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KOKKUVÕTE

Kuigi euroala ettevõtete ja majapidamiste 
laenuaktiivsus on alates 2014. aasta kesk-
paigast mõnevõrra suurenenud, on see siiski 
endiselt üsna väike. Laenunõudluse taastu-
mist toetavad euroala pankade veidi leevenenud 
laenustandardid ning ettevõtetele ja majapidamis-
tele väljastatud laenude intressimäärade alanemine� 
Ettevõtete laenuportfell jätkas siiski 2014� aastal 
mõõdukat kahanemist�

Ühelt poolt ei soovi ettevõtted ebakindla majan-
dusolukorra, vähese majandusaktiivsuse ja suhte-
liselt suure võlakoormuse tõttu oma võlakohus-
tusi suurendada� Teiselt poolt oodatakse ilmselt, 
et eelnevatel aastatel märgatavalt karmistunud 
laenustandardid leeveneks veelgi� Seda kinnitab 
osaliselt suuremate ettevõtete võlakirjade emiteeri-
mismahu kasv� Euroala majapidamiste laenuaktiivsus  
on mõnevõrra suurem ja nende laenuportfell püsis 
2014� aastal ligikaudu eelneva aasta tasemel�

Eesti ettevõtete rahastamisolukord on endi-
selt hea ega piira väga nende äritegevust ja 
investeeringuid. Kuigi ettevõtete kasumid on 
vähenenud, on nende rahastamisolukord üldiselt 
siiski hea� Seda toetavad varem kogutud puhvrid, 
suhteliselt hea ligipääs pangalaenudele ja baasint-
ressimäärade väga madal tase� Mõnevõrra keeruli-
semas olukorras on väiksemad ettevõtted (eelkõige 
mikroettevõtted), kuna nende rahastamisvõima-
lused on piiratumad kui suurettevõtetel ja laenu hind 
üldjuhul kallim�

Eesti ettevõtete vajadus võõrkapitali järele 
on mõnevõrra suurenenud, mis kajastub ka 
nende võlakohustuste kasvus. See tuleneb 
ühelt poolt ettevõtete vähenenud kasumlikkusest, 
mistõttu on neil vähem ettevõttesiseseid vahendeid, 
millega tegevust rahastada� Teiselt poolt on samal 
ajal mõnel tegevusalal nii investeeringud põhiva-
rasse kui ka varud mõnevõrra kasvanud�

Eestis tegutsevate pankade väljastatud 
laenude ja liisingute osakaal ettevõtete võla-
kohustustes 2014. aastal endiselt vähenes. 
Kuigi pankade poolt ettevõtetele väljastatud laenude 
ja liisingute portfelli kasv 2014� aastal kiirenes, oli 
välismaiste võlakohustuste ja pangandusvälisest 

finantssektorist võetud laenukohustuste kasv endi-
selt hoogsam� Eestis tegutsevate pankade laenu- ja 
liisinguportfell moodustas 2014� aasta kolmanda 
kvartali lõpus ligikaudu 45% kõigist Eesti ettevõtete 
võlakohustustest�

Majapidamiste ostujõud kasvab. Majapidamiste 
suurenenud sissetulek ning väga aeglane inflatsioon 
on kasvatanud majapidamiste ostujõudu� Tänu 
ostujõu suurenemisele on kasvanud ka majapida-
miste tarbimine ja investeeringud�

Hoiuste kasvu toel on majapidamiste finants-
positsioon paranenud. Majapidamiste säästmis-
võime on tänu sissetulekute kasvule paranenud ja 
kõiki lisandunud vahendeid ei ole suunatud tarbi-
misse� Majapidamiste hoiused kasvasid seetõttu 
2014� aastal üle 8%� Hoiuste kasvu veavad endi-
selt peamiselt suuremahulised hoiused� Sääste 
omavate majapidamiste arv on samal ajal samuti 
suurenenud�

Majapidamiste laenuaktiivsus on mõõdukalt 
kasvanud. Suurenenud sissetulekud ja paranenud 
finantsseis on suurendanud majapidamiste laenu-
aktiivsust� Seda on märgata enim eluasemelaenude, 
aga väiksemal määral ka muude laenude puhul� 
Uute väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 
2014� aastal 20%, mille toel kiirenes eluasemelae-
nude portfelli kasv 2,8%ni� Pankade poolt majapi-
damistele väljastatud muude laenude portfelli kasv 
jääb seni veel alla 1%� Pangandusvälise tarbija- 
krediidi kasutamine on samuti suurenenud�

Eestis tegutsevate pankade laenupakkumise 
võime püsib hea. Seda toetavad endiselt kõrge 
kapitaliseeritus ja kasumlikkus ning soodne rahas-
tamisolukord� Ettevõtetele ja majapidamistele väljas-
tatud laenude intressimäärad alanesid 2014� aastal 
nii baasintressimäära languse kui väiksemal määral 
ka intressimarginaali kahanemise tõttu� Majanduse 
halvenenud väljavaate tõttu karmistas siiski mõni 
pank ettevõtetele väljastatud laenude standardeid�

Peamine risk ettevõtete ja majapidamiste 
rahastamisele on üldise majandusolukorra 
võimalik halvenemine. Ühelt poolt halvendaks 
see pankade laenupakkumise võimet ja riskihinnan-
guid, teiselt poolt vähendaks ettevõtete ja majapida-
miste võimet oma tegevust rahastada� 
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Joonis 1.1.1. Ettevõtete pangalaenude portfelli 
aastakasv 

Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Läti keskpank, Leedu 
keskpank; Eesti Panga arvutused
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1. LAENUKASV EUROALAL 
JA LÄHIRIIKIDES

Tagasihoidliku majanduskasvu ja ettevõtete 
vähese investeerimisaktiivsuse tõttu oli 2014� 
aastal euro-ala ettevõtete laenuaktiivsus suhteli-
selt väike� Ettevõtete laenuportfell seega endiselt 
kahanes� Laenukasv oli riigiti euroalal ja lähiriikides 
siiski erinev� Kuigi Soomes investeeringud vähe-
nesid, püsis ettevõtete laenuaktiivsus võrdlemisi 
hoogne� Lätis jäi ettevõtete laenuaktiivsus majan-
duskasvust hoolimata väikeseks ja laenuportfell 
kahanes� Kuigi Leedus on ettevõtted investeerinud 
võrdlemisi aktiivselt, on nad investeeringuid rahas-
tanud ettevaatlikult ja eelistanud selleks kasu-
tada ka muid vahendeid1� Rootsis toetas laenu-
aktiivsuse suurenemist nii investeeringute kasv 
kui ka rahastamistingimuste paranemine2 ning 
laenuportfelli aastakasv aasta lõpus kiirenes (vt  
joonis 1�1�1)�

Detsembris avaldatud euroala väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete rahastamise kättesaadavuse 
uuringust3 selgus, et nende ettevõtete peamine 
ettevõtteväline rahastamisallikas on pangalaenud 
ja liisingud ning muid finantsturupõhiseid instru-
mente kaasatakse võrdlemisi vähe� Suurettevõtetel 
on samal ajal lisaks pangalaenudele ka hea ligi-
pääs otse finantsturult laenamisele, mistõttu on 
nende rahastamise baas mitmekesisem ja vähem 
mõjutatud pankade laenuandmisest� Suurte ja 
keskmise suurusega ettevõtete arvates oli nende 
ligipääs pangalaenudele 2014� aasta keskel aasta 
algusega võrreldes paranenud ning väikeettevõtete 
arvates jäänud ligikaudu samaks, kuid mikroette-
võtete (1–9 töötajat) arvates hoopis halvenenud� 
Ettevõtte suurusest olenemata nähti peamise 
pangalaenu kättesaadavust halvendava tegurina 
üldist kehva majandusolukorda� Ettevõtted leidsid 

1 Leedu keskpank� Lithuanian Economic Review December 
2014� Leedu laenuportfelli kasv on kõikunud suurel määral see-
tõttu, et mõne panga litsents tühistati ja mõni liisingufirma toodi 
panga alla�

2 Rootsi keskpank� Financial Stability Report 2/2014

3 Euroopa Keskpank� Survey on the access to finance of enter-
prises in the euro area� April–September 2014

sama ajal, et omakapitali seis, krediidiajalugu ja 
ka pankade soov (willingness to lend ) nende ette-
võtet rahastada mõjutab laenude kättesaadavust 
positiivselt�

Madalad intressimäärad, investorite tuluteeni-
mise võimaluste otsimine ning pankade võrdlemisi 
karmid laenustandardid on soodustanud euroalal 
mittefinantsettevõtete võlakirjade emiteerimist� 
Võlakirju on emiteerinud enamasti suuremad ette- 
võtted, kellel on lihtsam ligipääs finantsturule� Võla-
kirjapõhise rahastamise osatähtsus on euroalal 
viimase kuue aasta jooksul kasvanud�

Euroala mittefinantsettevõtete emiteeritud võla-
kirjade kogumaht kasvas 2014� aasta kolmanda 
kvartali lõpuks 1,1 triljoni euroni� See on 
peaaegu veerand euroala pankade poolt euro-
ala ettevõtetele väljastatud laenude mahust� 
Emiteeritud võlakirjade kogumaht suurenes  
2014� aasta esimese kolme kvartali jooksul ligi-
kaudu sama palju kui vähenes ettevõtete laenu-
portfell (vt joonis 1�1�2)�

http://www.lb.lt/lithuanian_economic_review_december_2014
http://www.lb.lt/lithuanian_economic_review_december_2014
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/FSR/2014/FSR_2/rap_fsr2_141204_eng.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201411.en.pdf??9bd771cc5f64c8b2f39aef2b19a15038
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201411.en.pdf??9bd771cc5f64c8b2f39aef2b19a15038
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Euroala majapidamiste eluasemelaenude võtmise 
aktiivsus oli 2014� aastal ettevõtete omast küll 
mõnevõrra suurem, kuid jäi siiski üsna väike-
seks� Majapidamiste eluasemelaenude portfell oli  
2014� aastal ligikaudu sama suur kui eelneval 
aastal� Uute eluasemelaenude võtmise aktiivsus 
Soomes 2014� aastal mõnevõrra vähenes, kuna 
tööpuudus suurenes ning majapidamiste kasutatav 
tulu ja investeeringud vähenesid� Eluasemelaenude 
portfelli aastakasv jäi samal ajal Soomes erinevalt 
euroalast siiski positiivseks� Rootsis oli majan-
duse ja tööturu olukord positiivsem, mistõttu 
võtsid majapidamised endiselt aktiivselt ka eluase-
melaenu� Eluasemelaenude portfelli aastakasv 
Rootsis isegi mõnevõrra kiirenes� Tööpuuduse 
järkjärgulisest vähenemisest ja palkade kasvust 
hoolimata püsib majapidamiste laenuaktiivsus 
Lätis väike, mistõttu kahanes 2014� aastal  
endiselt ka majapidamiste eluasemelaenude 
portfell� Leedus mõjutas seevastu majapidamiste 
tulude suurenemine ja tööpuuduse edasine vähe-
nemine laenuaktiivsust positiivselt4 ning laenu-
portfelli aastakasv aasta teisel poolel kiirenes (vt  
joonis 1�1�3)�

Baasintressimäärade alandamine 2014� aastal 
kandus suures osas üle ka pankade väljastatud 
laenude hinda� Uute laenude intressimäärad alanesid 
nii euroalal tervikuna kui ka Soomes, Rootsis ja 
Leedus ning seda nii ettevõtete kui ka majapida-
miste eluasemelaenude puhul� Intressimäära margi-
naal riigiti erineb, muuhulgas kuna fikseeritud ja 
ujuva intressimääraga laenude osakaal ning prob-
leemlaenude osakaal on erinev� Lisaks erinevad ka 
intressimarginaali seadmise tingimused� Ettevõtete 
laenuintressimäärad olid Lätis aasta lõpus ligikaudu 
aasta alguse tasemel ja majapidamiste intressi-
määrad hakkasid alanema alles päris aasta lõpus� 
Teistes lähiriikides ja euroalal tervikuna vähenesid 
aga ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud uute 
laenude intressimäärad juba alates teisest kvartalist 
(vt joonis 1�1�4 ja 1�1�5)�

4 Leedu keskpank� Lithuanian Economic Review December 
2014

Joonis 1.1.2. Euroala mittefinantsettevõtete 
laenuportfelli ja emiteeritud võlakirjade 
kogumahu muutused

Allikas: Euroopa Keskpank; Eesti Panga arvutused
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Joonis 1.1.3. Majapidamiste eluasemelaenude 
aastakasv 

Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Läti keskpank, Leedu 
keskpank; Eesti Panga arvutused
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http://www.lb.lt/lithuanian_economic_review_december_2014
http://www.lb.lt/lithuanian_economic_review_december_2014
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Joonis 1.1.4. Ettevõtete uute laenude intressi-
määr

Allikad: Euroopa Keskpank, Läti keskpank, Leedu keskpank, Eesti Pank
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Joonis 1.1.5. Majapidamiste uute eluasemelae-
nude intressimäär

Allikad: Euroopa Keskpank, Läti keskpank, Leedu keskpank, Eesti Pank
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Joonis 1.1.6. Laenustandardeid karmistanud ja 
leevendanud pankade osakaalu vahe euroalal

Allikas: Euroopa Keskpank
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Joonis 1.1.7. Laenunõudluse suurenemisest ja 
vähenemisest teatanud pankade osakaalu vahe 
euroalal

Allikas: Euroopa Keskpank
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2014� aasta euroala pankade laenutegevuse uurin-
gute järgi suurenes järk-järgult laenustandardeid 
leevendavate pankade osakaal� Laenustandardid 
olid varasemaga võrreldes siiski endiselt suhteliselt 
karmid nii ettevõtete kui ka majapidamiste eluase-
melaenude puhul� Küsitluse tulemuste põhjal võib 
oodata, et laenustandardid leevenevad edasi ka 
2015� aasta esimeses kvartalis (vt joonis 1�1�6)� 

Enamik panku teatasid eelkõige aasta lõpus, et 
nii ettevõtete kui ka eluasemelaenude nõudlus on 
hakanud taastuma� Suurem osa panku ootavad, 
et ettevõtete laenunõudluse kasv 2015� aasta 
esimeses kvartalis jätkub ning eluasemelaenude 
nõudlus jääb samaks (vt joonis 1�1�7)�
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2. ETTEVÕTETE RAHASTAMINE

2.1. Ettevõtete rahastamisvajadus

Suhteliselt aeglane majanduskasv, väike välis-
nõudlus ja jätkuv ebakindlus tulevase nõudluse 
suhtes pidurdasid endiselt 2014� aastal ettevõtete 
käibekapitali vajaduse kasvu ega motiveerinud 
põhivarainvesteeringuid märgatavalt suurendama� 
Areng on siiski olnud tegevusalati mõneti erinev: 
mitme tegevusala ettevõtetel on läinud suhteli-
selt hästi ning soodsa intressikeskkonna toel on 
suurendatud ka investeeringuid (vt joonis 2�1�1  
ja 2�1�2)�

Hoogne eratarbimise soosis 2014� aastal endiselt 
jaekaubanduse ettevõtteid� Käibe ja kasumi kasv 
isegi kiirenes, mille toel on püsinud kindlustunne 
kõrge� Kuna kasvava käibe tõttu suurenes jaekau-
banduse ettevõtetes mõnevõrra käibekapitali 
vajadus, suurenes selles sektoris nii kodumaine 
kui ka välismaine lühiajaline finantseerimine�

Hulgikaubanduse ettevõtete käive ning hinnang 
nõudlusele ja kindlustundele on aga märkimis-
väärselt kehvemad� Need ettevõtted võivad olla 
enam mõjutatud Venemaa sanktsioonidest ja 
majandusraskustest: kindlustunne oli madalaim  
just septembris vastastikuste sanktsioonide keh-
testamise ajal� Kesine kindlustunne ja väike käive 
on pidurdanud investeeringute tegemist ja laenu-
kapitali vajadust� Hulgikaubanduse ettevõtete 
ootused ja kindlustunne on viimasel paaril kuul 
siiski mõnevõrra paranenud�

Geopoliitilistest pingetest hoolimata on välis-
nõudlus püsinud ligikaudu 2013� aasta tasemel 
ning peamiselt välisturgudele eksportiva tööstus-
sektori toodang on isegi mõnevõrra kasvanud� 
Kindlustunne on püsinud tööstussektoris kõrge, 
viimase kümne aasta keskmise lähedal�

Tööstusettevõtete tootmisvõimsuse rakendatuse 
tase 2014� aastal tõusis ning on peaaegu sama 
kõrge kui enne buumi� See viitab sellele, et juhul 
kui nõudluse kasv peaks kiirenema, võib ettevõ-

Joonis 2.1.2. Kindlustunde indikaatorid 
(hooajaliselt kohandatud)

Allikas: konjunktuuriinstituut
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Allikas: statistikaamet
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tetel tekkida vajadus põhivara suurendada� Lisaks 
peavad ettevõtted vähese nõudluse ja kasvavate 
palgakulude tingimustes investeerima tootmise 
tõhustamisse, et säilitada konkurentsivõimet� 
Osaliselt ka nende tegurite tõttu tööstussektori 
investeeringud 2014� aastal suurenesid�

Ehitussektori olukord oli 2014� aastal eelnevate 
aastatega võrreldes suhteliselt raske� Käibe vähe-
nemine ja kindlustunde langus siiski peatus aasta 
teisel poolel� Kuna valitsus on ajutiselt vähendanud 
Euroopa Liidu eelarvest rahastatavaid tsiviilehi-
tiste tellimusi, on Euroopa Komisjoni baromeeter-
uuringu järgi just tsiviilehituse ettevõtted praeguse 
olukorra ja lähituleviku väljavaate suhtes kõige 
pessimistlikumad� Kvoodimüügi tuluga rahastatud 
avaliku sektori hoonete rekonstrueerimise lõppe-
mise tõttu on vähenenud nõudlus hoonete ehituse 
järele� Eluruumide ehituse väike kasv ning paljude 
büroo- ja kaubandushoonete ehitamine ja laienda-
mine on samal ajal aidanud olukorda mõnevõrra 
leevendada ning suurendanud kinnisvaraettevõ-
tete rahastamisvajadust�

Teenindussektori hinnang nõudlusele ja kindlus-
tundele kukkus suvel järsult ja taastus mõnevõrra 
alles 2014� aasta viimastel kuudel� Hinnangud 
halvenesid osaliselt maatransporditeenuseid 
pakkuvate ettevõtete tõttu, keda mõjutasid ilmselt 
Venemaaga seotud probleemid� Veonduse ja laon-
duse tegevusala käibe kasv 2014� aastal endiselt 
veidi aeglustus� Varud ja käibekapitali vajadus 
on seetõttu sellel tegevusalal vähenenud� Sektori 
kasumlikkus on samal ajal paranenud ning inves-
teeringud on hakanud kasvama�

Kahel eelneval aastal väga hoogsalt investee-
rinud energeetikasektori investeeringute maht  
2014� aastal vähenes� Sellest hoolimata on ener-
geetika tegevusala investeeringute osakaal lisand-
väärtuses suhteliselt suur ning suur osa investee-
ringuid rahastatakse võõrkapitaliga�

Ettevõtlussektori varud kasvasid 2014� aastal 
peamiselt nendel tegevusaladel, kus on läinud 

suhteliselt hästi: jaekaubandus, töötlev tööstus ja 
kinnisvara� Nende sektorite käibekapitalivajadus 
on seetõttu suurenenud (vt joonis 2�1�3)�

Kuigi ettevõtlussektori investeeringud 2014� aasta 
esimese kolme kvartali jooksul vähenesid, oli 
see tingitud suuresti energeetika tegevusalast� 
Ilma selle tegevusalata oleks investeeringud 
põhivarasse kasvanud jooksevhindades 8%� 
Investeeringud kasvasid enim jaekaubanduses, 
töötlevas tööstuses ning veonduses ja laonduses� 
Lisaks energeetikale vähenesid investeeringud 
hulgikaubanduses ja ehituses (vt joonis 2�1�4)� 
Investeeringute tase suhtena lisandväärtusse on 
endiselt madalam kui enne majanduskriisi, kuna 
investeeringud hoonetesse ja rajatistesse on väik-
semad� Masinatesse ja seadmetesse investeeri-
takse ligikaudu sama palju kui enne kriisi�

Joonis 2.1.3. Panused ettevõtete varude 
aastakasvu

Allikas: statistikaamet
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2.2. Ettevõttesisesed rahastamisallikad 
ja ettevõttevälise rahastamise vajadus

Ettevõttesisesed rahastamisallikad on ettevõtte 
äritegevuse tulemusena loodud vahendid, eelkõige 
kasum ja sellest pärast intressi- ja dividendimak-
seid alles jääv osa ehk reinvesteeritud tulu5� Lisaks 
võib ettevõttesiseste vahendite hulka lugeda ka 
varem kogutud puhvreid6�

Ettevõttesisese rahastamisvõimaluse ja ettevõtte-
välise rahastamise vajaduse seisukohalt on oluline, 
kui suure osakaalu moodustab ettevõtete loodud 
lisandväärtuses7 kasum ehk kui kasumlikud on 

5 Corporate finance and economic activity in the euro area� 
Structural issues report 2013� ECB Occasional Paper No 151�

6 Ettevõttesiseseid rahastamisallikaid kutsutakse mõnikord ka 
esmasteks vahenditeks, kuna lisaks ettevõttevälise raha kätte-
saadavusele võivad ettevõtted ka teadlikult eelistada sisemiste 
vahendite kasutamist� Nn finantshierarhia teooria (pecking or-
der theory) järgi eelistavad ettevõtted sisemisi vahendeid, kuna 
väline rahastamine (võla või omakapitali vormis) on alati seo-
tud asümmeetrilise informatsiooniga ja on seetõttu ka ettevõtte 
jaoks kallim�

7 Lisandväärtus on toodangu ning tootmiseks ostetud kaupade 
ja teenuste (vahetarbimise) väärtuse vahe�

ettevõtted ning kui kõrge on investeeringute tase� 
Rahavoogude mõttes tuleb ettevõttel loodud 
lisandväärtuse arvelt tasuda töötajate palgad ja 
maksud, investeerida põhivarasse ja varudesse 
ning maksta intressid ja soovi korral dividende� Kui 
selleks jääb vahendeid puudu, siis tuleb puudujääk 
katta ettevõttevälistest allikatest (võla või omakapi-
tali vormis) või kogutud puhvritest�

Ettevõtete lisandväärtuse kasv 2014� aastal 
peaaegu peatus ning peamiselt palgakulude 
suurenemise tõttu ettevõtete kasum ja kasum-
likkus vähenesid (vt joonis 2�2�1)� See tähendab, et 
ettevõtete võime investeeringuid rahastada mõne-
võrra vähenes� Kuna ettevõtete dividendimaksete 
suurus ei ole samal ajal muutunud ning investee-
ringud põhivarasse ja varudesse (kapitali kogu-
mahutus) on veidi isegi suurenenud, on ettevõtete 
vajadus võõrkapitali järele mõnevõrra kasvanud (vt 
joonis 2�2�2)�

Kuigi ettevõtlussektori vajadus ettevõtteväli-
seid vahendeid kaasata on kasvanud, püsib see 
vajadus sektoris tervikuna siiski mõõdukas� Eesti 

Joonis 2.1.4. Panused ettevõtlussektori 
põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse 
aastakasvu

Allikas: statistikaamet
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ja segatulu) aastakasvu

Allikas: statistikaamet
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http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp151.pdf
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Panga finantskonto andmetel olid mittefinantssek-
tori ettevõtted 2014� aasta esimese kolme kvartali 
jooksul ligikaudu 220 miljoni euro ulatuses neto-
laenuvõtjad8� See tähendab, et ettevõtlussektor on 
pidanud kasutama selles ulatuses sektoriväliseid 
lisavahendeid või varem kogutud finantspuhvreid�

Rahastamise jooksvat puudujääki on ettevõ-
tetel võimalik lisaks ettevõttevälistele allikatele 
rahastada varem kogutud puhvritest� Ettevõtete 
hoiuste kasv jätkus ka 2014� aastal� Eestis tegut-
sevates pankades hoitavate hoiuste kasv ulatus 
detsembris 7%ni� Välismaal asuvate hoiuste maht, 
mis kasvas pärast majanduskriisi väga kiiresti, on 
viimase pooleteise aasta jooksul püsinud ligikaudu 
1,1–1,2 miljardi euro juures� Sellest veidi üle poole 
asub endiselt Rootsis ja Soomes ning samuti veidi 
enam kui pool kuulub töötleva tööstuse ja kauban-
duse ettevõtetele� Ettevõtete hoiuste osakaal SKPs 
ja ettevõtete loodud lisandväärtuses on pidevalt 

8 Netolaenuvõtmine tähendab, et mittefinantssektori ettevõtted 
on kaasanud vahendeid teistest sektoritest rohkem kui sinna 
paigutanud ja tagastanud� Mittefinantskontos väljendub see nii, 
et kapitalikogumahutus ületab reinvesteeritud tulu�

kasvanud� See tähendab, et suurenenud on ka 
ettevõtete võime vajaduse korral hoiuste arvelt 
oma tegevust rahastada (vt joonis 2�2�3)�

