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EESTI PANGA HINNANG FINANTSSTABIILSUSELE
Eesti Panga 2020. aasta sügisel tehtud hinnangul on finantssektori toimimist ohustavad riskid järgmisel aastal suured (vt tabel 1).
Pangandussektor sisenes sel kevadel ootamatult
keeruliseks muutunud majandusoludesse tugevana ning finantsteenused on senise kriisi jooksul
olnud hästi kättesaadavad. Kui majanduskeskkonna ebakindlus püsib ja pankade probleemsete
laenuklientide hulk märgatavalt suureneb, võivad
pangad aga laenustandardeid ja -tingimusi karmistada. See võib puudutada kriisist enim mõjutatud sektoreid või suuremate probleemide korral
laenupakkumist laiemalt, muutes majanduse kriisist taastumise vaevalisemaks. Seda riski vähendab pangandussektori tugev kapitaliseeritus ja jätkuvalt hea kasumlikkus, mis aitab kriisi tagajärjel
tekkivate laenukahjumitega toime tulla.
Koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud ulatuslikud piirangud tähendasid, et suur osa
majandustegevusest ei saanud senisel kujul jätkuda. See tõi teises kvartalis kaasa ulatusliku
majanduslanguse. Viiruse taandudes ja piirangute
leevenedes paranes kindlustunne majanduse tulevikuväljavaate osas kiiresti. Seetõttu on lähiettevaade koroonakriisi alguses kardetuga võrreldes
mõnevõrra optimistlikum. Siiski on endiselt lahtine,
kuidas areneb tervisekriis järgmistel kuudel, kas
ja kui ulatuslikke piiranguid tuleb kehtestada ning
kui edukalt suudab majandus neis oludes toibuda.
Majanduse taastumine on habras ning jätkuvalt püsib oht, et kriisist väljumine ei kujune
sujuvaks ning ette tuleb tagasilööke.

Koroonakriisi taustal on hinnangu andmisel finantsstabiilsusele põhirõhk pankade
krediidiriskil. Pankade jaoks on järgmistel kuudel
kõige tähtsam küsimus see, kas ja mil määral tekib
laenuklientidel raskusi laenude tagasimaksmisega.
Seni on enam kui 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal pankade portfellis väga
väike, alla 0,6 protsendi. Sellele on kaasa aidanud
pankade vastutulek laenuvõtjatele, võimaldades
soovi korral laenu põhiosa tagasimaksete tegemine ajutiselt peatada, ja kriisi ajal välja töötatud
tugimeetmed, eelkõige töötukassa töötasu hüvitis.
Maksepuhkusel olevad laenud moodustasid septembri lõpus kümnendiku pankade laenuportfellist.
Kuigi majanduse taastumisel on positiivseid
noote, on paljude majandusharude tegevus endiselt tugevalt häiritud. Sotsiaalse vahemaa hoidmise
vajadusest tulenevad nõuded tabasid eriti valusalt
suurt osa majutus-, toitlustus-, turismi- ja meelelahutusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Need tegevusvaldkonnad pole aga eriti kapitalimahukad,
mistõttu on nende osakaal pankade laenuportfellis väike. Negatiivse stsenaariumi korral võivad laiaulatuslikumad probleemid jõuda muu
hulgas ka kinnisvara- ja tööstusettevõteteni.
Sellisel juhul võib pankadel tekkida märkimisväärsel hulgal raskustesse sattunud laenukliente.
Paljud kriisist enim mõjutatud tegevusalad on
tööjõumahukad ning nendes valdkondades töötab
umbes veerand hõivatutest. Majapidamiste võime
laenumakseid tasuda sõltub suuresti tööturu
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Tabel 1. Eesti Panga riskihinnang
PRAEGUNE OLUKORD

RISKISTSENAARIUM

ETTEVÕTETE
LAENUMAKSEVÕIME

Majandus on seni taastunud oodatust
kiiremini. Kriisilt tugevama löögi saanud
sektorites on majanduslik olukord ikka
veel keeruline. Kriisi tõttu kannatada saanud ettevõtetele on antud maksepuhkusi.

Kriisi süvenedes tabavad teravamad
probleemid ka muid sektoreid, sh
kinnisvara- ja tööstussektorit. Ettevõtete
probleemsete laenude maht kasvab
märgatavalt. Ettevõtted ei saa uuteks
investeeringuteks headel tingimustel
rahastust.



MAJAPIDAMISTE
LAENUMAKSEVÕIME

Kevadel tööpuudus veidi kasvas, kuid
seejärel tööturu olukord stabiliseerus.
Majapidamistel pole laenude tagasimaksmisega suuremaid raskusi tekkinud.

Kriisist enim mõjutatud sektorites
suureneb tööpuudus ning ohtu satuvad
ka töökohad teistes sektorites. Paljud
töökoha kaotanud jäävad laenude tagasimaksmisega hätta. Pangad on sunnitud
laenutagatisi realiseerima.



PANGANDUSSEKTOR

Pangad on hästi kapitaliseeritud ja likviidsed. Kasumlikkus on endiselt hea. Vähesel määral on tehtud laenuallahindlusi.
Osad laenukliendid on maksepuhkuse
lõpetanud ja hakanud taas tagasimakseid
tegema. Pangad on jätkanud reaalsektori
rahastamist headel tingimustel.

Majanduse taastumine ei kulge tagasilöökideta ning laenuklientidel tekib laenude
tagasimaksmisel märimisväärseid raskusi.
Vaatamata tugevale kapitaliseeritusele
väheneb pankade soov reaalsektorit
headel tingimustel rahastada.



Skaala: 1 = väike risk ja 6 = suur risk. Noole suund märgib riski muutust võrreldes eelmise, 2020. aasta maikuu hinnanguga.
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olukorrast. Eluasemelaenu tagasimaksmine võib
töökaotuse korral osutuda keeruliseks. Järsku tööpuuduse tõusu ei ole seni toimunud. Samas on
tööturul leevendust pakkunud töötasu hüvitamise
meede lõppenud ning uued abipaketid raskustes
ettevõtetele ei pruugi olla piisavad, et alarakendatud töötajaid palgal hoida. Kui olukord tööturul
peaks halvenema, väheneks töö kaotavate
majapidamiste võime laenumakseid tasuda.
Ulatuslikke laenukahjumeid pankadel siiski tõenäoliselt ei teki, sest eluasemelaenud on hästi tagatud ning järsku hinnalangust ei ole eluasemeturul
praegu ette näha.
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Pangandussektor on jätkuvalt hästi kapitaliseeritud ja see on võimaldanud pankadel esimeste
kriisimõjudega edukalt toime tulla. Pangad leppisid rangete koroonapiirangute ajal kokku ühistes
maksepuhkuse andmise reeglites ning on jätkanud
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laenuandmist. Pankade väljastatud uute laenude
intressimäärad ei ole kriisi jooksul oluliselt muutunud. Reaalsektori raskused laenude tagasimaksmisel ei pruugi aga ilmneda enne kui
alles järgmise 6–12 kuu jooksul, mistõttu võib
kriisi tegelik mõjuulatus jõuda pankadeni
hilinemisega. Eesti Panga majandusprognoosi
negatiivsel stsenaariumil ja 2007.–2008. aasta
finantskriisi kogemusel põhineva hinnangu järgi
võib pankade viivislaenude osakaal suureneda viie
protsendini.
Eesti Pank ei pea hetkel makrofinantsjärelevalve meetmete muutmist vajalikuks. Kriisi
alguses otsustas Eesti Pank ennetava meetmena
langetada pankadele kehtinud süsteemse riski
puhvri ühelt protsendilt nullini. Vabanenud puhvrit
saavad pangad kasutada võimalike laenukahjumite
katmiseks ja uute laenude väljastamiseks.

KRIISIS ENIM KANNATADA SAANUD ETTEVÕTETE
LAENUMAKSEVÕIME ON HALVENENUD
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud halvendasid märkimisväärselt Eesti majanduse olukorda. Seni on ettevõtete võime laenumakseid tasuda püsinud parem, kui võis kevadel koroonapiirangute haripunktis karta. Mitmes ettevõtlussektoris pole majandustegevuse jätkamine kriisieelses
mahus siiski võimalik olnud. Kõige tugevama löögi on saanud turismi-, majutus- ja toitlustusettevõtted, mis aga moodustavad pankade laenuportfellist väikese osa. Laenukahjumitele avaldab suurimat
mõju kinnisvarasektor, millel on laenuportfellis väga suur osakaal. Kuigi kinnisvarasektoris pole siiani
süsteemseid raskusi nähtunud, võib pilt kiiresti muutuda, kui kriis peaks süvenema. Kui kriisi algusetapis
oli kindlustunde toetamisel suur roll valitsuse abimeetmetel, siis ettevaates võivad majanduses toimuda
struktuursed muutused, mistõttu peavad ettevõtted olema paindlikud ja valmis uue keskkonnaga kiiresti
kohanema.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2020
6

Kriisis enim kannatada saanud sektorite
laenumaksevõime ei pruugi kiirelt taastuda.
Osade sektorite majandustulemused said suure
löögi, mistõttu on paljude ettevõtete laenumaksevõime halvenenud. Seni on laenumaksevõimet toetanud maksepuhkuste kasutamise võimalus, kuid
selle lõppemisel võib oodata osades sektorites viivislaenude kasvu ja laenukahjumeid. Lähiajal ei ole
siiski näha viivislaenude massilist suurenemist, kuivõrd mitme sektori olukord on siiski parem, kui kardeti. Lisaks on pangad viidanud maksepuhkuste
pikendamise võimalusele.
Enne kriisi oli ettevõtete finantsseis suhteliselt tugev. Kuna investeeringud kasvasid tagasihoidlikult, jätkas ettevõtete võlakoormus 2020.
aasta esimesel poolaastal alanemist (vt joonis 1).
1
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Oht finantsstabiilsusele on märgatavalt
kasvanud, sest COVID-19 pandeemia ja selle
tõttu kehtestatud piirangud on oluliselt halvendanud Eesti majanduse olukorda. Eesti
majandus pöördus langusesse juba selle aasta
esimeses kvartalis ja teises kvartalis süvenes langus juba ligi 7%ni. Majanduslangus oli kardetust
väiksem ning suvekuudel paranesid majandustulemused paljudes sektorites kiiresti. Sellele aitas
kaasa sisenõudluse ootamatult hoogne taastumine pärast piirangute leevendamist ning Eesti
peamiste kaubanduspartnerite impordinõudluse
prognoositust väiksem langus. Ometi valitseb
majanduse edasise käekäigu suhtes väga palju
ebakindlust. Eriti habras on olukord kriisist enim
mõjutatud sektorites, milleks on eelkõige majutus ja toitlustus, meelelahutus ja vaba aeg, veondus ning teatud ulatuses ka kinnisvara. Negatiivse
stsenaariumi korral võivad raskused tabada ettevõtteid ka paljudes teistes sektorites.

Joonis 1. Ettevõtete võlakoormus ja likviidsus

2008

KRIISIST TAASTUMINE VÕIB
OSADES
SEKTORITES VENIDA

Allikas: Eesti Pank.

Selle aasta algusest saati on suurenenud ka likviidsete varade osakaal, mis võib tähendada seda,
et määramatuse tõttu soovitakse koguda puhvreid
keerulisemateks aegadeks.
Pandeemia mõju leevendavad meetmed
on enim halvendanud majutus- ja toitlustussektori ettevõtete majandustulemusi ja maksevõimet. Paljud ettevõtted pidid oma tegevuse
suures osas peatama, kuna klientide arv kahanes
väga järsult. Sektori ettevõtete teise kvartali müügitulu oli võrreldes eelmise aastaga rohkem kui 50%
väiksem (vt joonis 2), sh majutusasutustel ja turismiteenuseid pakkuvatel ettevõttel üle 80% väiksem. Majutus- ja toitlustussektori ettevõtete teise
kvartali tavapärane kasum asendus sellel aastal
kahjumiga. Kuigi lisandväärtust vaadates moodustab see sektor majandusest kõigest 1,4% (vt
joonis 3), on murekohaks sektoris töötavate inimeste suur osakaal, mis võib paljude majapidamiste toimetulekut oluliselt halvendada. Majutusja toitlustussektorile võib mõningast leevendust
pakkuda turismisektori ettevõtetele planeeritav
toetusmeetmete pakett.1 Sarnase riskiga on ka

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 30.09.2020 pressiteade.
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COVID-19 leviku ohjamiseks kehtestatud
piirangute tõttu said veonduse valdkonnas
enim kannatada reisijateveoga tegelevad
ettevõtted. Veonduse ja laonduse ettevõtete tegevus on mitmetahuline, mistõttu võis osadel ettevõtetel (nt e-poodidest kaupa kätte toimetajatel)
tekkida täiendavaid võimalusi. Veondusettevõtete
kohanemisvõimet kahandab nende suhteliselt
kehv finantspositsioon enne kriisi – nende kohustuste suhe varadesse või omakapitali on võrreldes
teiste tähtsamate sektoritega kehvem, eriti just reisijateveoga tegelevates ettevõtetes.
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Piirangute lõdvendamine ei ole paljudele
veondusvaldkonna ettevõtetele leevendust
pakkunud ning sektori taastumine võib võtta
arvatust kauem. Koroonakriisi pärast vaatavad
ettevõtjad üle oma tarneahelaid ja tehingupartnereid, mistõttu võib osade pikamaatranspordiga
tegelevate ettevõtete taastumine aega võtta. Ka
reisijateveo maht ei pruugi niipea taastuda, kuna
see sõltub paljuski turismi ja meelelahutusürituste
tagasitulekust ning viiruse taandumisest.

