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KOKKUVÕTE
Eesti majanduse rahastamine põhineb suuresti siinsel pangandussektoril. Pangandusvälise
finantsvahenduse roll on seni olnud tagasihoidlik. Kuna Eesti on väike riik, on ka siin tegutsevate pankade arv ja nende varade keskmine
maht üks väiksemaid Euroopa Liidus. Samas ei
tähenda väike arv pankasid ehk suurem turukontsentratsioon laenuvõtjale alati laenude kehvemat
kättesaadavust ja karmimaid tingimusi. Viimastel
aastatel pole suuremad pangad püüdnud laenuhinna abil agressiivselt uusi kliente leida ja turuosa
kasvatada. Kuigi praegu kannavad laenuvõtjad
paljude teiste riikidega võrreldes kõrgemaid intressikulusid, aitab pankade piisav kasumlikkus
tagada reaalsektori kestliku rahastamise.
Paari viimase aasta jooksul on Eesti pangandusturult lahkunud või oma äritegevuse ühendanud mitu välismaist panka. Seetõttu on ettevõtete
laenude ja eluasemelaenude vallas konkurents
mõnevõrra kahanenud. Osad kodumaisel kapitalil põhinevad pangad kasvavad küll kiiresti, kuid
ei suuda kõikides laenusegmentides ja laenuhinnas veel konkurentsi pakkuda. Probleemi leevendab mõnevõrra asjaolu, et kui vaadata turgu
tervikuna, siis Eesti pangandussektoril puuduvad
praegu märkimisväärsed rahastamis- või kapitaliseerituspiirangud reaalsektorile laenude pakkumisele. Samuti on teised rahastajad vähemalt
osaliselt suutnud pankasid asendada. Uue panga
või mõne teise laenuandja leidmine on kindlasti
tülikas ja ressurssi nõudev, kuid õnneks toimub
see majandustsükli mõttes heal ajal, mil reaalsektoril on kergem sellega toime tulla ning pikemas
plaanis on rahastamisallikate mitmekesistumine
finantssektori eri osaliste vahel positiivne.
Eestis tegutsevate pankade väljastatud laenude
intressimäärad on kõrgemad kui euroalal keskmiselt. Samas tuleb arvestada, et Eesti majanduskasv ja hinnatõus on samuti märksa kiiremad
ning on võimalik, et euroala keskmine intressimäär oleks Eesti majandustsüklit arvestades liiga
madal. Reaalintressimäärad, mis võtavad kaudselt arvesse ka majandusolukorda, on Eestis ja
euroalal üsna võrdsed. Eksportivate ettevõtete
konkurentsivõime seisukohast võib kõrgem nominaalintressimäär siiski probleem olla, sest Eesti

ettevõtetel tuleb välisturgudel võistelda konkurentidega, kel on soodsamad rahastamistingimused.
Eluasemelaenuturul on pakkujaid vähemaks
jäänud ja konkurents kahanenud. Suur laenunõudlus on võimaldanud pankadel kliente varasemast enam valida ning väljastada laene kõrgema
intressimarginaaliga. Samas püsib eluasemelaenu
võtmise võime tänu endiselt kiirele palgakasvule
hea. Tarbimislaene väljastatakse samuti ohtralt,
eeskätt tänu laenupakkujate rohkusele, aga selliste laenude krediidi kulukuse määr1 võib kohati
olla päris suur. Eesti Panga prognoosi järgi kahaneb laenukasv lähiaastatel vaid pisut, praeguselt
7%lt ligikaudu 6%le, sest ehkki majanduskasv on
aeglustumas, püsib tööturu olukord töötaja jaoks
siiski üpris hea.
Eesti ettevõtete koguvõla kasv kiirenes 2019. aastal ligi 6%ni. Kasvule andis tõenäoliselt hoogu põhivarainvesteeringute suurenemine. Eesti Panga
prognoosi järgi aeglustub ettevõtete võla kasv edaspidi 5% lähedale. Ettevõtted laenavad endiselt peamiselt Eestis tegutsevatest pankadest, kuid mullu
pangalaenude kasv aeglustus. Samal ajal kasvas
aga nii laenamine välismaistelt emaettevõtetelt kui
ka raha kaasamine kodumaiselt pangandusväliselt
finantssektorilt.
Tänu kogutud puhvritele on Eesti ettevõtete likviidsete varade tase kõrge ja nende võime rahastada oma tegevust omavahenditest hea. Ühelt
poolt tähendab see, et ettevõtted saavad varude
soetamist ja investeeringute tegemist finantseerida suuremas ulatuses omavahenditest ning see
peaks vähendama vajadust laenukapitali järele.
Teisalt peaks likviidsete varade ja omakapitali
tugev positsioon võimaldama vajadusel lihtsamini
ja parematel tingimustel laenu saada.
Eestisse tehtud välisinvesteeringute maht on
kasvanud. Märkimisväärne on just uute omakapitaliinvesteeringute suurenemine. Seda pole
pidurdanud ka pankade karmistunud käitumine
kontode avamisel ja sulgemisel rangemate rahapesuvastaste meetmete tõttu. Samal ajal on juba
varem Eestis tegutsenud välisomandis ettevõtted
suurendanud kasumi jaotamist. Selleks on andnud võimaluse suured kogutud puhvrid ja täiendavalt motiveerinud tulumaksuseaduse muudatus.