2.3. Ettevõttevälised rahastamisallikad, 
võlakoormus ja finantsvõimendus

Eesti ettevõtlussektori vahendite paigutamine 
teistesse sektoritesse, peamiselt hoiustena kodu-
maistesse pankadesse ja grupisiseste laenudena 
välismaistesse tütarettevõtetesse on viimase aasta 
jooksul kasvanud� Ettevõtete võlakohustused 
(laenud ja võlakirjad) on seetõttu suurenenud 
brutoarvestuses mõnevõrra kiiremini kui vaid neto-
laenuvõtmise mahu põhjal võiks järeldada� Eesti 
Panga finantskonto andmetel kasvasid ettevõtete 
võlakohustused 2014� aasta kolmanda kvartali 
lõpus aastavõrdluses 11%� Kasvu mõjutas märga-
tavalt 2013� aasta lõpus toimunud mitme ette-
võtte ümberklassifitseerimine institutsionaalsete 
sektorite vahel, milleta oleks kasv olnud alla 8%� 
Varasemast palju suuremas mahus tehti 2014� aas- 
ta kolmandas kvartalis selliseid tehinguid, kus 
Eesti ettevõte võttis välismaiselt emaettevõttelt 

Joonis 2.2.2. Ettevõtete kasum, kapitali kogu-
mahutus ning netolaenuvõtmine ja -andmine 
(4 kvartali libisev keskmine)

Allikas: statistikaamet
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Joonis 2.2.3. Ettevõtete hoiused

Allikas: Eesti Pank
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laenu ja laenas saadud vahendid edasi välismai-
sele tütarettevõttele� Need tehingud ei mõjuta 
Eesti ettevõtlussektori võlga netoarvestuses, kuid 
suurendasid võlga brutoarvestuses ligikaudu 2% 
(vt joonis 2�3�1)�

Kodumaise pangandussektori osakaal ettevõtete 
võlakohustustes jätkas 2014� aastal vähenemist� 
Kuigi kodumaiste pankade poolt ettevõtetele 
väljastatud laenude ja liisingute portfelli kasv 
2014� aastal mõnevõrra kiirenes, oli välismaiste 
võlakohustuste ja pangandusvälisest finants-
sektorist võetud laenukohutuste kasv endiselt 
tempokam9� Eesti pankade laenu- ja liisinguport-
fell moodustas 2014� aasta kolmanda kvartali 
lõpus 45% kõigist Eesti ettevõtete võlakohus-
tustest� See näitaja oli alles 2009� aastal 56%� 
Välismaalt võetud laenude ja emiteeritud võlakir-
jade maht on samal ajal märgatavalt suurenenud 
ja moodustas 2014� aasta kolmandas kvartalis 
vastavalt ligikaudu 36% ja 7% kõigist võlakohus-
tustest10� Eesti pangandusvälise finantssektori11 
võlanõuded reaalsektori ettevõtete vastu olid 
samal ajal ligikaudu 1,5 miljardit eurot ehk 8,5% 
kõigist ettevõtete võlakohustustest (vt tabel 2�3�1)�

9 Viimane tulenes siiski osaliselt mitme ettevõtte ümberklassi-
fitseerimisest institutsionaalsete sektorite vahel�

10 Välismaiste võlakohustuste kasvust loe täpsemalt Eesti 
Panga 2014� aasta Majanduse Rahastamise Ülevaate lehekül-
jelt 14�

11 Siin on pangandussektori alla arvatud ka pankadele kuulu-
vad liisingut pakkuvad tütarettevõtted�

Joonis 2.3.1. Panused ettevõtlussektori 
võlakohustuste aastakasvu

Allikas: Eesti Pank
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Tabel 2.3.1. Eesti ettevõtlussektori võlakohustuste struktuur

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III kv  
2014

KOKKU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  Kodumaised 75,1% 78,8% 78,5% 78,4% 74,5% 70,3% 68,1% 63,8% 65,7% 64,3%

    Pangalaenud, liising ja faktooring 51,7% 56,6% 56,8% 52,9% 56,0% 51,8% 47,3% 47,6% 46,1% 45,0%

    Muud laenud 22,3% 20,6% 18,2% 23,8% 17,0% 16,4% 18,6% 13,7% 17,6% 17,4%

    Võlakirjad 1,1% 1,6% 3,5% 1,7% 1,5% 2,0% 2,2% 2,4% 2,0% 1,8%

  Välismaised 24,9% 21,2% 21,5% 21,6% 25,5% 29,7% 31,9% 36,2% 34,3% 35,7%

    Välismaised laenud 21,3% 18,1% 18,8% 18,7% 22,3% 26,5% 27,7% 29,8% 27,7% 28,7%

    Võlakirjad 4,1% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2% 4,2% 6,4% 6,6% 7,0%

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2014/veebruar2014
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2014/veebruar2014
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Võlakohustuste kasvu vedasid 2014� aastal paljud 
tegevusalad12� Kui tööstuses ja kinnisvarasek-
toris on võlakohustused kasvanud kodumaise 
võla toel, siis energeetikasektoris peaaegu täie-
likult välismaalt kaasatud võlakohustuste tõttu�
Kaubandusettevõtted on laenanud varasemast 
enam nii kodu- kui ka välismaalt (vt joonis 2�3�2)�13

Ettevõtete võlakoormus on hakanud tasapisi 
suurenema� Ettevõtete võlakohustused on alates 
2013� aasta teisest poolest kasvanud kiiremini 
kui SKP, mis tähendab, et ettevõtete võlakohus-
tuste maht suhtena SKPsse on hakanud vähe-
haaval tõusma� Võlakohustuste ja SKP suhtarv oli  
2014� aasta kolmandas kvartalis ligikaudu 93%, 
kerkides aastaga ligikaudu 5 protsendipunkti 
võrra14�

Võlakoormuse areng on olnud sektoriti siiski 
mõnevõrra erinev� Energiasektori võlakoormus 
on kasvanud endiselt kiiresti� Selle sektori võla-
koormuse suurenemist toetas 2014� aastal erine-
valt varasematest aastatest lisaks võlakohus-
tuste kasvule ka lisandväärtuse vähenemine� 
Kinnisvarasektori pikalt kestnud võlakoormuse 
vähenemine 2014� aastal peatus, mis oli samuti 
tingitud nii võlakohustuste kasvust kui ka lisand-
väärtuse mõningasest vähenemisest� Suhteliselt 
väikese võlakoormusega kaubanduse ja töös-
tuse tegevusalade võlakoormus veidi kasvas, 
võla kiirema kasvu tõttu� Kuigi primaarsektori 
mitu aastat kestnud võlakohustuste suurenemine 
eelmisel aastal peatus, oli selle taga suuresti mõne 
üksiku, aga väga mahuka pikaajalise väliskohus-
tuse tagasimaksmine� Primaarsektori ettevõtete 
laenuaktiivsus püsis valdavalt suur (vt joonis 2�3�3)�

Ettevõtete finantsvõimendus, mis oli neli aastat 

12 Tegevusalade võlakohustuste vaade põhineb Eesti Panga 
pangandus- ja välismajandusstatistikal ega sisalda võlakohus-
tusi reaalsektori sees ja pangandusvälise finantssektori ees�

13 Välismaalt laenamine kasvas peamiselt, aga mitte täielikult 
ühe kaubandusettevõtte tõttu, kes võttis välismaiselt emaette-
võttelt väga suure lühiajalise laenu� See laen laenati kohe edasi 
tütarettevõttele�

14 Sellest 3 protsendipunkti tulenes juba varem mainitud 
ümberklassifitseerimistest�

Joonis 2.3.3. Ettevõtete võlakoormus
(4 kvartali libisev keskmine)

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
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Joonis 2.3.2. Ettevõtete võlakohustused 

Allikas: Eesti Pank
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langenud, hakkas 2014� aastal vähehaaval tõusma� 
Kahanenud kasumite ja mõnevõrra suurenenud 
dividendimaksete tõttu on ettevõtete reinvestee-
ritud tulu vähenenud ning omakapitali kasv on 
seetõttu aeglustunud� Kuna võlakohustuste kasv 
on samal ajal kiirenenud, on ettevõtete finantsvõi-
mendus ehk omakapitali ja võlakohustuste suhtarv 
alates 2014� aasta algusest tasapisi tõusnud (vt 
joonis 2�3�4)�

Ettevõtete laenusaamisvõime on endiselt siiski 
hea� Tänu majanduskriisile järgnenud väga kiirele 
kohandumisele ja bilansside parandamisele on 
Eesti ettevõtete finantsvõimendus nii viimase 
kümne aasta kui ka euroala teiste riikide võrdluses 
endiselt madal ning likviidsus kõrge� See tähendab, 
et ettevõtlussektor on riskide suhtes hästi kaitstud 
ja laenusaamisvõime on hea (vt joonis 2�3�5)�

Kuigi ettevõtete finantsolukord on kasumite vähe-
nemise tõttu mitmes sektoris mõnevõrra halve-
nenud, hindavad ettevõtted ise oma finantsolu-
korda siiski üsna heaks� Konjunktuuriinstituudi 
töötleva tööstuse uuringu põhjal arvavad töös-

Joonis 2.3.5. Ettevõtete võlakoormus, finants-
võimendus ja likviidsus

Allikas: Euroopa Keskpank
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tussektori ettevõtted, et nende finantsolukord ja 
oodatav kasum stimuleerib investeeringuid veidi 
vähem kui 2013� aastal, kuid püsib viimase kümne 
aasta võrdluses siiski üsna hea� See tähendab, 
et investeeringute tase ei ole suhteliselt madal 
peamiselt rahastamisvõimaluste puudumise tõttu�  
2015� aastaks ootavad tööstusettevõtted ligikaudu 
2014� aasta olukorra püsimist (vt joonis 2�3�6)�

2.4. Kodumaine laenamine

Nõudlus kodumaise pangandussektori laenude ja 
liisingute järele 2014� aastal mõnevõrra suurenes�  
Uute laenude ja liisingute maht kasvas 2013� aastaga 
võrreldes ligikaudu 4%� See kasv oleks olnud tõenäo-
liselt natuke kiirem, kuid mitmes sektoris tehti vähem 
refinantseerimistehinguid (vt joonis 2�4�1)�

Laenunõudluse suurenemisele viitab ka võetud 
laenude arvu kasv� Keskmine laenusumma samal  
ajal vähenes, mis tähendab, et rahastati enam väik-
semaid projekte ja ettevõtteid (vt ka taustinfo 1)� 
Selline areng toimus enamikul tegevusaladel, aga 

Joonis 2.4.2. Pikaajaliste laenude arv ja 
keskmine laenusumma

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 2.4.3. Laenujäägi aastakasv 2014. aastal

Allikas: Eesti Pank
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eelkõige tööstuses, kaubanduses ja kinnisvaras� 
Põllumajandussektoris kasvas samal ajal laenumaht 
suhteliselt kiiresti ja laenude arv jäi ligikaudu samaks, 
aga keskmine laenusumma suurenes (vt joonis 2�4�2)�

Laenujääk suurenes 2014� aastal ligikaudu 240 mil- 
joni euro võrra ehk 3,1%15� Kasvu toetasid enamasti 

15 Laenujäägi kasvu aeglustasid mõnevõrra ümberklassifit- 
seerimised�

kinnisvara, tööstuse ja põllumajanduse tege-
vusalal võetud pikaajalised investeerimislaenud� 
Enamiku ülejäänud tegevusalade laenujääk 
kahanes, kuid siiski üsna vähe (vt joonis 2�4�3)� 

Taustinfo 1. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõ-
tetel (VKE) on Eesti majanduses suur roll� 
Statistikaameti andmetel olid 2013� aastal Eestis 
tegutsevatest ettevõtetest 99,8% VKEd ehk 
ettevõtted, kus on kuni 249 töötajat16� Enamik 
ettevõtteid (89%) oli seejuures vähem kui kümne 
töötajaga ehk mikroettevõtted� Väikeettevõtted 
(10–49 töötajat) moodustasid 9% ja keskmise 
suurusega ettevõtted 1,8% kõigist ettevõte-
test� Suurettevõtete osakaal oli seega Eestis  
2013� aasta lõpus vaid 0,2% ehk neid ettevõt-
teid oli kokku 156 (vt joonis T1�1)�

VKEdes oli hõivatud 79% kõigist ettevõtlus-
sektori töötajatest ning nende loodud lisand-
väärtus moodustas 75% kogu lisandväärtusest� 
Euroopa Liidus olid need suhtarvud vastavalt 
67% ja 58%17� Mikroettevõtted on seejuures 
ainuke ettevõtete suurusrühm, kus hõivatute arv 
on Eestis viimase kümne aasta jooksul suure-
nenud� Mikroettevõtetes hõivatute osakaal 
koguhõives on seetõttu kasvanud 21%lt 28%ni� 
VKEde majandustulemused olid 2014� aasta 
esimeses kolmes kvartalis sarnased suurettevõtete omale: käibe kasv peatus ja tööjõukulude 
suurenemise tõttu kasumid mõnevõrra vähenesid�

Lisaks paljudele teistele teguritele on VKEde edasise arengu suhtes oluline, et neil oleks hea ligi-
pääs rahastamisele� VKEde rahastamisstruktuur erineb enamasti suurettevõtete omast� VKEde 
rahastamine toetub enam (kohalikele) pankadele, kuna nende ligipääs muudele rahastamisallikatele 

16 Euroopa Komisjoni määruse nr 364/2004 järgi loetakse just nii suuri ettevõtteid VKEdeks� VKEsid eristatakse veel ka käi-
be- ja bilansimahu järgi, kuid siin taustinfos on kasutatud vaid töötajate arvu kriteeriumit�

17 Euroopa Komisjon� Annual Report on European SMEs 2013/2014�

Joonis T1.1. Ettevõtete arv, hõivatud ja 
lisandväärtus ettevõtte suuruse järgi 
Eestis 2013. aastal

Allikas: statistikaamet
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(nt võlakirjade või aktsiate emiteerimine ja välis-
maalt laenamine) on üldjuhul piiratum kui suur-
ettevõtetel� Kuna VKEd on aga sageli ka suhte-
liselt uued ettevõtted, pole neil olnud veel aega 
koguda reputatsiooni ning lühikese või olematu 
krediidiajaloo tõttu on pankadel nende kredii-
diriski keerulisem ja kallim hinnata� See tõstab 
omakorda nende ettevõtete pangalaenude hinda 
või nurjab laenusaamise hoopiski� Lisaks võib 
väiksematel ja noorematel firmadel olla raske 
leida tagatist18� Pankade rahastamise kõrval tuleb 
VKEdel toetuda ka ettevõttesisestele vahenditele� 
Eriti just uuemate ettevõtete kasum ja kogutud 
puhvrid võivad aga mõne suurema investeeringu 
tegemiseks osutuda liiga väikeseks�

Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni 
koostöös valminud ettevõtete rahastamisvõi-
maluste uuringust19 selgub, et pankadel on eri 
laenutoodete pakkumise kaudu Eesti VKEde 
rahastamises väga oluline roll� Lisaks on suhte-
liselt paljud ettevõtted kasutanud või plaanivad 
kasutada muid laene, mis võivad olla võetud 
nii teistelt ettevõtetelt (sh emaettevõtetelt) kui 
ka peamiselt mikroettevõtete puhul sõpradelt 
ja tuttavatelt20� Kaubanduskrediit ning riik-
likud toetused ja garantiid on Eestis mõne-
võrra vähem olulised kui Euroopa Liidus kesk-
miselt� Võlakirjade roll on VKEde rahastamises 
peaaegu olematu (vt joonis T1�2)�

Sama uuringu kohaselt on VKEde ligipääs ette-
võttevälisele rahastamisele olnud viimastel 
aastatel parem kui Euroopa Liidus keskmiselt (vt  
joonis T1�3)� See tuleneb ühelt poolt sellest, et Eesti 
ettevõtete laenukoormus on pärast majanduskriisi 

18 Corporate finance and economic activity in the euro 
area� Structural issues report 2013� ECB Occasional Paper 
No 151�

19 Euroopa Keskpank� Survey on the access to finance of 
enterprises in the euro area, April–September 2014�

20 Sarnasele tulemusele on jõudnud ka Praxis oma uurin-
gus „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuun-
dumused 2012“, kus on leitud, et Eesti mikroettevõtete ra-
hastamises on lisaks pangalaenudele suur roll ka sõpradelt 
ja tuttavatelt võetud laenudel�

Joonis T1.3. VKEde hinnang ettevõttevälise 
rahastamise kättesaadavusele*

* 1 – ei takista üldse äritegevust, 10 – takistab väga palju äritegevust 
Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
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kasutada
Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
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märgatavalt vähenenud ja laenuvõtmisvõime para-
nenud ning makromajanduse olukord on suhteli-
selt hea21� Teiselt poolt on sellele aidanud ilmselt 
kaasa siinsete pankade kõrge kapitaliseeritus ja 
väikesed rahastamiskulud, mistõttu ei ole pankade 
laenupakkumine niivõrd piiratud�

Ettevõtete rahastamisvõimaluste uuringu järgi 
on siiski ligikaudu 12% Eesti VKEde jaoks nende 
äritegevust enim piirav tegur just ligipääs rahas-
tamisele� Ligipääs ettevõttevälisele rahastamisele 
2014� aastal VKEde hinnangul veidi halvenes� 
Ettevõtjate arvates tulenes see suuresti nii makro-
majanduse kui ka selle tõttu nende endi ettevõtte 
kasvuväljavaate halvenemisest� Lisaks vähenes 
ettevõtjate hinnangul ligipääs riiklikele toetustele� 
Ettevõtete bilansid ja krediidiajalugu jätkasid samal 
ajal paranemist� Eesti VKEde usaldusväärsus on 
ilmselt äripartnerite silmis suurenenud ja kauban-
duskrediit on järjest kättesaadavam� Lisaks on 
VKEde hinnangul suurenenud investorite tahe 
nende ettevõttesse investeerida ning pankade 
valmisolek VKEdele laenu anda on veidi kasvanud 
(vt joonis T1�4)�

VKEde pangalaenude kättesaadavust saab 
hinnata ka väljastatud laenude järgi� Kuigi Eesti 
Panga pangandusstatistika ei sisalda andmeid 
laenu võtnud ettevõtete suuruse kohta, võib 
eeldada, et suuremahulisi laene võtavad suured 
ettevõtted ja väikesemahulisi väikesed ettevõtted� 
Selle toel saab hinnata VKEde ligipääsu panga-
laenudele� Kui majanduskriisi ajal kukkus väikese-
mahuliste laenude käive järsult, siis pärast kriisi on 
nende käive hakanud kiirelt kasvama� Nii suurette-
võtete kui ka VKEde laenuintressimäärad jätkasid 
2014� aastal alanemist� VKEde laenuintressimäär 
langes seejuures veidi kiiremini22 (vt joonis T1�5)�

21 Vt ka alapeatükk 2�3� Ettevõttevälised rahastamisallikad, 
võlakoormus ja finantsvõimendus�

22 Suurettevõtete ja VKEde laenuintressimäärade erinevus-
te põhjuste kohta loe täpsemalt Eesti Panga 2014� aasta 
Majanduse Rahastamise Ülevaate lisast 2 „Väikeste ja kesk-
mise suurusega ettevõtete rahastamine“�

Joonis T1.4. Ligipääsu ettevõttevälisele rahasta-
misele mõjutanud tegurid 2014. aastal*

* teguri paranemisele ja halvenemisele viidanud ettevõtete osakaalu vahe
Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
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Euroopa Keskpanga ja komisjoni uuringu 
andmetel on mikroettevõtete ligipääs ettevõt-
tevälisele rahastamisele keerulisem kui teistel 
VKEdel� Ligipääs rahastamisele on seejuures 
ligikaudu iga viienda Eesti mikroettevõtte 
hinnangul nende suurim probleem23 (vt joonis 
T1�6)�

Nii Euroopa Keskpanga kui ka konjunktuuri-
instituudi laenukeskkonna baromeetrite järgi 
hindavad ehitusettevõtted oma ligipääsu rahas-
tamisele keskmisest mõnevõrra kehvemaks 
ja tööstusettevõtted keskmisest paremaks (vt 
joonis T1�7)� Keskpanga uuringu järgi on välis-
maise omanikuga ettevõtete ligipääs rahasta-
misele keskmisest natuke parem, mis tuleneb 
siiski ilmselt osaliselt sellest, et need ettevõtted 
on ka mõnevõrra suuremad�

Eesti VKEde ootuste järgi nende rahasta-
mise olukord lähiaastatel mõõdukalt paraneb� 
Arvatakse, et ettevõttesisesed rahastamisal-
likad jätkavad kasvamist ning kaubanduskrediidi 
ja omakapitaliinvesteeringute saamise võimalus 
paraneb� Kui arvelduskrediidi ja krediitkaardi-
laenude tingimused peaks VKEde arvates para-
nema, siis muude pangalaenude tingimused 
peaks jääma samaks� Peamise riskina rahasta-
mise ligipääsule nähakse üldise majanduskesk-
konna ja ettevõtete kasvuväljavaate võimalikku 
halvenemist, mistõttu võivad omakorda halve-
neda pankade, investorite ja äripartnerite võime 
ja soov ettevõtteid rahastada�

23 Kogu Euroopa Liidu andmete põhjal võib väita, et lisaks 
suurusele on oluline ka ettevõtte vanus� Uuemate ettevõte-
te ligipääs rahastamisele on seega kehvem kui vanematel� 
Kuigi Eestis on olukord arvatavasti samasugune, ei saa se-
da liiga väikese valimi tõttu hinnata�

Joonis T1.6. Ettevõtete osakaal, kelle jaoks 
ligipääs rahastamisele on suurim äritegevust 
takistav tegur

Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
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3. MAJAPIDAMISTE 
RAHASTAMINE

3.1. Majapidamiste majanduslik olukord

Majapidamiste majanduslik olukord 2014� aastal 
tööturu positiivse arengu toel paranes� Kuigi palgad 
kasvasid mõnevõrra aeglasemalt kui 2013� aastal, 
ulatus palgakasv kolmandas kvartalis siiski üle 5%� 
Palgafondi kasv lähitulevikus aeglustub, kuid maja-
pidamiste kasutatavat tulu suurendab 2015� aastal  
tulumaksumäära alandamine ning pensionide ja 
lastetoetuste suurendamine (vt joonis 3�1�1)�

TNS Emori tehtud Eesti leibkondade finantskäitu-
mise uuring näitas, et erinevalt 2012� aastast oli 
2014� aastal rohkem neid leibkondi, kelle sissetulek 
on kasvanud (23%), kui neid, kelle sissetulek on 
vähenenud (15%)� Laenukohustustega perede seas 
on seejuures keskmiselt enam neid, kelle sissetulek 
on kasvanud (31%)� Kuigi maksuameti andmetel 
on madalapalgaliste palgakasv olnud viimastel 
aastatel kiirem kui kõrgema palgaga töötajatel, pole 
nad seda tajunud: madalapalgaliste ja riiklikest 
toetustest elavate majapidamiste hinnang sisse-
tulekute kasvule on endiselt keskmisest halvem� 
Sama moodi nagu 2012� aastal tuli ka 2014� aasta 
uuringus välja tendents, et pered, kes määratlevad 
praegust olukorda halvana, on märksa pessimist-
likumad ka tuleviku suhtes� Kõige negatiivsemalt 
on meelestatud väikese sissetulekuga pered, kelle 
kuusissetulek on kuni 200 eurot pereliikme kohta� 
Keskmisest positiivsemalt näevad olukorda Emori 
uuringu järgi nooremad ja laenu võtnud pered�

Lisaks majapidamiste sissetulekute suurenemi-
sele on tarbijate ostujõudu parandanud ka väga 
aeglane inflatsioon ja osa kaubagruppide hinna-
langus (peamiselt mootorikütused, elekter ja 
tööstuskaubad)�

Tarbijate kindlustunne on 2014� aasta algusega 
võrreldes veidi langenud� Kuigi tarbijate kindlus-
tunne oma isikliku olukorra suhtes ilmselt palga-
kasvu toel endiselt paranes, halvendab kindlus-
tunnet peamiselt mure Eesti riigi käekäigu pärast� 

Joonis 3.1.1. Majapidamiste sissetulekud, 
tarbimine ja investeeringud, I kv 2005 = 100 
(4 kvartali libisev keskmine)

Allikas: statistikaamet
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Joonis 3.1.2. Tarbijate kindlustunne sisse-
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Allikas: konjunktuuriinstituut
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See võib olla tingitud Venemaa ja Ukraina sõjalise 
konflikti tõttu halvenenud väliskeskkonnast� Kuna 
ei saa olla kindel, et konflikt laheneb rahumeel-
selt, ja Venemaa käitumine on seni olnud ette- 
arvamatu, võib see mõjutada tarbijate kindlus-
tunnet ja seeläbi ka nende finantskäitumist ka järg-
mistel aastatel (vt joonis 3�1�2)�

3.2. Majapidamiste finantskäitumine

Majapidamiste ostujõu paranemine avaldus jae-
müügi laiapõhjalises kasvus, mis ulatus 2014� aas- 
ta neljandas kvartalis 6%ni� Palgakasvu toel on 
suurenenud ka majapidamiste rahaline ülejääk 
pärast esmavajaduste ja laenumaksete tasumist� 
Emori uuringu andmetel on nende leibkondade 
arv, kelle hinnangul neil raha üle ei jää, vähe-
nenud 2013� aasta 37%lt 34%ni 2014� aastal� 
Säästuvõime on paranenud laiapõhjaliselt kõikides 
sissetulekurühmades (vt joonis 3�2�1)� Laenu 
võtnud peredest on enamikul igakuine laenu 
põhiosa ja intressimakse väiksem kui 20% sisse-
tulekust� Raskemas olukorras on aga kümnendik 
laenu võtnud peredest, kelle igakuine laenumakse 
on üle 40% sissetulekust�

Majapidamiste finantsvarade maht kasvas  
2014� aastal endiselt tänu sularaha ja hoiuste 
kasvule� Majapidamiste omanduses olevate 
aktsiate ja muude osakute väärtus jätkas samuti 
suurenemist, kuid ettevõtete kasumite vähenemise 
ja omakapitali kasvu peatumise tõttu aeglustus 
nende kasv märgatavalt� Kuna finantsvarad 
kasvasid endiselt kiiremini kui kohustused, jätkas 
paranemist ka majapidamiste netofinantsvarade 
positsioon (vt joonis 3�2�2)�

Majapidamiste hoiuste kasv oli 2014� aastal kiire 
ja ulatus neljandas kvartalis 8,4%ni� Suured 
hoiused suurenesid seejuures endiselt kiiremini 
kui väikesed (vt joonis 3�2�3 ja 3�2�4)� Emori leib-
kondade finantskäitumise uuringu järgi pole sääst-
mise põhjused aastate jooksul muutunud: raha 
pannakse enim kõrvale „igaks juhuks, toimetule-
kutagavaraks“ (52% vastanutest) ja ka “pikemaaja-
liselt, tuleviku kindlustamiseks“ (27% vastanutest)�

Joonis 3.2.1. Leibkondade raha ülejääk pärast 
esmavajadusi ja laenumakseid

Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring
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Joonis 3.2.2. Majapidamiste finantsvarad ja 
kohustused

Allikas: Eesti Pank
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Uute eluasemelaenude maht suurenes 2014� aastal 
20%� Uute laenude võtmise toel kiirenes eluase-
melaenude portfelli aastakasv aasta alguse 1%lt 
aasta lõpuks 2,8%ni ning portfelli maht kerkis üle 
6 miljardi euro (vt joonis 3�2�5)� Eluasemelaenude 
mahu kasvu toetab ühelt poolt tänu sissetulekute 
suurenemisele paranenud laenusaamisvõime ja 
teiselt poolt väga madalad laenuintressimäärad, 
mis püsivad madalad ilmselt ka lähiaastatel� 
Eesti leibkondade finantskäitumise uuring näitab 
samuti, et 2012� aastaga võrreldes on laenu soovi-
jate hulk suurenenud ja pangast laenu saamise 
tõenäosus mõnevõrra paranenud� Kui 2012� aastal 
said positiivse vastuse (st laenu soovitud või soovi-
tust väiksemas mahus) 59% laenu taotlejatest, siis 
2014� aasta uuringu andmetel 66% taotlejatest� 
Majapidamised rahastavad kinnisvarainvesteerin-
guid üldiselt siiski üsna ettevaatlikult ja uute eluase-
melaenude maht suhtena elamukinnisvara tehin-
gute kogumahtu pole suurenenud (vt joonis 3�2�6)� 

Joonis 3.2.3. Majapidamiste hoiuste maht 
hoiuse suuruse järgi

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 3.2.4. Majapidamiste hoiused

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 3.2.5. Eluasemelaenude maht ja 
aastakasv

Allikas: Eesti Pank
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Kinnisvaraturg stabiliseerus 2014� aasta teises 
kvartalis, kui eelnevate aastate hinna ja tehin-
gute arvu kiire kasv aeglustus märkimisväär-
selt� Kohandumine toimus nii korterite kui ka 
elamumaa turul� Kinnisvara taskukohasuse näitaja 
(korteri ruutmeetrihinna ja brutokuupalga suhe) oli  
2014� aasta kolmandas kvartalis 0,95 (vt  
joonis 3�2�7)� Kinnisvara hinna kiire kasv hakkas  
2014� aastal mõjutama negatiivselt tehingute arvu 
ning kinnisvara pakkujad pidid seetõttu korri-
geerima hinnaootusi� Kinnisvara pakkumiste arv  
2014� aastal suurenes, mis annab ostjatele rohkem 
võimalust ja aega kinnisvara valida� Uusi ehituslu-
basid väljastati 2014� aasta alguses rohkelt, sest 
tänu soodsatele laenutingimustele ja kinnisvara 
hinna tõusule muutusid paljud arendusprojektid 
piisavalt kasumlikuks� Uute korterite valmimine 
võib mõjutada kinnisvaraturu struktuuri, suuren-
dades uute ja kallimate korterite osakaalu tehin-
gute mahus, mis võib omakorda tõsta keskmist 
tehinguhinda ka 2015� aastal�

Majapidamiste muud laenud24

Majapidamiste tarbimislaenude puhul on märgata, 
et järelmaksu kasutatakse üha enam mitte panga 
vahendusel, vaid otse kauplusest� Emori leibkon-
dade finantskäitumise uuringus küsitletud pere-
dest on 25%l laenukohustus mõne kaupluse ees 
ja nendest omakorda 57% puhul on tegemist järel-
maksuga� Selline laenukohustus otse kauplusest 
oli 2012� aastal 18% leibkondadest ja 2010� aastal  
13% leibkondadest� Järjest enam peresid ütlevad, 
et laenu eesmärk on osta kestvuskaupu (40% 
küsitletud laenukohustusega leibkondadest, 
varem 34%)� Selliselt vahendatud laenukohustuste 
suurust on hetkel andmete puudumise tõttu raske 
hinnata, kuid finantskonto andmed kinnitavad 
samal ajal, et majapidamiste laenukohustused 
ettevõtlussektori ees on kasvanud viimase kahe 
aasta jooksul ligikaudu 25 miljoni euro võrra�

Kodumaiste pankade poolt majapidamistele antud 
muude laenude maht püsis 2014� aastal ligikaudu 

24 Kõik majapidamiste laenud peale eluasemelaenude

Joonis 3.2.6. Laenukäibe osakaal majapida-
miste tarbimises ja kinnisvaratehingute mahus

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
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Joonis 3.2.7. Kinnisvara taskukohasus

Allikad: maa-amet, statistikaamet, Eesti Pank
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1,4 miljardi euro juures ja kasvas aastaga vaid 0,2% 
(vt joonis 3�2�8)� Majapidamiste muude laenude 
portfelli struktuur on mõnevõrra muutunud: liisingu 
osakaal järjest suureneb� Liising koosneb peami-
selt autoliisingust, aga selle alla kuulub ka muu 
kapitalirent� Majapidamiste krediitkaardi- ja arvel-
duslaenude maht pole suurel määral muutunud� 
Krediitkaartide käive kasvas 2014� aasta teisel 
poolel 5% ja arvelduslaenude käive vähenes 2%� 
Kuna sisetarbimine on suurenenud ja positiivsed 
palgakasvu ootused toetavad ka selle edasist 
suurenemist, on arvelduslaenude kogumaht arva-
tavasti kaupmeeste väljastatud järelmaksu toel 
kasvanud�

Joonis 3.2.8. Majapidamiste muud laenud

Allikas: Eesti Pank

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

m
ln

 e
ur

ot

muud tarbimislaenud liising

õppelaenud krediitkaardi-ja arvelduslaenud

muu liising ja faktooring portfelli aastakasv (parem telg)

Taustinfo 2. Ühisrahastamine

Tavapäraste rahastamismudelite korral kaasatakse raha vähestelt võrdlemisi spetsialiseerunud 
investoritelt, näiteks pankadelt, riski- ja erakapitalifondidelt või erainvestoritelt� Ühisrahastamine  
(crowdfunding) on aga finantseerimisviis, mille puhul kaasatakse väike summa raha palju-
delt inimestelt� Erinevalt tavahoiustamisest ja fondiinvesteeringutest valib väikeinvestor ise projektid, 
mille rahastamises ta soovib osaleda� Tehingu osapooled viiakse enamasti kokku interneti vahendusel 
spetsialiseerunud platvormide abil� See hoiab tehingukulud väikesed ning võimaldab luua väikeste 
rahasummade ja rohkete osapooltega rahastamisskeeme�

Ühisrahastamistegevusi saab liigitada investorite oodatava tasu alusel kaheks: tulunduslikud ja 
mittetulunduslikud� Tulunduslikus ühisrahastamises osalevate investorite eesmärk on saada 
finantskasu: teenida laenatud rahalt intressi või omandada ettevõttes osalus� Mittetulundusliku ühis-
rahastamise korral kogutakse raha annetuste näol või vastutasuks arendatava toote või teenuse eest�

Ühisrahastamine pakub investoritele võimalust osaleda projektides ja valdkondades, kus üksik- 
investorina osalemine nõuaks suurt investeeringut� Näiteks kinnisvaraarenduse projekti elluviimiseks 
vajalik rahasumma on tihti ühe väikeinvestori jaoks liiga suur� Väikesemahulised investeeringud võimal-
davad ka paremini riske hajutada� Tänu riskide hajutatusele saavad investorid teha julgemaid valikuid 
ning rahastuse võivad saada ka riskantsemad projektid, mis tavapäraste rahastamisskeemide korral 
jäetakse kõrvale�
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Ühisrahastamisel on palju eeliseid tavapäraste rahastamisallikatega võrreldes ka investeeringu kaasaja 
jaoks� Ühisrahastamisega on võimalik finantseerida mittetulunduslikke projekte, näiteks raamatu või 
albumi avaldamist� Lisaks annab ühisrahastuse kasutamine projekti eestvedajale märku, kas arenda-
tava toote või teenuse järele on piisav vajadus� Kui projekti suudetakse finantseerida ühisrahastuse 
teel, siis on omakorda tulevasi investeeringuid lihtsam kaasata, kuna on juba olemas potentsiaalsed 
kliendid ning tõestatud huvi arendatava toote või teenuse vastu� Osalejate sõnul muudab aga ühisra-
hastuse saamata jäänud projekti elluviimine teiste rahastajate leidmise keerulisemaks�

Ühisrahastamisega kaasnevad ka riskid� Kui projekt peaks edukast rahastamisest hoolimata ikkagi 
ebaõnnestuma, siis võib investor jääda ilma paigutatud rahast või lubatud hüvest� Investoreid ja 
projekte kokku viivad vahendajad ei tegele üldjuhul projektide põhjaliku hindamisega ning kui seda 
ka tehakse, siis võimalike kahjude eest nad üldiselt ei vastuta� Mittetulunduslike projektide inves-
torid annavad raha enamasti annetusena, mida pole ebaõnnestumise korral võimalik tagasi saada� 
Tulunduslike projektide puhul on tegemist enamasti kas tagamata laenuga või osalusega ettevõttes, 
mis hüvitatakse rahastatava projekti pankroti korral viimases järjekorras� Rahastaja jaoks võib plaanide 
muutumise korral tekitada probleeme ka nõuete ja osaluste järelturu vähene likviidsus�

Kuna rahastamise kaasamise etapis tuleb üldjuhul tutvustada potentsiaalsetele investoritele aren-
datavat toodet ja ärimudelit, võivad konkurendid projekti idee üle võtta� Ühisrahastamine ei pruugi 
seetõttu sobida projektidele, mille üksikasjade avaldamine võib teha selle haavatavaks intellektuaal-
omandi varguse suhtes ning vähendada seeläbi projekti õnnestumiste tõenäosust�

Kuigi käibe mahu vaates on ühisrahastamise roll finantsvahenduses veel mõõdukas, kasvab 
see sektor kiiresti� Ühisrahastust kasutati 2012� aastal Euroopa Liidus ligikaudu poole miljoni 
projekti rahastamiseks, hinnangulise kogumahuga enam kui 700 miljonit eurot� See käive kasvas  
2013� aastal hinnangute järgi juba ligikaudu 1 miljardi euroni� Ühisrahastusplatvormide üleilmne käive 
ulatus 2012� aastal hinnanguliselt enam kui 2,7 miljardi USA dollarini ning 2013� aastal oli see käive 
hinnanguliselt kaks korda suurem�25