2020 I poolaasta
2020 II kvartal
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Suvel teenindussektoris kindlustunne
paranes, kuid ettevaade on nigel. Augustis
hindasid ettevõtjad, et järgmisel kolmel kuul nõudlus võrreldes juulikuuga väheneb, mis võib tähendada, et suvine olukord andis turuosalistele mõningast leevendust, kuid ees ootavad raskemad kuud.
Kuna COVID-19 levik taas hoogustub, siis turistide
ja välismaiste äriklientide osakaalu taastumist ette
näha ei ole. Seepärast võib arvata, et teenindussektoris satuvad suurimatesse raskustesse majutus- ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted ning
need toitlustusettevõtted, mis toetusid suures osas
välismaistele klientidele.

Joonis 2. Ettevõtete müügitulu aastakasv

majutus ja
toitlustus

meelelahutusettevõtted, kuid nende osatähtsus
majanduses ja pankade laenuportfellis on veelgi
väiksem.

Allikas: statistikaamet.

Joonis 3. Ettevõtlussektorite osatähtsus
majanduses ning pankade ja liisinguandjate
ettevõttelaenude portfellis
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Kriisilt on tugeva löögi saanud ka kinnisvarasektor. Kinnisvarasektori ettevõtete müügitulu ja kasum vähenesid teises kvartalis rohkem
kui 20%. Kinnisvarasektori tulemusi mõjutasid raskused teistes tegevusvaldkondades, eeskätt ilmselt majutus-, toitlustus- ja osade kaubandusettevõtete probleemid. Teatavat mõju tulemustele võis
avaldada ka bürookinnisvara, sest paljud inimesed
töötasid kodukontoris ja üürihindasid üritati alandada või renditavaid pindasid vähendada.

tuua kaasa pikemaajalisi muutusi, millega kohanemine võib osadele kinnisvarasektori ettevõtetele
täiendavaid probleeme tekitada. Büroopindadega
seotud rahastamine moodustab pankade ärikinnisvaralaenudest rohkem kui kolmandiku ning selle
osatähtsus on viimasel ajal kasvanud. Seega võivad muutused bürookinnisvara kasutamises tuua
kaasa ka probleeme pankade laenuportfellis. Kuigi
kinnisvarasektoris on tehingute arv ja käive märkimisväärselt langenud, ei ole see toonud kaasa
suurt hinnalangust. Hindade kukkumist on aidanud ära hoida ärikinnisvara sektori ettevõtete tugev
rahaline olukord enne kriisi, kuid kui keerulised
olud kestavad on tõenäoliselt oodata mõningast
langust ka kinnisvarahindades.

Ettevaates võib ärikinnisvara valdkonnas
toimuda struktuurseid muutusi. Koroonaviiruse
tõttu vähenes kontorite kasutamine ja see võib

Ärikinnisvarasektoris
käib
poolikute
projektide lõpetamine ja võimaluste otsimine. 2020. aasta esimesel poolaastal väljastati
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Tööstusettevõtete
majandustulemused
ja maksevõime sõltuvad suuresti sellest,
kui hästi läheb Eesti peamistel kaubanduspartneritel. Meie peamiste kaubanduspartnerite
majandustulemused kahanesid küll teises kvartalis
järsult, kuid võrreldes euroala keskmisega oli kukkumine kohati siiski märksa leebem (vt joonis 5).
Seetõttu on ka Eesti tööstusettevõtete majandustulemused olnud oodatust paremad. Suve keskel
viitas välisturgude paranemisele nii euroala ostujuhtide indeks kui ka Eesti tööstusettevõtete kindlustunne, kuid augustis pöördus euroala väljavaade
jälle langusesse. Tööstussektorit ohustab asjaolu,
et aasta lõpus saavad otsa mitmete suurte kaubanduspartnerite valitsuste toetusmeetmed, millega
võib kaasneda nendest riikidest nõudluse langus.
Ka Eesti Panga prognoosi negatiivne stsenaarium
näeb ühe tähtsa tegurina ette, et välisnõudlus võib
kahaneda. See mõjutaks tugevalt just tööstussektorit, millega võib kaasneda sektori laenumaksevõime oluline halvenemine. Märkimisväärse ohu
allikas on ka Brexit, sest Ühendkuningriigi Euroopa
Liidust lahkumise üleminekuperiood saab läbi selle
aasta lõpus. Selle tulemusel võib väheneda Eesti
ekspordinõudlus.

ETTEVÕTETE
LAENUMAKSEVÕIME
ARENG ON PALJUSKI
ETTEARVAMATU
Majandustulemuste halvenemise ja suure
ebakindluse mõju ettevõtete laenumaksevõimele on seni avaldunud eelkõige maksepuhkuste kasutamise kasvus. Olukorras, kus
majandustulemused halvenesid ja tuleviku suhtes
valitses väga suur ebakindlus, kasutas üsna suur
osa ettevõtetest võimalust vähendada kulusid laenumaksepuhkuse võtmise abil. Septembri lõpus
oli maksepuhkust kasutanud 9,8% kõikidest laenuvõtjatest ja ettevõttelaenude maksepuhkuste

Joonis 4. Ärihoonete uus- ja ümberehituseks
ning laiendamiseks väljastatud ehitusload
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varasemaga võrreldes palju kasutuslube erinevat
tüüpi ärikinnisvarale, mis viitab sellele, et lõppjärgus olnud projektid lõpetati kriisi käigus ära.
Varasemaga võrreldes väljastati kasutuslube kõige
rohkem just tööstushoonetele. Ka ehituslube väljastati suhteliselt palju (vt joonis 4), mis võib viidata
sellele, et kinnisvara- ja ehitusettevõtted otsivad
aktiivselt uusi võimalusi. Samas muutub majanduslangusega kaasneva nõudluse vähenemisega
uutele objektidele üürnike leidmine järjest keerulisemaks. Selle tulemusena võib kasvada vakantsus
ja mõne kinnisvaraettevõtte laenumaksevõime võib
langeda.
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 5. Peamiste kaubanduspartnerite
majanduse aastakasv
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Allikas: Eurostat.

osakaal oli 15,6% ettevõtetele väljastatud laenude
jäägist.
Kriisis kõige tugevamini kannatada saanud sektorite laenud moodustavad pankade
laenuportfellist viiendiku. Suurima osatähtsusega on kinnisvarasektor, mille laenud moodustavad laenuportfellist 15%. Samas on võrreldes
majutus- ja toitlustussektoriga kinnisvaraettevõtted
maksepuhkuseid taotlenud suhteliselt vähem ning
suures osas peaks laenuteenindamine maksepuhkuste lõppemisel taastuma. Suurimas ulatuses viivislaene tekib tõenäoliselt majutuse ja toitlustuse
ning meelelahutuse ja vaba aja ettevõtete hulgas.
Kokku need sektorid suurt kasvu viivislaenudes
ilmselt kaasa ei too, kuna nende osakaal laenuportfellist moodustab vaid 1%. Veonduse ja laonduse sektori laenude osatähtsus laenuportfellis on
3,8%, kuid siin tuleb arvestada, et selle valdkonna
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Kriisile omaselt on laenunõudlus tagasihoidlik ja laenujääk on vähenenud peaaegu
kõigis sektorites välja arvatud kinnisvara ja
ehituse valdkonnas. Kuna ka eluasemelaenude
jäägi kasv on jätkunud, on see mõnevõrra suurendanud pankade laenuportfelli kontsentratsiooni.
See tuleneb küll peamiselt kinnisvaralaenude pikematest tähtaegadest võrreldes muude laenudega
ning on ilmselt lühiajaline ilming, kuid võib suurendada mõju pankade laenuportfelli kvaliteedile, kui
kinnisvarahindades peaks toimuma korrektsioon.
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Ehitus- ja kasutuslubade väljastamise
aktiivsus ei ole ärikinnisvara tarbeks võetud uute laenude võtmises kajastunud.
Ärikinnisvaralaenude maht oli 2020. aasta esimeses pooles küll varasemate aastate näitaja ligidal,
kuid seda võimendas tugev esimene kvartal ning
alates aprillist on uute laenude väljastamine vähenenud (vt joonis 7). Kahanenud laenuaktiivsus viitab sellele, et kinnisvaraturul toimus aktiivne valmistumine ja võimaluste otsimine, kuid ehitamise
alustamine ja tehingute tegemine oli piiratud. See
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31.09.2020

14%
12%
10%
8%
6%
4%

ülejäänud

meelelahutus
ja vaba aeg

majutus ja toitlustus

0%

veondus ja laondus

2%
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Ettevõtete viivislaenud pole vaatamata
majandustulemuste halvenemisele seni veel
kasvama hakanud (vt joonis 6). Kardetust vähem
on maksepäeva ületanud laene olnud seetõttu,
et majandusel on läinud eeldatust paremini, pangad on pakkunud ulatuslikult maksepuhkusi ning
ettevõtete finantsseis oli enne kriisi hea. Samuti on
laenuteenindamise kulusid madalal hoidnud väga
väikesed baasintressimäärad. Teisalt lõppes septembris pankade lihtsustatud korras maksepuhkuste andmise kokkulepe, mistõttu võib edaspidi
oodata, et probleemidesse sattuvad ettevõtted
võivad õigeaegsete laenumaksetega viivitada.
Samas võivad pangad ka edaspidi kriisist ajutiselt
mõjutatud ettevõtetele maksepuhkusi andes vastu
tulla.

Joonis 6. Ettevõtete üle 60 päeva viivises
olevate laenude osakaal sektoriti

Allikas: Eesti Pank.

Joonis 7. Ärikinnisvara uued laenud
eesmärkide kaupa
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Allikas: Eesti Pank.

võib tähendada, et mõningane paus uute ehitiste
rajamisel võib anda turule mõningast pakkumispoolset leevendust ja olukorda tasakaalustada
Samas jõudis uute laenude väljastamine juba septembris tagasi kriisieelsele tasemele, mis viitab kinnisvaraettevõtjate kindlustunde taastumisele.

RASKUSED TÖÖTURUL HALVENDAVAD
MAJAPIDAMISTE LAENUMAKSEVÕIMET
Koroonaviiruse põhjustatud kriis on seadnud ohtu töökohad mitmes sektoris. Kõige tugevamalt avaldus kriisi mõju esialgu turismi-, majutus- ja toitlustussektoris, kuid kui kriis jätkub, võivad kannatada
saada ka teised valdkonnad. Seetõttu on võimalik, et paljude töötajate sissetulekud vähenevad või lausa
kaovad, mis võib märkimisväärselt kahjustada majapidamiste laenumaksevõimet. Kuna koroonaviiruse
kriisi poolt enim mõjutatud sektorites on tööl ligikaudu veerand kõikidest hõivatutest, võib majapidamiste
laenumaksevõime langusel olla märgatav mõju ka pangandussektorile.
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Töötasu hüvitise meetme mõju on praeguseks
lõppenud ning seni ei ole see tööpuuduse uut
tõusu kaasa toonud. Registreeritud töötuse määr
oli septembris 7,6%, mis on veidi madalam näitaja
kui teise kvartali lõpus ja kolmanda kvartali alguses (vt joonis 11). Keskmine brutokuupalk oli 2020.
aasta teises kvartalis 1% suurem kui 2019. aasta
teises kvartalis, kuid mitmel tegevusalal keskmine
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Allikas: Eesti Pank.

Joonis 9. Majapidamiste tähtajaks
tasumata pangalaenud
tähtaja ületanud üle 60 päeva (vasak telg)
tähtaja ületanud 10–60 päeva (vasak telg)
tähtaja ületanud üle 60 päeva, % (parem telg)
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Töötasu hüvitist sai selle aasta märtsist juunini eri
aegadel kokku ligikaudu 138 000 inimest. Kui võtta
arvesse hõivatute arvu erinevates sektorites, siis
enim said toetusi järgmised sektorid: majutus ja
toitlustus, haldus- ja abitegevused, hulgi- ja jaekaubandus, kunst ja meelelahutus ning töötlev
tööstus (vt joonis 10).
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Majapidamiste tähtajaks tasumata pangalaenude maht ja osakaal majapidamistele väljastatud laenude portfellis ei ole seni
suurenenud ning oli 2020. aasta septembri
lõpu seisuga väga väike (vt joonis 9). Samuti
ei ole pankade laenuprovisjonide suhe laenuportfelli seni olulisel määral muutunud. Tõenäoliselt ei
ole viivislaenude tase suurenenud, kuna pangad
on võimaldanud majapidamistele maksepuhkusi.
Majapidamistele väljastatud pangalaenude portfellis oli septembri lõpus maksepuhkusel vähem kui
5% laene.

võla suhe kasutatavasse tulusse (vasak telg)
intressikulude suhe kasutatavasse tulusse (parem telg)

2007

Enne koroonaviiruse kriisi algust võtsid
majapidamised mitme aasta jooksul aktiivselt laenu. Majapidamiste võlakohustused kasvasid umbes 6–7% aastas. Kiiresti kasvas nii eluasemelaenude kui ka muude laenude ja liisingute
maht. Samas ei suurenenud majapidamiste võlakoormus ehk võla suhe sissetulekutesse, kuna ka
sissetulekud kasvasid kiiresti. Majapidamiste intressikoormus ehk võlakohustustega seotud intressikulude suhe kasutatavasse tulusse oli viimase
kümne aasta võrdluses väike (vt joonis 8).