1 Krediidi kulukuse määr näitab laenu kogukulu laenuvõtjale.

4

MAJANDUSE RAHASTAMISE ÜLEVA ADE

MÄRTS

/ 2020

1. KONKURENTS EESTI PANGANDUSTURUL
Eesti finantssektor on panganduskeskne.
Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldes on
Eestis reaalsektori poolt just pangandussektorist võetud laenude portfellimaht üks suuremaid, ületades aktsiate ja võlakirjade koondmahtu
rohkem kui neli korda (vt joonis 1). Kuigi pangandusväline finantsvahendus Eestis kasvab, suudab see
hetkel pangandussektorile veel vähest konkurentsi
pakkuda. Seetõttu on majanduse rahastamise vaatevinklist oluline pangandussektor ning seal toimuv.

Joonis 1. Pankade reaalsektori laenuportfelli
suhe emiteeritud väärtpaberitesse (aktsiad ja
võlakirjad), 31.12.2018
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Konkurentsi mõõtmiseks saab lisaks pangandussektori struktuuri ja kontsentratsiooni
näitajatele kasutada erinevaid hinnastamisja tõhususnäitajaid. Maailmapanga andmete
järgi3 oli Eesti pangandussektori Lerneri indeks,
mis mõõdab piirkulude hinnalisa suurust intressitulu suhtes, 2010. aastal võrreldes teiste Euroopa
Liidu riikidega mediaanist allpool. See tähendab, et Eesti pangandussektoris oli konkurents

Joonis 2. Pangandussektori konsentratsiooni
indeks (Herﬁndahl–Hirschmani Indeks),
31.12.2018
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Suur kontsentratsioon pangandussektoris
ei tähenda aga alati seda, et laenuhind oleks
kõrgem. Euroopa Liidus on näiteks riike, kus pangandussektoris on samuti suur kontsentratsioon,
kuid intressimäärad on madalad. Ja on ka riike,
kus pankade turukontsentratsioon on väike, kuid
intressimäärad on kõrged (vt joonis 3). Seega pole
Euroopa Liidu riikides ühest seost pangandussektori kontsentratsiooni ja laenuintressimäära vahel.

Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.

Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 3. Pangandussektori laenuportfelli
konsentratsiooni-indeks (Herfindahl–
Hirschmani indeks) ja laenuintressimäärad*
ettevõtete laenud kuni 1 mln eurot
eluasemelaenud
6%
5%
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sisenemiseks. Nii on Eesti pangandussektor äärmiselt kontsentreeritud. 2019. aasta lõpus oli viie
suurema panga turuosa kokku 90%. Eesti pangandussektori varade Herfindahl–Hirschmani indeks2
oli 2018. aasta lõpus pea 2700, mis peegeldab
kõrget kontsentratsiooni (vt joonis 2). Kõrge kontsentratsioon tähendab aga ühtlasi ka seda, et
struktuurne konkurents on Eestis Euroopa Liidu
teiste riikidega võrreldes väiksem.
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Eesti väiksuse tõttu on nii siinsete pankade
arv kui ka nende varade maht üks väiksemaid
Euroopa Liidus. Seetõttu on panga loomise ja
tegutsemisega kaasnevad püsikulud Eestis kõrgemad, seades teatud piirid uute pankade turule
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*2016-2018 keskmine.
Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.
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3 https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/globalfinancial-development-database.
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2 Herfindahl–Hirschmani indeks mõõdab turukontsentratsiooni
suurust ja selle väärtus varieerub 0 ja 10 000 vahel. Mida kõrgem
väärtus, seda kontsentreeritum on turg. Euroopa Liidus peetakse
turgu väga kontsentreerituks, kui indeks on üle 2000 ning sel juhul
on konkurents tõenäoliselt ebapiisav.

