse õppevormi rakendamise määrused,
riigi toetuse laienemine täiskasvanute täiend- ja ümberõppes jne.

Projekt „Ettevõtlusõppe uuendamine”

K

aubanduskoda osales SA Innove projektis „Ettevõtlusõppe uuendamine”. Selle eesmärk oli, et noored ette-

võtlikku elulaadi väärtustaks.
Projekti raames sai 2007. aastal valmis kutseõppeasutustele mõeldud õppematerjal „Majanduse ja ettevõtluse alused”. Ühtse õppematerjali valmimine on tähtis samm, et koolide õppetaset
ühtlustada. Kaubanduskoja eestvedamisel ning koostöös Riikliku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ja Tallinna Majanduskooliga
toimusid Kaubanduskojas kutsekoolide majandusõpetajatele kaks
koolituspäeva.

Projekt „Töö täna!”

P

rojekt sündis vajadusest suurendada noorte teadmisi praegusest tööelust ja soovist aidata neil tööelus toimuvat

mõista.
Projekti raames toimusid teabepäevad koolides ja õppekäigud ettevõtteisse. Peale selle loodi aasta jooksul andmestik ettevõtetest, kes
on valmis noortele tööelu tutvustama, ning koostati ettevõtete ja
koolide koostööd toetav juhendmaterjal. Tööjaotusmudelit tutvustav noorteplakat (vaata pilti) osutus koolides nii populaarseks, et
aasta lõpus tuli trükkida lisatiraaž.

Kaubanduskoda regionaalarengu taga

Jõhvi esindus
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aljud ettevõtjad olid pöördunud Kaubanduskoja esindusse
küsimustega patentide ja kaubamärkide kohta. Seetõttu

toimus jaanuaris 2007 seminar koostöös Patendiametiga intellektuaalomandi õiguskaitse tähtsusest.

Kaubanduskoja Jõhvi esinduse jaoks olid
2007. aasta märksõnadeks koostööprojektid

Kevadel korraldasime koostöös Jõhvi Tööstuspargiga Virumaa

mitmesuguste asutustega ning traditsiooniliste

metallifirmade kataloogi väljaandmise ja seminari „Klastriteooria

teenuste pakkumine Ida-Virumaa ettevõtetele.

metallifirmadele”.
Vaatamata Eesti ja Venemaa suhete madalseisule toimus juunis 2007
seminar Venemaa ettevõtluskliimast. Seminaril esinenud Moskva
advokaatide sõnum oli, et poliitilisest kriisist hoolimata on Eesti
ettevõtjatel võimalik Venemaal äri ajada.
Koostöös Länsi-Uudenmaa Ettevõtluskeskusega korraldasime
oktoobris Soome turismifirmade äridelegatsiooni visiidi Ida-Virumaale. Visiidi raames kohtusid võimalikud koostööpartnerid siinsete ettevõtetega, toimusid ka seminarid Ida-Virumaa ettevõtluskliimast ja tutvuti kohalike turismiatraktsioonidega. Novembris
2007 väisas Ida-Virumaad Soome ajakirjanike delegatsioon.
Koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis
avas Kaubanduskoda sügisel Jõhvis Europe Directi infopunkti.
See loodi, et pakkuda teavet Euroopa Liidu kohta kõigile IdaVirumaa elanikele, sealhulgas loomulikult siinsetele ettevõtjatele.

Sügisel avas Kaubanduskoda Jõhvis Europe Directi infopunkti.

Infopunkti tegevuste raames toimus novembris 2007 Jõhvis
keskkonnafoorum, millel Euroopa Parlamendi liige Andres
Tarand ja Riigikogu liige Valdur Lahtvee arutlesid Eesti energiaperspektiivi ja keskkonnakaitse teemadel. Sügisel kohtusid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Euroopa Parlamendi Eesti
infobüroo juhid TTÜ ja TÜ kolledži tudengitega. Riigikogu liige
Mart Nutt rääkis novembris ettevõtjatele ja omavalitsustegelastele Lissaboni lepingust.
Kogu aasta vältel jätkus tihe koostöö maakonna kutseõppeasutuste,
TTÜ kolledži ja Eesti Masinatööstuse Liiduga projekti InnometEst raames. Projekti tegevuste tulemusena on analüüsitud töötajate oskuste taset, ettevõtete innovaatilisust ja suunatust oma
töötajate arendamisele. Maakonna firmad on saanud tasuta täiend-

Jaanuaris toimus Jõhvis intellektuaalomandi kaitse koolitus.

koolitust mitmes enim nõutud valdkonnas.
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Pärnu esindus

Kaubanduskoda regionaalarengu taga

2007. aasta oli Pärnu esinduse jaoks traditsiooniliselt
töörohke ja huvitav. Esmatähtsaks pidasime
ettevõtjate otseste vajaduste rahuldamist, kuid
prioriteetide seas oli ka piirkonna ettevõtluskeskkonna parandamisele kaasa aidata.