Joonis 8. Majapidamiste võla- ja
intressikoormus

mln eurodes
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Allikas: Eesti Pank.

palk ka langes. Keskmine palk kahanes enim kaubanduses ning majutuse ja toitlustuse tegevusalal.
Eesti Panga 2020. aasta septembris avaldatud prognoosi järgi tööpuudus lähiajal kasvab ja jõuab 2021. aastal ligikaudu 10%ni.
Negatiivse prognoosistsenaariumi järgi kasvab
töötuse määr ligikaudu 14%ni.
Majapidamiste laenumaksevõime mõningast halvenemist võib juba näha tarbimislaenude segmendis. Viivises olevate laenude osakaal on pisut suurenenud nii pankade väljastatud

Joonis 10. Töötasu hüvitist saanute arv ja
nende osakaal sektoris hõivatutes
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Joonis 11. Keskmise brutokuupalga kasv ja
registreeritud töötuse määr
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Allikad: statistikaamet, töötukassa, Eesti Panga arvutused.

tarbimislaenude puhul kui ka pankadega mitteseotud krediidiandjate väljastatud tarbijakrediidi puhul.
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Kui rakendada eespool toodud osakaale pankade poolt majapidamistele väljastatud laenujäägile 31.08.2020 seisuga, on kriisist enim mõjutatud sektoritega seotud majapidamiste laenujäägi
suurus hinnanguliselt ligikaudu 2,2 miljardit eurot.
Võttes täiendavalt arvesse töötasu hüvitist saanute osakaalu, on riigilt tuge saanud ja kriisist
enim mõjutatud sektorites töötavate majapidamiste laenumaht hinnanguliselt 560 miljonit eurot ehk 5,4% laenuportfellist.

2020

Joonis 12. Majapidamiste võla jaotumise
ligikaudne hinnang tegevusalade lõikes
ehitus ja kinnisvaraalane tegevus
veondus ja laondus
majutus ja toitlustus
kunst, meelelahutus ja vaba aeg
muud sektorid ja mittehõivatud
8%
8%

Finantsstabiilsuse seisukohalt on sektorite lõikes erinevad riskid, mis sõltuvad lisaks sektori eripärale ka sellest, millises mahus on neis sektorites
hõivatud töötajad võtnud võlakohustusi.2
Kriisist enim mõjutatud sektorites – majutus ja toitlustus, veondus ja laondus, ehitus
ja kinnisvaraalane tegevus, kunst ja meelelahutus – töötas 2019. aastal umbes veerand
kõikidest hõivatutest. Nendes sektorites
tegutsevate majapidamiste võlg moodustab majapidamiste koguvõlast hinnanguliselt
ligikaudu 21% (vt joonis 12).

2019

Allikad: statistikaamet, töötukassa.

3%
2%

79%

Allikad: Eesti Pank, HFCS (2017).

Makseraskused ei teki kõikide eespool nimetatud laenude puhul, vaid puudutavad tõenäoliselt
ainult teatud osa sellest. Sissetulekute vähenedes mõjutab majapidamiste makseraskuste tekkimise tõenäosust muu hulgas see, kui suur osa
nende sissetulekust läheb võlgade tagasimaksmisele. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu mediaanväärtus 3 on mitmes kriisist
enim mõjutatud sektoris kõrgem kui majapidamiste keskmine näitaja. Samuti on üsna
suur selliste laenu võtnud majapidamiste osakaal,
kellel kulub laenumakseteks märkimisväärne osa
sissetulekust. Üle 20% brutosissetulekust kulub

2 Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) põhjal
on võimalik ligikaudselt selgitada, millised on koroonaviiruse poolt kõige enam mõjutatud sektorites töötavate majapidamiste
finantskohustused ja -varad, ning selle abil hinnata probleemide ulatust, mis võivad laenumaksevõime halvenemisega kaasneda.
Uuringu viimased andmed on kogutud 2017. aastal. Praeguses analüüsis eeldatakse, et laenude jaotumine ja struktuur ei ole
märkimisväärselt muutunud, ning andmeid on kasutatud ligikaudse hinnangu andmiseks ka tänases olukorras. Meie analüüsis
on sektoriks, millega majapidamist seostatakse, võetud põhitöökoha sektor majapidamise liikmel, kes on uuringuintervjuus olnud
majapidamise viiteisik.
3 Siin ja edaspidi on näitajad arvutatud laenuga majapidamiste kohta.
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Koroonaviiruse põhjustatud kriisi ajal on
langenud eluasemetehingute arv (2020. aasta
teises kvartalis oli tehingute arv 27% väiksem kui
aasta tagasi), kuid eluasemetehingute keskmine hind pole seni oluliselt kahanenud (vt
joonis 15).
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Allikas: Eesti Pank.

Joonis 14. Eluasemete üle- ja alahinnatus
Eesti Panga mudeli järgi
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis 15. Eluasemetehingute arvu ja
eluaseme hinnaindeksi aastakasv
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Majapidamiste laenumaksevõime halvenedes ei
pruugi kõik probleemsed laenud põhjustada pankadele laenukahjumeid. Eluasemelaenudega
seotud võimalike laenukahjumite ulatus
sõltub muu hulgas sellest, kuidas muutub
laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtus.
Eluasemeturul puuduvad praegu märgid, mis viitaksid ulatuslikule hinnalangusele lähiajal. Enne
koroonaviiruse kriisi algust liikus eluasemeturg
enam-vähem kooskõlas majanduse üldise kulgemisega.4 Eluasemehindade kasvu toetas sissetulekute kiire kasv, kuid eluasemed võisid olla ka
vähesel määral ülehinnatud, võrreldes eluasemehindade põhiteguritega põhjendatud tasemega (vt
joonis 14). Valitseb oht, et kui sissetulekud peaksid
langema, hakkavad langema ka kinnisvarahinnad.

14%

2013

Samas on säästud jaotunud väga ebaühtlaselt ja suure osa majapidamiste säästud
on väga väikesed. Laenukohustusega majapidamistel on likviidseid finantsvarasid mediaankeskmisena vähem kui on nende ühe kuu brutosissetulek. Seega võib öelda, et kuigi majapidamiste
laenu tagasimaksmise võime on viimastel aastatel
paranenud, on inimesed olukorras, kus sissetulek
töökaotuse korral kasvõi lühiajaliselt kaob, endiselt väga haavatavad. Tuleb ka märkida, et koroonaviiruse põhjustatud kriisist kõige enam mõjutatud sektorites on majapidamiste finantsvarade
mediaanväärtus väiksem kui kõikide majapidamiste puhul keskmiselt.

pangahoiuste aastakasv (vasak telg)
hoiuste ja sularaha suhe võlga (parem telg)

2006

Kui majapidamiste sissetulekud vähenevad või
hoopis kaovad, sõltub majapidamiste laenumaksevõime säilimine ka olemasolevatest säästudest.
Majapidamiste säästud on viimastel aastatel
kasvanud. Seda peegeldab nii hoiuste kiire kasv
kui ka säästvate majapidamiste osakaalu kasv. Ka
majapidamiste hoiuste ja sularaha suhe võlga on
suurenenud, olles 2020. aasta teises kvartalis ligikaudu 90% (vt joonis 13).

Joonis 13. Majapidamiste hoiuste kasv ning
hoiuste ja sularaha suhe võlga
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laenumakseteks hinnanguliselt ligikaudu viiendikul
kriisist kõige enam mõjutatud sektoritest sissetulekut saanud majapidamistest. Nende võlg moodustab majapidamiste koguvõlast hinnanguliselt 6%.

Eesti Pank. Kinnisvaraturul võib tekkida tasakaalustamatus – Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2020.
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Teises kvartalis kasvas korterite hinnaindeks
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes koguni
6%, kuid maa-ameti andmete põhjal tulenes kasv
uute korterite osakaalu tõusust ja uute korterite
keskmise hinna kasvust. Samal ajal langesid järelturul korterite hinnad keskmiselt 1%. Kolmandas
kvartalis kasvas korteritehingute keskmine ruutmeetrihind maa-ameti esialgsetel andmetel aastavõrdluses 4%.
Kinnisvarahindade muutustele on eelkõige tundlikud laenud, mille laenu ja tagatise väärtuse (LTV)
suhtarv on kõrge. Viimase kümne aasta võrdluses

on pankade antud eluasemelaenude jäägis vähenenud kõrge LTV suhtarvu väärtustega laenude osakaal. Siiski on eluasemelaenude jäägist umbes
poolel LTV suhtarvu väärtus üle 60%.5
Majapidamiste ja pankade vastupanuvõimet
praegusele kriisile on toetanud Eesti Panga 2015.
aastal kehtestatud nõuded eluasemelaenude väljastamisele. Piirangud on seatud väljastatava eluasemelaenu LTV suhtarvule, laenumaksete ja sissetuleku suhtarvule ning laenu tagasimaksmise
tähtajale.

5 Kui LTV on 60%, peaks tagatiseks oleva kinnisvara väärtus langema rohkem kui 40%, et tagatise väärtus muutuks laenujäägist
väiksemaks. Eelmise majanduskriisi ajal langesid eluasemehinnad Eestis keskmiselt 40–50%.

TAUSTINFO 1. VALITSUSE TOETUSMEETMETE EESMÄRK
ON KRIISI MÕJU LEEVENDADA
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Kevadel töötas valitsus välja toetusmeetmed,
et lahendada kriisist tulenenud tõrkeid ning aidata
kaasa majanduse taastumisele. 2020. aasta lisaeelarve toetusmeetmete maht ulatub 2,346 miljardi euroni (vt joonis T1.1). Majanduspoliitilised
stiimulid võimaldavad ettevõtetel ja majapidamistel välja tulla koroonaviiruse põhjustatud raskustest. Kardetust väiksemaks kujunenud majanduslanguses mängisid lisaks abimeetmetele rolli
eksporditurgude oodatust kiirem taastumine ja
Eesti üldine hakkamasaamine viirusega. Küll aga
pole surutis veel läbi ega selle täielik mõju kõigis
sektorites veel avaldunud.
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Joonis T1.1. Lisaeelarves ettenähtud
toetusmeetmete jaotus
muu, sh reserv
maksumeetmed
käendused
laenud
otsetoetused

22%

16%

14%

33%

Abipaketi silmapaistvaimaks meetmeks on
15%
seni olnud töötukassa palgatoetus. Selle kiire
ning täpselt sihitud tugi kogumahus 257 miljonit
Allikad: rahandusministeerium, Eesti Panga arvutused.
eurot jõudis ligi 138 000 inimese ehk iga viienda
töötajani. Hüvitis alandas ettevõtete kulubaasi
ning võimaldas säilitada töökohti. Tänu sellele säilis majapidamiste maksevõime ning suudeti ära
hoida töötuse määra järsem tõus. Sellegipoolest tuleb arvestada, et töötute arvu moonutas kompensatsiooniga kaasnenud koondamiskeeld. Muu hulgas aitas hõivet stabiilsena hoida suveperiood, kui majutus- ja toitlussektoris oli kriisile vaatamata kõrghooaeg ning ühtlasi vajati rohkem
ajutisi töökäsi. Hoolimata suvekuude positiivsetest märkidest valitseb tööturu edasist väljavaadet
endiselt määramatus. Personali puudutavate otsuste tegemine võtab ettevõtetes aega ning kriisist
tugevasti mõjutatud tegevusalasid ootab peale selle veel ees ka madalhooaeg. Lisaks on sügisene
koroonaviiruse aktiivne levik põhjustanud vajaduse haigust täiendavate piirangutega kontrolli all
hoida, kuid uue puhangu ulatust ja sellega kaasnevat majanduslikku mõju on veel raske ette näha.
Valitsus lõi valmisoleku ettevõtete likviidsusprobleeme leevendada KredExi ja Maaelu Edendamise
Sihtasutuse (MES) kaudu, pakkudes käendust uutele ja olemasolevatele laenudele ning vajadusel
ka täiendavat krediiti. Kui töötukassa palgahüvitis leidis kolme kuuga kasutust peaaegu täies ulatuses, siis KredExi ja MESi garantiisid nii aktiivselt ei kasutatud (vt joonis T1.2). Ettenähtud käenduslimiitidest kasutati oktoobri alguseks vastavalt 15% ja 23%. Laenumeetmete osas pidi MES esialgseid kriteeriumeid muutma nii, et raha jätkuks rohkematele ettevõtjatele, samas kui KredEx pidi

