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KOKKUVÕTE

Euroala ettevõtete ja majapidamiste laenu-
aktiivsus on aeglaselt suurenenud, kuid on 
endiselt siiski üsna väike. Ettevõtted ja maja-
pidamised ei soovi ebakindla majandusolukorra ja 
suhteliselt suure võlakoormuse tõttu investeerin-
guid ja võlakohustusi märkimisväärselt suurendada� 
Laenunõudluse taastumist toetab siiski majandus-
aktiivsuse mõõdukas kasv, tööpuuduse vähene-
mine, euroala pankade veidi leevenenud laenustan-
dardid ning ettevõtetele ja majapidamistele väljasta-
tud laenude intressimäärade alanemine�

Euroala ettevõtete laenuportfell jätkas 2015� aastal 
pisikest kahanemist� Suurte ettevõtete võlakirjade 
ja aktsiate emiteerimismaht samal ajal kasvas�
Euroala majapidamiste laenuaktiivsus on mõne-
võrra suurenenud ning nende laenuportfell kasvas 
2015� aastal ligikaudu 2,5%�

Eesti ettevõtete kapitalivajadus on väike, 
kuna investeeringud on olnud varasemast 
väiksemad, ning see hoiab laenu- ja omaka-
pitaliinvesteeringute kasvu mõõduka. Eestis 
tegutsevatest pankadest ettevõtetele väljastatud 
laenu- ja liisinguportfell kasvas 2015� aastal ligi-
kaudu 5%� Jaekaubandus- ja tööstusettevõtete 
laenamine kasvas kiiremini kui teistes sektorites� 
Varude ja jaekaubanduse käibe kasv on suurenda-
nud lühiajaliste laenude nõudlust ja kasvu�

Rahastamisvõimalused ei ole investeerimis-
aktiivsust olulisel määral piiranud ning ette-
võtete ligipääs rahastamisele püsib hea. Seda 
toetavad varem kogutud kasumid, soodne finants-
seis ja hea ligipääs pangalaenudele� Eelkõige 
suurtel ja välisomanduses olevatel ettevõtetel on 
endiselt hea ligipääs ka välismaisele rahastami-
sele� Laenuteenindamiskulud hoiab väikesed väga 
madal baasintressimäär�

Kinnisvaraettevõtete rahastamises on üha 
suurem roll ettevõtetevahelistel laenudel. 
Kodumaiste pangalaenude tähtsus on kinnisva-
raettevõtete rahastamises endiselt oluline, kuid 

mõnevõrra vähenenud� Pangad on viimastel aas-
tatel finantseerinud kinnisvaraarendusi ja investee-
ringuid küllaltki konservatiivselt, mistõttu on kinnis-
varaettevõtted rahastanud end varasemast enam 
väliskapitali ja eelkõige teistelt Eesti ettevõtetelt 
kaasatud laenudega� 

Peamine risk ettevõtete rahastamisele on 
kasumite jätkuv kahanemine ja üldise majan-
dusolukorra halvenemine, mis võib omakorda 
vähendada pankade, investorite ja äripartnerite 
valmisolekut ettevõtteid rahastada� Lisaks on väik-
sema kasumlikkuse korral ettevõtetel ettevaates 
vähem ettevõttesiseseid vahendeid investeerin-
gute rahastamiseks�

Majapidamiste rahastamisolukord 2015. aas-
tal endiselt paranes. Majapidamiste ostujõud 
ja säästmisvõime suurenesid tänu kasvanud sis-
setulekutele ja hindade alanemisele� Kuna kogu 
lisaraha ei suunatud tarbimisse, kasvasid maja-
pidamiste hoiused 2015� aastal 7% ehk 5,7 mil-
jardi euroni� Hoiused kasvavad endiselt peamiselt 
suuremahuliste hoiuste toel� Lisaks on suurene-
nud ka sääste omavate majapidamiste arv� Ehkki 
Eesti majapidamiste finantssäästud on kasvanud, 
on need enamiku teiste euroala riikidega võrreldes 
suhteliselt väikesed�

Majapidamiste laenuaktiivsus on mõõdukalt 
kasvanud. Laenuaktiivsuse kasvu toetavad suu-
renenud sissetulekud ja paranenud finantsseis� 
Nõudlus on enim suurenenud eluasemelaenude ja 
autoliisingu järele� Majapidamiste laenu- ja liisingu-
portfell kasvas 2015� aastal 4,2%�

Majapidamiste finantskäitumine on endi-
selt üsna ettevaatlik. Seda väljendab asjaolu, 
et laenude osakaal investeeringute ja tarbimise 
rahastamises pole kasvanud� Lisaks on sisse-
tulekute ja finantssäästude kasv endiselt kiirem 
kui laenukasv� 

Eesti suhteliselt madalat SKP taset arvesse 
võttes on Eesti majapidamiste ja ettevõtete 
võlakoormus teiste Euroopa Liidu riikidega 
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võrreldes küllaltki suur. Ehkki võlakoormus on 
paljudes teistes riikides märgatavalt suurem kui 
Eestis, on vaid üksikute sama rikaste riikide võla-
koormus olnud suurem kui Eesti oma� Kuna vii-
mastel aastatel on Eesti SKP kasvanud, aga võla-
koormus mitte, on Eesti muutunud selles vaates 
siiski teiste riikidega sarnasemaks�

Eestis tegutsevate pankade laenupakkumise 
võime püsib hea. Seda toetavad endiselt kõrge 
kapitaliseeritus ja kasumlikkus ning soodne rahas-
tamisolukord� Pankade konkurents on ettevõtete 
laenuturul üsna tugev: väljastatud laenude intres-
simäärad alanesid 2015� aastal nii baasintressi-
määra languse kui ka intressimarginaali kahane-
mise tõttu� Majapidamiste eluasemelaenude puhul 
aga konkurents eelmisel aastal nõrgenes ja aktiiv-
sete pankade arv turul vähenes, mis kajastus ka 
intressimarginaalide kasvus�
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1. LAENUKASV EUROALAL 
JA LÄHIRIIKIDES

Kuigi euroala majanduskasv on aeglaselt taas-
tunud, on ettevõtete investeerimisaktiivsus siiski 
veel küllalt väike� Ettevõtete laenuportfell jätkas 
euroalal kahanemist ka 2015� aasta esimeses 
kolmes kvartalis (vt joonis 1�1�1)� Euroalasse kuu-
luvate lähiriikide laenuareng on aga olnud mõneti 
erinev� Soomes püsis laenukasv hoolimata ettevõ-
tete investeeringute vähenemisest endiselt suhteli-
selt hoogne� Lätis jätkas laenuportfell kahanemist, 
kuid mõnevõrra aeglasemas tempos kui varem� 
Nii nagu Lätis rauges ettevõtete pangalaenude 
portfelli vähenemine ka Leedus ning aasta lõpus 
muutus aastakasv juba positiivseks1� Rootsis oli 
eelmisel aastal ettevõtete investeerimisaktiivsus 
endiselt suur, kuid laenamine mõneti vähenes, 
mistõttu aeglustus mõnevõrra ka ettevõtete laenu-
portfelli aastakasv�

Kuna intressimäärad on madalad ja investorid otsi-
vad endiselt tulukust, asendasid euroala reaalsek-
tori ettevõtted ka 2015� aasta esimeses kolmes 
kvartalis pangalaene turupõhise rahastamisega 
(vt joonis 1�1�2)� Seda tegid enamasti suured ette-
võtted� Oktoobrist 2014 kuni septembrini 2015 oli 
võlakirja- ja aktsiaemissioonide netomaht euroalal 
peaaegu kaks korda suurem kui ettevõtete laenu-
portfelli mahu vähenemine� Kuigi riigiti oli asen-
duse mõju mõneti erinev, kasvas finantsturupõ-
histe lisavahendite maht peaaegu kõikides riikides, 
kus ettevõtete laenuportfell kahanes�

Tööpuuduse vähenemine ning majapidamiste 
kasutatava tulu suurenemine soodustas euro-
alal eluasemelaenude võtmist� Euroala majapida-
miste eluasemelaenude portfelli aastakasv muutus 
2015� aasta alguses positiivseks ja kiirenes kogu 
aasta vältel (vt joonis 1�1�3)� Kuigi Soome töötuse 
määr erinevalt kogu euroalast mõnevõrra tõusis, 
ei avaldanud see siiski olulist mõju eluaseme-
laenude võtmise aktiivsusele: eluasemelaenude 

1 Leedu laenuportfelli kasv on kõikunud suurel määral seetõt-
tu, et mõne panga litsents on tühistatud ja mõni liisingufirma on 
toodud panga alla�

Joonis 1.1.1. Ettevõtete pangalaenude portfelli 
aastakasv 

Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Eesti Panga arvutused
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portfell kasvas Soomes 2015� aasta teisel poolel 
aasta võrdluses peaaegu 2%� Lätis on aga maja-
pidamised hoolimata tööpuuduse vähenemisest 
siiski küllaltki konservatiivsed ning eluasemelae-
nude jääk jätkas 2015� aastal vähenemist� Leedus 
oli seevastu mullu koos tööpuuduse vähenemi-
sega eluasemelaenude portfelli aastakasv teist 
aastat positiivne� Rootsis on eluasemelaenude 
võtmise aktiivsus olnud kinnisvara hindade tõusu 
taustal endiselt suhteliselt suurem kui teistes lähi-
riikides ning eluasemelaenude jäägi aastakasv  
2015� aastal isegi mõnevõrra kiirenes�

Baasintressimäärade edasine alanemine euroalal 
ning konkurentsi suurenemine laenuturul lange-
tas ka ettevõtetele väljastatud uute pangalaenude 
intressimäärasid (vt joonis 1�1�4)� Ettevõtete pan-
galaenude intressimäärad alanesid ka lähiriikides� 
Majapidamiste eluasemelaenude intressimäärad 
langesid 2015� aastal nii euroalal tervikuna kui 
ka lähiriikides (vt joonis 1�1�5), kuid aeglasemas 
tempos kui 2014� aastal�

2015� aasta esimeses kolmes kvartalis tehtud 
euroala pankade laenutegevuse küsitluste järgi 

Joonis 1.1.4. Ettevõtete uute laenude 
intressimäär
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Joonis 1.1.5. Majapidamiste uute eluasemelae-
nude intressimäär

Allikas: Euroopa Keskpank
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toetab laenamise aktiivsuse edasist parane-
mist pankade laenustandardite leevendamine, 
suuresti ettevõtetele antavate laenude puhul  
(vt joonis 1�1�6)� Majapidamiste eluasemelaenude 
puhul märkis siiski kolmandas kvartalis mõnevõrra 
rohkem panku, et on laenustandardeid karmista-
nud� Selle põhjuseks toodi õigusraamistiku kar-
mistumist� Laenunõudluse vallas teatasid pangad 
2015� aasta esimeses kolmes kvartalis, et nõudlus 
on suurenenud, nii ettevõtete kui ka majapidamiste 
eluasemelaenude järele�

Joonis 1.1.6. Laenustandardeid karmistanud ja 
leevendanud pankade osakaalu vahe euroalal

Allikas: Euroopa Keskpank
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2. ETTEVÕTETE RAHASTAMINE

2.1. Majanduskeskkonna ja 
investeerimisaktiivsuse mõju 
ettevõtete rahastamisvajadusele

Eesti majanduskasv aeglustus 2015� aasta kol-
mandas kvartalis aasta võrdluses 0,7%ni� 
Ettevõtlussektori käive vähenes 2015� aasta esi-
mese kolme kvartali jooksul eelneva aasta sama 
perioodiga võrreldes 3%� Kuna tööjõukulud on 
samal ajal märkimisväärselt kasvanud, kahanes 
ettevõtete kasum veelgi enam, ligikaudu 9%� Käibe 
ja kasumi vähenemine olid seejuures tegevusalade 
vaates küllaltki laiapõhjaline� Vaid jaekaubandusel 
ja kinnisvarasektoril on läinud mõnevõrra paremini 
(vt joonis 2�1�1)�

Põhivarainvesteeringud jätkasid vähenemist ka 
2015� aastal� Aasta esimese kolme kvartali jook-
sul kahanesid investeeringud eelneva aasta sama 
perioodiga võrreldes jooksevhindades ligikaudu 
7%� Suurte tegevusalade hulgas kasvasid inves-
teeringud vaid kaubanduses ja kinnisvarasektoris� 
Tööstusettevõtted investeerisid ligikaudu sama 
palju kui aasta varem (vt joonis 2�1�2)�

Ettevõtete varud on märgatavalt suurenenud� 
Kuigi varude kasv 2015� aastal mõnevõrra aeglus-
tus, oli see väikest majandusaktiivsust ja ettevõ-
tete teisi majandusnäitajaid arvesse võttes endi-
selt üsna kiire� Müügiks ostetud kaupade varud 
on suurenenud enim jaekaubandus- ja kinnisva-
raettevõtetes, aga mõnevõrra vähem ka mõnel 
teisel tegevusalal (vt joonis 2�1�3)� Tööstuses 
kasvasid varud eelkõige 2014� aasta teisel poolel 
ja 2015� aasta alguses, aasta teisel poolel kasv 
rauges� Varude kasv ja nende suurem osakaal 
ettevõtete käibes tähendab, et ettevõtted on 
vajanud varude rahastamiseks ka varasemast 
rohkem lühiajalist laenu2�

2 Loe varude rahastamisest täpsemalt alapeatükis 2�3 ja 2�4�

Joonis 2.1.1. Kasumi (tegevuse ülejääk ja 
segatulu) aastakasv tegevusalade kaupa
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Joonis 2.1.2. Ettevõtete põhivara-
investeeringud ja varud
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2.2. Ettevõtete ligipääs rahastamisele

Tagasihoidliku investeerimisaktiivsuse tõttu on  
ettevõtete kapitalivajadus olnud väike� Inves-
teeringute vähesust ei ole aga üldiselt põhjustanud 
rahastamisprobleemid� Rahastamisprobleemide 
puudumisele viitavad nii dividendimaksete suh-
teliselt suur osakaal, kasvav hoiuste maht kui ka 
see, et rahastamist peavad probleemiks väike  
osa ettevõtetest�

Ettevõtete dividendimaksed ja nendelt makstav 
tulumaks on kolmel viimasel aastal kasvanud suh-
teliselt kiiresti� See näitab, et ettevõtetel on vabu 
vahendeid, mida ei ole praegu vaja investeeringute 
rahastamiseks (vt joonis 2�2�1)3� Rahaliste vahen-
dite väljavõtt ei ole aga vähendanud ettevõtlussek-
tori likviidseid finantsvarasid� Ettevõtete hoiuste 
mahu kasv on olnud endiselt suhteliselt kiire�  

3 Jaotatud kasumilt tasutud tulumaks suurenes 2015� aastal 
märkimisväärselt muu hulgas Swedbanki erakordselt makstud 
dividendide tõttu� Samal ajal otsustas aga riik võtta endale kuu-
luvatest ettevõtetest välja varasemast vähem dividende� Ilma 
nende teguriteta oleks 2015� aastal laekunud ettevõtete tulu-
maksu ligikaudu 60 miljoni euro võrra vähem ehk siiski palju 
rohkem kui 2014� aastal� 

Joonis 2.1.3. Ettevõtete varude aastakasv
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Joonis 2.2.1. Ettevõtete jaotatult kasumilt 
makstud juriidilise isiku tulumaks
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Joonis 2.2.2. Ettevõtete hoiuste maht
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2015� aastal suurenesid jälle ka välismaal hoita-
vad hoiused (vt joonis 2�2�2)� Ettevõtete sularaha 
ja hoiuste ning teiste likviidsete varade mahu kasv 
tähendab, et investeerimisaktiivsuse suurenemise 
korral on neil varasemast paremad võimalused 
rahastada investeeringuid ka ettevõttesisestest 
vahenditest�

Lisaks vähestele investeeringutele on vabad raha-
lised vahendid suurenenud viimastel aastatel ka 
väga madalate baasintressimäärade toel� Kuigi 
võlakohustused on vahepeal suurenenud, olid 
ettevõtete võlakohustustelt makstavad intressiku-
lud 2015� aastal hinnanguliselt ligikaudu 35 miljoni 
euro võrra väiksemad kui 2012� aastal ja 450 mil-
joni euro võrra väiksemad kui 2008� aastal� Kui eel-
dada, et kõikide ettevõtete laenude intressimäär 
tõuseks viimase kümne aasta 6 kuu EURIBORi 
keskmise määra (ligikaudu 1,8%) võrra, siis oleks 
praegused aastased intressikulud ligikaudu  
250 miljoni euro võrra suuremad4�

Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni koos-
töös valminud ettevõtete rahastamisvõimaluste 
uuringu5 kohaselt on Eesti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete6 ligipääs ettevõttevälisele 
rahastamisele olnud viimastel aastatel parem kui 
Euroopa Liidus keskmiselt (vt joonis 2�2�3)� Ühelt 
poolt on olukord Eestis soodsam seetõttu, et siin-
sete ettevõtete laenukoormus ja finantsvõimendus 
vähenes pärast majanduskriisi märgatavalt ning 
laenuvõtmise võime paranes� Lisaks on majan-
dusolukord olnud valdavalt suhteliselt hea� Teiselt 
poolt on ettevõttevälise rahastamise heale seisule 
aidanud ilmselt kaasa siinsete pankade kõrge kapi-
taliseeritus ja väikesed rahastamiskulud, mistõttu 
ei ole pankade laenupakkumine niivõrd piiratud�

Sama uuringu järgi oli ettevõtete ligipääs rahasta-
misele 2015� aastal ligikaudu samasugune kui paaril 

4 Kõikidest arvutustest on välja jäetud laenud Eesti ettevõtlus-
sektori sees, sest eelduste järgi ei mõjuta baasintressimäära 
muutus märgatavalt netointressikulusid�

5 Euroopa Keskpank� Survey on the Access to Finance 
of Enterprises in the euro area, April to September 2015� 
Detsember 2015

6 Eestis moodustavad need ettevõtted 99,8% kõigist ettevõtetest�

Joonis 2.2.3. Ettevõtete hinnang ettevõttevälise 
rahastamise kättesaadavusele
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Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring

Märkus. Skaalal tähistab 1, et kättesaadavus ei takista üldse äritegevust, 
ja 10, et takistab väga palju

Joonis 2.2.4. Tegurid, mis mõjutasid 2015. aastal 
ligipääsu ettevõttevälisele rahastamisele

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

üldine majandusväljavaade

ettevõtte kasvu ja kasumlikkuse 
väljavaade

riiklikud toetused ja garantiid

investorite valmisolek 
investeerida ettevõttesse

pankade valmisolek laenu anda

äripartnerite valmisolek pakkuda 
kaubanduskrediiti

ettevõtte krediidiajalugu

ettevõtte omakapital

Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring

Märkus. Protsent näitab paranemisele ja halvenemisele viidanud 
ettevõtete osakaalu vahet

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201512.en.pdf?2c146594df6fe424c7adb001e1306c73
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201512.en.pdf?2c146594df6fe424c7adb001e1306c73
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201512.en.pdf?2c146594df6fe424c7adb001e1306c73
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varasemal aastal� Ligipääsu rahastamisele toetab 
endiselt bilansside ja krediidiajaloo paranemine� 
Eesti ettevõtete usaldusväärsus on ilmselt äripartne-
rite silmis suurenenud ning kaubanduskrediit on jär-
jest kättesaadavam� Lisaks on pankade valmisolek 
ettevõtetele laenu anda veidi kasvanud� Ettevõtjate 
hinnangul on nende ligipääsu ettevõttevälisele 
rahastamisele raskendanud teist aastat järjest nii 
majanduse kui ka selle tõttu nende endi ettevõtte 
kasvuootuse halvenemine (vt joonis 2�2�4)�

Ettevõtjate hinnang kodumaisele pangalaenukesk-
konnale pole üldiselt tegevusalade vaates viimase 
paari aasta jooksul märkimisväärselt muutunud� 
Kinnisvaraettevõtete ligipääs pangalaenudele 
paranes viimastel aastatel tuntavalt, kuid alates 
2015� aasta kolmandast kvartalist on laenukesk-
kond muutunud nende jaoks märgatavalt piirava-
maks (vt joonis 2�2�5)� Nii eluaseme- kui ka äri-
kinnisvara ettevõtete müümata kinnisvara hulk on 
suurenenud ning arendajate ring laienenud� Lisaks 
oli pankade hinnangul kuni 2014� aasta lõpuni 
enne uute hoonete ehitusega alustamist enamik 
pinnast rendilepingutega kaetud, aga enam mitte� 
See kõik on muutnud pangad kinnisvaraettevõtete 
rahastamisel mõnevõrra ettevaatlikumaks7�

Ettevaates jääb ligipääs rahastamisele ettevõtjate hin-
nangul ligikaudu samasuguseks kui praegu� Peamine 
risk on endiselt üldise majanduskeskkonna ja ette-
võtete kasvuväljavaate võimalik halvenemine, mis- 
tõttu võivad omakorda halveneda pankade, investo-
rite ja äripartnerite valmisolek ettevõtteid rahastada�

Euroopa Liidu keskmisega võrreldes näevad Eesti 
ettevõtted edaspidi suurema probleemina taga-
tise ja garantii olemasolu nõuet (vt joonis 2�2�6)� 
Tagatise ja garantii puudumine on muu hulgas suh-
teliselt olulisem põhjus, miks ei olda seni taotle-
tud pangalaenu� Üks tõhusamaid riigi meetmeid 
ettevõtetele on seni olnud laenudele lisagarantiide 
pakkumine sihtasutuse KredEx kaudu8�

7 Loe täpsemalt taustinfo 2 kinnisvaraettevõtete rahastamise kohta�

8 Loe täpsemalt Majanduse Rahastamise Ülevaate 2015 lisatee-
mat riiklike toetuste kohta ettevõtete rahastamise toetamiseks�

Joonis 2.2.5. Ettevõtjate hinnang 
laenukeskkonnale
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Allikas: konjunktuuriinstituut

Märkus. Protsent näitab paranemisele ja halvenemisele viidanud 
ettevõtjate osakaalu vahet

Joonis 2.2.6. Tegurid, mis takistavad lähiaastatel 
enim ettevõttevälist rahastamist
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Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring

Märkus. Protsent näitab paranemisele ja halvenemisele viidanud 
ettevõtete osakaalu vahet

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2015/majanduse-rahastamise-ulevaade-veebruar-2015
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2.3. Ettevõtete võlakohustused, 
võlakoormus ja finantsvõimendus

Kooskõlas investeeringute ja ettevõttevälise rahas-
tamise vajaduse vähenemisega on ettevõtete võla-
kohustuste kasv aeglustunud (vt joonis 2�3�1)� 
Võlakohustused suurenesid 2015� aasta kolmanda 
kvartali lõpus aasta võrdluses ligikaudu 2%9� 
Võlakohustuste kasvu on vedanud jaekaubandus, 
kus on suurenenud nii kodumaised kui ka välismai-
sed kohustused, ning tööstussektor, kus on suure-
nenud eelkõige kodumaine laenamine� Kinnisvara- 
ja energeetikaettevõtete võlakohustuste maht ei 
ole eriti muutunud ning veonduse ja laonduse oma 
on märkimisväärselt vähenenud�

Kui pikaajaliste võlakohustuste maht 2015� aas-
tal suurel määral ei muutunud, siis lühiajaliste 
kohustuste oma jätkas seevastu tõenäoliselt 
varude kasvu tõttu suurenemist (vt joonis 2�3�2)� 
Pikaajalised kohustused kasvasid 2015� aasta 

9 Aastakasv aeglustus osaliselt ka 2014� aasta lõpus toimunud 
tegevusalade täpsustamise tõttu, millega liikusid mõned ette-
võtted mittefinantsettevõtete hulgast finantsettevõtete hulka� 
Ilma selleta oleks aastakasv olnud hinnanguliselt ligikaudu 4%�

Joonis 2.3.1. Ettevõtete võlakohustuste aastakasv

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III kv 
2015

võlakirjad 

välismaalt laenamine 

laenud Eesti finantssektorist 

muud kodumaised laenud

kokku 

Allikas: Eesti Pank

Joonis 2.3.2. Ettevõtete võlakohustuste aastakasv
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Joonis 2.3.3. Ettevõtete võlakoormus (4 kvartali 
libisev keskmine)
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Allikad: Eesti Pank, statistikaamet
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Tabel 2.3.1. Eesti ettevõtete võlakohustuste struktuur
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III kv 2015

Kodumaised pangalaenud ja liising 55% 58% 53% 48% 48% 50% 49% 50%

Muud kodumaised laenud 22% 15% 15% 18% 14% 13% 15% 13%

Kodumaised võlakirjad 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 2%

Välismaised laenud 19% 22% 27% 28% 30% 28% 27% 28%

Välismaised võlakirjad 3% 3% 3% 4% 6% 6% 7% 7%

Allikas: Eesti Pank

esimese kolme kvartaliga ligikaudu 150 miljoni 
euro võrra ja lühiajalised 300 miljonit euro võrra� 
Lühiajaliste kohustuste puhul on suurenenud nii 
kodumaistest pankadest võetud laenud kui ka 
välismaalt laenatud vahendid� Lühiajalised kohus-
tused on seejuures kasvanud eelkõige sektorites, 
kus on kasvanud ka varud: jaekaubandus, tööstus 
ning info ja side10�

Ettevõtete võlakohustuste struktuur on viima-
sel paaril aastal olnud suhteliselt muutumatu� 
Kodumaisest pangandussektorist võetud laenud 
ja liisingud on endiselt ligikaudu pool kõigist võla-
kohustustest� Välismaised laenud ja võlakirjad 
moodustavad kokku ligikaudu 35%, laenud Eesti 
ettevõtete vahel 13% ja kodumaised võlakirjad 2% 
kõigist võlakohustustest (vt tabel 2�3�1)�

Ettevõtete võlakoormus suhtena ettevõtlussektori 
lisandväärtusesse või SKPsse on olnud suhteliselt 
muutumatu� Võlakoormus moodustas 2015� aasta 
kolmanda kvartali lõpus SKP suhtes ligikaudu 
88%� Kuna ettevõtete kasum on aga kahanenud, 
on neil varasematest aastatest veidi keerulisem 
maksta laenu tagasi� Võlakoormus on kasvanud 
eelkõige energeetika- ja kaubandusettevõtete 
seas� Energeetika tegevusala võlakohustused on 
seejuures suurenenud alates 2009� aastast kolm 
korda ja võlakoormus kaks korda (vt joonis 2�3�3)�

Ettevõtete finantsvõimendus jätkas 2015� aastal 
mõõdukat kasvu� Kahanenud kasumite ja suu-
renenud dividendimaksete tõttu on ettevõtete 
reinvesteeritud tulu ja omakapital vähenenud� 
Kuna võlakohustused on jätkanud väikest kasvu, 

10 Kinnisvarasektoris on samuti varud kasvanud, kuid see 
seostub eelkõige pikaajalise rahastamise suurenemisega�

on võlakohustuste ja omakapitali suhtarv alates  
2014� aasta algusest tõusnud, kerkides 2015� aasta 
kolmanda kvartali lõpus ligikaudu 55%ni (vt joo- 
nis 2�3�4)� Euroopa Liidus on sama näitaja langenud 
veidi alla 70%, seega on Eesti ettevõtete finantsvõi-
mendus endiselt väiksem kui Euroopa Liidus kesk-
miselt� Lähiriikide, näiteks Rootsi ja Leedu ettevõ-
tete finantsvõimendus on aga kahanenud veelgi 
väiksemaks kui Eesti ettevõtete oma�

2.4. Kodumaine laenamine

Väike majanduskasv ja investeerimisaktiivsus 
kajastub ka suhteliselt mõõdukas nõudluses kodu-
maiste pankade laenude ja liisingute järele� Uute 

Joonis 2.3.4. Ettevõtete võlg ja omakapital
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laenude ja liisingute käive kasvas 2015� aastal ligi-
kaudu 4%� Nii uute lühiajaliste kui ka pikaajaliste 
laenude käive suurenes seejuures ligikaudu sama 
palju� Lühiajaliste laenude kasv oli kiirem eelkõige 
aasta esimesel poolel ja pikaajaliste laenude oma 
aasta teisel poolel (vt joonis 2�4�1)11� Suhteliselt 
tagasihoidlikule laenunõudlusele viitab ka võetud 
laenude arv, mis vastupidi viimastele aastatele 
2015� aastal enam ei suurenenud�

Lühiajaliste laenude puhul on kasvanud eelkõige 
faktooring ning kaupade ja toodete soetamiseks 
võetud laenud� Pikaajaliste laenude hulgas on endi-
selt suurenenud nii tööstus- kui ka kaubanduset-
tevõtete võetud laenud tegevuse laiendamiseks� 
Kinnisvara- ja kaubandusettevõtted on võtnud veel 
lisaks laenu ka kinnisvara soetamiseks�

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete laenu-
nõudlus ja ligipääs pangalaenudele oli 2015� aastal 
tõenäoliselt suhteliselt sarnane kui eelneval aastal� 
Sellele viitab see, et väiksemate laenude osakaal ei 
ole muutunud (vt joonis 2�4�2)� Väikeste ja suurte 
laenude intressimäärade vahe on samuti suhteli-
selt sama ja viimase aastakümne võrdluses väike�

Ettevõtete laenujääk kasvas 2015� aastal ligikaudu 
5%� Kasvu vedasid peamiselt kaubandus- ja töös-
tusettevõtete võetud lühi- ja pikaajaliste laenud� 
Kinnisvara- ja taristuettevõtete laenujääk kasvas 
samuti� Põllumajandusettevõtete laenujäägi kasv 
oli pärast majanduskriisi pidevalt suurenenud, 
kuid 2015� aastal see peatus (vt joonis 2�4�3)� 
Ettevaates jääb laenukasv samuti mõõdukaks� 
Eesti Panga detsembriprognoosi järgi suureneb 
ettevõtete laenuportfell lähiaastatel ligikaudu 5% 
ehk umbes sama palju kui nominaalne SKP�

11 1� detsembril 2014 jõustus käibemaksuseaduse muuda-
tus, millega piirati käibemaksu mahaarvamist ettevõtetele, kes 
ei osta sõiduautot vaid tööalaseks tarbeks� Ettevõtete ostetud 
sõiduautode arv muudatuse tagajärjel vähenes ja eraisikute 
sõidukite arv suurenes� Selle muudatuseta oleks ettevõtete pi-
kaajaliste laenude ja liisingute käive kasvanud hinnanguliselt li-
gikaudu 1% võrra kiiremini�

Joonis 2.4.1. Uued pika- ja lühiajalised laenud
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Allikas: Eesti Pank

Joonis 2.4.2. Ettevõtete pikaajaliste laenude 
käive laenu suuruse järgi
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2.5. Otsesed välisinvesteeringud 
Eesti reaalsektori ettevõtetesse

Otsesed välisinvesteeringud Eesti reaalsektori 
ettevõtetesse 2015� aasta esimese kolme kvartali 
jooksul aasta võrdluses küll suurenesid, ligikaudu 
kaks korda, kuid 2014� aastal oli neid investeerin-
guid väga vähe12� Välisinvesteeringud on viimastel 
aastatel siiski valdavalt märkimisväärselt kahane-
nud (vt joonis 2�5�1)� Otseinvesteeringud on vähe-
nenud ka teistes Balti riikides�

Otseste välisinvesteeringute struktuuri ja muutusi 
on viimastel aastatel mõjutanud mitmed tegurid� 
Esiteks on teiste ettevõtetega sarnaselt suurenda-
nud dividendimakseid ka välisomanduses olevad 
ettevõtted� Kuna samal ajal on kasumid kahane-
nud, on seega reinvesteeritud tulu vähenenud13� 
Suurenenud dividendimaksed kajastavad tõenäo-

12 Vaadeldud on vaid mittefinantssektori ettevõtteid� Koos fi-
nantssektoriga olid otsesed välisinvesteeringud 2015� aasta 
esimeses kolmes kvartalis väiksemad kui aasta varem�

13 Otseinvesteeringud jagunevad kolmeks: otseinvesteeringud 
aktsia- või osakapitali, reinvesteeritud tulu ning muu otseinves-
teeringukapital (peamiselt laenud ja kaubanduskrediit)�

Joonis 2.4.3. Laenujäägi aastakasv 2015. aastal
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Allikas: Eesti Pank

Joonis 2.5.1. Reaalsektori ettevõtetesse tehtud 
välismaiste otseinvesteeringute maht ja struktuur
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Joonis 2.5.2. Välismaiste otseinvesteeringute 
tulukus
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liselt seda, et siinsed välisomandis olevad ettevõt-
ted on hästi kapitaliseeritud ja praeguse väikese 
investeerimisaktiivsuse juures on omanikel jõud-
nud kätte sobiv aeg võtta välja omanikutulu� Lisaks 
võib olla dividendimaksete suurenemist mõjutanud 
see, et Eestisse tehtud investeeringute tulukus on 
viimastel aastatel suhteliselt kiiresti vähenenud (vt 
joonis 2�5�2)�

Teiseks on ilmselt siinsete ettevõtete suhteliselt 
kõrge kapitaliseerituse, väikese investeerimisak-
tiivsuse ja kahanenud tulukuse tõttu vähenenud 
ka aktsiakapitali investeeringud� Aktsiakapitali 
vähendamine ja müük residentidele on viimas-
tel aastatel olnud isegi suurem kui n-ö uued 
aktsiakapitali investeeringud� Kolmandaks on 
välisomandis olevad ettevõtted laenanud vara-
semast veelgi enam vahendeid emaettevõtetele� 
Netona mõõdetav muu otseinvesteeringu kapital 
on seetõttu olnud negatiivne� See suundumus aga  
2015� aastal muutus, sest välisomanikud andsid 
mõnda jaekaubandusettevõttesse varasemast 
enam suuri laene� Neljandaks on otseinvesteerin-
guid mõjutanud varasemast enam mõni üksik väga 
suur tehing� Otseinvesteeringute arv on üldiselt 
kahanenud vähem kui kogumaht ehk keskmine 
otseinvesteeringu summa on vähenenud�

Tegevusalade vaates on väga suur osa otseinves-
teeringutest läinud viimastel aastatel jaekauban-
dusse� Teiste tegevusalade puhul on otseinvestee-
ringud jäänud väga väikeseks (vt joonis 2�5�3)�

Joonis 2.5.3. Välismaiste otseinvesteeringute 
struktuur tegevusalade kaupa
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Allikas: Eesti Pank

Taustinfo 1. Kahanenud kasumi ja kasumlikkuse mõju ettevõtete rahastamisele

Aeglustunud majanduskasvu ja suhteliselt kiire tööjõukulude kasvu tõttu on Eesti ettevõtete kasum 
viimasel paaril aastal vähenenud, nii koguväärtuses kui ka osakaaluna ettevõtete lisandväärtuses� 
Sellist suundumust on näha enamiku suurte tegevusalade ettevõtete seas14� Kasumi osakaal ette-
võtete toodangus, loodud lisandväärtuses ja ettevõtete omakapitalis on kahanenud ning need osa-
kaalud olid viimase 15 aasta jooksul veel väiksemad vaid majanduskriisi ajal�

Eesti ettevõtete kasumlikkus on endiselt mõnevõrra parem kui Euroopa Liidus keskmiselt� Kasumite 
osakaal on eelkõige suurem loodud lisandväärtuse ja toodangu suhtes� Eesti ettevõtete omakapital 
kasvas pärast majanduskriisi väga kiiresti ning omakapitali osakaal kohustustes on veidi suurem 
kui Euroopa Liidus keskmiselt� Omakapitali tootlikkuse vahe Eesti ja Euroopa ettevõtete vahel on 
seetõttu mõnevõrra väiksem (vt joonis T1�1)�

14 Loe täpsemalt alapeatükis 2�1, kuidas majanduskeskkond ja investeerimisaktiivsus mõjutavad ettevõtete 
rahastamisvajadust�
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Kuigi kasumlikkus on osaliselt vähenenud 
majandustsükli ja probleemide tõttu mõne tege-
vusala sees, on seda tõenäoliselt mõjutanud 
ka pikaajalised tegurid� Koos riigi rikkuse kas-
vuga väheneb üldjuhul ettevõtete kasumi osa-
kaal nende loodud lisandväärtuses: rikkamates 
riikides on kasumi osakaal valdavalt väiksem kui 
vaesemates riikides (vt joonis T1�2)� Väiksemat 
kasumite osakaalu saab aga suuresti seostada 
ka aeglasema majanduskasvuga�

Ettevõtete rahastamise seisukohast on 
nende kasumi suurus ja kasumlikkus oluli-
sed mitmel põhjusel� Esiteks määrab kasum 
suuresti selle, kui palju on ettevõttel sisemisi 
tulusid, millega rahastada investeeringuid� 
Konjunktuuriinstituudi tööstussektori investee-
ringute uuringu järgi pole vähenenud kasumid 
seni veel ettevõtete investeeringuid märkimis-
väärselt negatiivselt mõjutanud (vt joonis T1�3)�

Joonis T1.1. Ettevõtete kasumlikkus
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Allikas: Eurostat

Joonis T1.2. Ettevõtete kasumlikkus ja SKP 
elaniku kohta Euroopa  Liidu riikides 2014. aastal
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Joonis T1.3. Ettevõtete kasum ja finantsolukord 
kui jooksva aasta investeeringuid mõjutav tegur
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Kui ettevõtete investeerimisaktiivsus on väike 
tagasihoidliku nõudluse ning ebakindluse tõttu, 
siis ei pruugi väiksemal kasumil ehk väikse-
mal säästul olla tõepoolest suur roll, sest sel-
lest piisab praeguste investeeringute rahasta-
miseks� Kui ettevõtete investeerimisvajadus ja 
-aktiivsus peaks aga suurenema, siis võivad 
kahanenud kasumi tõttu olla investeerimisvõi-
malused varasemast enam piiratud: ettevõte-
tel on vähem jooksvaid siseseid tulusid, millest 
investeeringuid rahastada� Kahanenud kasum-
likkuse juures vajaks seega ettevõtted investee-
ringute suurendamiseks varasemast enam ette-
võttevälist kapitali (vt joonis T1�4)�

Teiseks mõjutab ettevõtte kasumi teenimise 
võime ja kasumlikkus tema laenuteenindamise 
võimet ning seega ka laenude kättesaadavust� 
Suurte pankade hinnangul on ettevõtete kasum 
ja finantsolukord ning seega ka laenuteeninda-
mise võime hea� Sellele viitab muu hulgas uute 
viivislaenude väike maht� Euroopa Keskpanga 
rahastamisvõimaluste uuringu põhjal pole ettevõtjate hinnangul pankade soov neile raha laenata 
seni vähenenud, vaid pigem suurenenud� Sama uuringu põhjal on aga ettevõtjad mures, et kehvem 
kasumi ja kasumlikkuse väljavaade võib hakata lähiajal piirama nende ligipääsu ettevõttevälisele 
rahastamisele15�

Kolmandaks on kasumlikkus ja kasumi teenimise võime tulevikus oluline teiste investorite, sh välis-
investorite ligimeelitamiseks� Euroopa Keskpanga uuringu järgi pole ettevõtjate hinnangul inves-
teerijate soov nende ettevõttesse investeerida eriti muutunud� Enamikul ettevõtetel on seda siiski 
ilmselt keeruline hinnata� Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringute tulukus on viimastel aastatel 
suhteliselt kiiresti kahanenud� Kuna vähenenud on nii uued aktsiakapitali investeeringud kui ka 
kõik välisinvesteeringud16, võib kahanenud kasumlikkus olla juba investorite huvi mõnel määral 
mõjutanud�

Praeguses väikese investeerimisaktiivsuse ja kapitalinõudluse keskkonnas pole vähenenud kasum 
ja kasumlikkus avaldanud märkimisväärset negatiivset mõju ettevõtete rahastamisele� Sellest hooli-
mata on oht, et tulevikus võib see hakata piirama nii ettevõtete kui ka nende investeeringute kasvu�

15 Loe ettevõtete ligipääsu kohta rahastamisele täpsemalt alapeatükis 2�2�

16 Loe täpsemalt otseste välisinvesteeringute kohta Eesti ettevõtetesse alapeatükis 2�5�

Joonis T1.4. Ettevõtete kasum, kapitali koguma-
hutus ja ettevõtete rahastamisvajadus
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Taustinfo 2. Kinnisvaraettevõtete 
rahastamine

Kinnisvaraarenduse maht on ehituslubade järgi 
viimastel aastatel suurenenud ning taastunud 
pärast kriisi tekkinud madalseisust (vt joonis 
T2�1)� Pankade väljastatud laenude jääk kinnis-
varaettevõtetele pole aga samal ajal eriti kas-
vanud ning nende laenude osakaal pankade 
kogufinantseerimises on viimase kuue aasta 
jooksul olnud üsna samasugune (vt joonis T2�2)� 
Kuigi tänu heale kasumlikkusele on ettevõtetel 
võimalik rahastada oma tegevust ka sisemistest 
ressurssidest, on kinnisvaraettevõtted hakanud 
end ilmselt varasemast suuremas osas rahas-
tama pangandussektorivälistest vahenditest�

Statistikaameti andmetel oli kinnisvaraettevõ-
tete varade maht aastatel 2010–2012 suhte-
liselt muutumatu (vt joonis T2�3)� 2013� aastal 
varade maht suurenes ning seda rahastati pea-
miselt võlakohustuste suurendamise kaudu, mis 

Joonis T2.1. Aasta jooksul väljastatud 
ehituslubade maht
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Joonis T2.2. Ettevõtete pangalaenude ja 
liisingu jääk
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Joonis T2.3. Kinnisvaraettevõtete kohustused 
ja omakapital

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2007 2009 2011 2013

m
ld

 e
ur

ot

omakapital (vasak telg) 

võlakohustused (vasak telg) 

muud kohustused (vasak telg) 

võlg suhtena omakapitali (parem telg) 

Allikas: statistikaamet



Majanduse  
Rahastamise Ülevaade 
Veebruar 2016

20

tõi kaasa finantsvõimenduse märgatava kasvu� 
Suurima osa võlakohustustest moodustavad 
kodumaistelt pankadelt võetud laenud ja liisin-
gud, kuid 2013� aastal suurendati võlakohustusi 
põhiliselt teistelt kodumaistelt võlausaldajatelt 
kaasatud laenudega (vt joonis T2�4)�17 Teistelt 
kodumaistelt võlausaldajatelt kaasatud lae-
nude osakaal suurenes seeõttu aasta lõpuks 
46%ni võlakohustustest ning kodumaistelt pan-
kadelt kaasatud ressursi osatähtsus kahanes 
41%ni� Välisfinantseerimise osakaal võlakohus-
tustes on suhteliselt väike (12%) ega ole alates  
2010� aastast eriti muutunud�

Välisfinantseerimise rolli ei saa aga hinnata 
üksnes võlakohustuste põhjal� Kinnisvara aren-
damiseks luuakse tihti eraldi ettevõte ning 
väliskapital võidakse investeerida selle ette-
võtte omakapitali kaudu� Väliskapitali osakaal 
kinnisvaraettevõtete omakapitalis on alates  
2010� aastast suurenenud, 2013� aasta lõpuks 
20%ni (vt joonis T2�5)� 2015� aastal välisresi-
dentidele kuuluva omakapitali maht suurenes�

Kinnisvaraettevõtetele väljastatud pangalaenude 
portfellis oli 2015� aasta lõpus suurima osakaa-
luga laenud, mis on antud kaubanduspindade 
rahastamiseks� Need laenud moodustavad 
peaaegu kolmandiku kinnisvara finantseerimise 
eesmärgil väljastatud laenudest� Kontoripindade 
rahastamiseks on antud ligikaudu neljandik 
laenudest� Eluasemearenduseks ning lao- ja 
tootmispindade finantseerimiseks on pangad 
andnud laene ligikaudu 10% ulatuses ärikinnis-
vara laenudest�

Eri tüüpi kinnisvaraarenduse rahastamise struk-
tuur on erinev�18 Eluasemearenduses dominee-
rivad suured ettevõtted, kes tegelevad nii kinnis-

17 Kuna maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimisposit-
siooni metoodika muutus, ei saa üheselt võrrelda võlako-
hustuste struktuuri aastatel 2010–2012 ja 2013–2015�

18 Kaks järgnevat lõiku põhinevad turuosalistelt saadud 
infol�

Joonis T2.4. Kinnisvaraettevõtete võlakohustused
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Joonis T2.5. Kinnisvaraettevõtete omakapital
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varaarenduse kui ka ehitusega� Neil on endal piisavalt likviidseid vahendeid ja nad ei vaja üldjuhul 
lisarahastamist� Väiksed arendajad kasutavad kohalikke pankasid� Eluasemearenduse laenutu-
rul tegutsevad mõned üksikud pangad� Kuna müügis olevate uute korterite arv on suurenenud, 
muutus pankade suhtumine eluasemearendusse 2015� aasta teisel poolel konservatiivsemaks ja 
nad vähendasid selle sektori ettevõtetele uute laenude andmist� Kinnisvaraettevõtetele pakuvad 
aga laenu ka ehitusettevõtted ise, et kindlustada omale tööd�

Muu ärikinnisvara finantseerimiseks on suurte mahtude tõttu vaja enamasti kaasata pankasid� 
Suured pangad on jäänud nii kaubanduskeskuste kui ka büroohoonete arenduse rahastamisel 
suhteliselt konservatiivseks: üldjuhul nõutakse 30% omafinantseeringut ning rahastatakse üksnes 
projekte, kus on valdav osa rajatavatest pindadest kaetud rendi eellepingutega� Kaubandus- ja 
büroopindadesse ning mõningal määral laopindadesse investeerivad ka nii kodumaise päritoluga 
kui ka välismaised kinnisvarafondid, kes kaasavad samuti pangalaene� Kuigi turuosaliste hinnangul 
on välisinvestorite huvi Eesti kinnisvarasse investeerimise vastu madalate intressimäärade juures 
suurenenud, on mitmed fondid asunud ka tehtud investeeringuid müüma�

Kokkuvõtteks

Kinnisvaraettevõtted rahastavad end põhiliselt kodumaiste pankade ja teiste kodumaiste ettevõtete 
kaudu ning vähesemal määral ka väliskapitaliga� Kodumaiste pankade kaudu saadud ressursi osa-
kaal on viimastel aastatel vähenenud ning mitteresidentidelt ja teistelt kodumaistelt võlausaldajatelt 
saadud vahendite roll suurenenud� Teistelt Eesti ettevõtetelt saadud laenude suurem osatähtsus 
kinnisvaraettevõtete rahastamises viitab sellele, et varasemast suurem osa teiste tegevusalade 
ettevõtete varadest on seotud kinnisvaraettevõtetega� Nende ettevõtete finantsseis sõltub seetõttu 
varasemast rohkem kinnisvaraettevõtete käekäigust� Suurte pankade küllaltki konservatiivne suh-
tumine ärikinnisvara finantseerimisse võib kaasa tuua selle, et kinnisvaraettevõtete rahastamine 
toetub edaspidi varasemast enam väliskapitalile ja laenamisele ettevõtete vahel�
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3. MAJAPIDAMISTE 
RAHASTAMINE

3.1. Majapidamiste majanduslik olukord

Hoogne sissetulekute kasv on toetanud majapida-
miste tarbimist� Nii keskmine brutokuupalk kui ka 
jaemüük kasvasid 2015� aasta kolmandas kvarta-
lis aasta võrdluses enam kui 6% (vt joonis 3�1�1)�  
Peale selle suurenesid 2015� aastal pensionid, ligi-
kaudu 6%, ja tööpuudus vähenes� Lisaks sisse-
tulekute kasvule on majapidamiste tarbimist soo-
sinud tarbijakorvi odavnemine: tarbijahinnad lan-
gesid detsembris aastaga 0,9%� Tänavu aga tar-
bijakorv prognoosi järgi veidi kallineb, veebruaris 
tõusid ka kütuse- ja alkoholiaktsiisimäär�

2016� aastal suureneb keskmine vanaduspension 
(5,5%), aasta alguses tõusis miinimumpalk (10%) ja 
kasvasid muud sotsiaaltoetused (lapse- ja toimetule-
kutoetus)� Tänu maksuvaba tulu suurenemisele vähe-
neb maksukoormus� Kõik need muudatused toeta-
vad kasutatava tulu kasvu� Palgatõus 2016� aastal 
pisut aeglustub ja tööpuudus jääb väikeseks�

Senise sissetulekute kasvu ja hinnalanguse toel 
suurenes 2015� aastal nende elanike osakaal, 
kellel jääb pärast esmavajaduskulude ja laenu-
maksete tasumist raha üle, 58%ni� See osakaal 
on ligikaudu sama suur, kui oli enne majandus-
kriisi (vt joonis 3�1�2)� Lisaks näitavad TNS Emori 
küsitluse tulemused, et ülejäävat raha on ena-
masti (24% vastanutest) vahemikus 51–250 eurot� 
Esmavajaduste kuludest ülejääv raha on võimal-
danud koguda rohkem sääste: sääste omavate 
perede osakaal on kasvanud 60%ni, sama suu-
reks, kui oli enne majanduskriisi� Laenu võtnud 
perede seas on seejuures sääste omavate perede 
osakaal suurem (66%)�

Seni soodsana püsinud tarbijate kindlustunne 
hakkas 2015� aasta teisel poolel halvenema, eel-
kõige seetõttu, et suurenes kartus tööturu arengu 
pärast� Kindlustunne vähenes enim kõige mada-
lama palgaga elanike seas, kes on tööturu muu-
tuste suhtes kõige tundlikumad�

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

Joonis 3.1.2. Leibkondade raha ülejääk pärast 
esmavajadusi ja laenumakseid
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Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring
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3.2. Majapidamiste finantskäitumine

Majapidamiste finantskäitumine 2015� aastal eriti 
ei muutunud� Kogutud säästude toel suurenes 
hoiuste ja sularaha maht keskmiselt 9% (vt joo-
nis 3�2�1)� Hoiuste suuruse järgi kasvasid kõige kii-
remini keskmisest suuremad, üle 13 000eurosed 
hoiused, ligikaudu 12%�

Madalate intressimäärade tõttu on tähtajalised 
pangahoiused muutunud järjest vähem atraktiiv-
seks: TNS Emori andmetel kasutasid 2015� aastal 
sellist hoiust 20% leibkondadest (aasta varem 
26%)� Tähtajalised hoiused moodustavad ligi-
kaudu 30% kõigist hoiustest� Enamik säästudest 
kogutakse üleöö- ja nõudmiseni hoiustele, mille 
maht suurenes 2015� aasta teisel poolel 17% (vt 
joonis 3�2�2)� Aktsiate ja muude osakute maht on 
mõnevõrra vähenenud, kuid TNS Emori leibkon-
dade küsitluse andmetel on hakanud taas veidi 
suurenema huvi vabatahtliku pensionikindlustuse 
vastu� Kindlustustehnilised eraldised, mis koosne-
vad peamiselt teise pensionisamba varadest, suu-
renesid 2015� aastal 10%, peamiselt tänu uutele 
sissemaksetele�

Eesti majapidamiste likviidsete säästude (sula-
raha, hoiused, väärtpaberid ja noteeritud aktsiad) 
mahu erinevus euroala keskmisega võrreldes on 
veidi kahanenud� Eesti majapidamiste säästude 
suhe SKPsse on teiste euroala riikidega võrreldes 
siiski endiselt väike (vt joonis 3�2�3)� Majapidamiste 
netofinantsvarad olid 2015� aastal umbes sama 
suured kui aasta varem, kuna koos sissetule-
kute kasvuga on suurenenud ka majapidamiste 
laenukohustused�

Majapidamiste laenude kasvu veab eelkõige elu-
asemelaenude kasv, mis on mõnevõrra kiirenenud� 
Eluasemelaenude portfell suurenes 2015� aastal 
4% (vt joonis 3�2�4)� Kui võrrelda eluasemelaenude 
annuiteetmaksete praeguseid madalaid intressi-
määrasid viimase kümne aasta keskmise intres-
simääraga (3,4%), siis maksavad majapidamised 
praegu intressi igal kuul ligikaudu 40% vähem� 
Madalate intressimäärade korral on aga annuiteedi 

Joonis 3.2.1. Majapidamiste finantsvarad ja 
kohustused
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Allikas: Eesti Pank

Joonis 3.2.2. Majapidamiste hoiuste maht
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põhimakse osa suurem ja majapidamiste igakuine 
laenumakse kokku 11% väiksem�

Eluasemelaenude jääk kerkis 2015� aastal üle  
6,2 miljardi euro� Eluasemelaenude käive suh-
tena elamukinnisvara tehingute kogumahtu oluli-
sel määral ei muutunud ja püsis 2015� aastal 63% 
juures (vt joonis 3�2�5)� Eluasemelaenude jäägi 
kasvu on toetanud nii kinnisvaratehingute arvu suu-
renemine kui ka kinnisvara kallinemine� Korterite 
keskmine ruutmeetrihind tõusis 2015� aasta viima-
ses kvartalis Tallinnas 4% ja mujal Eestis 8%�

Hoolimata hinnatõusust pole elamukinnisvara tas-
kukohasus eriti halvenenud, kuna palgatõus on 
olnud kiire (vt joonis 3�2�6)� Madalate intressimää-
rade ja kinnisvara hinna tõusu tõttu on kinnisva-
raarendajad muutunud aktiivsemaks ning uute 
korterite pakkumine võib 2016� aastal suureneda 
veelgi�

Joonis 3.2.3. Majapidamiste finantssäästud
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Joonis 3.2.4. Eluasemelaenude jääk
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Joonis 3.2.5. Laenukäibe osakaal majapida-
miste tarbimises ja kinnisvaratehingute mahus
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Majapidamiste muud laenud

Majapidamiste tarbimislaenude struktuur oli  
2015� aastal suuresti samasugune kui aasta 
varem� Autoliisingut omavate majapidamiste osa-
kaal on aga suurenenud, 3 protsendipunkti võrra, 
12%ni� Autoliisingu jääk kasvas 2015� aastal ligi-
kaudu 14% ja tarbimislaenude kogujääk 5% (vt 
joonis 3�2�7)� Autoliisingu suurt kasvu mõjutas 

osaliselt käibemaksuseaduse muudatus, mis ei 
soosinud enam ostma sõidukeid ettevõtte nimele� 
Seadusemuudatuse mõjuta oleks autoliisingu 
jääk kasvanud ligikaudu 9%� Krediitkaardi- ja 
arvelduslaenude jääk on juba mõnda aega kaha-
nenud, keskmiselt 2% aastas, kuna majapida-
miste säästuvõime on paranenud ning laenamine  
pangandussektorivälistelt finantsvahendajatelt on 
suurenenud�

Joonis 3.2.7. Majapidamiste muude laenude jääk
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Allikas: Eesti Pank

Joonis 3.2.6. Kinnisvara taskukohasus
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Taustinfo 3. Eesti reaalsektori võlakoormus võrdluses teiste Euroopa riikidega

Ehkki võlakoormus on paljudes teistes riikides palju suurem kui Eestis, on vaid üksikute sama 
rikaste riikide võlakoormus olnud suurem kui Eesti oma� Lisaks kasvas võlakoormus Eestis kiiresti 
ajal, kui majanduskasv oli hoogne� Võib arvata, et rikkuse kasvuga kaasneb võlakoormuse suure-
nemine� Lihtsa regressioonanalüüsi põhjal võib aga väita, et neid näitajaid, mis on võlakoormusega 
tihedalt seotud ja mida oleks ka võimalik prognoosida, on vähe�

Käesolev lühike analüüs vaatleb Eesti majapidamiste ja mittefinantsettevõtete võlakoormust ning 
võrdleb reaalsektori võla taset ja muutusi teiste Euroopa riikidega19� Lisaks on uuritud, milline on 

19 Kasutatud on järgmiste riikide andmeid 1970� aasta esimesest kvartalist kuni 2012� aasta neljanda kvartalini: Austria, 
Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, 
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik� 
Luksemburg on jäetud välja, kuna see on finantskeskus�
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olnud võlakoormus teistes riikides, mis on sama 
rikkad kui Eesti�

Võla muutus aja jooksul ning eri 
majandusnäitajate suhtes

Euroopas on võlakoormus viimaste aastaküm-
netega märgatavalt kasvanud, kuid riigiti on 
varieeruvus väga suur� Joonisel T3�1 on toodud 
majapidamiste võlakoormus suhtena SKPsse� 
Iga täpp näitab ühe riigi võlakoormust ühes 
kvartalis� Eesti andmed on toodud kollaste ringi-
kestega� Selle joonise põhjal võib väita, et Eesti 
võlakoormus on olnud ja on ka praegu teiste 
riikidega võrreldes keskmiselt suur, nii majapi-
damiste kui ka mittefinantsettevõtete puhul (vt 
joonis T3�2)�

Kui Eesti võlakoormus suhestada aga riigi rikku-
sesse, siis paistab see välja suurena� Joonisel 
T3�3 ja T3�4 on vertikaalteljel toodud võlakoor-
mus viie aasta keskmisena ning horisontaalteljel 
on seekord toodud SKP elaniku kohta ostujõu 
pariteedi alusel, samuti viie aasta keskmisena� 
Nendelt joonistelt võib näha, et Eestiga võr-
reldes sama rikastes või vaesemates riikides 
on võlakoormus olnud väga harva nii suur kui 
Eestis, nii majapidamiste kui ka mittefinantset-
tevõtete puhul� Kuna viimastel aastatel on Eesti 
SKP kasvanud, aga võlakoormus mitte, on Eesti 
muutunud selles vaates teiste riikidega sarna-
semaks� Majapidamiste võla tase on kõrge eel-
kõige seetõttu, et eluasemelaenude osakaal on 
suur� Kuna nii majapidamiste kui ka ettevõtete 
võlakoormus on mõlemad küllaltki suured, on 
kogu reaalsektori võlakoormus suurem kui ena-
mikus teistes riikides�

Edasise lihtsa regressioonanalüüsi raames on 
kvantifitseeritud joonistelt aimatavad korrelat-
sioonid ning neile on lihtsalt lisatud kontrollmuu-
tujaid� Tabelis T3�1 on esimeses veerus esita-
tud juhuslike efektidega mudel majapidamiste  

Joonis T3.1. Majapidamiste võlg Euroopas 
ja Eestis
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Tabel T3.1. Regressioonitulemused majapidamiste ja mittefinantsettevõtete  
võlakoormuse kohta

Majapidamised
M1

Mittefinantsettevõtted
M2

Reaalne rahaturuintressimäär -0,085
(0,131)

-0,294
(0,290)

SKP tase elaniku kohta 62,684***
(8,125)

73,681***
(14,581)

Tööpuudus 1,169***
(0,341)

2,295**
(0,966)

Viimase aasta SKP keskmine kvartalikasv -2,667***
(0,643)

-4,774***
(1,225)

Tarbijahinnaindeksi volatiilsus 2,487***
(0,907)

3,285
(2,352)

Majanduslangus 0,079
(0,294)

0,331
(0,547)

Vaatluste arv 1409 1407

Riikide arv 24 24

Märkus� Sulgudes on robustsed standardvead� Statistilise olulisuse väärtused: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1�
Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank

Joonis T3.4. Mittefinantsettevõtete võlg 
Euroopas ja Eestis (5 aasta keskmine)
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Joonis T3.3. Majapidamiste võlg Euroopas ja 
Eestis (5 aasta keskmine)
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võlakoormuse kohta kvartaliandmete põhjal20� Hüpotees, et SKP tase ja võlakoormus on positiiv-
selt seotud, leidis üldjoontes kinnitust� Kui ühe riigi SKP on 10% suurem kui teise riigi oma, siis on 
oodatavalt selle riigi majapidamiste võlakoormus umbes 6,3 protsendipunkti võrra suurem kui teise 
riigi oma (vt tabelis mudel 1 veergu M1)� Mittefinantsettevõtete võlakoormus (veerg M2) on 10% 
rikkamas riigis umbes 7,4 protsendipunkti võrra suurem�

Kõrgem töötuse määr on seotud suurema võlakoormusega: 1 protsendipunkti võrra suurem töö-
puudus on seotud 1,2 protsendipunkti võrra suurema võlakoormusega� SKP keskmine kasv vii-
mase aasta jooksul on oodatavalt seotud negatiivselt� Seos reaalse rahaturuintressimäära ja võla-
koormuse vahel on negatiivne, kuid nii majanduslikult kui ka statistiliselt ebaoluline� Fiktiivsed aja-
muutujad vähendavad SKP taseme rolli majapidamiste laenude puhul kaks korda ning ettevõtete 
puhul jääb seosest alles vaid seitsmendik (tulemusi pole tabelis näidatud)� Tulemused on robust-
sed mitmetele muutustele, sh lühemate ajavahemike ja lisakontrollmuutujate suhtes� Kokkuvõttes 
võib öelda, et ehkki Eesti võlakoormus pole Euroopa riikide keskmisega võrreldes suur, on Eesti 
reaalsektori võlg suhteliselt madala SKP taseme juures küllaltki suur�

20 Fikseeritud efektidega mudelid andsid majanduslikus mõttes sarnaseid tulemusi ning Hausmani testi järgi võib kasutada 
juhuslike efektidega mudeleid, mis on efektiivsemad� Need mudelid on hinnatud ilma võlakoormuse viitajata, et säilitada in-
terpretatsiooni võla taseme kohta�
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4. PANKADE 
LAENUPAKKUMIST 
MÕJUTAVAD TEGURID

4.1. Pankade rahastamine

Eestis tegutsevate pankade olulisim rahastamis-
allikas on hoiused, mille kasv on olnud viimastel 
aastatel hoogne� Pangandussektori hoiuste maht 
suurenes 2015� aasta detsembris aasta võrdlu-
ses 4,6% ehk 623 miljoni euro võrra� Residentide 
hoiused kasvasid seejuures aastaga 7,7% ehk 
853 miljoni euro võrra� Mitteresidentide hoiuste 
mahu aastakasv oli dollari tugevnemise tõttu euro 
suhtes peaaegu terve aasta vältel kiirem kui resi-
dentide hoiuste oma, kuid aasta viimastel kuudel 
kasv pidurdus ning pöördus detsembris negatiiv-
seks21� Mitteresidentide hoiused vähenesid aasta 
võrdluses 8,8%, ilma euro ja dollari valuutakursi 
muutuste mõjuta oleks need kahanenud ligikaudu 
14%� Seda mõjutas suuresti üks pank, kelle võla-
kohustustes vähenes mitteresidentide hoiuste 
osatähtsus, 41 protsendipunkti võrra, mis asendati 
suures osas emapangalt kaasatud ressurssidega� 
Peamiselt selle muudatuse tulemusel vähenes 
hoiuste osakaal kogu pangandussektori võlako-
hustustes, 75%lt 71%ni (vt joonis 4�1�1)�

Mitteresidentide hoiuste maht hakkas vähenema 
eelmise aasta teisel poolel ning see oli üheks põh-
juseks, miks laenude-hoiuste suhtarvu langemine 
2015� aastal peatus� See näitaja oli 2015� aasta 
detsembris 1,03 ehk sama kõrge kui 2014� aasta 
lõpus (vt joonis 4�1�2)� Kitsam laenude-hoiuste suh-
tarv, mis võtab arvesse vaid Eesti mittefinantssek-
tori laene ja hoiuseid ning annab seetõttu parema 
ülevaate Eesti majanduse rahastamisest, jätkas 
aga aasta jooksul aeglast alanemist ja langes  
1,2 lähedale� Pankade kodumaised rahavood 
laenude tagasimaksetest ja hoiuste kasvust olid 
seega 2015� aastal pisut suuremad kui laenukäive� 
Erandiks oli kolmas kvartal, mil sissetulevate raha-