M

eie korraldatud seminarid eelkõige seaduse-

mist toetasid Pärnu Linnavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Hansapank

muudatustest tulenevatel aktuaalsetel teemadel

AS ja Ruukki Products AS.

on leidnud kindla sihtgrupi ja saanud positiivset tagasisidet. Kokku
korraldasime 2007. aastal 12 seminari, millel osales 470 inimest.

Pärnu esindus osales koostööpartnerina Eesti-Soome projektis

Populaarseimateks osutusid erisoodustuste maksustamise, töö-

„Estonian and Finnish Design Challenge” (EFDC), mille eesmärk oli

õiguse ja majandusaasta aruande koostamise teemad.

Soome ja Eesti disainerite ja ettevõtete koostöös arendada uusi
tooteid, tegevusmudeleid ja võrgustikke. Projekti käigus töötati välja

Enim avalikkuse tähelepanu pälvis 20. septembril koostöös Hansa-

ühiskondlike ruumide sisustamise ideid ja lahendusi. Tulemusi eks-

panga Lääne-Eesti regiooniga kohalikele ettevõtjatele ja koostöö-

poneeriti Tallinnas ja Helsingis toimunud näitusel „Smart Hotel”.

partneritele korraldatud „Pärastlõuna ettevõtjaga”. Eesti Arengu-

Projektis pöörati tähelepanu ka Peterburi piirkonna turgudele, selle-

fondi nõukogu esimees Indrek Neivelt kõneles Eesti majanduse

teemalise seminari korraldasime Pärnu Rannahotellis 26. aprillil.

jätkusuutlikkusest ja arenguvõimalustest. Hansapanga ettevõtete
finantseerimise divisjoni osakonnajuhataja Eddi Joost rääkis inno-

Panustasime Pärnu ettevõtlusnädala läbiviimisse: aitasime nädala

vatsioonist. Kolmas värvikas esineja, meediaekspert Raul Rebane,

programmi ette valmistada ja üritusi teha. Ettevõtlusnädala raames

soovitas teha asju mitte teistest paremini või halvemini, vaid liht-

korraldasime ärihommikusöögi Eesti Jalgpalli Liidu presidendi

salt teistmoodi.

Aivar Pohlakuga, kes rääkis teistmoodi mõtlemisest äris.

Mahukas projekt oli trükise „Pärnumaa majanduskiri 2007”

Kolmandat aastat järjest toimus aktsioon „Ettevõtjad koolides”,

koostamine ja väljaandmine. 1500 eksemplariga väljaanne on jätk

mille raames käisid Kaubanduskoja Pärnumaa esinduskogu liikmed

eelmisel aastal esimest korda ilmunud ja positiivset tähelepanu

Pärnu ja Sindi gümnaasiumite lõpuklassides rääkimas ettevõtte

pälvinud majanduskirjale. Trükises vaadeldakse olulisimaid ma-

tööst ja ettevõtja rollist ühiskonnas.

jandussündmusi, peatutakse Pärnumaa majanduse tähtsaimatel ja
huvitavaimatel teemadel ning tuuakse välja üleriigilistel

Juba 7. korda toimus Pärnu- ja Viljandimaa liikmesettevõtete

konkurssidel silma paistnud edukaimad Pärnumaa ettevõtjad.

suvine bowling-turniir. 11 kolmeliikmelise võistkonna hulgas saavu-

Majandusstatistikast antakse muu hulgas ülevaade maakonna

tas sel korral esikoha Viljandi firma Lavad ja Telgid võistkond koos-

ettevõtete arvust ja tegevusaladest omavalitsuste lõikes, tööhõive

seisus Andres Mäemets, Vahur Roht ja Daniel Snegirov. Teisele

struktuurist, suurema töötajate arvu, käibe ja kasumiga ette-

kohale tuli Kinnisvaraekspert Pärnu koosseisus Peeter Prisk, Juhan

võtetest ning keskmisest brutopalgast. Majanduskirja väljaand-

Soekõrv ja Tormi Soekõrv.