Joonis 4. Konkurentsisurve ettevõtete keskmisele laenumarginaalile ja intressimäär
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.

mediaanist kõrgem. Samas ei ole sel näitajal, sar-

Joonis 5. Pangandussektori puhta intressitulu
suhe varadesse, 31.12.2018

naselt kontsentratsiooniindeksiga, Euroopa Liidu
riikides otsest seost intressimääradega, st riikides,
kus hinnalisa on väiksem, ei ole alati väiksemad
intressimäärad ja vastupidi. Samuti oli maailmapanga viimaste andmete järgi Eesti Boone indikaator, mis mõõdab kasumi elastsust piirkulude
suhtes, 2014. aastal Euroopa Liidu riikide mediaanist madalam, mis tähendab, et konkurents oli
Eestis keskmisest suurem. Kuid ka selle näitaja
puhul pole näha tugevat seost laenuintressimääradega, kuna laenuhinda mõjutavad ka teised (sh
nõudluspoolsed) tegurid.
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Konkurentsi mõju laenuhinnale ilmneb üldiselt olukorras, kus pangad võitlevad aktiivselt
uute klientide ja/või turuosa pärast või reageerivad teise turuosalise tekitatud konkurentsisurvele. Näiteks viimasel neljal aastal on euroala
mitme riigi pangad teatanud, et konkurentsisurve
on laenumarginaalidele mõju avaldanud (vt joonis 44). Pea kõikides riikides, kus pangad andsid
teada, et laenumarginaale on mõjutanud konkurentsisurve, intressimäärad langesid.
Laenude hind mõjutab loomulikult ka pankade kasumlikkust. Kui üldiselt on konkurentsisurve ja madal laenuintressimäär majanduse
rahastamise seisukohast hea, siis üleliigne surve,
liialt madal laenuhind ja pankade kasumlikkus
panevad kahtluse alla pankade võime majandust
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Allikas: Euroopa Keskpank.

jätkusuutlikult rahastada. See tähendab, et kui
kasumlikkus on väike, pole pankadel vajalikku puhvrit ning kehvematel aegadel, mil pangandussektori
tugi reaalsektorile on eriti vajalik, võib laenusaamine
olla raske. Seetõttu on ka Euroopa Keskpank juhtinud tähelepanu ülepangandusest (overbanking)
ja madalast kasumlikkusest tulenevatele riskidele5.
Eestis tegutsevate pankade puhasintressitulu suhe
koguvaradesse on Euroopa Liidus üle keskmise (vt
joonis 5). Tänu heale kulutasuvusele ja laenukvaliteedile on Eesti pankade kasumi suhe varadesse ja
omakapitali Euroopa Liidus üks kõrgemaid.6

4 Netoosakaal on surve vähenemisest ja surve suurenemisest teatanud pankade arvu vahe. Negatiivne väärtus näitab, et suurem osa
pankasid on teatanud surve suurenemisest.
5 Euro area banks: the profitability challenge.
6 Overcapacities in banking: measurements, trends and determinants.
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KONKURENTS LAENULIIKIDE LÕIKES

Joonis 7a. Konkurentsisurve ettevõtete
laenumarginaalidele ja intressimäär
konkurentsisurve (vasak telg)
intressimäär (parem telg)
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Turukontsentratsioon erineb Eestis laenuliigiti mõnevõrra ning on ajas muutunud (vt joonis 6). Kõige kõrgem kontsentratsioon valitseb
eluasemelaenude, krediitkaartide ja arvelduslaenude turul ning kõige madalam majapidamiste
muude laenude (valdavalt tarbimislaenude) omal.
Võrreldes viie aasta taguse ajaga on kontsentratsioon vähenenud majapidamiste muude laenude
turul ja ettevõtete alla miljoni euroste laenude
turul. Samas ei kehti kõigi laenuliikide puhul see,
et madalam kontsentratsioon selles segmendis
oleks toonud kaasa ka intressimäärade alanemise
ja vastupidi. Laenuhind sõltub ka muudest teguritest.
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.