21 Mitteresidentide hoiuste mahust moodustavad ligikaudu 
poole dollarihoiused� Mitteresidentide hoiuste mahu kasv ei 
sõltu seetõttu mitte üksnes hoiuste sisse- ja väljavoolust, vaid 
ka hindamismõjudest euro ja USA dollari kursi muutuste tõttu�

Joonis 4.1.1. Pankade võlakohustuste struktuur

Allikas: Eesti Pank
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voogude ja laenukäibe vahe oli laenukäibe suure-
nemise tõttu viimase seitsme aasta negatiivseim 
(vt joonis 4�1�3)� Kodumaiste rahavoogude kasvu 
panustasid nii hoiuste mahu kasv kui ka suuremad 
laenude tagasimaksed�

4.2. Pankade laenupakkumise võime

Eestis tegutsevate pankade kapitalipositsioon on 
endiselt tugev� Riskivarade suurenemise ja divi-
dendide väljamaksete tõttu alanes kapitali adek-
vaatsuse määr 2015� aasta kolmandas kvartalis 
aasta võrdluses 2,7 protsendipunkti võrra� Sellest 
hoolimata on see suhtarv kõrge: 34,5%� Kõik 
pangad ületasid 10% kapitaliseerituse miinimum-
nõude varuga ka siis, kui võtta arvesse üksnes 
kõrgema kvaliteediga esimese taseme omavahen-
did, mis moodustavad 99% kõikidest omavahendi-
test� Kapitali ei saa seega pidada laenupakkumist 
piiravaks teguriks�

Lisaks kapitalipositsioonile on mitmeid muid tegu-
reid, mis võivad mõjutada pankade laenupak-
kumise võimet� Laenude väljastamisel võtavad 
pangad arvesse laenude oodatavat tulu, mis sõltub 
muu hulgas krediidiriski hinnangutest� Uute lae-
nude väljastamisel arvesse võetavaid riskihinnan-
guid mõjutab laenuportfelli kvaliteet� Pikaajaliste 
viivislaenude osakaal Eesti pangandussektori lae-
nuportfellis vähenes 2015� aasta lõpus aasta võrd-
luses 0,4 protsendipunkti võrra, 1,2%ni� Pankadel 
ei ole seega üldjuhul põhjust olla laenuportfelli 
kvaliteedi tõttu tõrges riskide võtmisel ja laenude 
väljastamisel� Kuna 2015� aasta detsembri lõpu 
seisuga oli üle 80% viivislaenudest kaetud provis-
jonidega, suudavad pangad krediidiriski realisee-
rumise korral absorbeerida suure osa võimalikest 
kahjudest kapitalipositsiooni nõrgendamata ning 
säilitada võime pakkuda laenu�

Eestis tegutsevad pangad on ühed Euroopa 
kasumlikumad, sest laenuportfelli kvaliteet on sta-
biilne, laenumarginaalid suhteliselt suured ja res-
sursi hind madal� Tänu valdavalt hoiustel põhine-
vale rahastamismudelile langes madalate intres-
simäärade keskkonnas Eestis tegutsevate pan-

Joonis 4.1.3. Pankade kodumaised rahavood

Allikas: Eesti Pank
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kade ressursi hind 2015� aastal veelgi: kohustuste 
keskmine intressimäär alanes novembris aasta-
taguse ajaga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra 
(vt joonis 4�2�1)� Hoolimata ressursi hinna alane-
misest pankade puhas intressitulu suhtena vara-
desse 2015� aastal ei paranenud, vaid langes 
1,8%lt 1,7%ni� Seda põhjustasid suuresti pangan-
dussektori bilansi struktuuri muutused� Kuna sula-
raha ja hoiuste osakaal pangandussektori varades 
suurenes, alanes nõuete keskmine intressimäär� 
Selle tulemusel kahanes õige pisut ka nõuete ja 
kohustuste intressimäärade vahe� Eestis tegutse-
vate pankade kasumlikkuse väljavaade on endi-
selt stabiilne� Olgugi et hoiuste intressimäärade 
alanemiseks ei ole enam palju ruumi, on võimalik 
säilitada senine kasumlikkus, kui praeguste intres-
simarginaalidega väljastatud laenude osatähtsus 
suureneb�

4.3. Muud laenupakkumist 
mõjutavad tegurid

Kord kvartalis korraldatava pankade laenutege-
vuse uuringu andmetel ettevõtete laenude stan-
dardid 2015� aasta teises kvartalis mõnel määral 
karmistusid, kuid aasta kokkuvõttes eriti ei muu-
tunud (vt joonis 4�3�1)� Kuna konkurents pankade 
vahel on olnud küllaltki tihe, pole neil olnud võima-
lik ettevõtete laenude standardeid olulisel määral 
karmistada� Sellest hoolimata pole mindud ka 
laenustandardite märgatava leevendamise teed� 
Laenustandardeid on leevendatud vaid suurette-
võtete ja madala riskisusega laenude puhul, kus 
on konkurents olnud teravam� Klientide pärast 
konkureeriti eelkõige laenumarginaalide vallas, 
mis alanesid 2015� aastal märkimisväärselt (vt  
joonis 4�3�2)�

Majapidamiste eluasemelaenude puhul on olu-
kord ettevõtete laenudega võrreldes vastupidine: 
laenustandardeid ja -tingimusi on karmistatud 
ning -marginaale suurendatud� Olulise osa laenu- 
standardite karmistumisest andis ühe pan-
gagrupi strateegiline otsus väljuda eraisikute turult 
ja keskenduda vaid ettevõtete teenindamisele� 
Laenustandardid oleks siiski karmistunud ka ilma 

Joonis 4.3.1. Laenustandardite muutust 
kajastav difusiooniindeks

Allikas: Eesti Pank
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selle panga otsuseta� Mõni pank karmistas eluase-
melaenude standardeid Eesti Panga eluaseme-
laenude väljastamise nõuete tõttu, mis hakkasid 
kehtima 1� märtsil 2015� Kinnisvara hindade tõus 
oli 2015� aasta esimesel poolel küllaltki kiire, mis 
mõjutas pankade riskitaju ja muutis nad eluaseme-
laenude väljastamisel mõnevõrra konservatiivse-
maks� Kuigi eluasemelaenude standardid karmis-
tusid, püsis nõudlus eluasemelaenude järele suur, 
ning tänu vähenenud konkurentsisurvele oli pan-
kadel võimalik uute eluasemelaenude marginaale 
mõnevõrra suurendada�

Eluasemelaenude marginaalide suurendamist kin-
nitavad ka pangandusstatistika andmed� Nelja 
suure panga uute laenude keskmine intressimar-
ginaal kasvas 2015� aasta lõpus aasta võrdluses 
0,2 protsendipunkti võrra, 2,3%ni (vt joonis 4�3�3)� 
Nelja suure panga intressimarginaalid on seejuu-
res endiselt erinevad� See kinnitab seda, mida 
näitab ka pankade laenutegevuse uuring, et nõrga 
konkurentsi tõttu ei ole pankadel survet vaadata 
üle eluasemelaenude hinnastamispoliitikat ega 
vähendada marginaale� Turuosa on õige pisut kas-
vatanud need pangad, kelle marginaalid on suure-
mad� See võib viidata pankade erinevale riskivõt-
misele: turuosa on kasvatanud need pangad, kes 
on võtnud rohkem riske ja olnud laenuväljastamisel 
pisut vähem konservatiivsed, ent on küsinud suu-
rema riski eest ka kõrgemat hinda�

Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intres-
simarginaal varieerus 2015� aasta vältel suuresti, 
kuid liikus erinevalt majapidamiste eluasemelae-
nude omast vähenemise suunas� Ettevõtete lae-
nude marginaal kahanes aasta lõpus 2,4%ni,  
0,1 protsendipunkti võrra väiksemaks kui aasta 
varem (vt joonis 4�3�4)� Võrdlemisi suur intres-
simarginaalide varieerumine viitab sellele, et lae-
nuhind sõltub laenude riskisusest ja konkurentsi-
survest� Nii nagu pankade laenutegevuse uuring 
annavad ka pangandusstatistika andmed põhjust 
arvata, et konkurentsijõud on eriti tugev madala 
riskisusega ettevõtete laenude puhul, mistõttu on 
nende laenude marginaale tuntavalt vähendatud�

Joonis 4.3.3. Nelja suure panga eluasemelae-
nude keskmine intressimarginaal

Allikas: Eesti Pank
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Taustinfo 4. Panganduskeskse rahastamise põhjused ja arengusuunad

Majandusi liigitatakse domineeriva finantseerimise viisi alusel turu- ja panganduspõhiseks� Neil 
finantseerimisviisidel on mõnevõrra erinev mõju reaalsektorile ning mõlemal on nii eeliseid kui ka 
puuduseid� Lisaks tuleb arvestada erinevusi riikide vahel, kuna majanduse ja finantssüsteemi areng 
on erinev� Selle liigituse järgi on Eesti tugevalt panganduskeskne, paljuski majanduse struktuursete 
tegurite tõttu�

Finantssüsteemi mõju majanduskasvule

Panganduspõhise süsteemi tugevuseks on see, et pangad suudavad hästi vähendada teabe 
asümmeetriat, kuna nende suhted klientidega on pikaajalised ja nad tunnevad seega kliente hästi� 
Tänu sellele jaguneb kapital tõhusamalt� Turupõhises süsteemis kompenseerivad teabe puudujääki 
siduvad lepingud, mille täitmist kindlustab kohtusüsteem� Lisaks mida suuremad ja likviidsemad on 
kapitaliturud, seda rohkem on põhjust hankida ettevõtete kohta teavet, kuivõrd seda kasutatakse 
laialdasemalt�

Uuringud on näidanud, et nii pangandussüsteemi kui ka finantsturgude areng aitab kaasa kiiremale 
majanduskasvule, eriti vähearenenud finantssüsteemiga riikides22� Arenevate riikide majandus-
kasvu ergutab seejuures enam pangandussektori kasv, mis kompenseerib turupõhise rahastamise 
õiguslikke ja institutsionaalseid puudujääke� Arenenud riikides vajavad ettevõtted mitmetahulise-
maid finantstooteid, mistõttu toetab majandusarengut eelkõige finantsturgude kasv�

Üksiku ettevõtte jaoks sõltub rahastamisalternatiivi kasulikkus paljuski ettevõtte elutsükli faasist� 
Näiteks uuendusliku alustava ettevõtte jaoks võib osutuda parimaks riskikapital, pikaajalise pan-
gasuhtega väikeettevõte võib eelistada pangalaenu, aga suurettevõtte jaoks võib olla soodsaim 
emiteerida võlakirju� Turuvajaduste katmiseks on seega olulised nii toimiv pangandussüsteem kui 
ka finantsturud�

Finantssüsteemi mõju majandustsüklite pehmendamisele

Pangandusele ja finantsturgudele toetuvad süsteemid käituvad majandustsüklite pehmendamisel 
mõnevõrra erinevalt� On leitud23, et tavapärase majandusšoki korral toimivad paremini piisava kah-
jumite absorbeerimisvõimega pangandussüsteemid, kuivõrd reaalmajanduse rahastamine pan-
kade kaudu kannatab vähem� Kui majandussurutisega kaasneb panganduskriis, siis võib nega-
tiivne mõju olla panganduspõhises keskkonnas mitu korda suurem, sest kohandumiseks vajalik 
finantsvõimenduse vähenemine toimub aeglasemalt24�

Kapitalivood riikide vahel võimaldavad tasandada sissetuleku- ja tarbimisšokke� Kapitalivood 
euroalal ja tugeva finantsintegratsiooniga Ameerika Ühendriikides on väga erinevad� Ameerika 

22 Levine, R� (2005)� Finance and Growth: Theory and Evidence� Handbook of Economic Growth, Volume 1A, 865–935

23 Gambacorta, L�, Yang, J�, Tsatsaronis, K� (2014)� Financial structure and growth� BIS Quarterly Review, March 2014

24 Ivashina, V�, Scharfstein, D� (2010)� Bank lending during the financial Crisis of 2008� Journal of Financial Economics, 
319–338

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574068405010129
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403e.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X09002396
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X09002396
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Ühendriikide osariikide sissetulekušokkidest 
tasandatakse keskmiselt 80%, sarnane näitajal 
kehtib ka näiteks Kanada ja Saksamaa puhul� 
Euroala riikide šokkidest tasandatakse aga vaid 
40%25� Ameerika Ühendriikide šokkidest absor-
beerivad ligikaudu poole kapitaliturud, ülejää-
nud šokid tasandatakse fiskaalülekannete ja 
krediiditurgude kaudu� Euroalal on kapitalitur-
gude ja fiskaalülekannete roll šokkide tasanda-
misel peaaegu olematu ning efektiivne on vaid 
krediiditurgude kanal�

Eesti finantssüsteemi 
kujunemine ja eripärad

Eesti majanduse rahastamine on tugevalt pan-
ganduspõhine ning kapitaliturgude roll on väga 
väike� Eesti pangandussektori varad on pea-
aegu seitse korda suuremad kui emiteeritud 
võlakirjade ja börsil noteeritud aktsiate turuka-
pitalisatsioon (vt joonis T4�1)�

Eestis domineerib pangandussektor siinse 
finantssüsteemi iseärasuste tõttu� Need eripä-
rad puudutavad nii laenuvõtjaid, säästjaid kui ka 
keskkonda (vt joonis T4�2)�

Eesti finantssüsteemi kõige olulisem iseaärasus 
on siinse turu, eelkõige ettevõtete väiksus� Üle 
90% kõikidest ettevõtetest on vähem kui kümne 
töötajaga ja vaid 0,2% ettevõtetest on suuret-
tevõtted ehk üle 250 töötajaga (vt joonis T4�3)� 
Börsikõlbulikke ettevõtteid on seetõttu vähe� 
Väikeettevõtetel on üldjuhul soodsam kaasata 
raha krediidiasutustelt, sest kapitaliturgudele 
sisenemise püsikulud on suuremad� See oma-
korda pärsib nõudlust turupõhise rahastamise 
järele�

25 Furceri, D�, Zdzienicka, A� (2013)� The Euro Area Crisis: 
Need for a Supranational Fiscal Risk Sharing Mechanism? 
IMF WP/13/198, September 2013 & Bornhorst, F� et al� 
(2013)� Toward a Fiscal Union for the Euro Area: Technical 
Background Notes� IMF, September 2013

Joonis T4.1. Võlakirjade ja aktsituru kapitali-
satsioon ning pangandussektori koguvarad 
2014. aastal
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Joonis T4.2. Eesti finantsvahenduse agentide ja 
keskkonna iseloomustus
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf
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Eesti finantsturgude areng on mõnevõrra piira-
tud seetõttu, et välisomandis olevate ettevõtete 
osakaal on suhteliselt suur� Need ettevõtted 
saavad kasutada alternatiivse rahastusallikana 
emaettevõttelt laenamist26� Võlakirjaturu aren-
gut pidurdab see, et suured taristuettevõtted 
eelistavad kohaliku turu väiksuse tõttu emitee-
rida võlakirju välisturgudel�

Üks oluline Eesti majanduse rahastamise allikas 
on majapidamised kui säästjad, kelle investee-
rimiskäitumine on konservatiivne� Sellele viitab 
majapidamiste hoiuste suur osakaal finants-
investeeringutes (vt joonis T4�4)� See olukord 
pidurdab muu hulgas väärtpaberituru arengut, 
sest väärtpaberiturgudele jõuab väga väike osa 
säästudest�

Ühelt poolt võivad majapidamised olla konser-
vatiivsed seetõttu, et Eesti turumajanduse aja-
lugu on olnud lühike, mille jooksul ei ole majapi-
damised suutnud koguda nii palju finantsvarasid 
kui n-ö vanade riikide majapidamised� Teiseks 
mängib rolli eestlastele omane hoiak, mis on 
loomult konservatiivne ja riskikartlik� Kwok ja 
Tadesse on välja toonud seose riigis dominee-
riva rahastamismudeli ja elanike ebakindlust 
vältiva meelelaadi vahel27� Nimelt leiti, et turu-
põhise rahastamisega riikide elanikud on ris-
kialtimad ning taluvad ebamäärasust paremini� 
Panganduskeskse rahastamise korral on aga 
elanikud riskikartlikumad ning väldivad ebamää-
rasust (vt joonis T4�5)� Saar Polli28 ja OECD29 
uuringutest järeldub, et hoolimata sellest, et 

26 Loe ettevõtete ligipääsust rahastamisele täpsemalt ala-
peatükis 2�2�

27 Kwok, C� C�, Tadesse, S� (2006)� National culture and fi-
nancial systems� Journal of International Business Studies, 
37(2), 227-247

28 Saar Poll� Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike 
seas� Juuli 2015

29 Atkinson, A�, Messy F� (2012)� Measuring Financial 
Literacy: Results of the OECD / International Network on 
Financial Education (INFE) Pilot Study� OECD Working 
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No� 15

Joonis T4.3. Eesti ettevõtete jaotus töötajate 
arvu järgi 2013. aastal
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Joonis T4.4. Majapidamiste finants-
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http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v37/n2/abs/8400188a.html
http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v37/n2/abs/8400188a.html
http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v37/n2/abs/8400188a.html
http://www.saarpoll.ee/UserFiles/File/Finantskirjaoskus_2015_ARUANNE_FINAL.pdf
http://www.saarpoll.ee/UserFiles/File/Finantskirjaoskus_2015_ARUANNE_FINAL.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
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eestimaalaste teadmised investeerimisest on 
head, on nende huvi ja valmisolek investeerida 
väike�

Lisaks säästjate ja laenuvõtjate iseärasustele 
on rahastamise struktuuris oluline roll ka õigus-
keskkonnal� Demirgüç-Kunt ja Levine on leid-
nud empiiriliselt, et angloameerika õigussüs-
teemiga riikides, kus on vähemusaktsionäride 
õiguslik kaitse tugev, domineerib turupõhine 
rahastamine30 ja sealne finantssüsteem on üldi-
selt arenenum31� Angloameerika õigusruumis 
on turupõhine rahastamine paindlikum ja seega 
võimeline kohanema finantsturgude uuendus-
tega� Mandri-Euroopa õigussüsteem on aga 
jäigem ning aktsionäride huvid on vähem kaits-
tud, mistõttu domineerib pangapõhine rahasta-
mine� Eestis kui Mandri-Euroopa õigussüstee-
miga riigis soodustab seega õiguslik keskkond 
pangapõhist rahastamist�

Kohaliku finantsturu arengut jääb tõkestama 
selle väiksus ja passiivsus� Kohalik võlakirjade 
järelturg on Eestis äärmiselt ebalikviidne: reguleeritud järelturg sisuliselt puudus 2010� aasta kesk-
paigast kuni 2015� aasta oktoobrini, kuna ei noteeritud ühtegi võlakirja� Võlakirju hoitakse tavaliselt 
nende lunastamistähtajani� See pärsib aga mõneti uute avalikkusele suunatud võlakirjade emitee-
rimist, kuna nendega ei ole võimalik standardselt ja kuluefektiivselt kaubelda� Aktsiabörsi arengut 
hoiab samuti tagasi turu väike likviidsus, mis kajastub nii loius tehinguaktiivsuses kui ka suhteliselt 
suurtes ostumüügihindade vahedes� Viimane asjaolu muudab aga Tallinna börsi näiteks lühikese 
ajaplaaniga investorite ja kauplejate jaoks väheatraktiivseks�

Kokkuvõtteks

Ehkki Eesti finantsvahenduses domineerib pangandussektor, on oluline arendada turupõhist rahas-
tamist soodustavaid poliitikaid� Pankade ja turgude pakutavad finantsvahenduse tooted täien-
davad teineteist ning valitava rahastamiskanali otstarbekus sõltub konkreetse ettevõtte profiilist� 
Majanduse kasvupotentsiaali maksimeerimiseks on oluline, et mõlemad rahastamisviisid oleks kät-
tesaadavad ja et nende õigusraamistik oleks tõhus� Eesti finantssüsteemi arengut jääb aga edaspi-
digi kujundama peamiselt pangandussektor, kuivõrd majandusjõuna domineerivad väikeettevõtted�

30 Demirgüç-Kunt, A�, Levine, R� (1999)� Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross-Country Comparisons, 
World Bank Working Paper

31 La Porta, R�, Lopez-de-Silanes, F�, Shleifer, A�, Vishny, R� W� (1997)� Legal Determinants of External Finance� The 
Journal of Finance, 1131–1150

Joonis T4.5. Väärtpaberite maht ja 
ebamäärasuse vältimine
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Allikad: Maailmapank, BIS, Euroopa Keskpank,
Eurostat, Itim International, Eesti Panga arvutused
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Lisaks kohalikele pingutustele finantsturgude arendamisel annab lähiaastatel tooni Euroopa 
Komisjoni initsiatiiv luua kapitaliturgude liit� Selle eesmärk on arendada turupõhise rahastamise 
tingimusi ja võimalusi Euroopa Liidus� Algatuse edukas jõustamine vähendaks kapitali liikumise 
tõkkeid riikide vahel� Ühtlasi peaks see kaasa aitama edasisele konvergeerumisele Euroopa Liidus 
ja suurendama turgude võimet absorbeerida finantsšokke�
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