Kaubanduskoda regionaalarengu taga
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Tartu esindus

R

egionaalse esinduse üks eesmärkidest on kindlasti
muuta liikmetele Koja igapäevased teenused – info-

päringutele vastamine, päritolusertifikaatide väljastamine, konsultatsioonid jm – kergesti kättesaadavaks. Liikmete huvi nende
teenuste vastu oli 2007. aastal jätkuvalt suur.
Osalesime aktiivselt ka mitme kohaliku ettevõtluse edendamiseks
mõeldud töögrupi ja komisjoni töös. Ära võiks märkida osavõtu
Tartumaa ettevõtluse ümarlaua tööst ning osalemise ettevõtluskonkursi „Tartu parimad ettevõtted 2007” žüriis.
Aasta jooksul korraldasime 11 õppepäeva. Toimus rida seminare,

Indrek Neivelt ja Raul Rebane kutsusid palju huvi tekitanud meeleolukal
majandusteemalisel pärastlõunal Pärnus ettevõtjaid üles mõtlema rohkem
innovatsioonist ja brändist.

mis käsitlesid töö-, lepingu- ja maksuõiguse aktuaalseid probleeme.
Suurt huvi äratas töötervishoiu ja -ohutuse infopäev. Spetsiifilisema teema näitena võib tuua seminari, mis käsitles kinnisasja
omaniku õiguste kitsendamist.
Eraldi tuleb mainida Tartu ettevõtlusnädala raames korraldatud
seminari ärisidemete arendamisest Hiina ettevõtetega. Suurt
huvi äratanud üritus viidi läbi koostöös Eesti Välisministeeriumi
ning Hiina Suursaatkonna majandus- ja kommertsbüroo esindajatega.
Piiriülestest sidemetest väärib märkimist koostöö Läti Kaubandus-Tööstuskoja Valmiera esindusega ning Pihkva KaubandusTööstuskojaga. Vastastikku on vahendatud firmade infopäringutele vastamist ning osaletud kodade mitmesugustel üri-

Ärihommikusöök Aivar Pohlakuga Pärnus.

tustel.
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Kaubanduskoda
kui ettevõtjate
suhtluskanal
Turundus- ja liikmesuhete osakond jätkas oma
tavapärasel moel aktiivset ürituste korraldamist,
et leida uusi ja hoida olemasolevaid liikmeid.

Kaubanduskoda kui ettevõtjate suhtluskanal

Kevadball

K

aubanduskoja traditsiooniline kevadball toimus seekord 28. aprillil Pärnu kontserdimajas. Samal nädala-

lõpul aset leidnud aprillirahutuste tõttu oleks Tallinnas balli
toimumine olnud ilmselt küsitav. Meil oli aga hea meel tervitada
Kaubanduskoja liikmeid ja külalisi kevadises Pärnus, kus anti pidulikult üle ka Kaubanduskoja teenetemärgid.
Eriliste teenete eest Eesti ettevõtluse edendamisel pälvisid I klassi
aumärgi Jüri Kraft (Sangar AS), Allan Martinson (Martinson
Trigon Venture Partners), Toomas Sildmäe (Toila Sanatoorium
AS) ja Erki Urva (Finest Grupp). II klassi aumärgi sai eriliste
teenete eest Eesti ettevõtluse ja majanduselu edendamisel ning avaliku sektori ja ettevõtluse koostöö arendamisel Marika Priske (EV
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium). III klassi
aumärgid pälvisid pikaaegse ja viljaka töö eest Eesti KaubandusTööstuskoja liikmesuhete arendamisel Kaubanduskoja töötajad
Virve Pronin ja Marju Raavel.
Osalejatele mängis tantsuks Horre Zeigeri BigBand, solistid olid
Silvi Vrait ja Jaan Krivel. Salongis musitseeris trio koosseisus Tuulike Agan (kitarr), Mingo Rajandi (kontrabass) ja Dagne Eskor
(saksofonid). Meeleolu lõid ka tantsutrupp Glam Pärnust ja atraktiivne tulesõu. Õhtut juhtis Tauri Tallermaa. Osalejate vahel loositi
välja Estonian Air’i välja pandud lennupiletid kahele vabalt valitud sihtpunkti ja tagasi.

Kaubanduskoda tänab
Kevadballi toetajaid:
SEB Eesti Ühispank,
Silberauto, Silmet Grupp,
Estonian Air, Overall Eesti,
Vendor, Paulig, Nautimus,
Liviko, Iloprint, Disainikorp.

Kaubanduskoda kui ettevõtjate suhtluskanal

Erki Urvat tunnustati
Kaubanduskoja I klassi aumärgiga.

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman
üle andmas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja I klassi
aumärki Jüri Kraftile.

Kaubanduskoda [2007]

Kaubanduskoja peadirektor Siim Raie õnnitlemas
Marika Prisket, kellele anti II klassi aumärk.