Konkurentsi mõju laenumarginaalidele on

Joonis 6. Kontsentratsiooniindeksid erinevate
laenuliikide lõikes

Joonis 7b. Konkurentsisurve majapidamiste
eluasemelaenude marginaalidele ja
intressimäär
konkurentsisurve (vasak telg)
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Märkus. Viimane vaatlus 31.10.2019.
Allikas: Eesti Pank.
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Joonis 7c. Konkurentsisurve majapidamiste
tarbimislaenude marginaalidele ja intressimäär
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.

ettevõtete laenud (väiksemad kui 1 miljon eurot)
ettevõtete laenud (suuremad kui 1 miljon eurot)
eluasemelaenud
krediitkaardid ja arvelduslaenud
muud majapidamiste laenud

5000

Intressimäär

15%

netoosakaal

viimasel kolmel aastal segmenditi pisut erinenud. Ettevõtete laenude turul hakkas pankade
konkurents 2017. aastal vähenema ning samas
kerkisid ka intressimäärad (vt joonis 7 a, b, c).
Eluasemelaenuturul toimus sama. Majapidamiste
muude laenude keskmisele intressimäärale pole
aga konkurentsisurve mõju üle kandunud. 2018.
ja 2019. aastal konkurentsisurve marginaalide
alanemisele küll suurenes, kuid intressimäärad
seevastu kasvasid. Üks põhjus, miks konkurentsisurve majapidamiste muude laenude turul otseselt intressimäära üle ei kandu on see, et antud
turg on üsnagi heterogeenne ning intressimäära
dünaamikat mõjutavad laenusegmendisisesed
struktuursed muutused. Teine põhjus võib olla
nõudluspoolsed tegurid – inimesed ei pruugi suhteliselt väikse laenu võtmisel teha põhjalikku turu-

12,0%

uuringut ning võivad aja kokkuhoiu mõttes võtta
endale ka mõnevõrra kallima laenu.
Suurest turukontsentratsioonist tulenevaid
võimalikke probleeme leevendaks see, kui
rohkematel Eesti ettevõtetel ja majapidamistel
oleks ligipääs pangateenustele ka välismaal,
ehk kui piiriülene pangandus Euroopa Liidus
paremini toimiks. Seni on teistes riikides asuva-
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2. PANKADE OMAKAPITAL JA RAHASTAMINE KUI
LAENUPAKKUMIST MÕJUTAV TEGUR
Pankade omavahendite osakaal laenupakkumist hetkel ei piira. Kuigi pangati erinev, on pangandussektori üldine kapitaliseeritus tugev. Eestis
konsolideeritavate pangagruppide koguomavahendid moodustasid 30.09.19 seisuga riskivaradest 26% ja finantsvõimenduse näitaja oli 11,8%.

Joonis 8. Pankade kapitalinõuded ja -puhvrid
muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver
omavahendite miinimumnõue ja puhvrid
sektori madalaim
sektori kõrgeim
sektori kaalutud keskmine kapitali adekvaatsus
45%
40%

Pankade lõikes on nõudeid ületava vaba
kapitali suurus siiski erinev (vt joonis 8).
Omavahendeid on rohkem kogunenud pikema
tegevusajalooga gruppidel, kes on Eestis seni
kehtinud tulumaksureeglistiku juures jätnud teenitud kasumi dividendidena välja võtmata. Kolme
enim kapitaliseeritud panga osakaal on ligi kaks
kolmandikku laenuturust. Lühema tegevusajaga
ning kiiremini laienevatel pankadel on vaba kapitali vähem. Kolm vähima vaba kapitali osakaaluga panka moodustavad koguturust ligi viiendiku.
Kuna vähem kapitaliseeritud pankadele pole tee-
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Lisaks kapitalipositsioonile mõjutab pankade
laenupakkumise võimet ka ligipääs rahastusele ja
selle hind.
Vaatamata pankade erinevatele rahastamismudelitele on pangandussektor tervikuna
hästi rahastatud. Peamine rahastusallikas on
endiselt kodumaised hoiused (vt joonis 9). Sellest
moodustavad valdava osa nõudmiseni hoiused,
mille hind on muude ressurssidega võrreldes
madal. Viimaste aastate struktuursed muutused
kodumaises pangandussektoris on soodustanud
hoiuste ümberpaigutumist pankade vahel. Eriti
on kasvanud väikepankade kodumaised hoiused
– 2019. aasta teisesel poolel kohati isegi rohkem
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* Joonis ei sisalda mikroﬁnantsjärelevalve puhvreid.
Allikas: Eesti Pank.

nitud kasumist tegevuse laiendamiseks piisanud,
on nad kaasanud lisakapitali, korraldades aktsiaja võlakirjaemissioone. Olemasolev omavahendite
tase võimaldaks neil oma varade mahtu suurendada peaaegu viiendiku võrra.

