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Mahefarm alates1992
500 looma
200 lüpsilehma
30 töötajat
150 müügikohta
Kogu piim töödeldakse
kohupiimadeks, juustudeks jogurtiks

Maksupoliitiliste loosungite esikülg
*

„Kaotame ära väikesepalgalised töökohad ja siis
„ Kalevipojad“ pääsevad Soomest tagasi!

*

Tööjõu sisse toomine ei lase palkadel tõusta!

* „Alla 1000 € palkade maksvatel ettevõtetel on aeg hakata
asju pakkima!“
* Uueks alampalgaks tuleb kehtestada vähemalt 1500 €
* Koos tööjõu sissetoomisega toimub “venestamine”.

Maksupoliitiliste loosungite vaatluse tagakülg

• Eestis on juba praegu kõrgema palgaga ameteid – kuskil ei pakuta neid valikuta ja konkursita
• (Palk ei sõltu töövõimeliste inimeste arvust riigis vaid ettevõtete efektiivsusest). Palganumber ei tee
targaks, töökaks ja viljakaks. Seadusega väänamine on vaid illusioon, asendustegevus.

• (Kuhu paigutada see ca 50…60% “ülearust” tööjõudu, kellele 1000€ palka ei jätku ?
Jäävad ülalpidamisele, kas mahutatakse riigiaparaati?

• Eelmisel iseseisvuse ajal käis sulastena tööl ligemale 50 000 poolakat – kõik nad võtsid osa
väärtuste loomisest meie maal. Perioodi lõpuks oli meil päris rikas maa!

• Meil on olemas masinad ja seadmed, maa, oskusteave, rakendatud kapital, …, miks peaks see
tühjalt ja jõude seisma?

Praegu ja nüüd – kellele? Uutele tulijatele, kes need siis on?

• Kui tööjõu puuduses seiskub taime- ja loomakasvatus, seiskub ka ülejäänu. Mõne aja pärast polegi
kedagi vaja. Koolis mitte käivate ja vanavanemate seltkond hakkab domineerima.

Graafikud ja Palgajaotus (kuhu panna alla 1000 palgalised?
Mida saab öelda alla
1000 palgalistele peale
valimisi ?
Taivo Pungas

5 mehe nädal, 4 päevaga, 3 mehega
Taivo Pungas

Ettevõtluse aluseks on loome, looming ja
efektiivsus

•
•
•
•
•
•
•
•

Mõtted, mille „tihenemisel“ tekivad ideed, ka äriideed ..
Teadmised, oskused, kogemused
Organisatsioon: kellega, mida, kuidas
Kapital : oma osa, laenu-, jt.
Tootmine: vahendid ja korraldus
Müük
Kasumi jaotus
Uus ring – laienemine, muutmine, heaolu

Kapital vajab teenindamist, muidu kuivab kokku!
Ettevõte A
Ärikasum

Ettevõte B
Ärikasum
Palgakulud

Palgakulud
palgamaksud
Müügikulu

“Seaduse alusel, ilma töövõime
tõusuta, sundpalga tõstmisel”
Palgakulud
Sh.Palgamaksud

Sh. palgamaksud
Müügikulu

Müügikulu

Ostutarbed

Ostutarbed

Ostutarbed

Energiakandjad

Energiakandjad

Energiakandjad

Kapitali kulu

Kapitali kulu

Kapitali kulu

Negatiivet
kasumit nimetame
kahjumiks

Kapitali “kastetakse”

kasumiga.
Kasumita tegu kuivab kokku
nagu kastmata taim.
Kahjum “kõrvetab” kapitali
nagu tulekahju.
Kui palgakulu sööb ära
kasumi, siis ettevõte hävib.

Ettevõtja ootused ühiskonnale
* Kõik sündmused on omavahel põhjuslikus järjekorras ja seoses.
* Majandusotsused ja seadusraamistik peavad olema tõenduspõhised.
* Normaalne kasumimarginal hoiab ettevõtte elus ja laseb areneda.
* Otsene ka kaudne maksukoormus on igipõlised vaidlusteemad,
võimalikkusest < ettevõte ei ole käsn pigistamiseks > otstarbekuseni.
* Rohkem maksu „iga hinna“ eest oleks justkui hea,
kasvab aga rahulolematus ja tegevuse lõpetamise kaalutluseni .

Ettevõtja hirmud: ülemäärane maksustamine,
karm administreerimine,
õigusaktide üleküllus

Loomade heolu nõuded on tihti
ulmelised (Vajame anaeroobset lehma)
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Põllumajandus praktiliselt ainus, mis igal aastal
taime ja looma juurde kasvatab!
•
•
•
•
•

Industriaalmajandus on fosiilsete varude rahaks tegemise kunst.
Valitsemine korraldab maksustamise ja suhete reguleerimise nende vahel.
Muusika, kaunid kunstid ja sport on väljundiks ja “õnnetunde” loojaks.
Pedagoogiline protsess saadab kogu kõiki meid hällist hauani.
Poliitika peab olema ettevõtlusele arvestav ja sõbralik.
Muidu “kiheleb muutusi” ja töörahu pole kellelgi!

• Esimene “kukesamm on tehtud”: maksud ei tõuse!

Näide Talumeierei
kontollaktist…
*Kontrollitakse: 72 seaduse täitmist
*Rikkumise korral rakendatakse
3 üldmeedet
28 paragrahvi erimeetmeid!
Tahaks karjuda selle peale …?
“Lillelapsed “ teevad seadusi aina juurde, lase teevad!
Kui konrtroll maastikul avastab, et porgand polegi
puuvili, siis läheb järsult naljakaks – 3 kohtuastet…

Usk ausasse ja läbipaistvasse majandusse on Edu võti!
Seadusandlus peab seda usku teenindama
* Eestis on rohkem kui 55 000 ettevõtet, mis kuuluvad
problemaatilisse, riskantsesse äririski gruppi? (Inforegistri Krediidiskoori mudel.)
• Paljud nendest ettevõtetest on avastanud “maksumängu” ja arvavad, et
ajatatud võlg on maksusaladus. Äripartnerite raha liigub võlalõksu >>.
• Äri tegemine selliste ettevõtetega kujutab suurt ohtu heausksetele
võlausaldajatele, kes taustainfot teadmata kaupa või teenust osutavad.
• Kohus mõistab küll võlad välja, kuid võtta pole miskit. Viljapettuses
selgus, et võlausaldajat isegi ei teavitatatud – seegi loeti seaduslikuks.
• “Peni hind” - ettevõtja ootuspära on suunatud ausale riigile!

Eesti Panga tööjõuturu ülevaatest.
• Võrreldes teiste Ida-Euroopa riikidega on Eestis kallis toota.
• Tööjõukulu töötaja kohta töötlevas tööstuses (tooraine töötlemine
valmis- või pooltoodeteks, puidutööstus või toiduainetööstus-toim.)
on meil 50% kõrgem kui Lätis ja Leedus ning keskmiselt oleme
võrdsed Slovakkia ja Tšehhiga.
• Meist kallim on toota Sloveenias ning Lõuna Euroopa
riikidest Hispaanias ning Itaalias
• Meie riigile on oluline tööjõukulude alandamine,
kaupade- ja teenuste hinnakonkurentsi võime tõstmine.

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Juhan Särgava
www.Saidafarm.ee