Kaubanduskoja kliendisuhete spetsialist
Marju Raavel III klassi aumärki vastu võtmas.
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Ärihooaja avamine

S

uve lõpu ja sügise alguse piirimail tavapäraselt toimuv ärihooaja avamine leidis seekord aset sportlikus võtmes 25.

augustil Jõelähtme golfikeskuses. Kõiki rõõmustas ilus ilm, põnevaid tegevusi jagus nii lastele kui ka täiskasvanuile. Osalejaid oli
tuhande ringis.
Esimest korda toimunud Koja Golfituurist võttis osa 14 meest ja
3 naist. Meeste arvestuses saavutas esikoha Mati Kärt DHL Estoniast. Tubli osavõtja tiitli pälvisid ka kõik naismängijad.
SEB golfikoolis sai kätt proovida ja omandada golfi algtõdesid.
Estravel korraldas reisimänge, oma ralli- ja vormelautot esitlesid
Margus Murakas ja Erko Vallbaum. Silberauto näitas laia valikut
oma eri brändide mudelitest. Sportlikke tegevusi viis läbi Kalev
Firmasport, tervisetelgis „Töökas süda” sai kontrollida vererõhku,
keha rasvasisaldusprotsenti, kehamassiindeksit jms. Kätt sai proovida Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu meistritubades ning osaleda Nautimuse veinide huvitoas.
Toimus ka traditsiooniline visiitkaardiloterii, kus loositi osalejate
vahel välja peaauhind – Estraveli ja Finnairi reisivautšer kahele
Münchenisse – ja muid toredaid auhindu. Meeleolu lõi saksofonikvartett SaxEst ja liikuma pani aeroobikatreener Katrin Väli. Päeva
juhtis Kaidu Tiirik.

Kaubanduskoda tänab Ärihooaja avamise toetajaid:
SEB Eesti Ühispank, Silberauto, Estonian Air, Paulig, Nautimus, Liviko,
Iloprint, Disainikorp, A. Le Coq, Reval Hotels, Estravel, Balbiino,
Uus Maa Kinnisvarabüroo, Rahva Raamat, Kalev Firmasport.

Esimene pilt: Ülipopulaarseks osutunud
SEB Eesti Ühispanga golfikoolis proovisid
paljud kätt ja omandasid golfi algtõdesid.
Teine pilt: Nautimuse veinikoolitusel osalejad
said hulgaliselt teadmisi veiniekspert Matti
Timmermannilt ning häid maitseelamusi.
Kolmas pilt: Oma ralliautot
esitles Margus Murakas.

Kaubanduskoda kui ettevõtjate suhtluskanal
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Ärihommikusöögid

K

oostöös Nordea panga ja Radisson SAS Hotel’iga
jätkasime ärihommikusöökide sarja, millel Kauban-

duskoja liikmetel avanes hea võimalus kohtuda huvitavate esinejatega ja oma küsimustele vastused saada.
3. aprilli avaüritusel esines ettekandega „Sotsialismist turule: Hiina
versus Venemaa” Hong-Kongi Hiina ülikooli makromajanduse
professor Leslie Young, kes viibis Eestis Estonian Business School’i
kutsel. 20. septembril toimunud ärihommikusöögil esines EV
haridusminister Tõnis Lukas, kes kõneldes tulevikuvisioonist ja
lähiaja plaanidest koolikorralduses. Osalejate küsimustele vastasid
ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse
osakonna juhataja Andres Pung ning hariduse ja tööturu nõunik
Heli Aru. 1. novembri ärihommikusöögil rääkis Maksu- ja Tolliameti plaanidest ja praktikast MTA peadirektor Enriko Aav.

Tenniseturniir

K

aubanduskoja 11. tenniseturniir toimus 2. juunil Pärnu
kesklinna tenniseväljakutel. Osales 36 sportlikku liik-

mesettevõtet. Turniir läks igati korda: ilm oli suurepärane ning
toredate inimeste seltskond ja nauditav mäng rõõmustasid osalejaid ja pealtvaatajaid. Rändkarika võitsid Mart Kutsar (Genteel AS)
ja Peeter Allas (Pärnu Kesklinna Tenniseklubi).
Kaubanduskoda tänab Tenniseturniiri toetajaid:
SEB Eesti Ühispank, Silberauto, Estonian Air, Saku, Reval Hotels,
Stockmann, Dunlop, Strand SPA&Conference Hotel.