Joonis 9. Pankade võlakohustuste struktuur
emiteeritud võlakirjad
mitteresidentide hoiused
residentide hoiused (v.a keskpank ja pangad)
emapankadelt kaasatud vahendid
25

20
mld eurodes

Tulevikus pankade kapitaliseerituse kasv
kasumi omavahendite hulka arvamise abil ilmselt enam nii kiiresti ei jätku. 1. jaanuarist 2018
kehtiv maksureeglistik näeb regulaarse avansilise tulumaksu tasumise korral ette 14% soodusmaksumäära, mis võib motiveerida panku oma
kasumit ka varasemast suuremas mahus dividendidena välja maksma. Kui suurema omavahendite osakaaluga pankade laenupakkumise võimet
muudab avansilise tulumaksu rakendamine väiksemal määral, siis vähem kapitaliseeritud pankade
puhul aeglustab see kasumi arvelt omavahendite
suurendamise võimalust.
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Allikas: Eesti Pank.

kui 50%. Samal ajal kasvas kogu pangandussektori kodumaiste hoiuste maht ligikaudu 10%.
Välispankade tütarettevõtted saavad vajadusel
endiselt toetuda ka emapankade rahastusele,
kuigi järk-järgult on iseseisvus emapankadest kasvanud ja neilt kaasatud vahendite osakaal vähenes 2018. aasta 17%lt 2019. aasta lõpuks 13%ni.
Rahastusvõime ja kasvu toetamiseks on mitmed pangad lisaks kodumaistele hoiustele
leidnud enam rahastust muudest allikatest.
Kolm panka on kaasanud finantseerimisvahendeid välisturgude veebipõhise hoiuste vahendamise platvormi kaudu. See on võrdlemisi kergesti
kättesaadav, ent pigem kallis finantseerimisallikas. Sarnaselt paari varasema aastaga on kasvanud pangad ka aktiivsemalt võlakirju emiteerinud.

/ 2020

Struktuursete muutuste käigus, kus turult on lahkunud madalama hinnaga rahastusele ligipääsu
omanud välispangad, on rahastamise keskmine hind veidi tõusnud (2017. aasta 0,06%lt

2019. aastal ligikaudu 0,1%ni). Väga madalate
intressimäärade keskkonnas on siiski tegemist
võrdlemisi marginaalse tõusuga.

Suured välisomandis olevad
pangad on võimelised laenu
andma kodumaistest pankadest
madalama intressimääraga
Ehkki laenuturul domineerivad endiselt
välisomandis suurpangad, on ka kodumaiste
pankade turuosa kasvanud7. Paari viimase
aasta jooksul on Eesti pangandusturult lahkunud mitu välismaist panka. Samas on juurde
tekkinud kodumaisel kapitalil põhinevaid panku,
kes on küll väikesed, aga mõnigi neist kasvab
kiiresti. Seetõttu on kodumaiste pankade turuosa eelkõige ettevõtete laenude ja majapidamiste tarbimislaenude vallas suurenenud (vt
joonis 10). Veidi on kasvanud ka nende osa eluasemelaenuturul (vt joonis 11).
Suured välisomandis pangad on võimelised
laenu andma madalama intressimääraga.
Ettevõtetele antud pikaajalisi laene vaadates
on näha, et kodumaiste pankade intressimäär
on olnud kõrgem (vt joonis 12). Ka kodumaiste
pankade väljastatud eluasemelaenuintressid on
olnud suuremad (vt joonis 13). Kodumaiste pankade kõrgema intressiga antud laenud on tõstnud laenuturu keskmisi intressimäärasid, sest
samal ajal on suurenenud ka nende turuosa.