Joonis T1.2. Laenu- ja käendusmeetmete
kasutamine
eelarve
kasutatud maht
700
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tingimusi leevendama, et taotlejates huvi tekitada. Septembri lõpuks väljastas KredEx laene
28% limiidist ehk 179 miljonit ning sellest märkimisväärse osa (84%) moodustas krediit riiklikult
olulistele projektidele. Väiksemas mahus on riik
abivajajaid toetanud ka otsetoetustega ministeeriumite ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) kaudu. Sellegipoolest on jäänud ettevõtjatele suunatud abipakett paljuski kasutamata.
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Allikad:
MES,
KredEx,
Eesti
Panga
arvutused.
kriisile vaatamata ja majandus kosus oodatust kiiremini. Samuti võis riiklike otselaenudega kaasneda rohkem piiranguid, näiteks keeld maksta
dividende. KredExi ja MESi eesmärgiks ei peagi olema pakkuda laene võimalikult soodsatel tingimustel, vaid need peaksid olema viimaseks võimaluseks ettevõtetele, kes pankadest laenu ei saa.
Laenugarantiide vähese kasutamise põhjus peitub osalt selles, et pangad vormistasid enamiku
maksepuhkustest enne, kui kinnitati riiklike käenduste tingimused. Kuna maksepuhkuste taotluste
kasv rauges, siis vähenes vajadus MESi ja KredExi garantiide järele. Lisaks piiras esialgu KredExi
käenduse kasutust krediidikahjude ülempiir, mistõttu ei pidanud pangad meetme rakendamist
majanduslikult mõistlikuks.
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Uusi toetusmeetmeid kavandades võiks ettevõtetele pakkuda rahalist tuge pigem käendustena
kui riiklike otselaenudena. Käendusi kasutades tuleb riigi rahakotist sama tulemuse saavutamiseks
anda välja vähem raha. Samuti säilib pankade kaudu käendatud laenude korral projektide hindamisel kasulik erasektori vaade. Jättes osa riskidest pankadele, on ka nemad huvitatud sellest, et
maksumaksja raha ei kuluks ettevõtetele, mis pole tegelikult elujõulised.
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PANKADE FINANTSTERVIS TOETAB
REAALSEKTORIT
Tegevuskeskkonna muutus on pankade kasumites seni mõõdukalt avaldunud. Toetusmeetmed ning
maksepuhkused on pidurdanud viivislaenude kasvu. Varem seatud täiendavad puhvrinõuded ning järelevalveasutuste soovitus 2020. aastal dividende mitte maksta kindlustavad pankade kapitaliseeritust.
Pankade likviidsust on toetanud hoiuste kiire kasv ning keskpankade tugimeetmed. Ettevaates põhjustab
suurimat ebaselgust kriisi kestus ning mõju pankade tegevuskeskkonnale.

puhas intressitulu
puhas teenustasutulu
dividenditulu
halduskulud
laenude allahindlused
puhaskasum v.a dividenditulu ja tulumaksukulu
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%

Allikas: Eesti Pank.

2020 I pa

Keerulisem periood tõi kaasa mõningase teenustasude vähenemise, kuid seda

2019

15

2018

10%

2017

Puhas intressitulu muutus esimesel poolaastal vähe. Maksepuhkusel olevad laenud teenivad jätkuvalt intressitulu ning kuigi uute laenude
väljastamine esimesel poolaastal mõnevõrra aeglustus, ei ole laenujääk vähenenud ning uute laenude marginaalid muutusid vähe. Intressikulude
tagasihoidlik kasv tulenes pigem turupõhist rahastust kasutavatest pankadest. Kevadisel piirangute perioodil hoiustamine kasvas ning koondarvestuses moodustasid esimese poolaasta lõpus
ligi 66% ehk kaks kolmandikku pankade kohustustest madala intressiga nõudmiseni hoiused.
Hoiustamise eest tasu küsimine ehk negatiivsete
intressimäärade ülekandmine klientidele on Eestis
toimunud üksikutel juhtudel.

2016

-1,5%

2015

Kasumi vähenemine tulenes peamiselt
provisjonide kasvust. Provisjonide maht on küll
kasvanud 0,16% varadest, kuid see kasv on siiski
veel üsna väike. Järgmistes kvartalites võivad laenude allahindlused jätkuda, sest aasta esimeses
pooles toetasid klientide maksevõimet riiklikud abiprogrammid ning pankade pakutud ajutine maksepuhkus. Ajutise maksepuhkuse puhul on klient
kokkulepitud perioodiks vabastatud laenu põhiosa tasumisest, kuid maksab endiselt intresse.
Seega ei kajastu maksepuhkusel laenud veel tingimata probleemlaenudena ega ka intressitulude
vähenemisena. Pangati on provisjonid erinenud:
mõned pangad on olnud ennetavamad, teised on
oodanud mõjude selgemat ilmnemist.

2014

-1,0%
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Pankade esimese poolaasta kasumlikkuses kajastus selle aasta keerulisem majanduskeskkond mõõdukalt. Maksude eelne ning
tütarettevõtetest võetud dividende mittearvestav
esimese poolaasta kasum ulatus pankade koondarvestuses 75 miljoni euroni. See on küll ligi viiendiku võrra vähem kui möödunud aasta esimesel
poolaastal, kuid ulatub annualiseerituna suhtena
varadesse ligi 1%ni (vt joonis 16), mis jääb Euroopa
Liidu riikide möödunud aasta näitajatega võrreldes
keskmiste hulka.

Joonis 16. Pangasektori kasumlikkus
varade suhtes
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PANKADE KASUMLIKKUS
ON VÄHE MUUTUNUD

Joonis 17. Kapitaliseerituse ja finantsvõimenduse suhtarvud
kapitali adekvaatsus, OSII
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Allikas: finantsinspektsioon.

on kompenseeritud personalikulude kokkuhoiuga. Muu hulgas suunati kevadise olustikumuutuse käigus jõuliselt kliente kasutama iseteenindust,
mis võib küll vähendada kontorivõrgustikuga seotud
kulusid, kuid kahandab klientide võimalust vahetu
kontakti kaudu nõustamist saada.
Pankade kapitaliseeritus muutus esimesel
poolaastal vähe, keskmised näitajad püsisid
kõrged ning kõik pangad on täitnud nõudeid
varuga (vt joonis 17). Keskmiselt on Eesti pangandussektori kapitaliseerituse näitajad Euroopa
Liidu kõrgeimad, kuid erinevad pangati. Madalaim

näitaja ületas esimese poolaasta lõpus 17%.
Omavahendite kohatise kõrge taseme põhjuseks
on maksukeskkond, kus tulumaks tuleb tasuda
vaid dividendidelt.6 Kauem tegutsenud pankade
puhul on selline maksukeskkond soodustanud
kapitalipuhvrite kogunemist. Suuremate pankade
kapitaliseerituse näitajaid toetab ka riskiarvestuses sisereitingute kasutamine, mis on varasemas
väheste viivislaenudega majanduskeskkonnas võimaldanud hinnata riske väiksemaks, kui seda võimaldab standardiseeritud lähenemine, mida kasutavad ülejäänud pangad.
2020. aastal toetab kapitaliseerituse näitajaid ka finantsjärelevalve soovitus dividendide mitte maksta. Esimesel poolaastal vähenes
seega vaid üksikute pankade kapitaliseeritus ning
ka siis vaid valdavalt riskivarade kiire kasvu tõttu.
Ainult kohati on omavahendeid pisut vähendanud
varade väärtuse kahanemine. Standardmeetodeid
kasutavate pankade puhul riskide muutumine riskiarvestust ei mõjuta, sest riskikaalud on ajas püsivad. Keerulisem majandusolukord peaks selgemini
peegelduma sisemisi riskihinnanguid kasutavate
pankade riskivarade arvestuses. Samas on riskivarade kasvu kohati vähendanud kõrgema riskiga
laenude kiirem amortiseerumine võrreldes sellega,
kui palju on neid viimastel perioodidel väljastatud.
Varade mahtu on kasvatanud madala riskiga võlakirjade osakaal (vt joonis 18).
Ettevaates võib oodata probleemlaenude
kasvu. Kasvu suurus sõltub COVID-19ga seotud
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Joonis 18. Kapitaliarvestuse koondnäitajate
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Allikas: finantsinspektsioon.

piirangute kestusest ning ulatusest, aga ka toetusmeetmete mõjust. Pankade võime probleemlaenudega toime tulla sõltub esmalt nende võimest katta
allahindlusvajadusi teenitava tulu arvelt. Intressitulu
mõjutab ka väljastatavate laenude hind, mis muutus esimesel poolaastal vähe. Intressikulude poolt
hoiab samas mõõdukana hoiuste suur osakaal
ning keskpankade meetmed. Kui tegevusaktiivsus
ka edaspidi vaibub, võib teenustasutulude kahanemine jätkuda ning ettevaates on oodata mõningast
allahindluste eelsete tegevustulude vähenemist.
Pankade toimekindluse seisukohalt on oluline, et
ajutiste kahjumite korral suudetakse toimekindlus
tagada seniste puhvrite ehk omavahendite arvelt.

Alates 1. jaanuarist 2018 motiveerib dividendide väljamaksmist regulaarsete maksete korral rakendatav soodusmaksumäär.

TAUSTINFO 2. PANKADE VÕIMALIKUD VIIVISLAENUD
JA LAENUKAHJUMID ERINEVATE MAKROMAJANDUSE
STSENAARIUMITE KORRAL
Pankade võimalike viivislaenude hinnangud põhinevad Eesti Panga septembris avaldatud
majandusprognoosi kolmel stsenaariumil. Positiivse stsenaariumi järgi kahaneb majandus käesoleval aastal ligi 2% ja põhistsenaariumi järgi 4%. Negatiivse stsenaariumi korral järgneb käesoleva
aasta rohkem kui 4% langusele järgmisel aastal veel ligi 6% suurune kahanemine. Tööpuudus tipneb erinevate stsenaariumite korral vastavalt 9%, 10% ja 15% juures (vt joonis T2.1).7
Võimalike viivislaenude osakaalu hindamiseks pankade laenuportfellis on Eesti Panga majandusprognoosi võrreldud 2008. aastal alanud ülemaiilmse finantskriisi ajal toimunuga. Majapidamiste
eluaseme- ja tarbimislaenude puhul on eeldatud lineaarset seost, et praeguse kriisi ajal toob tööpuuduse ühe protsendipunktine kasv kaasa sama suure viivislaenude lisandumise kui toona.
Ettevõtete laenude puhul toob majanduslanguse ühe protsendipunktine langus kaasa sama suure
viivislaenude lisandumise kui 2008. aasta finantskriisi ajal. Laenuallahindluste arvutamisel on eeldatud, et neid tuleb teha 60% ulatuses viivislaenude mahust, mis on samuti eelmise finantskriisi
7

Täpsemad stsenaariumite kirjeldused on esitatud Eesti Panga väljaandes Rahapoliitika ja Majandus 3/2020 lk 28.

Joonis T2.1. Majanduse erinevad stsenaariumid ja 2007–2008. a finantskriis

Joonis T2.2. Võimalik probleemsete
laenude osakaal varades
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aegsega võrreldav suurusjärk. Arvutusteks on pangad jaotatud kahte gruppi: süsteemselt olulised
pangad ja väikepangad. Arvestades, et pankade laenustandardid on võrreldes finantskriisi eelse
ajaga ilmselt karmistunud ja reaalsektori finantspuhvrid suurenenud, on selliste eelduste puhul
tegemist üsna konservatiivse hinnanguga.
Majanduse positiivse, põhi- ja negatiivse stsenaariumi korral võib Eestis tegutsevate pankade
viivislaenude osakaal suureneda vastavalt ligi 2%, 3% ja 5%ni. Süsteemselt oluliste pankade viivislaenude osakaal oleks sellest natuke väiksem, samas väikepankade oma märkimisväärselt suurem
(vt joonis T2.2). Nende tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud kriis
on ennenägematu ning võimalike viivislaenude suhtes valitseb väga suur ebakindlus.
Eestis tegutsevate pankade kasumlikkus on kõrge ja nende kapitaliseeritus hea, mistõttu nad
saavad hakkama võimalike laenukahjumitega ka negatiivse stsenaariumi korral (vt joonis T2.3).8
Mõne panga puhul võivad laenukahjumid küll praegusi vabatahtlikke puhvreid ületada, kuid siis on
võimalik kasutada järelevalveasutuste määratud puhvreid.
Joonis T2.3. Pangandussektori kapitaliseeritus ja võimalikud laenukahjumid
negatiivse makromajandusstsenaariumi korral
miinimumnõue