Esimene pilt: Ärihommikusöök
haridusminister Tõnis Lukasega.
Teine pilt: Hommikusöök
MTA pedirektori Enriko Aavaga
Kolmas pilt: Kaubanduskoja
tenniseturniiri karikavõitjad
Mart Kutsar ja Peeter Allas.
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Kaubanduskoda kui ettevõtjate suhtluskanal

Muud üritused

19.

aprillil toimus Rahvusraamatukogu konverentsisaalis
Kaubanduskoja üldkoosolek, millel kinnitati 2006. ma-

jandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus. Juhatuse esimeheks
valiti tagasi Toomas Luman. Sõnavõtuga esines Kaubanduskoja
liikmetele peaminister Andrus Ansip. Üldkoosolekust võttis osa 426
Kaubanduskoja liikmesettevõtet või nende volitatud esindajat.
17. mail külastas Kaubanduskoda president Ilves, kes tutvus Koja
tegevusega ning sõi juhatusega piduliku õhtusöögi. Õhtusöögil
arutleti Eesti elu tähtsaimate küsimuste ning majanduse arengu
üle, räägiti Eesti-Vene majanduslikest ja poliitilistest suhetest,
aktsiisi- ja tulumaksupoliitikast, hariduskorraldusest ning ettevõtete uuendusmeelsusest.
Nagu varasematelgi aastatel, toimus 4 uute liikmete vastuvõtu üritust, millel anti pidulikult üle liikmetunnistused (2007. aastal sai
Kaubanduskoda juurde 452 uut liiget). Tutvumisõhtud Kaubanduskoja maja, töötajate ja teiste uute liikmesettevõtetega kujunesid
paljudele esimeseks võimaluseks koostööpartnereid leida.
Kaubanduskoja 82. aastapäeva pidulik vastuvõtt koostööpartneritele toimus 8. novembril Eesti Teaduste Akadeemia saalis. Kohal
viibisid ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja president Arnold Rüütel.

Esimene ja teine pilt:
Kaubanduskoja 82. aastapäeva vastuvõtt.
Kolmas pilt: Pidulik õhtusöök
president Toomas Hendrik Ilvesega
17. mail Kaubanduskojas.

Kaubanduskoda kui ettevõtjate suhtluskanal

Kaubanduskoja
trükised
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ätkuvalt ilmusid kõik liikmeid teavitavad ning välispartneritele suunatud väljaanded.

Anti välja 22 numbrit Kaubanduskoja häälekandjat Teataja ja 9
numbrit venekeelset Vestnikku. Regulaarselt said Koja liikmed
meie iganädalast e-infolehte. Anti välja Kaubanduskoja 2006. aasta
tegevusaruannet kajastav aastaraamat.
Ärihooaja alguseks andsime välja raamatu „Näiteid Eesti ettevõtete
ühiskondlikult vastutustundlikest tegevustest”. Kaubanduskoda
hakkas näiteid Eesti ettevõtjate ühiskondlikult vastutustundlikest
algatustest ja põhimõtetest koguma 2006. aastal. Eesmärk on näidata avalikkusele, et meie väikeses riigis on palju ettevõtjaid, kes
peale oma põhitegevuse panustavad ka töötajate rahulolusse, edendavad kohalikku või kogu Eesti elu, lahendavad keskkonnaprobleeme ja teevad muud tänuväärset.
2007. aastal korraldas Kaubanduskoda koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga ettevõtluskonkursid „Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2007” ja
„Ettevõtluse auhind 2007”. Konkursside võitjate edulood ja nii üldkui ka tegevusalade edetabelid jõudsid trükistesse „Eesti parimad
ettevõtted 2007” ja „Top Estonian Enterprises 2007”.
Kaubanduskoda andis juba 11. korda välja praktilise ärikataloogi
Eesti eksportööridest – Estonian Export Directory 2008. See on
ettevõtjate töövahend, mis aitab Eesti firmadel oma kaupu ja
teenuseid välisturgudele viia ja mujalt maailmast partnereid leida.
Mahukas väljaanne võimaldab tutvustada Eestit mujal maailmas,
sest lisaks ettevõtete kataloogile sisaldab see ka üldinfot Eesti majanduse kohta, statistikat ning kasulikku materjali neile, kes soovivad Eestis ettevõtlust alustada. Kogu see teave on raamatus inglise,
saksa ja prantsuse keeles. Väljaanne on saadaval ka CD-l. Kataloogi
tugevaim külg on selle levikanalid – kaubanduskojad, ekspordiimpordiagentuurid, Eesti välissaatkonnad, EASi välisesindused
ning muud asjakohased organisatsioonid kokku 80 riigis. EED 2008
tiraaž on 5000 CDd ja 3000 paberkataloogi. Mõlemat saab tasuta
Kaubanduskojast. Kataloog on kättesaadav ka veebileheküljel
www.estonianexport.ee. Estonian Export Directory koostööpartner on Infoatlas AS.
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Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2007