Joonis 10. Ettevõtete pikaajaliste
laenude turuosa
väiksed välisomandis pangad või ﬁliaalid
kodumaised pangad
suured välisomandis pangad
100%
90%
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40%
30%
20%
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0%
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2017 2018 2019

Allikas: Eesti Pank.

Joonis 11. Eluasemelaenude turuosa

100%

väiksed välisomandis pangad või ﬁliaalid
kodumaised pangad
suured välisomandis pangad

90%
80%
70%
60%
50%
40%

Kuigi kodumaised pangad on andnud laene
30%
kõrgema intressiga, ei tähenda see tingi20%
mata, et nende laenud oleksid riskantsemad
10%
või väljastatud riskantsematele klientidele.
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Näiteks eluasemelaenude puhul erinevad panAllikas: Eesti Pank.
gagruppide väljastatud laenud tunnusjoonte
poolest kokkuvõttes üsna vähe. Kodumaistest
pankadest eluasemelaenu võtnute mediaansissetulek on küll mõnevõrra väiksem (vt joonis 14).
Samas nõuavad kodumaised pangad suuremat omaosalust. Lisaks on kodumaiste pankade
klientidel kõikide laenude keskmine maksete ja sissetuleku suhtarv madalaim, mis tähendab, et

7 Eluasemelaenude segmendis sisaldavad grupid järgnevaid panku. Suured välisomandis pangad: SEB Pank AS, Swedbank
AS ja Luminor Bank AS. Kodumaised pangad: LHV Pank AS, Coop Pank AS ja AS TBB pank. Väikesed välisomandis pangad või
filiaalid: Danske Bank A/S Eesti filiaal, Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal ja AS Citadele banka Eesti filiaal.
Ettevõtete pikaajaliste laenude segmendis sisaldavad grupid järgenvaid panku. Suured välisomandis pangad: SEB Pank AS,
Swedbank AS ja Luminor Bank AS. Kodumaised pangad: LHV Pank AS, Coop Pank AS ja AS TBB pank. Väikesed välisomandis
pangad või filiaalid: Danske Bank A/S Eesti filiaal, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal, Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal ja
AS Citadele banka Eesti filiaal.
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Joonis 12. Ettevõtete pikaajaliste laenude
intressimäär*

Joonis 13. Eluasemelaenude intressimäär*

suured välisomandis pangad
kodumaised pangad
väiksed välisomandis pangad või ﬁliaalid

7%

suured välisomandis pangad
kodumaised pangad
väiksed välisomandis pangad või ﬁliaalid

4,5%
4,0%

6%

3,5%
5%

3,0%

4%

2,5%

3%

2,0%
1,5%

2%

1,0%
1%
0%

0,5%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

* Kolme kuu libisev kaalutud keskmine.
Allikas: Eesti Pank.

0,0%
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* Kolme kuu libisev kaalutud keskmine.
Allikas: Eesti Pank.

nende klientide üldine laenukoormus on võrreldes välisomanduses olevate pankade klientidega väiksem.

Joonis 14. Eluasemelaenu taotlejate
mediaansissetulek ja LTV pangagrupiti
2018 -2019
mediaansissetulek (vasak telg)
kaalutud keskmine LTV (parem telg)
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väikesed välisomandis pangad
või ﬁliaalid

kodumaised
pangad

suured välisomandis pangad

eurodes

Suurte välisomandis pankade madalamat
75%
2500
71%
intressimäära saab põhjendada mitme asja70%
2000
oluga. Esiteks on neil mahukas kliendibaas,
69%
tänu millele on neil võimalik saavutada mastaabi65%
1500
66%
sääst. Samuti saavad nad kasutada emapanga
60%
1000
ressursse, mis muudab laenukapitali odavamaks. Suuremad pangandusgrupid on üldjuhul
55%
500
ka stabiilsemad, mistõttu on neil võimalik kapitali
50%
0
soodsamalt kaasata. Teatava eelise annab ka
pangagrupis tekkiv sünergia, mis aitab jagada
erinevad funktsioonid eri riikidesse ning saavutada parema kulutõhususe ning ka oskuste ja
Allikas: Eesti Pank.
teadmiste jagamise. Ehkki kodumaiste pankade
kasumlikkus on olnud suurem kui välismaiste
oma, pole erinevus nii suur, kui võiks laenuintressimääradest järeldada. Kodumaised pangad on
suutnud vaatamata kõrgemale intressimäärale turuosa kasvatada tõenäoliselt seetõttu, et paljud
kliendid ei küsi laenupakkumist mitmest pangast ja kodumaistest pankadest võib saada vastuse
laenutaotlusele kiiremini. Teataval määral võib klientide otsustes kajastuda ka patriotism.