Ühisrahastamine Eestis

Eestis võib ühisrahastamise pakkujad jagada kaheks� Esimese rühma moodustavad nn laenumaak-
lerid, kelle eesmärk on viia kokku eelkõige investorid (raha pakkujad) ja raha vajajad (laenu võtjad)� 
Raha pakkujatele on peamiselt oluline teenitav tulu� Osapooled viiakse kokku veebipõhise platvormi 
kaudu� Vahendatavatest rahasummadest ja nende kasvust annavad ülevaate kõige kauem tegutsenud 
platvormi Bondora andmed: ettevõtte hinnangul on laenu saadud enam kui 30 miljoni euro väärtuses 
ja keskmine laenusumma on kasvanud 2400 euroni�

Teise rühma moodustavad vahendajad, kelle eesmärk on koguda avalikkuselt vahendeid pakkuja 
jaoks oluliste projektide elluviimiseks� Kuigi ressursi (raha, aja, teadmiste) paigutusele võib saada 

25 http://research�crowdsourcing�org/2013cf-crowdfunding-industry-report; http://www�crowdsourcing�org/editorial/
crowdfunding-industry-trends-and-statistics-infographic/25662

http://research.crowdsourcing.org/2013cf-crowdfunding-industry-report
http://www.crowdsourcing.org/editorial/crowdfunding-industry-trends-and-statistics-infographic/25662
http://www.crowdsourcing.org/editorial/crowdfunding-industry-trends-and-statistics-infographic/25662
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vastutasuks näiteks äramärkimise või mõne toote, on sellised ressursipaigutused siiski pigem hea-
tegevuslikud� Seda teenust pakub Eestis näiteks Hooandja, mille kaudu on alates 2012� aasta 
maist õnnestunud soovitud raha koguda enam kui 250 projektil, kellele on vahendatud enam kui  
720 000 eurot�

Õiguskeskkond

Tegevusmahu kiire kasv on toonud kaasa vajaduse vaadata üle valdkonda reguleeriv õiguskesk-
kond� Euroopa Komisjon korraldas 2013� aasta teisel poolel avaliku konsultatsiooni, mille käigus 
kogus teavet ühisrahastamise praktikate kohta Euroopa Liidu riikides� Huvilistelt oodati ettepanekuid, 
kuidas Euroopa Liidus ühisrahastamise võimalusi parandada�

Olenevalt tehingu olemusest kehtivad eritüübilistele rahastustegevustele erinevad nõuded� 
Õiguskeskkonna rakendumine muutub keerulisemaks piiriüleste tehingute puhul� Ühest küljest 
võimaldab vähesem reguleeritus hoida tegevuskulud väiksena, teisest küljest kaasnevad leebete 
nõuetega ohud�

Euroopa Komisjoni tehtud õiguskeskkonna küsitlus tõi välja, et kuigi vastanud toetasid investorite 
kaitse edendamist ja teenuste läbipaistvuse suurendamist, tehti konkreetseid õigusmuudatuste 
soovitusi siiski pigem ettevaatlikult� Investeeringutele ülempiiri sisseseadmist valdavalt ei toetatud 
ning nõuete enama ühtlustamise vajaduse suhtes oldi samuti ettevaatlikud� Eestis peavad laenu- 
vahendusteenuseid pakkuvad ühisrahastusplatvormid pärast krediidiandjate ja -vahendajate seaduse 
jõustumist taotlema finantsinspektsioonilt tegevusluba ning järgima kavandatavas seaduses toodud 
nõudeid, mille täitmise üle hakkab tegema järelevalvet samuti finantsinspektsioon�

Taustinfo 3. Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse eelnõu

Mittepankadest laenuandjatega, eriti kiirlaenufirmadega seotud teemad on olnud avalikkuse huvi-
orbiidis juba mõnda aega� Kõrgendatud tähelepanu saab eelkõige selgitada kiirlaenuturu rohkete 
probleemsete laenudega� Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehtud analüüsi järgi on 
kiirlaenu võtnud 100 000 kuni 190 000 inimest, kellest ligikaudu kolmandik on sattunud laenu taga-
simaksmisega raskustesse26� Kiirlaenufirmade klientide arv jätkab seejuures kasvamist, mis viitab 
probleemi võimalikule süvenemisele� Reguleerimata turu ohjamiseks on algatatud krediidiandjate ja 
-vahendajate seaduse eelnõu, mis koondab mittepankadest krediidiandjad ja -vahendajad finants-
inspektsiooni järelevalve alla ning karmistab nõudeid nende tegevusele� Eelnõu eesmärk on seega 
tarbijaid kaitsta: vähendada vastutustundetut laenamist ning ühtlustada nõudeid finantsturul tegut-
sevatele finantseerimisasutustele�

26 „Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud”, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, veebruar 2014�

https://www.mkm.ee/sites/default/files/kiirlanuturg_analyys_ja_ettepanekud.pdf
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Seaduse kohaldamine

Eelnõu hõlmab krediidiandjaid ja -vahendajaid, kes väljastavad või vahendavad majapidamistele 
krediiti, sealhulgas liisingut ja järelmaksu� Eelnõus sätestatud nõuded kohalduvad seega nii kiir-
laenuettevõtetele, liisingu- ja järelemaksuandjatele kui ka laenuplatvormidele� Seadust ei kohal-
data erandina neile, kes annavad või vahendavad krediiti seaduse järgi ja avalikes huvides piiratud 
isikute ringile ning seda turutingimustest madalama intressimääraga või muudel soodsamatel tingi-
mustel� Lisaks ei hõlma eelnõu neid hoiu- ja laenuühistuid, millel on vähem kui 3000 liiget ning 
mis annavad teistele liikmetele krediiti krediidiasutustest soodsamatel tingimustel� Juhul kui need 
kaks tingimust ei ole täidetud, siis kehtivad hoiu- ja laenuühistutele eelnõus välja toodud nõuded� 
Krediidiandjate ja -vahendajate seadust ei kohaldata krediidiasutustele, sest samasisulised nõuded 
on viidud sisse krediidiasutuste seadusesse�

Peamised seadusega kehtestatavad nõuded

Eelnõus sätestatakse nõuded krediidiandjate ja -vahendajate asutamisele, mille järgi peavad nad 
taotlema finantsinspektsioonilt tegevusluba� Mittepankadest finantsteenuste pakkujatel oli seni vaja 
vaid sissekirjutist majandustegevuse registris ning alates 1� juulist 2014 tegevusluba, mida taotleti 
rahapesu andmebüroost� Rahapesu andmebüroo järelevalve eesmärk on aga tõkestada rahapesu 
ja terrorismi rahastamist, mitte jälgida muude tegevusnõuete täitmist� Krediidiandjate ja -vahenda-
jate seaduse eelnõu järgi hakkab edaspidi tegema sisulist järelevalvet tegevusnõuete täitmise üle 
finantsinspektsioon� Seaduses määratud nõuete täitmata jätmise korral võib finantsinspektsioon 
tegevusloa ära võtta ning seejärel pole krediidiandjal või -vahendajal enam õigust turul tegutseda�

Lisaks tegevusloa kohustusele kehtestatakse eelnõuga nõuded krediidiandja ja -vahendaja juhtimi-
sele, organisatsiooni ülesehitusele ning töötajate pädevustele, teadmistele ja tasustamisele, välti-
maks vastutustundetut laenude väljastamist� Töötajate piisavad teadmised ja oskused on olulised 
tarbija maksevõime hindamiseks, krediidilepingute sõlmimiseks ja nende täitmise kontrollimiseks� 
Tasustamise põhimõtted peavad olema kooskõlas riskide juhtimise asjakohaste põhimõtetega�

Lisaks nähakse eelnõus ette, et krediidiandjad ja -vahendajad peavad laenude pakkumisel ja nõus-
tamisel seisma kliendi huvide eest� Selle jaoks on vaja panna sise-eeskirjas paika maksevõime 
hindamise protseduurireeglid� Iga kliendi maksevõime hindamise kohta tuleb säilitada ka krediidi-
toimik, mis peab olema vajaduse korral kättesaadav finantsinspektsioonile�

Peale tarbijakrediidi väljastamise ja vahendamise oluliste muudatuste kehtestamise võetakse 
eelnõuga üle ka hüpoteekkrediidi direktiivi27 sätted� Lihtsustamaks hüpoteekkrediidivahendajatel 
filiaali asutamist ja piiriülest tegutsemist, antakse ELi direktiivi kohaselt neile võimalus tegutseda 
teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ühtse tegevusloa alusel� Hüpoteegiga tagatud 
krediidi vahendajatel on seega pärast finantsinspektsioonile taotluse esitamist õigus vahendada 
hüpoteekkrediiti ka muudes lepinguriikides�

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/17/EL
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Seaduse jõustumine

Eelnõu kohaselt jõustub seadus üldkorras 2015� aastal� Krediidiandjad ja -vahendajad peavad taot-
lema finantsinspektsioonilt tegevusluba ning viima oma tegevuse seaduses sätestatud nõuetega 
vastavusse 2016� aasta 21� märtsiks�

Muud kiirlaenuturgu reguleerivad meetmed

Lisaks krediidiandjate ja -vahendajate seaduse eelnõule kuulub kiirlaenuturgu reguleerivate meet-
mete hulka veel ka teisi eelnõusid, mille eesmärk on suurendada kontrolli kiirlaenuettevõtete üle� 
Riigikogu heakskiitu ootab eelnõu, mis piirab tarbijale väljastatavate laenude krediidikulukuse 
määra ning vahekohtute õigusi tarbijakrediidiga seotud vaidluste lahendamisel, kaitstes nõnda 
tarbijakrediidi võtjat� Riigikokku on saadetud arutlusele ka reklaamiseaduse muutmise seadus, 
mis piirab märkimisväärselt kiirlaenude reklaami ja peaks seeläbi aitama vähendada kiirlaenude 
tarbimist� Lisaks analüüsib justiitsministeerium eraisikute võlgade ümberkujundamise menetluse 
tõhustamist ning sotsiaalministeerium soovib parandada võlanõustamise kättesaadavust�
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4. PANKADE 
LAENUPAKKUMIST 
MÕJUTAVAD TEGURID

4.1. Pankade rahastamine

Eestis tegutsevate pankade rahastamine põhineb 
valdavalt hoiustel, mis moodustasid 2014� aasta 
lõpu seisuga ligikaudu 75% kõigist pankade võla-
kohustustest� Hoiuste osakaal rahastamise struk-
tuuris püsis 2014� aastal võrdlemisi stabiilne� Kui 
Eestis tegutsevad pangad on viimastel aastatel 
emapankadelt kaasatud vahendeid tagastanud, 
siis 2014� aastal need vahendid suurenesid 1,1%, 
kuna ühe pangagrupi likviidsusjuhtimine muutus� 
Hoiused kasvasid samal ajal 8,3%� Residentide 
hoiused suurenesid seejuures 7,7% ning mitte-
residentide hoiuste maht kasvas 10,8% (vt  
joonis 4�1�1)�

Pankade kodumaised rahavood laenude taga-
simaksetest ja reaalsektori hoiuste kasvust 
ületasid 2014� aastal igas kvartalis väljastatud 
laenude mahtu, kuigi küllaltki vähe (vt joonis 
4�1�2)� Sissetulevad rahavood kasvasid mõnevõrra 
eelneva aastaga võrreldes tagasimaksete suure-
nemise tõttu� Lisaks on viimastel aastatel tasa-
pisi suurenenud ka hoiustest tulenev rahavoog� 
Laenukäive ilma arvelduskrediidita aastataguse 
ajaga võrreldes ei muutunud, mis tulenes osali-
selt ilmselt refinantseerimistehingute vähenemi-
sest� Sissetuleva rahavoo ja laenukäibe väike vahe 
2014� aasta esimeses kolmes kvartalis tähendab, 
et laenu-hoiuse suhtarv selle perioodi jooksul ei 
muutunud� Mitteresidentide hoiuste kiire kasvu 
tõttu neljandas kvartalis langes aga laenu-hoiuse 
suhtarv aasta lõpus 1,03ni (vt joonis 4�1�3)�

Eesti reaalsektori rahastamisest annab parema 
ülevaate laenu-hoiuse suhtarv, milles on arvesse 
võetud vaid Eesti reaalsektori laenumaht ja 
hoiused� See suhtarv on samuti viimastel aastatel 
langenud, ligikaudu 1,4ni� See tähendab, et Eesti 
residentidest majapidamiste ja ettevõtete laenu-
kohustused ületavad endiselt nende hoiuste jääki 
ligikaudu 40% võrra� Üle ühe ulatuv laenu-hoiuse 

Joonis 4.1.1. Pankade võlakohustuste struktuur

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 4.1.2. Pankade kodumaised rahavood

Allikas: Eesti Pank
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suhtarvu väärtus on konvergeeruva ja suhteliselt 
suure kapitalivajadusega majanduse jaoks üsna 
loomulik ja tavapärane�

4.2. Pankade laenupakkumise võime

Eestis tegutsevate pankade kapitaliseeritus 
paranes 2014� aastal veelgi� Esimese taseme 
põhiomavahendite suhtarv tõusis eelmise aasta 
kolmanda kvartali lõpuks 36,6%ni� Kapitaliseeritus 
tõusis nii tänu eelneva aasta heale kasumlikku-
sele kui ka aruandluse metoodika muudatustele� 
2014� aasta neljandas kvartalis tehtud pankade 
laenutegevuse uuringu järgi ei ole pangad uute 
kapitalinõuete tõttu rahastamistingimusi muutnud� 
Kuna minimaalseid kapitaliseerituse nõudeid on 
kõik pangad täitnud varuga, ei ole kapital viimastel 
aastatel laenupakkumist piiranud ja arvatavasti ei 
piira ka lähitulevikus�

Viimastel aastatel stabiilselt vähenenud viivises 
või restruktureeritud laenude osakaal jätkas  
2014� aastal kahanemist, moodustades detsembri 
lõpu seisuga 3% laenuportfellist ning vähenedes 
aasta algusega võrreldes 0,5 protsendipunkti 
võrra� Probleemseid laene on tekkinud juurde 
eelkõige kaubandusettevõtetel, muudes valdkon-
dades ja ka majapidamistel on probleemseid laene 
2013� aastaga võrreldes vähem� Probleemsete 
laenude osakaalu vähenemine mõjutab ka uute 
laenude väljastamise riskihinnanguid� Kuigi 
pangad laenavad mõne sektori ettevõtetele majan-
duskeskkonna väljavaate halvenemise tõttu mõne-
võrra konservatiivsemalt, pole üldjoontes laenu-
portfelli kvaliteedi põhjal tarvis laenupakkumist 
väga piirata�

Pankade puhas intressitulu kasvas 2014� aastal ligi-
kaudu 6%� Intressikulud vähenesid 2013� aastaga 
võrreldes ligikaudu 17%, kuna hoiuste osakaal 
pankade ressursis on jätkuvalt suur ja intressimää-
rasid on alandatud veelgi� Intressitulud kasvasid 
aastavõrdluses ligikaudu 2%, kuna suurema 
marginaaliga laenude osakaal laenuportfellis 
kasvas ja laenuportfell suurenes� Puhas intres-
situlu suhtena varadesse püsis ligikaudu samal 

Joonis 4.2.1. Pankade puhas intressitulu

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 4.1.3. Laenu-hoiuse suhtarv

Allikas: Eesti Pank
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tasemel kui aasta tagasi� Kuna pankade kohus-
tuste keskmine intressimäär alanes 0,25%ni, pole 
intressikulusid võimalik enam väga palju vähen-
dada (vt joonis 4�2�1)� Eestis tegutsevad pangad 
on aga praegu ühed Euroopa kasumlikumad ning 
siinse laenuturu võrdlemisi suur marginaal ja väike 
krediidirisk soosivad laenuandmist�

4.3. Muud laenupakkumist 
mõjutavad tegurid

Kord kvartalis korraldatava pankade laenutege-
vuse uuringu andmetel ettevõtete laenustandardid 
2014� aastal karmistusid, peamiselt halvenenud 
ootuste tõttu üldise majandusaktiivsuse ja ettevõ-
tete väljavaate suhtes (vt joonis 4�3�1)� Keskmise 
riskisusega ettevõtete laenude marginaal samal 
ajal veidi vähenes� Majapidamiste laenude olukord 
oli ettevõtete laenudega võrreldes mõneti vastu-
pidine� Eluasemelaenude puhul tunnetati nõud-
luse suurenemist, aasta keskel laenustandardid 
mõnevõrra leevenesid ja intressimarginaale vähen-
dati� Tarbimislaenude nõudlus ja marginaalid ei 
muutunud, aga laenustandardeid on mõnevõrra 
karmistatud�

Pangandusstatistika andmetel vähenes nelja 
suurema panga ettevõtete pikaajaliste laenude 
kaalutud keskmine intressimarginaal 6 kuu 
EURIBORi suhtes 2014� aasta lõpuks 2,5%ni, 
alanedes aasta varasema ajaga võrreldes 0,1 prot-
sendipunkti võrra (vt joonis 4�3�2)�

Eluasemelaenude kaalutud keskmine intres-
simarginaal 2014� aastal samuti veidi vähenes ja 
oli aasta lõpus 2,1%� 2013� aasta lõpus tekkinud 
pankadevaheline intressimarginaalide erinevus  
2014� aasta jooksul säilis, mis viitab sellele, et 
pangad on nõus mingis ulatuses kasumlikkuse säili-
tamise nimel loovutama turuosa (vt joonis 4�3�3)�  
Turuosa on viimase aasta jooksul kasvatanud just 
soodsamat marginaali pakkunud pangad ning 
muud laenustandardid on osutunud laenu võtvate 
klientide jaoks vähem määravaks�

Joonis 4.3.1. Ettevõtete laenustandardite 
muutust kajastav diffusiooniindeks

Allikas: Eesti Pank
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Joonis 4.3.2. Nelja suurema panga ettevõtete 
pikaajaliste laenude keskmine intressimarginaal
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Joonis 4.3.3. Nelja suurema panga eluaseme-
laenude keskmine intressimarginaal

Allikas: Eesti Pank
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Eesti Pank kehtestab 2015� aasta märtsis kom-
mertspankadele kolm eluasemelaenude andmise 
nõuet� Laenusumma võib olla kuni 85% tagatiseks 
oleva kinnisvara väärtusest, aga juhul kui eluase-
melaenu käendab Kredex, võib laenusumma 
ulatuda 90%ni tagatise väärtusest� Laenuvõtja 
kõik igakuised laenu- ja liisingumaksed võivad 
moodustada kuni 50% tema regulaarsest neto- 
sissetulekust� Eluasemelaenu maksimaalne täht-
aeg on 30 aasta� Lisaks on pankadel lubatud 
väljastada nõudeid ületavaid eluasemelaene kuni 
15% ulatuses kvartali jooksul väljastatud eluase-
melaenude mahust� Kehtestatavad nõuded on 
seatud ennetava sammuna laenubuumi riski 
vähendamiseks tulevikus ning on kehtestatud 
pankade praeguste laenustandardite lähedasel 
tasemel� Need nõuded ei avalda seega olulist mõju 
Eesti eluasemelaenuturul praegu pakutavatele 
tingimustele, laenupakkumisele ja -nõudlusele�

Taustinfo 4. Laenustandardite mõju laenukasvule

Nii ettevõtete kui ka majapidamiste laenukasv 
sõltub paljudest teguritest, kuid seda võib üldis-
tavalt vaadelda kui funktsiooni laenunõudlusest, 
laenustandarditest, intressimäärast ja üldisest 
majanduskonjunktuurist� Kui uute laenude 
intressimäär on võrdlemisi kindel tegur, siis 
laenunõudluse ja pankade laenustandardite 
mõju laenukasvule on keerulisem määratleda� 
Viimaseid tegureid on siiski võimalik arvesse 
võtta, kui tugineda pankade laenutegevuse 
uuringu käigus antud krediidijuhtide hinnan-
gutele� Pankade laenutegevuse uuringut on 
Eesti suuremate pankade hulgas tehtud alates  
2010� aasta teisest kvartalist ning selle raames 
küsitakse, kuidas on laenustandardid ja laenu-
nõudlus viimase kolme kuu jooksul muutunud� 
Vastuseid järjestikku liites saab koostada  
laenustandardite või -nõudluse taset kirjel-
davad indeksid, mis iseloomustavad nende 
tegurite muutust ning selgitavad laenukasvu (vt  
joonis T4�1)�

Joonis T4.1. Laenustandardite ja laenunõudluse 
taseme indeksid

Allikas: Eesti Pank
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Laenustandardite muutuste mõju analüüsimiseks on koostatud nelja suurema panga andmetel 
põhinev mudel, mis järgib oma ülesehituselt Del Giovane’i et al. (2011)28 ning van der Veeri ja 
Hoebrichtsi (2013)29 sarnaseid mudeleid� Mudeli saab panna kirja järgmiselt:

Laenustandardite ja -nõudluse taset iseloomustavad näitajad on lisatud mudelisse ühekvartalise 
viitajaga, et vältida laenustandardite muutuse mõju topeltarvestamist� Kõige huvipakkuvam tegur 
on käesolevas analüüsis β1, mis iseloomustab laenustandardite taseme muutuse mõju laenujäägi 
kvartalikasvule� Seda tegurit võib lühema ajavahemiku puhul tõlgendada kui püsivat mõju30� 
Mudelisse on lisatud ka panga mõju, mis aitab võtta arvesse pankade iseärasusi ja nende mõju 
laenukasvule, ja kvartali mõju, mis koondab üldise majanduskonjunktuuri ja teiste muutuvate, kuid 
panku ühtmoodi mõjutavate tegurite mõju�

28 Del Giovane, P�, Eramo, G�, Nobili, A� (2011)� Disentangling demand and supply in credit developments: a survey-based 
analysis for Italy� Journal of Banking & Finance, 35(10), 2719–2732�

29 Van der Veer, K�, Hoeberichts, M� (2013)� The level effect of bank lending standards on business lending (No� 396)� De 
Nederlandsche Bank, Research Department�

30 See mudel on staatiline ja iseeneslikku korrektsiooni selles pole, tegelikkuses ei pruugi aga laenustandardite muutuse 
mõju olla laenukasvule pikaajaliselt püsiv�
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Tabel T4.1. Mudelite hindamise tulemused

Sõltuv muutuja Ettevõtete laenujäägi kvartalikasv 
panga i jaoks kvartalis t

Eluasemelaenude jäägi 
kvartalikasv

panga i jaoks kvartalis t

(1) (2) (1) (2)

Laenustandardite tase (t-1)

1,1773 1,1262 –0,1075 –0,1246

(0,7011) (0,6658) (0,1372) (0,1494)

[0,0999] [0,09725] [0,4377] [0,4087]

Laenunõudluse tase (t-1)

0,6677 0,7182 0,2210 0,1921

(0,3105) (0,2608) (0,0360) (0,0348)

[0,0368] [0,0083] [<0,0001] [<0,0001]

Laenustandardite muutus (t)

0,1838 0,0627

(0,8603) (0,1479)

[0,8317] [0,6738]

Laenunõudluse muutus (t)

–0,2767 0,2799

(0,2800) (0,1307)

[0,3281] [0,0376]

Intressimäär

0,5257 0,6064 –2,0611 –2,2302

(0,3233) (0,4609) (0,1252) (0,1928)

[0,1108] [0,19455] [<0,0001] [<0,0001]

Panga mõju Jah Jah Jah Jah

Kvartali mõju Jah Jah Jah Jah

R2 0,31 0,30 0,66 0,61

Korrigeeritud R2 0,20 0,20 0,42 0,41

Vaatluste arv 72 72 72 72

Märkus� Lahtri esimene arv on hinnatud koefitsient, teine arv sulgudes on standardviga ning kolmas arv nurksulgudes on 
olulisuse tõenäosus�
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Mudeli hindamise tulemustest selgub, et 
laenustandardite ja -nõudluse tasemel on ette-
võtete laenukasvule statistiliselt oluline mõju� 
Laenustandardite taseme leevendamine ühe 
punkti võrra (küsimustikus on vastatud, et 
laenustandardeid on mõnevõrra või oluliselt 
leevendatud) toob kaasa ettevõtete laenujäägi 
kvartalikasvu püsiva 1,2-protsendipunktise suure-
nemise� Nõudluse kasvust teatamine tähendab 
laenujäägi kvartalikasvu kiirenemist ligikaudu 
0,67 protsendipunkti võrra (vt tabel T4�1)� 

Eluasemelaenude puhul ei osutunud laenustan-
dardite näitajad statistiliselt oluliseks, seevastu 
laenunõudluse muutusel ja tasemel on eluase-
melaenude kasvule olnud oluline mõju� 
Laenunõudluse suurenemisest teatamine 
tähendab eluasemelaenude kvartalikasvu kiire-
nemist ligikaudu 0,28 protsendipunkti võrra� 
Nõudluse suurenemise püsivat efekti iseloo-
mustava taseme näitaja tõus ühe punkti võrra 
võrdub eluasemelaenude kvartalikasvu kiirene-
misega ligikaudu 0,22 protsendipunkti võrra� 
Nõudluse muutuse ja taseme näitajate koefit-
siente tuleb siiski tõlgendada ettevaatlikult, 
kuivõrd nõudlus on endogeensem tegur kui 
laenustandardid ning nõudluse endogeensust 
ei ole praeguse mudeli puhul arvesse võetud�

Parema pildi mudeli tulemustest annab 
aga analüüs, mis vastab küsimusele: „Mis 
oleks juhtunud, kui laenustandardeid ei 
oleks muudetud?“ (counterfactual analysis)� 
Kasutades nii ettevõtete kui ka eluasemelae-
nude puhul tabelis T4�1 toodud teist mudeli 
kuju, arvutame laenujäägi kasvu juhul, kui 
laenustandardite taset kajastav näitaja poleks 
muutunud ehk oleks jäänud 2010� aasta  
esimese kvartali tasemele�

Ajavahemikul 2010� aasta esimesest kvar-
talist kuni 2014� aasta kolmanda kvartalini 
kahanes ettevõtete laenujäägi maht 10,3%� Kui 
laenustandardeid ei oleks karmistatud, siis oleks 

Joonis T4.2. Ettevõtete laenujäägi aastakasv

Allikas: Eesti Pank
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Joonis T4.3. Eluasemelaenude jäägi aastakasv

Allikas: Eesti Pank
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laenujääk vähenenud eelpool toodud mudeli järgi 6,4%� Pankade laenustandardite karmistamisel 
on seega olnud selle ajavahemiku jooksul ettevõtete laenujäägi vähenemisele arvestatav mõju: 
viimastel aastatel on aastakasv aeglustunud ligikaudu 2 protsendipunkti võrra (vt joonis T4�2)� 
Laenustandardite muutusel ei ole samal ajal olnud eluasemelaenude kasvule olulist majanduslikku 
mõju: laenustandardite muutusteta oleks eluasemelaenude jääk vähenenud ligikaudu 1,5%, aga 
tegelikult vähenes 1,8% (vt joonis T4�3)�



Majanduse  
Rahastamise Ülevaade 
Veebruar 2015

36

LISA. Riiklik poliitika ettevõtete rahastamise toetamiseks

Riikliku ettevõtluspoliitika aluseks on olnud alates 2014� aastast valitsuse kinnitatud „Eesti ettevõt-
luse kasvustrateegia 2014–2020“� See määratleb ettevõtluse arendamise riiklikud strateegilised 
eesmärgid ja neist lähtuvad tegevusvaldkonnad� Strateegia elluviimiseks koostatakse igal aastal 
rakendusplaan, mis kirjeldab plaanitavaid tegevusi, soovitud tulemusi, vastutajaid ja prognoosi-
tavat maksumust strateegia alaeesmärkide kaupa� Käesolev taustinfo annab ülevaate ettevõtete 
rahastamise turu toetamiseks ette nähtud riiklikust poliitikast ja plaanitavatest tegevustest�

Uus arengukava erineb eelmisest selle poolest, et toetuspoliitika kese on projektide rahastamise 
asemel tegevuste analüüsil, plaanimisel ja rakendamisel ning üleminekul turupõhisemale toetus-
skeemile� Ettevõtte tegevuste pikaajalisema plaanimise tagamiseks on toetusmeetmed seotud 
ettevõtte pikaajalise arenguplaaniga� Arengukavas pannakse varasemast suuremat rõhku finants-
instrumentide ja tasuliste teenuste arendamisele�

Ettevõtluse kasvustrateegias toodud ettevõtete rahastamise turgu puudutavad tegevused võib 
jagada üldjoontes järgmiselt:

1. Uute (innovaatiliste) ettevõtete asutamise ja kasvu toetamine kapitali kättesaada-
vuse suurendamise kaudu.

Kavas on teha varase faasi ehk prototüübi valmimist toetav rahastus laiemalt kättesaada-
vaks, laiendada riigi finantsinstrumentide valikut ja toetada kohaliku ingelinvesteeringute turu 
arengut� Lisaks 2012� aastast KredExi osalusel tegutsevale ja kasvuettevõtetele suunatud Balti 
Innovatsioonifondile on plaanis luua uus fondifond, mis keskendub varase faasi ettevõtetele� 
Riigi panus fondifondi on 60 miljonit eurot ja lisaks on kavas kaasata ka erainvestorite raha�

Strateegia peab oluliseks jätkusuutlike ettevõtete pealekasvu tagamist laiemalt, mistõttu pakub 
EAS ka edaspidi ettevõtetele finantstoetuseid äritegevuse alustamiseks ning KredEx stardi-
laenu ja ettevõtluslaenude käendust�

Lihtsustamaks iduettevõtetele kapitali kaasamist ja motiveerimaks neid jääma Eestisse ka 
pärast väliskapitali kaasamist on algatatud äriseadustiku muudatused, et muuta osaühingute 
õiguskeskkond paindlikumaks� Seaduse muudatused näevad muu hulgas ette võimaluse 
osakapitali tingimuslikult suurendada ning anda välja vahetusvõlakirju� Kavas on anda osani-
kele õigus delegeerida kapitali suurendamise õigused juhatusele või nõukogule ning võimal-
dada osanikel põhikirjas kokku leppida mõnele osanikule eriõiguste andmine, näiteks veto-
õigus või eelisõigus dividendide saamiseks�

Väikeettevõtlusele mõjuvad eeldatavalt soodsalt ka raamatupidamisseadustiku muudatused�
Uuenduste abil vähendatakse väike-, mikro- ja nanoettevõtjate majandusaasta aruande koos-
tamise koormust ning tõstetakse auditi ja ülevaatuse piirmäärasid�
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2. Ekspordivõimekust omavate ettevõtete arengu soodustamine.

Arenenud riikides on tavaline, et kapitalikaupade ekspordi puhul pakub müüja ostjale ka pika-
ajalist finantseerimislahendust, kuid kohalikele ettevõtetele pole see olnud pankade kaudu 
väidetavalt eriti kättesaadav� 2013� aasta lõpuks töötati seetõttu välja skeem nende tehingute 
rahastamiseks KredExi kaudu, mis kombineerib ekspordilaenu sellega seotud poliitilise või 
krediidiriski kindlustusega� Kindlustatud eksporditehingud soodustavad omakorda mitme teise 
finantsinstrumendi (näiteks faktooringu) kasutust pankade kaudu� Ekspordi krediidikindlustust 
soovitakse eeloleval strateegiaperioodil pakkuda senisest rohkematele ettevõtetele ja senisest 
suuremas mahus�

3. Ettevõtete arendustegevuse soodustamine.

Ettevõtete arendustegevuse tulemuslikkuse tõstmiseks on kavas aidata neid arendusprojek-
tidele sobivate rahastamisvõimaluste leidmisel, kombineerides riigi sihtasutuste, rahvusvahe-
liste organisatsioonide ja kodumaise riskikapitalituru rahastamisvõimalusi� Tootmisefektiivsuse 
arendamise jaoks kavandatakse ühendada investeeringute toetamine koolituse ja nõustamise 
vahendamisega� Strateegia rakendusplaani kohaselt on plaanis töötada välja ka innovatsioo-
nilaenu toode�

4. Kohaliku kapitalituru arendamine.

Riiklik kapitaliturgude arendamise poliitika hõlmab eelpool toodud riskikapitalituru ja äriinglite 
võrgustiku arendamist ja integreerimist nii instrumentide kui ka inimressursi vallas ning (riigi) 
finantsinstrumentide valiku mitmekesistamist (näiteks ühisrahastusplatvormid, riskikapital, 
laenukäendused, fondid)�

Lisaks kavandatakse arendada kapitalivahendust ja investeeringuid soodustavat keskkonda, 
tõhustades eelkõige investorkaitset� Plaanis on vaadata üle (väike)osanike õigused ja kohus-
tused, et tagada nende huvide parem kaitstus� Väikeinvestorite aktiivsuse kasv parandaks 
ettevõtjate kapitalile ligipääsu võimalusi� Lisaks kavandatakse tõhustada maksejõuetus-
protsessi, sealhulgas on plaanis töötada välja ja jõustada pankrotiseaduse muudatused, et 
vähendada raugemisega lõppevate menetluste arvu, ja saneerimisseaduse muudatused� 
Justiitsministeeriumi tegevuskava järgi luuakse pankrotivõlgnike register�

Rahandusministeeriumi välja töötatud uus investeerimisfondide seaduse eelnõu näeb ette 
võimaluse asutada uusi investeerimisfondide struktuure, mis peaks aitama edendada koha-
likku fondihaldust ja aitama kaasa riskikapitalifondide haldurite laiapõhjalisemale tekkele� Uued 
fondistruktuurid võimaldavad ka senisest tõhusamalt luua era- ja avaliku sektori ühisrahastus-
tega fonde� Need peaks toetama kohaliku kapitalituru väljaarendamist, võimaldades asendada 
ettevõtetele suunatud riikliku toetuse erasektori kapitaliga� Uute fondistruktuuride asutamise 
võimalus peaks toetama ka fonditeenuste eksporti ja pakkuma seega ettevõtete rahastami-
seks mitmekesisemaid võimalusi�
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Uue seaduse eelnõu kohaselt on nõuded 
investeerimisfondidele selgemini eristatud 
selle põhjal, kas tegemist on jaeinvesto-
ritele või professionaalsetele investoritele 
suunatud fondiga� Professionaalsetele 
investoritele suunatud fondide õigus-
raamistik muutub vähem koormavaks ja 
piiritletakse finantsjärelevalve rolli selliste 
fondide üle� Lisaks muudetakse eelnõuga 
pensionifondide investeerimisreegleid 
paindlikumaks: eelkõige võimaldatakse 
paigutada pensionifondide vara senisest 
rohkem noteerimata väärtpaberitesse ja 
kinnisvarasse ning omandada kontroll-
osalusi äriühingutes, mis peaks suuren-
dama pensionifondide võimalusi investee-
rida senisest rohkem vahendeid kohalikku 
majandusse�31

Ettevõtluse riiklike toetuste maht

Riigi pakutavate ettevõtlustoetuste mahtu 
mõjutab suuresti Euroopa Liidu eelarveperioodi 
tsükkel, mille järgi on seatud ka ettevõtluse aren-
gukavade koostamine�32 Nagu eelpool mainitud, 
vähenevad toetusskeemi ümberkujundamise 
tõttu eeloleval strateegiaperioodil otsesed raha-
lised toetused ning suureneb finantsinstrumen-
tide pakkumine� Otsesed rahalised toetused on 
juba kahel viimasel aastal olnud väiksemad kui 
ettevõtluslaenudele väljastatud käendused (vt 
joonis L�1 ja L�2)� ning jäävad edaspidi veelgi 
väiksemaks� Ettevõtlustoetuste rahastamine 
Euroopa Liidu struktuurifondidest jääb samal 

31 Investeerimisfondide seaduse eelnõu on läbinud esimese 
kooskõlastusringi ja plaanitakse esitada justiitsministeeriu-
mile kooskõlastamiseks selle aasta alguses� See tähendab, 
et praegune riigikogu koosseis ei jõua uut investeerimisfon-
dide seadust vastu võtta� Rahandusministeerium on see-
tõttu teinud riigikogule ettepaneku lisada pensionifondide 
investeerimisreeglitega seotud muudatused juba riigiko-
gus menetlemisel oleva kindlustustegevuse seaduse eelnõu 
juurde�

32 Ettevõtetele pakutavaid riiklikke toetusi ja nende mahtu 
võrreldi kodumaise pangandussektori väljastatud finantsee-
rimisega 2014� aasta Majanduse Rahastamise Ülevaates�

Joonis L.1. EASi rahalised toetused ettevõtetele 
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Joonis L.2. KredExi käendused ettevõtlus-
laenudele
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ajal kogu eelarveperioodi jooksul üldiselt sama suureks kui eelmisel perioodil� Riik kavandab uue 
tegevusena investeerida varase faasi riskikapitali fondifondi, kuid see on ettevõtete rahastamise 
turu jaoks eelkõige märgilise tähtsusega, pakkudes toetust arenemisjärgus turule�

Kokkuvõtteks

Riik kavandab toetada ettevõtete rahastamise turu arengut aastatel 2014–2020 mitmel viisil� See 
hõlmab suures osas seniste tegevuste jätkamist, kuid on ka uusi initsiatiive� Ettevõtluse arengukava 
ei sisalda siiski ettevõtete rahastamise turu olukorra ülevaadet ning kitsaskohad on enne tegevuste 
plaanimist kindlaks määramata� Väljakutsete määratlemise juures viidatakse Praxise 2012� aasta 
analüüsile „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused“, kus finantseerimisva-
hendite kättesaadavust on hinnatud üksnes põgusalt laia teemaderingi hõlmava küsitluse raames� 
Ettevõtete rahastamise turu arendamiseks plaanitavate tegevuste valik jääb seetõttu strateegias 
põhjendamata ning seega mõneti suvakohaseks� Arengukavas ette nähtud tegevuste elluviimine ei 
pruugi seetõttu tagada selles seatud eesmärkide saavutamist�
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