Eesti ettevõtete
konkurentsivõime
edetabel 2007

K

onkurentsivõime edetabeli koostamisel osales kokku

Eesti konkurentsivõimelisima ettevõtte tiitel sai endale samuti uue

455 Eesti ettevõtet, kellest vastavalt metoodikale kvali-

omaniku – selleks osutus Tallink Grupp AS. Eelmised kolm aastat

fitseerus lõpptabeli koostamisel 426. Põhiline mittekvalifitseeru-

on seda tiitlit hoidnud Hansapank AS. Konkurentsivõimelisima

mise põhjus oli 2006. majandusaasta lõppemine negatiivse tulemiga.

väike- ja keskettevõtte kategooria võitis Betoonimeister AS, kes

Edetabelis osalejatel oli võimalik end konkurentidega võrrelda 12

saavutas ka oma (tööstuse ja energeetika) valdkonna ettevõtete seas

tegevusvaldkonnas. Sel aastal selgitati lisaks üldvõitjale välja ka

kõrge 4. koha.

konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte. Sarnaselt varasemate

Konkurentsivõime edetabeli võitnud ettevõtete keskmine vanus on

aastatega oli ligi neljandik edetabelis osalenud ettevõtetest tegevad

11 aastat, kui mitte arvestada A. Le Coqi, mis asutati 1826. aastal.

tööstuse ja energeetika valdkonnas (121). Kõige vähem konkureeris

Noorim võitja oli Betoonimeister AS (asutatud kolm aastat tagasi).

edetabelis põllu- ja metsamajandusettevõtteid (9). Uues, väike- ja

Kui vaadata edetabeli parimate ettevõtete omakapitali jaotust, siis

keskettevõtte kategoorias soovisid end proovile panna pea pooled

peaaegu 75% võitnud ettevõtetest kuulub Eesti erakapitalile ning

edetabelis osalenud ettevõtetest (183).

25% väliskapitalile. Rõõm on selle üle, et enamik edetabeli võitja-

Ligi pooled möödunud aasta võitjatest suutsid oma koha ja hea

test kuulub Kaubanduskoja liikmeskonda.

konkurentsivõime säilitada selgi aastal. Hea meel on tõdeda, et võit-

Edetabelid, metoodika ja kõik konkurssi puudutav on aasta ringi

jate hulgas on ka palju uusi edukaid ettevõtteid.

kättesaadav ka Internetis aadressil www.koda.ee/edetabel.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2007
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Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman tuletas
kõigile meelde, et need ettevõtted, kes on kasvuaastail
investeerinud oma põhitegevusse ja inimkapitali ning on
pööranud rohkem tähelepanu uuendustele – olgu siis tehnoloogia
või tootearenduse valdkonnas –, säilitavad ja kasvatavad oma
konkurentsivõimet ka stabiilsemates tingimustes.

Tallink Grupp on näide Eesti ettevõttest, kes suudab väga tihedas rahvusvahelises konkurentsis
edukas olla. Silja Line'i ostmine, uute laevade liinile toomine, Tallinki hotelli avamine – kõik see
kinnitab tulemust.

Konkurentsivõimelisimaks toiduainetööstusettevõtteks kuulutati juba kolmandat aastat järjest
A. Le Coq, mille toodangumaht kasvas eelmisel aastal 14% ja kasum 29%.
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Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus

Board of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
è‡‚ÎÂÌËÂ ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓ„Ó‚Ó-èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Juhatus
Board of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
è‡‚ÎÂÌËÂ ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓ„Ó‚Ó-èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Toomas Luman

Meelis Milder

Jüri Käo

Juhatuse aseesimees
Vice President

Juhatuse aseesimees
Vice President

Nordecon AS
Juhatuse esimees

Baltika AS
Juhatuse esimees

NG Investeeringud AS
Juhatuse esimees

Gunnar Kraft

Jaan Pillesaar

Väino Kaldoja

Andres Koern

Sangar AS
Juhatuse esimees

Helmes AS
Nõukogu esimees

Silberauto AS
Juhatuse esimees

TK-Team AS
Nõukogu esimees

Juhatuse esimees
President
èÂÁË‰ÂÌÚ

ÇË˘Â-ÔÂÁË‰ÂÌÚ

ÇË˘Â-ÔÂÁË‰ÂÌÚ

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus
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Board of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
è‡‚ÎÂÌËÂ ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓ„Ó‚Ó-èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Cardo Remmel