3. ETTEVÕTETE LIGIPÄÄS RAHASTAMISELE

8 Pankade aastalõpuküsitluse ja ECB Bank Lending Survey andmetel.
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pangavälised laenud
kaubanduskrediit
toetused ja garantiid
faktooring
omakapitaliinvesteeringud
võlakirjad
0%

10% 20% 30% 40% 50%
% vastanutest, kes on kasutanud
või plaanivad kasutada

60%

Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.

Joonis 16. Rahastamise kättesaadavus
arvelduskrediit
liising
pangalaenud
kaubanduskrediit
pangavälised laenud
omakapital

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Märkus. Joone tõus näitab olukorra paranemist ja vastupidi.
Allikad: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring,
Eesti Panga arvutused.

Joonis 17. Ettevõtete hinnang ettevõttevälise
rahastamise kättesaadavuse probleemsusele*
2014–2018 keskmine
2019
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Pangalaenu ei ole enam nii lihtne saada kui
varem ja laenuintressimäärad on kasvanud
kõikide tegevusalade ettevõtete jaoks (vt joonis 18 ja 19). Intressimäärade tõus kõigil tegevusaladel koos ettevõtete laenude riskikaalude
suhteliselt stabiilsena püsimisega viitab sellele,
et intressimäärade üldise suurenemise taga pole
mitte niivõrd pankade riskihinnangud kui pigem
muud tegurid. Üksikute tegevusalade puhul või-

pangalaenud
arvelduskrediit
ja krediitkaart

IT

Ettevõtete hinnangud rahastamise kättesaadavusele on halvenenud. Eelkõige tuleneb see
pankade laenutoodetele antud hinnangute halvenemisest (vt joonis 16). Selle taga on ilmselt
pangalaenude kättesaadavuse mõnevõrra keerulisemaks muutumine ja laenuintressimäärade tõus
ning üldine negatiivne suhtumine kommertspankadesse. Ka pankade endi sõnul on tagasilükatud laenutaotluste osakaal mõnevõrra kasvanud
ja konkurents vähenenud8. Lisaks on Euroopa
Keskpanga rahastamisvõimaluste uuringu järgi
hinnangute langemise põhjuseks ka asjaolu, et
avalikkuses on üha enam jutte majandustsükli
pöördumisest ja võimalikust majanduslangusest,
mille korral muutub ka ligipääs laenudele tavaliselt
raskemaks. Eesti ettevõtete hinnangud on viimase
viie aasta jooksul olnud pidevalt paremad kui
Euroopa Liidus keskmiselt, kuid kuna 2019. aastal
Euroopa Liidu hinnang paranes ja Eesti oma järsult halvenes, on Eesti ettevõtete hinnangud nüüd
keskmisest pisut negatiivsemad (vt joonis 17).

liising ja järelmaks

SL

rahastamisvõimalus.

Eesti
Euroopa Liit

EL

Nagu ülejäänud Euroopaski tähendab ettevõtteväline rahastamine Eesti firmade jaoks
endiselt eelkõige kommertspankade laenutooteid, kuid pisut on tõusnud ka teiste
rahastusallikate tähtsus (vt joonis 15). Euroopa
Keskpanga uuringu järgi on ligikaudu 75% Eesti
ettevõtetest aasta jooksul kasutanud või plaanivad kasutada mõnd pankade laenutoodet. Seega
on just ligipääs pankade laenutoodetele olulisim

Joonis 15. Ettevõtete jaoks olulised
ettevõttevälised rahastusallikad

CY

Paari viimase aasta jooksul on Eesti pangandusturult lahkunud või oma äritegevuse ühendanud mitu välismaist panka. Samas on juurde
tekkinud kodumaisel kapitalil põhinevaid panku,
kes on küll väikesed, aga mõni neist kasvab päris
kiiresti. Lisaks on järjest enam pead tõstmas ka
muu finantsvahendus. Järgnevalt on analüüsitud,
kuidas need muutused on mõjutanud ettevõtete
rahastamise võimalusi ja kättesaadavust.

