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Avalik kiri Janek Kalvile ja Jaan Puusaagile. (Hundilt hundile) Aprill 2015.
Tere mehed!
1. Kirjutan Teile, sest olete mõlemad suurte firmade juhid. Mina aga väikese firma juht. Mulle
teeb muret meie valitsuse otsuste tegemise oskus maksupoliitikas. Ma ei tea kuidas see teile
seal Tallinnas tundub, aga siit Lõuna-Eestist tundub ta kohati lausa vastutöötamisena
ettevõtja vastu. Minule on jäänud mulje nagu mõeldakse, et kui „täna süüa on ja maja ei
põle“ siis on OK, aga homme las asjadega tegelevad teised! Ma vihjan sellele, et ostuste
langetamine on liiga kitsalt analüüsitud ja liiga lühinägelik!
2. Hetkeseis:“Hetkevalitsus“ arvab, et on õige aeg Eesti veoautole värvi osta ja kabiin ära
värvida. Mina väidan, et veosild on reduktorini mudas ja suund on ka vale. Palun teid saada
kokku televisioonis või eraviisisiliselt, et veeta üks õhtu koos, selgitamaks milline on Eesti
ärikliima ja kus on valitsus. Just nimelt „ KUS „?
3. “.Saade ärimeestele
ETV-s on saade „Foorum“, kus esinevad sõnavõttudega peamiselt poliitikud.
Ma usun, et Teid kahte ja mind samuti „mingilmääral“ ETV austab ja teeb saate , kus
ärimehed saavad samuti arutada olemasolevaid riigi probleeme ja otsida võimalikke
lahendusi erinevatele probleemidele.
4. Kapten Rõivas. Ma ütlen ausalt välja, et sellise kapteniga nagu hr Rõivas on tööle minnes
mul imelik tunne. Kui meil on kapten, kes arvab, et sellele veoautole on võimalik lubatud 24
tonni asemel peale panna koorem 44 tonnist ja veel jagada lubadusi õpetajatele ja
politseinikele, et neil palk tõuseb siis peaks seletama nendele õpetajatele ja politseinikele, et
selliste valitsemismeetodite, arvutustega ning suundadega pole see minu arvates saavutatav.
NB! Pean ütlema, et minu firma lähiümbruses on ettevõtjad hakanud tõsiselt „maksude
optimeerimise“ teed valima ...
5.Teie kaks olete suurfirma juhid, kelle firmas erinevad inimesed täidavad igaüks omi
ülesandeid. Minul toimib „all in one“ süsteem. Mul on häbi nimetada seda summat, mida ma
riigile eelmine aasta käibemaksu näol maksin. See on minu arvates väga suur summa.
Mul on valida kas optimeerida kulud või mitte? Hädasti oleks teiesuguste haide nõu vaja!
Kui kolivad minema noored siis see on probleem ,kuid kui hakkavad minema ettevõtjad siis
see tee viib ... (seal pole lille lõhna)!
6. Viimasel ajal olen märganud valitsuselt sellist suhtumist, mille võiks võtta kokku ühe
lausega: „Tee kõvemini tööd, maksa makse ja ära mõtle. Ja mis kõige tähtsam – ole vait!“
See suhtumine on niikaua hea kuni rahvas on loll. Rahva õppimise kiirust, rahva õpetajate
arvu (ettevõtjaid,spetsialiste, ...) alahinnata on väga vale käik! Seda suhtumist tuleb meil
(ettevõtjatel) aidata neil muuta. Siis on meil riigina võimalik säilida ja säilitada oma nägu ja
kultuur.
7. 10. aasta tagasi suguvõsa sünnipäevadel poliitikast rääkides soovitati mulle vait jääda.
5.a tagasi küsiti noh, mis sul ka ütelda on.
Hetkel juba kuulatakse ja saadakse sõnadest aru ning nõustutakse isegi sellega, et oldi
lambad ja ollakse hetkel samuti. Ma ei tahaks uskuda, et eestlane on lammas ja jääb
lambaks.Me oleme omapärane rahvas ja kõnnime oma rada. Ma olen nõus, et olime ja oleme
lambad aga ma ei ole nõus, et me jääme lammasteks.
8. Sobivaks pean siinkohal lõpetada kahe filosoofi sõnadega:
Konfutsius:“On ainult üks tõeline viga – mitte parandada omi tehtud vigu.“
Teine mõttetera on Omar Haijamilt, araablaselt, kes kirjutab oma mõtteterasid luulevormis.
„Kui sa valisid kergema tee – tea, sa valisid vale tee.“
Minu arvates on Eesti kõndinud 12 aastat soo suunas! Soo on muidugi omamoodi ilus aga
võiks kusagile mujale ka sõita. Vahelduseks. „ Kui 100 hunti astub sammu edasi ja 5000
sammu tagasi siis kokku on nii, et vabandavad need kes tegid vea.“ Aeg näitab.
Jään vastust ootama !
Lugupidamine Artur Nikolaevich