makro- ja mikropuhvrid ning nõuded

vabatahtlik puhver
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8 Viivislaenude arvutused on tehtud pankade Eesti üksuste väljastatud laenude kohta. Kõrvutamaks laenukahjumeid
pankade omakapitaliga on laenuallahindluste arvutamisel lisatud ka filiaalide väljastatud laenud ja eeldatud, et viivislaene
lisandub samas ulatuses kui Eesti üksuste väljastatud laenude puhul.
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Oma tegevust kiiremini laiendada soovivate pankade hulgas on viimastel aastatel
kasvanud ka turupõhiste rahastamisviiside
osatähtsus. Nii on pangad varasemast enam
haavatavad turuhinnangutest tulenevatele riskidele. Senises kriisi haripunktis tõusis rahastamise
hind ja vähenes selle kättesaadavus. Teisalt on
pandikirjad, millele kohalikud pangad on viimastel
aastatel varasemast enam toetunud, mainitud riskide suhtes tagamata võlakirjadega võrreldes vastupidavamad.
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Keskpank pakub kommertspankadele
rahapoliitiliste operatsioonide kaudu soodsatel tingimustel täiendavat likviidsust. Eesti
Pank pakub kommertspankadele likviidsust tavapäraste nädalase tähtajaga põhiliste refinantseerimisoperatsioonide ja igakuiste pikemaajaliste
kolmekuulise tähtajaga refinantseerimisoperatsioonide kaudu. Kõik refinantseerimisoperatsioonid tehakse piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena vähemalt
kuni 2021. aasta aprillis lõppeva hoidmisperioodi
lõpuni ja nii kaua, kui on vajalik. 2019. aasta septembrikuus käivitati sihtotstarbeline pikemaajaline
refinantseerimisoperatsioon (TLTRO-III), mille tingimusi leevendati veelgi selle aasta märtsis ja aprillis. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide
tingimuste leevendamise eesmärk on muu hulgas
toetada pankade likviidsust ja seeläbi laenuandmist reaalmajandusele.
Pankade likviidsete varade maht on 2020.
aastal tõusnud viimaste aastate kõrgeimale
tasemele. Pangandussektori suur likviidsusvaru
vähendab finantssektori toimimist ohustavaid riske.
Likviidsete varade osakaal koguvarades ulatus
2020. aasta augusti lõpuks 32,9%ni (vt joonis 19).
Seda on eeskätt toetanud likviidsete väärtpaberite
mahu suurenemine seoses pankade osalemisega
TLTRO-IIIs. Ka neid tehinguid arvestamata oleks
likviidsete varade osakaal koguvarades endiselt
kõrge ehk ligikaudu 27%. Tugevat vastupidavust
võimaliku stressiperioodi vältel osakaal riskivarades netoväljavoolu suhtes näitavad ka pankade

Joonis 19. Pankade likviidsed varad ja nende
osakaal koguvarades*
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Koroonaviiruse põhjustatud kriisis on pankade rahastamist suuresti toetanud hoiuste
mahu kasv. Augustikuu lõpus ulatus hoiuste
aastakasv pea 16%ni, laenuportfelli kasv aeglustus samaks ajaks aga ligikaudu 1,5% juurde.
Kokkuvõttes oli augustikuu lõpuks laenude-hoiuste
suhtarv jõudnud 0,90ni. Samal perioodil ulatus
reaalsektori residentide hoiuste kasv 11,4%ni ja
laenude-hoiuste suhtarv kahanes 0,98 juurde.
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likviidsuskattekordajad, mis ületavad nõutud piirmäärasid tugeva varuga – sektori keskmine oli
selle aasta esimese poolaasta lõpus 166%.
Eestis tegutsevate Põhjamaade gruppide
grupiülene finantstugevus muutus aasta esimeses pooles vähe. Pandeemia mõju on tuntav ka gruppide teistes tegevuspiirkondades, kuid
seni on toetusmeetmed hoidnud viivislaenude
kasvu mõõduka ning varem kehtestatud puhvrinõuded ning soovitus dividende 2020. aastal mitte
maksta on toetanud gruppide kapitaliseeritust.
SEB ja Swedbanki grupi kapitaliadekvaatsuse näitajad ulatusid esimese poolaasta lõpus vastavalt
22,2% ja 20,2%ni; viivislaenude maht on püsinud
allpool 1%. Turuosaliste hinnang gruppide riskisusele on püsinud pigem soosiv: aktsiahinnad taastusid kevadise languse järel jõudsalt, võlakirjade
tulumäärad taas langevad (vt joonis 20). Pankade

toimekindlust on toetanud valitsuse, keskpanga
ning finantsjärelevalve tugimeetmed. Pankade tegevuskeskkonna edasise arengu suhtes püsib aga
kogu piirkonnas varasemast suurem ebaselgus.

MAKROFINANTSJÄRELEVALVE
MEETMED
Finantssektori vastupanuvõime suurendamiseks kehtestab Eesti Pank makrofinantsjärelevalve
meetmeid, mida ta regulaarselt üle vaatab ning
vastavalt finantssektoris ja majanduses toimuvale
korrigeerib (vt tabel 2).
Selle aasta märtsis otsustas Eesti Pank
ennetavalt süsteemse riski puhvrimäära
1% tasemelt 0%ni langetada. Vastutsüklilise

puhvri nõude, mille hindamisel lähtutakse peamiselt reaalsektori võla kasvu kooskõlast majanduskasvuga, on Eesti Pank otsustanud säilitada
0% tasemel ega pea puhvri tõstmist selle aasta
lõpuni tõenäoliseks.
Et kindlustada pankade vastupanuvõimet eluasemelaenudega seotud riskide vastu, on Eesti
Pank kehtestanud kapitalinõuete arvestuses
sisereitinguid kasutavate pankade hüpoteeklaenude portfelli keskmisele riskikaalule 15% alampiiri nõude.
Süsteemselt olulistele pankadele kehtib jätkuvalt täiendav puhvrinõue: Swedbank AS-le (2%),
AS-le SEB Pank (2%), Luminor Bank AS-le (2%) ja
AS-le LHV Pank (1%).

Tabel 2. Eesti Panga makrofinantsjärelevalve meetmed
instrument
süsteemse riski puhver

määr

kehtivuse algus

0%

1. mai 2020

Swedbank AS

2%

1. august 2016

AS SEB Pank

2%

1. august 2016

Luminor Bank AS

2%

1. juuli 2018

AS LHV Pank

1%

1. jaanuar 2019

vastutsükliline kapitalipuhver

0%

1. jaanuar 2016

hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir*

15%

30. september 2019

muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

eluasemelaenunõuded**
laenusumma ja tagatise suhtarvu piirmäär

85%***

laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu piirmäär

50%

maksimaalne laenutähtaeg

30 aastat

1. märts 2015
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* Nõue on seatud sisereitingute meetodit kasutavate pankade hüpoteeklaenuportfelli keskmisele riskikaalule.
** Piirmäärasid ületavate laenude maht võib moodustada kuni 15% kvartali jooksul välja antud eluasemelaenude mahust.
*** KredExi käendusega antud laenude puhul on piirmäär 90%.
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TAUSTINFO 3. MUUDATUSED SÜSTEEMSELT OLULISTE
KREDIIDIASUTUSTE KINDLAKSMÄÄRAMISE JA
PUHVRIMÄÄRADE KALIBREERIMISE RAAMISTIKUS
Sel aastal uuendab Eesti Pank süsteemselt oluliste krediidiasutuste kindlaksmääramise ja puhvrimäärade kalibreerimise põhimõtteid. Muudatused raamistikus on ajendatud struktuursetest muutustest Eesti pangandussektoris. Ühelt poolt kasvatas Luminori Läti ja Leedu üksuste ühendamine Eesti peakontori alla möödunud aasta alguses siinse pangandussektori koguvarade mahu
134%ni sisemajanduse kogutoodangust (2018. aastal 103%). Teisalt on siinne pangandusturg endiselt kontsentreeritud – neli suuremat panka hoiavad ligi 96% siinsete majapidamiste ja ettevõtete
hoiustest ning on Eesti erasektorile väljastanud 93% laenudest. Ettevaates võib eeldada kohalike
pankade edasist kasvu, mistõttu peab raamistik arvestama ka nende krediidiasutuste süsteemse
olulisuse suurenemisega Eesti pangandusturul.
Pidades silmas pankade toimekindlust kodumaises finantssüsteemis, lisas Eesti Pank süsteemselt oluliste pankade hindamise raamistikku kaks valikulist näitajat: „Erasektori hoiused kohalikelt
hoiustajatelt“ ja „Erasektori laenud kohalikele laenuvõtjatele“, andes neile kaaluna kokku 50% kogu
punktisummast (vt tabel 3).

Tabel 3. Punktiarvestuse põhinäitajad EBA ja Eesti finantssüsteemi eripära
arvestava metoodika järgi
kaal kohandatud
kaal O-SIIde
metoodika järgi
hindamisel
puhvri määramisel

kategooria

näitajad

suurus

koguvarad

25,00%

12,50%

kohalike maksetehingute väärtus

8,33%

4,17%

erasektori hoiused Euroopa Liidu hoiustajatelt

8,33%

4,17%

erasektori laenud Euroopa Liidu laenuvõtjatele

8,33%

4,17%

börsiväliste tuletisinstrumentide (tinglik) väärtus

8,33%

4,17%

jurisdiktsiooniülesed kohustused

8,33%

4,17%

jurisdiktsiooniülesed nõuded

8,33%

4,17%

finantssüsteemisisesed kohustused

8,33%

4,17%

finantssüsteemisisesed varad

8,33%

4,17%

tasumata võlainstrumendid

8,33%

4,17%

tähtsus (sh asendatavus /
finantssüsteemi taristu)

keerukus / piiriülene tegevus

omavaheline seotus

tähtsus kohalikul finantsturul

erasektori hoiused kohalikelt hoiustajatelt

25,00%

erasektori laenud kohalikele laenuvõtjatele

25,00%

Pärast raamistiku muutmist ei muutu siiski süsteemsete pankade nimekiri ja nendele kehtinud
täiendav puhvrinõue (vt tabel 4). Kõik pangad, kes ületavad künniseks seatud väärtuse ehk 350
baaspunkti, liigitatakse automaatselt süsteemselt oluliseks krediidiasutuseks. Eesti Pank kohaldab
EBA metoodikal põhineva süsteemse olulisuse hindamise miinimumkünnist ületavatele krediidiasutustele üldjuhul vähemalt 0,5% puhvrimäära. Kui süsteemse olulisuse hindamise tulemus jääb 350
ja 1200 baaspunkti vahele, siis leitakse võrdlusmäär lineaarselt 0,5 protsendipunktise täpsusega.
Kõigile pankadele, kellel on üle 1200 baaspunkti, kohaldub puhvrimäära nõue 2%.
Tabel 4. Eestis tegutsevate pankade süsteemse olulisuse punktisumma baaspunktides seisuga
31.12.2019
punktid kokku
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krediidiasutus
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automaatne*

kohandatud**

kriteeriumid
suurus

tähtsus (sh
asendatavus
/ finantssüsteemi taristu

keerukus /
piiriülene
tegevus

omavaheline
seotus

tähtsus
kohalikul
finantsturul

Luminor Bank AS

4599

2867

3650

2812

7457

4478

1134

Swedbank AS

2150

3429

2944

3498

860

1297

4708

AS SEB Pank

1548

2103

1823

2148

845

1374

2659

AS LHV Pank

733

823

806

904

204

1018

914

Bigbank AS

148

90

153

116

208

113

33

AS Coop Pank

133

179

162

157

35

179

225

AS Inbank

130

95

123

95

137

164

60

AS TBB pank

57

50

42

50

12

125

43

Holm Bank AS

11

15

15

10

1

18
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* Automaatne punktisumma on leitud EBA suunistes esitatud kohustuslike näitajate põhjal.
** Kohandatud punktisumma puhul on EBA suunistes esitatud kohustuslikele näitajale lisatud valikulised näitajad
(“tähtsus kohalikul finantsturul”). Valikuliste näitajate osakaal punktisummas moodustab kokku 50%.