Jaan Toots

Tiina Mõis

Saku Õlletehase AS
Nõukogu liige

Rotermann Grupp AS
Juhatuse esimees

Genteel AS
Juhatuse liige

Koit Uus

Enn Veskimägi

Vello Väinsalu

Uuemõisa Invest AS
Juhataja

Standard AS
Juhatuse esimees

Lucratus OÜ
Juhatuse esimees

Juhan Kolk
Alexela Oil AS
Nõukogu liige
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Kaubanduskoja töötajad
Staff of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
ëÓÚpÛ‰ÌËÍË ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓp„Ó‚Ó-èpÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Koja töötajad
Staff of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
ëÓÚpÛ‰ÌËÍË ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓp„Ó‚Ó-èpÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Finants- ja
haldusosakond
Accounting and
Administration Department
îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Ë
‡‰ÏËÌËÒÚp‡ÚË‚Ì˚È ÓÚ‰ÂÎ

Siim Raie

Ene Rammo

Peadirektor
Director General

Finantsdirektor
Financial Director

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ

Kristina Bondarenko
Vanemsekretär
Senior Secretary

ëÚ‡p¯ËÈ ÒÂÍÂÚ‡¸

Ene Kaur
Vanemraamatupidaja
Senior Accountant

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‰ËpÂÍÚÓp

ëÚ‡p¯ËÈ ·Ûı„‡ÎÚÂp

Ene Klement

Sergei Petrov

Sekretär
Secretary

Komandant
Administrative Officer

ëÂÍpÂÚ‡¸

äÓÏÂÌ‰‡ÌÚ

Kaubanduskoja töötajad
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Staff of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
ëÓÚpÛ‰ÌËÍË ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓp„Ó‚Ó-èpÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Poliitikakujundamiseja õigusosakond
Policy Formation and
Legal Department
éÚ‰ÂÎ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË Ë Ôp‡‚‡

Turundus- ja
liikmesuhete osakond
Marketing and Member
Relations Department
éÚ‰ÂÎ Ï‡pÍÂÚËÌ„‡ Ë
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡Î‡Ú˚

Piret Salmistu

Moonika Kukk

Turundusdirektor
Marketing Director

Projektijuht
Project Manager

Kadi Õbenik
Projektijuht
Project Manager

Reet Teder

Mait Palts

Poliitikadirektor | Policy Director

Jurist
Lawyer

ÑËÂÍÚÓ oÚ‰ÂÎ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË Ë Ôp‡‚‡

ûpËÒÚ

Allan Eilart

Alar Sünt

Jurist
Lawyer

Nõunik
Counsellor

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔpÓÂÍÚ‡

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔpÓÂÍÚ‡

ûpËÒÚ

ëÓ‚ÂÚÌËÍ

Kerli Tennosaar

Virve Pronin
Kliendisuhete spetsialist
Customer Care Specialist

Marju Raavel

Tiia Randma

Debbie-Triin Napits

Toimetaja
Editor

Kliendisuhete spetsialist
Customer Care Specialist

Haridusnõunik
Educational Counsellor

ÑËÂÍÚÓ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û

êÂ‰aÍÚÓp

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ Ò‚ﬂÁﬂÏ Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ Ò‚ﬂÁﬂÏ Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË

ëÓ‚ÂÚÌËÍ ‚ ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ

Arbitraaz̆ikohtu sekretär
Secretary of the Court of Arbitration
ëÂÍpÂÚ‡p¸ ‡p·ËÚp‡ÊÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
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Kaubanduskoja töötajad
Staff of the Estonian Chamber of Commerce and Industry
ëÓÚpÛ‰ÌËÍË ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓp„Ó‚Ó-èpÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Teenuste osakond
Department of Services
éÚ‰ÂÎ ÛÒÎÛ„

Lidia Friedenthal
Vanemnõunik
Senior Counsellor

Merike Kompus

Liis Liivoja

Teenuste direktor
Director of Services

Projektijuht
Project Manager

Viive Raid
Projektijuht
Project Manager

ÑËpÂÍÚÓp ÔÓ ÛÒÎÛ„‡Ï

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

Haili Kapsi

Lea Aasamaa

Liina Lainen

Nõunik
Counsellor

Nõunik
Counsellor

Projektijuht
Project Manager

ëÚ‡p¯ËÈ cÓ‚ÂÚÌËÍ

ëÓ‚ÂÚÌËÍ

ëÓ‚ÂÚÌËÍ

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

Liina Pello

Eva Maran

Julia Malev

Kati Vaibla

Projektijuht
Project Manager

Nooremprojektijuht
Junior Project Manager

Nõunik
Counsellor

ëÓ‚ÂÚÌËÍ

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

åÎ‡‰˘ËÈ pÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

Assistent
Assistant

ÄÒÒËÒÚÂÌÚ

Kaubanduskoja töötajad
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ëÓÚpÛ‰ÌËÍË ùÒÚÓÌÒÍÓÈ íÓp„Ó‚Ó-èpÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚

Tartu

Esindused

Toomas Hansson

Eda Päkk

Tartu esinduse juhataja
The Head of Tartu office

Nõunik
Counsellor

á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ

ëÓ‚ÂÚÌËÍ

Toomas Kuuda

Kati Krass

Pärnu

Regional Offices
èpÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Pärnu esinduse juhataja
The Head of Pärnu office

Projektijuht
Project Manager

á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔrÓÂÍÚ‡

Margus Ilmjärv

Tullio Liblik

Sirje Aeg

Jõhvi esinduse juhataja
The Head of Jõhvi office

Kuressaare esinduse juhataja
The Head of Saaremaa office

Sekretär
Secretary

Jõhvi

Kuressaare

á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ

á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ

ëÂÍÂÚ‡¸

33

34

Kaubanduskoda [2007]

Bilanss

Bilanss • Aktiva
31.12.2006–31.12.2007
Konsolideeritud, Eesti kroonides

31.12.2007

31.12.2006

12 749 899

5 448 445

Aktsiad ja muud väärtpaberid

5 672 700

4 707 200

Nõuded ostjate vastu

1 075 474

795 711

Mitmesugused nõuded

126 352

89 331

Maksude ettemaksed

117 781

20 303

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

580 766

332 502

20 322 972

11 393 492

0

242 361

0

242 361

31 701 042

33 401 046

Masinad ja seadmed

521 933

638 661

Muu põhivara

353 697

157 248

32 576 672

34 196 955

1 443 534

0

Põhivara kokku

34 020 206

34 439 316

Aktiva kokku

54 343 178

45 832 808

Käibevara
Raha ja pangakontod

Käibevara kokku

Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sidusettevõtete aktsiad
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised

Materiaalne põhivara kokku
Immateriaalne põhivara
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Bilanss

Bilanss • Passiva
31.12.2006–31.12.2007
Konsolideeritud, Eesti kroonides

31.12.2007

31.12.2006

3 729 885

378 154

717 830

421 852

Mitmesugused võlad

2 920 197

3 270 466

Maksuvõlad

1 509 659

963 171

911 605

454 028

2 036 516

655 512

Viitvõlad kokku

2 948 121

1 109 540

Lühiajalised kohustused kokku

11 825 692

6 143 183

Reservfond

1 488 846

1 488 846

Reservid

6 000 000

5 000 000

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

32 200 779

33 453 153

2 827 861

-252 374

Netovara kokku

42 517 486

39 689 625

Passiva kokku

54 343 178

45 832 808

Lühiajalised kohustused
Ostjate ettemaksed
Võlad tarnijatele

Viitvõlad
Võlad töötajatele
Muud viitvõlad

Netovara

Aruandeaasta tulem
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Tulude-kulude aruanne

Tulude-kulude aruanne
01.01.2007–31.12.2007
Eesti kroonides

2007

2006

Müügitulu

10 498 452

5 796 808

Liikme- ja sisseastumismaksud

14 165 000

13 568 600

4 046 531

2 748 391

28 709 983

22 113 799

Mitmesugused tegevuskulud

10 055 695

10 346 372

Tööjõukulu

14 197 873

10 125 552

10 651 066

7 596 063

3 546 807

2 529 489

2 257 347

2 173 549

99 920

52 491

Kulud kokku

26 610 835

22 697 964

Põhitegevuse tulem

2 099 148

-584 165

83 893

43 449

Intressitulud

658 923

288 342

Kokku finantstulud ja -kulud

742 816

331 791

2 841 964

-252 374

14 103

0

2 827 861

-252 374

Tulud

Muud tegevustulud
Tulud kokku

Kulud

a) palgakulud
b) sotsiaalmaksud
Kulum
Muud tegevuskulud

Finantstulud ja -kulud
Finantstulu sidusettevõtte aktsiatelt

Aruandeaasta tulem
Ettevõtte tulumaks

Aruandeaasta tulem kokku

Kaubanduskoda soetas 2007. aasta juunis 64,7% Eesti Konjunktuuri Instituut ASi (EKI)
aktsiatest. Seisuga 31.12.2007 kuulus Kaubanduskojale 100%-line osalus EKIs, mille
põhitegevus on mitmesugused majandusuuringud.