TAUSTINFO 4. EUROOPA RIIKIDE MUUDATUSED
MAKROFINANTSJÄRELEVALVE MEETMETES
Enamik Euroopa riike, kes olid kehtestanud kiirest laenukasvust tingitud vastutsüklilise puhvri
nõude, reageerisid koroonaviiruse tõttu seatud piirangute pärast tekkinud keerulisele majandusolukorrale puhvrimäärade langetamisega (vt joonis T4.1) või lükkasid edasi varem vastu võetud otsuse
puhvrimäära tõsta. Süsteemse riski puhvri nõue langetati 0%le lisaks Eestile Soomes ja Poolas;
nõutud määra langetati Taanis (Fääri saared) ja Hollandis (vt joonis T4.2). Süsteemsest olulisusest
tulenevaid lisanõudeid esimesel poolaastal valdavalt ei muudetud, kuid mõnel juhul lükati nõude
tõstmine edasi.
Joonis T4.1. Vastutsüklilise kapitalipuhvri
määrad Euroopa Majanduspiirkonna riikides

Joonis T4.2. Süsteemse riski puhvri määrad
Euroopa Majanduspiirkonna riikides
enne koroonakriisi
seisuga 30.09.2020

enne koroonakriisi
seisuga 30.09.2020

3,0%

2,5%

2,5%
2,0%

2,0%

1,5%

1,5%
1,0%

1,0%
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Allikas: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

21

Allikas: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.
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Eesti

Poola

Holland
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Saksamaa
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0,0%

Soome
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LISATEEMA. FINANTSSEKTOR PEAB ARVESSE VÕTMA
VÕIMALIKKE JÄRSKE MUUTUSI SEOSES ÜLEMINEKUGA
KESKKONDA SÄÄSTVALE MAJANDUSMUDELILE
Ambitsioonikad kliimaeesmärgid survestavad keskkonda
kahjustavaid majandusharusid
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Joonis L2. Sektorite osakaal kasvuhoonegaaside heites
prügimajandus
maakasutus ja metsandus
põllumajandus
tööstusprotsessid ja toodangu kasutamine
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Eesti kliimapoliitika praegune pikaajaline siht
0
on jõuda vähese süsinikuheitega majanduseni,
-5000
mis tähendab kasvuhoonegaaside heite vähendamist alanud kümnendil 70% ja 2050. aasAllikas: keskkonnaagentuur.
taks ligi 80% võrreldes 1990. aasta tasemega.11
Kasvuhoonegaaside heiteid tuleb vähendada
2050. aastaks 2018. aasta tasemega võrreldes 60%. Keskkonnaministeeriumi hinnangul võib Eesti
heitekogus järgmise 30 aastaga seniste tegevuste jätkudes väheneda aga vaid 30%.12 Eesti ettevõtete kasvuhoonegaaside heide suhtena lisandväärtusesse on mitu korda kõrgem kui Euroopas
keskmiselt, mis tähendab, et ühe lisandväärtuseühikuga kaasneb Eestis kordades rohkem kasvuhoonegaase (vt joonis L1). Arvestades ELi kliimaneutraalsuse ehk netoheite nullini viimise eesmärki,
võib eeldada, et surve Eestis kasvuhoonegaaside heitkoguste veel palju kiiremaks vähendamiseks
on suur. Seetõttu on tõenäoline, et Eesti valitsus peab sel kümnendil astuma jõulisi samme, et
1990
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Euroopa Liit on tõusnud kliima ja keskkonnaga seotud teemade eestkõnelejaks. 2019. aasta
detsembris esitles Euroopa Komisjon majanduskasvu strateegiat “Euroopa roheline kokkulepe” (European Green Deal), mis seab sihiks
viia Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside netoheite
2050. aastaks nullini. Seda sihti toetab ka Eesti
valitsus.9 Arvestades, et viimase 20 aastaga on
ELi kasvuhoonegaaside heide vähenenud viiendiku võrra, ei piisa nullheite saavutamiseks seniste
tegevuste jätkumisest. Eesmärgi saavutamiseks on
vaja jõulist uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ning
majandusstruktuuri muutumist. Selle tagamiseks
näeb roheline kokkulepe ette mitmeid jätkusamme,
nagu Euroopa kliimaseaduse vastuvõtmine10 või
õiglase ülemineku toetus- ja laenuvõimaluse loomine koostöös Euroopa Investeerimispangaga.

Joonis L1. Ettevõtete KHG-heide suhtena
lisandväärtusesse

CO2 ekvivalendi tonnides

Kasvule orienteeritud majandustegevus võib
keskkonda pöördumatult kahjustada. Suurt tähelepanu on saanud ohud, mis võivad kaasneda kliimamuutusega. Ettevõtted on investeeringute ja
muude majandusotsuste tegemisel hakanud keskkonnamõjudega üha enam arvestama. Muutusi
võib oodata ka finantssektoris, kus keskkonna-,
sotsiaal- ja juhtimisalased (environmental, social
and governance, ESG) põhimõtted võivad laenu- ja
investeerimisotsuste tegemisel muutuda keskseks
kriteeriumiks.

9 European Council meeting (12 December 2019) – Conclusions.
10 Euroopa kliimaseadusega soovitakse kasvuhoonegaaside netoheite nullini viimine sätestada Euroopa Liidu õiguses.
11 Riigikogu otsus Kliimapoliitika põhialused aastani 2050. Aprill 2017.
12 Seletuskiri kliimapoliitika põhialustele aastani 2050.

kliimapoliitika eesmärke saavutada. Kuna 88% Eesti kasvuhoonegaasidest pärineb energiasektorist13 (vt joonis L2), tähendab see suurt väljakutset eelkõige põlevkivisektorile. Samas peavad üleminekut toetama muudki sektorid, mistõttu võivad kliimaeesmärkide saavutamise tulemusel toimuda
muutused paljudes majandusharudes.
Kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine nõuab suuremahulisi avaliku ja erasektori investeeringuid.14 On arvutatud, et Pariisi kliimakokkuleppes paika pandud eesmärkide saavutamiseks peaksid globaalsed energiasektori investeeringud olema aastani 2050 igal aastal umbes 700 miljardit
eurot (ehk umbes 1% kogu maailma SKPst) suuremad kui täna.15
Eesti puhul on hinnatud, et kui võtta eesmärgiks jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni, tuleks
investeerida umbes 17,3 miljardit eurot, millest 75% võiksid olla erasektori investeeringud. Alanud
kümnendi jooksul tähendaks see investeeringuid umbes 4% suuruses SKPst. Edaspidi väheneks
see alla 2% SKPst. Analüüsi järgi oleks aastatel 2021–2030 suurim mõju energiasektorile, kui kasutusele võetakse taastuvenergiaallikaid ning parandatakse energiatõhusust. Struktuurne muutus
transpordisektoris, sealhulgas elektriautodele üleminek, on aeganõudvam. Kasvuhoonegaaside
heite vähendamine põllumajanduses ja tööstuses on vähem äratasuv, kuid järk-järgult tuleb kliimaneutraalsuse saavutamiseks investeerida ka sinna.16 Kõige valulikumat ja järsemat üleminekut on
seega oodata energiasektoris.
Juba praegu otsitakse aktiivselt võimalusi, kuidas suunata investeeringuid keskkonnasäästlikesse projektidesse. Euroopa Komisjon tõstis 2017. aasta kapitaliturgude liidu tegevuskava ülevaatuse käigus keskpunkti algatused, mis suunaksid turgu tegema pikaajalisi investeeringuid,
lähtudes finantsriskide kõrval ka keskkonnaalastest ja sotsiaalsetest kõrvalmõjudest. ESG põhimõtete arvestamist investeerimis- ja rahastamisotsuste tegemisel nähakse seejuures vahendina
finantsstabiilsuse tugevdamiseks jätkusuutlikkusriskide vähendamise kaudu.17 Välja on pakutud
ka idee tulevikus jätkusuutlike projektide rahastamise korral leevendada pankade kapitalinõudeid.
Finantssektori jaoks on tähtis nende suundumustega kohaneda ja vajadusel muuta varade struktuur keskkonnasõbralikumaks.
Oluliseks kitsaskohaks keskkonnasäästlike investeeringute rahastamisel on projektide määratlemine. Enamasti ei ole investeeringud üheselt keskkonnasäästlikud, vaid neil on ka negatiivseid
kõrvalmõjusid. Keskkonnahoiu märgi valekasutuse (greenwashing) vältimiseks on Euroopa Liidus
loomisel taksonoomia. Selle eesmärk on luua projektide keskkonnahoidlikkuse määratlemiseks
ühtsed kriteeriumid.
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Kliimariskide hinnastamine on keeruline ja puudulik
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Kliimariskide (sh nii füüsiliste kui ka üleminekuriskide) arvessevõtmine ja asjakohane hinnastamine võimaldaks suunata majandust sujuvamale üleminekule keskkonnasõbralikuma mudelini.
Kliimariske ümbritseb aga palju ebamäärasust ning riskide hinnastamine finantsturgudel on algusjärgus ja mittetäielik. See tuleneb nii ettevõtete tegevusega kaasnevate välismõjude ebakohasest
arvestamisest, informatsiooni puudulikkusest tulenevatest turutõrgetest kui ka ühtse taksonoomia
puudumisest.
Kliimariskidega seotud andmete ja info avaldamine ettevõtete poolt on ebapiisav (insufficient),
ebatäielik (incomplete) ja ühtlustamata (inconsistent). Ebapiisavus seisneb selles, et ainult väike osa
ettevõtetest avaldab kliimariskidega seotud infot ja seegi info on sageli vähene. Ebatäielikkus tähendab, et avaldatav info ei pruugi peegeldada toote kogu elutsükli süsinikujalajälge, vaid ainult osa sellest. Ebaühtlus viitab standardite puudulikkusele informatsiooni avaldamisel. Seetõttu on keeruline
kontrollida avaldatava info õigsust. Andmete ebatäiuslikkust näitab ka see, et reitinguagentuuride
13 Greenhouse Gas Emissions In Estonia 1990-2018. National Inventory Report.
14 Vt ka Majanduse Rahastamise Ülevaade, veebruar 2017, taustinfo 7.
15 Valitsustevaheline Kliimamuutuste paneel. GLOBAL WARMING OF 1.5 ºC: Summary for Policymakers.
16 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs. Oktoober 2019.
17 Strengthen financial stability by incorporating Environmental, Social and Governance (ESG) factors into investment
decision-making, 31.01.2018 HLEG final report.

antavad keskkonnahinnangud võivad samade varade puhul märgatavalt erineda, kuigi aja jooksul
on ebakõla vähenenud.18
Roheliste ja muude varade hinnaerinevuste vähesus finantsturgudel viitab sellele, et finantsturuosalistel puudub riskidest ühtne arusaam. Mitmed uuringud on siiski leidnud, et viimastel aastatel
on kliimaga seotud finantsriske hakatud mõnevõrra enam hinnastama.19 Lisaks informatsiooniga
seotud puuduste kõrvaldamisele on kliimariskide adekvaatsemaks hinnastamiseks vaja täiustada
modelleerimist ja stsenaariumianalüüse ning metoodikaid ühtlustada. Kliimariskide ebaadekvaatne
hinnastamine võib suurendada varade hindade hüplikkust, mis on oluline risk finantsstabiilsusele.
Investeeringud rohelistesse varadesse on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Näiteks kasvas
eurodes noteeritud roheliste võlakirjade netomaht perioodil 2013–2019 rohkem kui kümme korda,
olles 2019. aastal enam kui 100 miljardit eurot.20 Rohevõlakirjad moodustavad siiski vaid väikese
osa globaalsest võlakirjade pakkumisest ning kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks vajatavate
investeeringute kogumahust.

Kliimaeesmärkide saavutamine võib
finantssektorile kaasa tuua riske
Jõulised sammud väiksema süsinikuintensiivsusega majandusmudeli poole mõjutavad finantssektori tegevust ja võivad kaasa tuua riske (vt joonis L3). Riskid võivad avalduda nii seoses kiire
üleminekuga vähese süsinikuheitega majandusele kui ka füüsiliste riskide kujul.21 Füüsilised riskid hõlmavad otsest varalist kahju, mida võivad põhjustada pikaajalised muutused keskkonnas (nt
keskmise õhutemperatuuri või sademete kasv) või kliimamuutuste põhjustatud ekstreemsed sündmused (nt tormid, üleujutused, metsatulekahjud, põud). Üleminekurisk peegeldab järske muutusi
majanduskeskkonnas, mis võivad tuleneda rangemast kliima- ja keskkonnapoliitikast, aga ka tarbijate ja turuosaliste käitumise muutumisest ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.22

Joonis L3. Kliimariski mõjukanalid finantsstabiilsusele
Madalam nõudlus ja maksevõime
mõjutavad finantsinstitutsioone

Füüsilised riskid:
• ekstreemsed
ilmastikusündmused
• järkjärgulised
ilmastikumuutused

Mõju reaalmajandusele ja selle osalistele:
• ettevõtete kasumlikkuse kahanemine täiendavate
kulude või ühekordsete investeeringute/kahjude
katmise vajaduse (nt füüsilised sündmused või
juriidilised nõuded) tõttu

Riskid finantsinstitutsioonidele:

• kindlustuskahjud
• operatsioonirisk
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• majapidamiste sissetulekute langus täiendavate
kulude või tööturu muutuste tõttu

24

Üleminekuriskid:
• kliimapoliitika
• tehnoloogilised
muutused
• tarbijate eelistused

• tootlikkuse langus
• varade väärtuse langus või nende ümberhinnastamine

• finantsturukahjumid

• varade lukustumine projektidesse, mis ei ole tootlikud

• laenuturukahjumid

• sotsiaalmajanduslikud muutused (nt tarbimiseelistuste muutus)

• likviidsusrisk

Kehvemad laenutingimused mõjutavad
omakorda majandust

Allikas: Eesti Pank ja vt allviide 22.

18 European Systemic Risk Board. European Central Bank. Positively green: Measuring climate change risks to financial
stability. Juuni 2020.
19 Vt nt Monasterolo, I.; de Angelis, L. (2020). Blind to carbon risk? An analysis of stock market reaction to the Paris
Agreement. – Ecological Economics, vol. 170, 106571 ja Delis, M. D.; de Greiff, K.; Ongena, S. (2019). Being Stranded the
Carbon Bubble? Climate Policy Risk and the Pricing of Bank Loans.
20 European Systemic Risk Board. European Central Bank. Positively green: Measuring climate change risks to financial
stability. Juuni 2020.
21 G20 Green Finance Study Group (2017), NGFS. Macroeconomic and financial stability Implications of climate change.
Juuli 2019.
22 Tuginedes infole järgmistest allikatest: NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors ja Bank of England
The Bank of England’s response to climate change.

Füüsiliste riskide avaldumist on paljuski raske ennustada, kuid viimastel kümnenditel on ekstreemseid ilmastikunähtusi varasemast palju rohkem esinenud. Eestis on kliimamuutuste tagajärjeks olnud sagenevad tormid. Samuti prognoositakse enam sademeid, rannikualade üleujutusi ja
erosiooni ning meretaseme tõusu.23 Keskmine temperatuur on tõusnud ligi kaks kraadi, mis on
märksa enam kui maailmas keskmiselt.24
Füüsiliste riskide realiseerumine võib kaasa tuua katkestusi äritegevuses, toormehindade kallinemise, tööjõu tootlikkuse vähenemise või kinnisvara väärtuse languse. Põudade või üleujutuste
sagenedes väheneb põllumaade tootlikkus. Ettevõtted võivad lisaks otsesele kahjule kannatada ka
tarne- või pakkumisahelate kaudu. Samuti võivad kliimamuutustega kohanemiseks olla vajalikud
täiendavad investeeringud. Majapidamiste puhul võib kahjustuda inimeste töövõime ja tekkida katkestusi töötamise võimalustes. Finantssektorile tähendaks see, et suurenevad kindlustuskahjud,
alaneb laenutagatiste väärtus ning väheneb laenuvõtjate maksevõime. Samuti võivad ekstreemsed
ilmastikusündmused häirida finantssektori tavapärast tegevust.
Kasvav kliimaeesmärkide ambitsioonikus on tõstnud üleminekuriski realiseerumise tõenäosust.
Suuremad eesmärgid võivad kaasa tuua muutusi kliimapoliitikas, sealhulgas süsinikumaksu kehtestamise või selle järsu tõstmise, heitepõhise automaksu kehtestamise või ka erinevate keskkonda
kahjustavate toetuste vähendamise või keskkonda säästvate toetuste suurendamise. Selle tagajärjel võib teatud sektorites töökohtade arv väheneda ja tarbija ostukorv üldiselt kallineda. Ettevõtete
puhul võivad karmistuvad regulatsioonid kasvatada tegevuskulusid või vähendada nõudlust toodangu järele.
Kui üleminekuriskid puudutavad ettevõtet, vara või investeeringut, võivad need siis, kui pole riskide realiseerudes enam majanduslikult otstarbekad, väärtuse ka täielikult kaotada. Tehnoloogia
arenedes võib väheneda vananenud tehnoloogiaga ettevõtete konkurentsivõime. Empiiriliste analüüside tulemused lahknevad küsimuses, kas uute roheliste tehnoloogiate positiivne mõju ületab
muutustest tulenevaid negatiivseid mõjusid.25 Kui tarbijate ja turuosaliste eelistused muutuvad, võib
väheneda nõudlus keskkonda kahjustavate kaupade ja teenuste järele ning seega ka huvi sellistesse varadesse investeerida. Üleminekuriskid avaldavad mõju ka kinnisvara väärtusele, kui muutuvad regulatsioonid või tarbijate eelistused energiatõhususe osas.
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Finantssektoris avalduvad üleminekuriskid äri-, krediidi-, turu- ja juriidilise riski kaudu. Äririsk võib
aset leida näiteks mainekahju näol, mis võib tekkida seoses selliste projektide finantseerimisega,
mis muutuvad aja jooksul mitteaktsepteeritavaks. Krediidirisk võib suureneda, kui teatud sektorites
kasum või töökohad järsult vähenevad. Tururisk realiseerub, kui investorid hinnastavad üleminekuriskide tõttu varade väärtuse ümber. Juriidiline risk avaldub, kui investorid peavad finantssektori
institutsioone vastutavaks üleminekuriskiga seotud info varjamise / ebapiisava edastamise eest.26

25

Eesti väiksus ja avatus võib olla ühelt poolt võimalus, kuid teisalt ohuallikas. Majanduse väiksus
ja paindlikkus võivad suurendada võimekust keeruliste olukordadega kohaneda ning teostada projekte, mis vajaksid suuremates riikides palju rohkem aega või ressursse. Samas sõltub Eesti eksportijate käekäik vähestest kaubanduspartneritest. Meie ekspordikaupade konkurentsivõime võib
väheneda, kui ettevõtjad ei suuda sihtturgude kliimaregulatsioonide karmistumisega kohaneda või
sealsete tarbijate ootuste muutusega kaasas käia.
Pangandussektoril seisab ees keeruline ülesanne hakata laenuotsuste tegemisel arvesse võtma
ESG riske. Uute laenuotsuste tegemisel peavad pangad lisaks tavapärasele projekti tasuvuse ja
kliendi laenuvõimekuse analüüsimisele järjest enam võtma arvesse ka projekti kooskõlalisust keskkonnaeesmärkidega. Viimane võib sõltuvalt seaduste ja muude eeskirjade arengust mõjutada
kliendi riskisust. Üks lihtsamaid võimalusi on välistada selgelt keskkonnaeesmärkidega vastuolus
23 Vt täpsemalt: Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100 ja Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas.
24 Kliimamuutustega kohanemine Eestis – valmis vääramatuks jõuks? Antti Roose, 2015.
25 NGFS. Macroeconomic and financial stability Implications of climate change. Juuli 2019.
26 NGFS. Macroeconomic and financial stability Implications of climate change. Juuli 2019. G20 Green Finance Synthesis
Report, 2017. Juuli 2019.

olevad projektid, näiteks põlevkivisektori omad. Teine võimalus on seada piirang keskkonnakahjulike sektorite osakaalule portfellis. Kolmas võimalus on hinnata laenuprojekte süsteemselt vastavalt keskkonnamõjude kriteeriumitele ning sellest lähtuvalt otsustada, kas laenutaotlus rahuldada.
Teadmatus kliimamuutuste ja kliimaregulatsioonide kohta suurendab pankade riske. Laenuandja
seisukohast on riskantne rahastada projekte, mille jätkusuutlikkus on kahtluse all, sest valitseb
teadmatus ja ebakindlus võimalike tulevikus vastu võetavate keskkonnaregulatsioonide suhtes.
Samas on riskantne ka uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate rahastamine, sest nende konkurentsivõime võib samuti sõltuda seadusandliku keskkonna arengust. Sageli on ettevõtetel ja projektidel nii keskkonnasäästlikke kui ka -kahjulikke omadusi, mis teeb riskide hindamise keeruliseks.

Euroopa pangandusjärelevalves pööratakse
kliimariskidele üha enam tähelepanu
Kliimariskidega seotud muutused majanduskeskkonnas ja -poliitikas mõjutavad pankade tegevust ja riskijuhtimist. Samuti peab kohanema pankade järelevalve. Nii Euroopa Keskpanga (EKP)
kui ka Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) hinnangul tuleb kliimariskidega arvestada nii pankade
tegevusplaanides kui ka riskijuhtimises. See aitab nende riskide negatiivseid mõjusid vähendada ja
toetada jätkusuutliku rahastamise eesmärkide suunas liikumist.
EKP arvestab kliimariskidega oma riskihinnangu koostamisel ja järelevalvetegevustes. Kuigi kliimariskide mõju on hetkel pigem väike, on tulevikku vaadates tõenäoline, et kliimariskid mõjutavad
euroala panku nii otseselt kui ka kaudselt. EKP analüüsid on näidanud, et suuremate pankade portfellist moodustavad keskmiselt 15% kõrge süsinikujalajäljega ettevõtted. Järsk üleminek madala
süsinikusisaldusega majandusele võib märkimisväärselt mõjutada kliimatundlikke sektoreid ja nii
avaldada mõju ka pankade laenuportfelli kvaliteedile.
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Kuigi Euroopa pangandussektoris on teadlikkus kliimaga seotud riskidest kasvamas, avaldub
nende riskide mõju pikema aja jooksul, kui pangad ja järelevalveasutused tavaliselt oma riskihinnangutes arvesse võtavad. Seetõttu vajavad kliimariskide juhtimise põhimõtted endiselt väljatöötamist
ja vähestel pankadel on olemas metoodika nende riskide hindamiseks. Et üleminekut kiirendada,
koostas EKP enda järelevalve all olevate pankade jaoks suunised, mille eesmärgiks on selgitada,
kuidas peaksid pangad lisama keskkonna- ja kliimariskidega arvestamise oma äristrateegiasse ja
riskijuhtimise raamistikku, ning mida peaksid pangad läbipaistvuse huvides nende riskide kohta
avalikustama.2728 Muuhulgas ootab EKP, et pangad lisaksid kliimariskid oma riskivalmiduse hindamise raamistikku, arvestaksid laenude andmisel kliimariskidega ja jälgiksid neid riske nii oma laenuportfellis kui ka tugevusanalüüside tegemisel. Juhendi põhjal plaanib EKP järgmisel aastal alustada
pankadega dialoogi kliimariskide juhtimise põhimõtete ja nende juurutamise plaanide üle.
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EBA avaldas jätkusuutliku rahastamise teekava 2019. aasta detsembris.29 See käsitleb EBA
tegevusi jätkusuutliku rahastamise ja kliimariskide juhtimise vallas, kuid viitab ka sellele, et pangad
peaksid strateegiate seadmisel, riskijuhtimises, info avalikustamisel ja riskistsenaariumite analüüsis
juba ennetavalt kliimariskidega arvestama.
Praeguseks on EBA välja töötanud suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta,30 mida
kohaldatakse alates 30. juunist 2021. Suunistes täpsustatakse riskijuhtimisega ning tarbijate krediidivõimelisuse hindamisega seotud nõudeid, samuti keskkonnasäästlike tegevuste rahastamiseks
antavate laenude tingimusi. Pangad peaksid lisama oma riskijuhtimise põhimõtetesse keskkonna-,
sotsiaal- ja juhtimisalased (environmental, social and governance, ESG) tegurid. Keskkonnasäästliku
laenuandmise põhimõtetega tuleb arvestada laenutegevuse eesmärkide ja strateegia kujundamisel. Ettevõttelaenude krediidiriski hindamisel tuleks arvestada keskkonnategureid ja kliimamuutuste
võimalikku mõju.
27 ECB. Guide on climate-related and environmental risks. Mai 2020.
28 Avalik konsultatsioon kestis 25.septembrini ning selle alusel töötatakse välja juhendi lõplik versioon.
29 ECB. ECB Action Plan on Sustainable Finance. Detsember 2019.
30 EBA. Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta. Mai 2020.

Keskkonnasäästlike ehk nn roheliste laenude väljastamise kohta loetleb juhend rea täiendavaid
tingimusi, mida vastavaid laene väljastavad pangad peaksid juurutama. Tuleb määratleda nii keskkonnasäästliku laenuandmise kriteeriumid kui ka laenuvõtjate poolt nende tingimuste täitmise hindamise protsessid. Laenude väljastamisel tuleks hinnata laenuvõtja riskipositsiooni ESG-tegurite ja
kliimamuutustele avalduva mõju suhtes ning laenuvõtja leevendusstrateegiate asjakohasust. EBA
soovituse järgi võiks selleks kasutada majandussektorite põhiseid riskikaarte, milles tuuakse välja
vastava sektori kliima- ja keskkonnariskid. Suuremate keskkonnariskidega laenude või laenuvõtjate
puhul peaks vajadusel tegema veelgi põhjalikuma laenuvõtja põhise analüüsi.
Lisaks on EBA koos teiste Euroopa järelevalveinstitutsioonidega välja töötanud ESG-riskide
avalikustamise tehnilise standardi ettepaneku.31 Ettevaates on oodata ESG-kriteeriumite veelgi
tihedamat integreerimist pangandusregulatsiooni. Euroopa kapitalinõuete määrus seab EBA-le
ülesandeks analüüsida, kuidas neid rakendada järelevalvelises hindamisprotsessis (SREP) ja kas
keskkonnasäästlike ning jätkusuutlikkusele suunatud laenude puhul oleks põhjendatud tavalaenudest erinev riskikäsitlus.

Eesti pangandussektori avatust kliimariskidele
võib pidada mõõdukaks
Kui füüsilistest riskidest tulenevad ohud Eesti finantssektorile on pigem väikesed, siis üleminekuriskid võivad kaasa tuua ootamatusi. Üleminekuriskid mõjutavad enim suure kasvuhoonegaasiheitega ettevõtlussektoreid.32 Eestis on selleks eelkõige energiasektor, aga ka transpordi-,
tööstus- ja põllumajandussektor. Need sektorid on avatud tarbijaeelistustele või tehnoloogilisele
muutusele ja samas on nendes valdkondades riigikogu tasandil sõnastatud selged poliitilised eesmärgid.33 Kahtlemata võib kliimapoliitikal olla märkimisväärseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid
ka muudes majandusharudes. Paljudel juhtudel sõltub mõju ulatus konkreetsetest poliitikameetmetest. Kuivõrd kõiki mõjukanaleid pole võimalik ette näha, tehakse siinkohal lihtsustus ja käsitletakse ainult neid sektoreid, kus kliimapoliitika negatiivne mõju on suure kasvuhoonegaasiheite tõttu
tõenäoline.
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Kuigi ülemineku mõjud võivad pikemas vaates olla positiivsed, võib majanduskeskkonna kiire
struktuurne muutus lähivaates nn mitterohelisi majandusharusid kahjustada. Ettevõtetel võib olla
keeruline keskkonnamuutustest tingitud nõuetega kohaneda. Suure süsinikuheitega harude konkurentsivõime ja varade hind võivad väheneda, samas kui rahastamiskulud suurenevad. Nii aga
väheneks ettevõtete laenumaksevõime.

27

Üleminekuriskiga seotud sektorite finantsiline lähtepositsioon muutustega toime tulemiseks ei
pruugi olla piisav. Võlatase on üsna kõrge, mistõttu võib tekkida raskusi uute investeeringute jaoks
kapitali kaasamisega. Energiasektori olulisemad ettevõtted kuuluvad riigile, nii et nende puhul võib
eeldada, et investeeringute jaoks on neil võimalik kaasata kapitali suhteliselt soodsatel tingimustel
ning süsteemiüleste finantsstabiilsusriskide teket võib pidada väikeseks. Energiasektori üldine võlatase on viimasel kümnendil kasvanud, mis võib vähendada osade ettevõtete võimet muutustega
kohaneda (vt joonis L4). Pangalaenud moodustavad sektori koguvõlast üsna väikese osa. Samas
on viimase aastaga Eestist võetud pangalaenude maht pea kahekordistunud. Üsna palju on kaasatud võlakapitali välismaalt, kuid ka muude võlakohustuste osakaal on suur, mis tuleneb tõenäoliselt
suures osas ettevõtete grupisisesest laenamisest. Ka majandusaasta aruanded viitavad sellele,
et energiasektori võlatase on võrreldes teiste kliimariskidega seotud sektoritega märksa kõrgem.
Mäetööstuses on omakapital kasvanud kiiremini kui võlg (vt joonis L5). See on parandanud
sektori vastupanuvõimet ning võimalusi üleminekuinvesteeringute tegemiseks. Samas on sektoris

31 Standardi ettepanek oli septembri alguseni avalikul konsultatsioonil: EBA. Joint Consultation Paper, ESG Disclosures.
Aprill 2020.
32 Euroopa Komisjon A Clean Planet for all A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive
and climate neutral economy. November 2018.
33 Riigikogu otsus Kliimapoliitika põhialused aastani 2050. Aprill 2017.
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Kliimariski poolt tugevamini mõjutatud sektorite pikemaajaliste (üle viie aasta) laenude osakaal
(34%) on sarnane ülejäänud sektoritega (vt joonis L9). See tähendab, et suhteliselt suur osa laenudest on kliimariskidele avatud. Kui lisada haavatavate sektorite hulka ka kinnisvara ja ehitus, võib
kliimamuutustele avatud sektorite osakaalu laenuportfellis hinnata siiski märksa suuremaks.34,35
Samas võib riske kinnisvara- ja ehitussektorile pidada Eestis pigem väikeseks, kuna füüsilise riski
realiseerumise võimalus on väike. Pankade laenuportfelli haavatavusest kliimariskide suhtes täpsema ülevaate saamist takistab täpsemate andmete ja klassifikatsiooni puudus.
Üleminekuriskide hindamise teeb keerukaks see, et on teadmata, milliseid kliimapoliitika meetmeid rakendatakse ja kuidas need võivad erinevaid sektoreid mõjutada. Arvestades Eesti heitekoguste kontsentreerumist energiasektoris, võib eeldada, et just selles sektoris on meetmete mõju
kõige tuntavam. Kui energiaettevõtetel tekib seniste laenude tagasimaksmisega raskusi, oleks mõju
pankade laenuportfellile tervikuna siiski väike. Samas tuleb arvestada, et energiasektori laenuportfelli kasvu mõjutavad üksikute suurte ettevõtete tehingud. Kui sektoris tekib vajadus täiendavate
investeeringute tegemiseks, võib pangalaenude maht kiiresti kasvada ja seeläbi pankade haavatavus kliimariskide suhtes suureneda.
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Enamiku Eesti pankade valmisolek laenata kliimariskide suhtes rohkem haavatavatele sektoritele
on vähenenud. See võib viidata sellele, et pankade valmisolek suure süsinikujalajäljega projekte
rahastada on vähenenud.
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Eesti kindlustussektori haavatavus
kliimariskide suhtes on pigem väike
Kindlustussektorit mõjutavad pangandussektoriga sarnased riskid, aga on ka sektorist sõltuvaid
eripärasid. Mõnevõrra erinevad riskid ka elu- ja kahjukindlustuse pakkujate ning edasikindlustuse
pakkujate puhul.
Füüsilised riskid on kindlustussektoris seotud kahjujuhtumite arvu ja kindlustusnõuete väljamaksete suurenemisega ilmastikusündmuste tagajärjel, ent võivad mõjutada ka kindlustusettevõtete varasid. Viimast eelkõige elukindlustussektori puhul, mille varad on pikema tähtajaga. Inglise
keskpank toob oma raportis36 välja, et kindlustusettevõtted rakendavad keerulisi meetodeid füüsi34 Kasutatud Battiston et al. uuringus “A climate stress-test of the financial system” toodud sektorite klassifikatsiooni ning
Äriregistrist kogutud ettevõtete majandusaasta aruannetes kajastatud andmeid.
35 Kliimamuutustele avatud sektorid on siin kinnisvara- ja ehitusettevõtted, kommunaalettevõtted; transpordiettevõtted,
energiaintensiivsed ja fossiilkütustega tegelevad ettevõtted. Üldiselt ollakse seisukohal, et fossiilkütustega seotud varadele
on kliimariskidel negatiivne mõju, kuid teiste sektorite varadele võib mõju olla nii negatiivne kui ka positiivne, sõltuvalt vara
iseloomust. Siiski suurendavad kliimariskid nende varade väärtuse hüplikkust ja seeläbi ka riske finantsstabiilsusele.
36 Bank of England. Prudential Regulation Authority. The impact of climate change on the UK insurance sector. A Climate
Change Adaptation Report by the Prudential Regulation Authority. September 2015.

Joonis L10. Kindlustussektori varad
kliimariskile avatud sektorite ja muude
sektorite lõikes*

Joonis L11. Kindlustussektori kliimariskile
avatud varad tähtajani jäänud aja järgi*

energiamahukas tegevus
kommunaalteenused
fossiilkütustega seotud tegevus
transport
ehituse ja kinnisvaraga seotud tegevus
muud sektorid 1,7%
0,5%
0,3%
4,5%
2,3%

1–5 aastat
rohkem kui viis aastat
kuni aasta

9%

51%
39%

90,6%
*2019. aasta lõpu andmetel.
Allikas: finantsinspektsioon.

* 2019. aasta lõpu andmetel.
Allikas: finantsinspektsioon.

liste riskide juhtimiseks oma kohustuste poolel, samas kui hoopis vähem tähelepanu pööratakse
samade riskide mõjule kindlustusettevõtte varadele.
Kindlustussektori üleminekuriskid on eelkõige seotud finantsvarade ümberhinnastamisega.
Vähemal määral peavad kindlustussektori ettevõtted oma kohustuste poolel arvestama ka suure
süsinikuheitega sektorite kindlustuspreemiate vähenemisega. Lisaks võivad kliimamuutustest
kahju saajad nõuda selle hüvitamist vastutajaks peetavalt osapoolelt, kes võib omakorda nõuda
kahju hüvitamist kindlustusseltsilt vastutuskindlustuse lepingute alusel.
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Kliimariskile avatud varade maht Eesti kindlustussektoris oli 2019. aasta lõpu seisuga ligikaudu
9% koguvaradest.37 Seda võib pidada kliimariskidele otseselt avatud positsioonide konservatiivsemaks hinnanguks, sest kliimariskil on osale arvesse võetud tegevusaladele väike mõju.38 Kõige
suurem osa kliimariskile avatud varadest on paigutatud energiaintensiivsetesse valdkondadesse (vt
joonis L10). Kinnisvaraga seotud kliimariskide täpsemaks hindamiseks oleks vaja andmeid konkreetsete kinnisvaraobjektide kohta. Tasub märkida, et see analüüs ei võta arvesse nn teise ringi
mõjusid, mis tulenevad finantssektori osaliste omavahelistest seostest. Kuivõrd märkimisväärsel
osal kliimariskile avatud varadest on tähtajani jäänud rohkem kui viis aastat (vt joonis L11),39 võivad
neid vähemal või rohkemal määral mõjutada üleminekuriskid.
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Euroopa kindlustussektori kui terviku kliimariskidele tundlike varade osakaal on hinnanguliselt
vahemikus 10–13%, kui võtta arvesse ka kinnisvarasektorit.40 Seejuures on riikide lõikes suuri erinevusi nende varade mahus ja struktuuris (vt joonis L12).
Kliimariskid võivad avalduda ka edasikindlustuse kaudu. Kui globaalselt suurenevad kliimariskidega seoses kahjunõuded, võib see tõsta kindlustuspreemiaid ka riikides, kus kindlustussektori
edasikindlustus on seotud rahvusvahelise edasikindlustuse turuga. Mitmed Eestis tegutsevad kindlustusandjad on sõlminud edasikindlustuslepinguid rahvusvaheliste edasikindlustuse pakkujatega.
Kindlustusseltsid võivad kliimaga seotud riskide tõttu ka hoiduda pakkumast kindlustusteenust teatud piirkondades, majandussektorites või kindlat tüüpi riskide puhul. Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) hinnangul oli 2018. aastal Euroopas ligikaudu 63%
37 Aluseks on võetud Battiston jt (2017) klassifikatsioon kliimaga seotud riskidele tundlikest sektoritest, mida on vastavalt
Eesti kindlustussektori kohta olemas olevatele andmetele kohandatud. Vt Battiston, S.; Mandel, A.; Monasterolo, I.; Schütze,
F.; Visentin, G. (2017). A climate stress-test of the financial system. – Nature Climate Change, vol. 7, lk 283–288.
38 Battistoni jt (2017) lähenemisega võrreldes on arvesse võetud mõned NACE Rev2 kõrgema taseme tegevusalad, mis
võivad sisaldada selliseid tegevusalasid, millele on kliimariskidel väiksem mõju.
39 Varade mahuga kaalutud näitajad. Arvesse on võetud ainult varasid, mille puhul olid andmed tähtaja kohta analüüsiks
kättesaadavad.
40 EIOPA. Financial Stability Report. Detsember 2018.

Joonis L12. Kliimariskile avatud varade (v.a ehitus ja kinnisvara) osakaal
kindlustussektori koguvarades*
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*2018. aasta I kvartali andmetel.
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looduskatastroofidega seotud kuludest kindlustamata.41 Kindlustuse puudumine suure osa kliimaga seotud kahjude puhul suurendab riske ka muu finantssektori, sealhulgas panganduse
jaoks. Samas võivad kliimamuutused pakkuda kindlustusseltsidele ka võimalusi uute toodete
arendamiseks koos paranenud võimekusega riskide hindamiseks, kuna nõudlus nende toodete
järele kasvab.
Kindlustussektorit ja finantsturge reguleerivad institutsioonid (EIOPA, ESMA) on võtnud kliimariskid arvesse oma strateegiates,42 finantssektori regulatsioonide väljatöötamisel ning riskide hindamisel ja tugevusanalüüsides. EIOPA viis 2018. aastal läbi tugevusanalüüsi, kus üheks riskistsenaariumiks olid ka mitmed looduskatastroofid lühikese aja jooksul Euroopa erinevates piirkondades.
Tugevusanalüüsi tulemusena selgus, et looduskatastroofide stsenaariumi mõju Euroopa kindlustusseltsidele oli nende edasikindlustusmehhanismide tõttu üsna väike, kuid riskiks on kahjude kuhjumine väikese hulga edasikindlustuspakkujate kätte.43
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Kliimariskide mõju finantsstabiilsusele on hetkel väike
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Kliima ja laiemalt keskkonnaga seotud riskid on muutumas finantssektori riskianalüüsi osaks.
Kuigi Eesti pankadel ja kindlustusseltsidel on kliimariskile avatud positsioone, on vähetõenäoline,
et kliimariskid keskpikas vaates Eesti finantsstabiilsust olulisel määral ohustavad. Isegi kui osa füüsilistest või üleminekuriskidest peaks realiseeruma, on finantssektor piisavalt tugev, et majanduse
rahastamist headel tingimustel jätkata. Küll võib halveneda nende ettevõtete ja majapidamiste ligipääs finantsteenustele, kes on vahetult seotud nende majandusharudega, kus riskid realiseeruvad.
Et mitte muutuda kliimariskide suhtes haavatavaks, peab finantssektor juba praegu tegevust
vastavalt riskidele kohandama. Arvestades kliimaregulatsioonide kiiret arengut võib uute positsioonide võtmine kliimariskile avatud sektorites muutuda ettevaates üha riskantsemaks. Finantssektor
peab arendama võimekust, et võtta kliima- ja keskkonnariske arvesse riskijuhtimises ning hinnata
vastaspooli nende riskide suhtes.

41
42
43

EIOPA. Financial Stability Report. Juuni 2019.
ESMA. Strategy on Sustainable Finance. 6. veebruar 2020.
EIOPA. 2018 Insurance Stress Test Report. EIOPA. Financial Stabilty Report. Juuni 2019.