* Skaalal tähistab 1, et kättesaadavus ei takista üldse äritegevust,
ja 10, et takistab väga palju.
Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.

vad mõistagi olla muutunud ka pankade riskihinnangud. Nii on näiteks laenude kättesaadavus
halvenenud ja intressimäärad tõusnud enim kinnisvara ja ehituse tegevusalal, kus riskid on viimastel aastatel tõenäoliselt süvenenud.

Joonis 18. Ettevõtjate hinnang pankade
valmisolekule laenu anda
2014–2018 keskmine
2019
muutus

10%

Pangandussektoris toimunud muutused on
enim mõjutanud keskmisi ja suuri ettevõtteid
ning seepärast on ka nende hinnangud kõige
rohkem halvenenud (vt joonis 20). Mõni turult
lahkunud välispank oli eelkõige aktiivne just suurettevõtetele väljastatud laenude segmendis ja väljastas laene turu keskmisest odavamalt. Pärast
pankade lahkumist pidid kliendid panka vahetama, mis on juba iseenesest tülikas, ja uus pank
ei pruukinud ka enam sama soodsat laenu pakkuda. Lisaks on turul selliseid panku, kes suu-

0%
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-20%

ehitus

IKT

hotellid ja turism

kinnisvara

transport

tööstus

-40%

kaubandus

-30%

Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.

Joonis 19. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimarginaalid aastas
ning nende varieerumine kuude lõikes
keskmine

miinimum

maksimum

5%

4%

3%

2%

1%

põllumajandussektor
Allikas: Eesti Pank.
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Joonis 20. Ettevõtjate hinnang pankade
valmisolekule laenu anda
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Joonis 21. Tegurid, mis takistavad lähiaastatel
enim ettevõttevälist rahastamist

2018
2019 I pa
2019 II pa

Eesti
Euroopa Liit
muu
arvamus, et rahastust
ei saa niikuinii

0%

bürokraatia
-10%
vähenev kontroll
ettevõtte üle
-20%

-30%

kõrge hind (sh intress)
tagatise või garantii
puudumine
väikeettevõtted

keskmised
ettevõtted

suurettevõtted

Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.
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Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.
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30%

davad suuri laene pakkuda väheks jäänud ja
konkurents on seetõttu tagasihoidlik9. Kuigi pankade turult lahkumine mõjutas ka väikeettevõtetele laenude pakkumist ja laenuhinda, on alles
jäänud ja uued pangad suutnud selle tühimiku
suhteliselt kiiresti täita, kuna väikelaene suudavad
väljastada ka väiksemad pangad.

Joonis 22. Tegurid, mis takistavad
enim äritegevust
Eesti
Euroopa Liit
regulatsioonid
muu
klientide leidmine

Eesti ettevõtete suurim mure on laenutagatise leidmine (vt joonis 21). Tegelikult on see
probleem kõigis Balti riikides. Siinsed ettevõtted
on Euroopa mastaabis keskmisest väiksemad ja
pangagruppide krediidiriskipoliitika on kõigis kolmes Balti riigis samuti sarnane. Eriti raske on pangale sobivat tagatist leida uutel ja maapiirkonnas
asuvatel ettevõtetel.

ligipääs rahastamisele
tööjõu- ja tootmiskulud
konkurents
tööjõupuudus
0%

40%

Joonis 23. Etevõtete uute laenude keskmine
aastaintressimäär

hinna seisukohast.

Pangalaenude hinda ehk intressimäära saab
takseerida kahest seisukohast. Vaadates, kui
hästi sobib praegune intressimäär tänasesse
majandusolukorda, siis ilmselt suurt probleemi pole. Kuigi Eestis tegutsevate pankade lae-

20%
30%
% vastanutest

Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.

Ettevõtete rahastamisvõimalusi saab hinnata nii
rahastuse üldise kättesaadavuse kui ka laenu-

Soome
euroala
Rootsi
Leedu
Eesti
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1%
2004

Pangandussektoris aset leidnud muutuste
tõttu on pangalaenude kättesaadavus tõenäoliselt mõnevõrra vähenenud ja keerukamaks
muutunud. Lisaks on paljudel ettevõtetel tulnud
panka vahetada, mis on tülikas ja ressurssi nõudev. Teisalt on ligipääs rahastamisele äritegevuses
peamiseks probleemiks vaid vähestele ettevõtetele (vt joonis 22). Sellele viitab ka tõik, et vaatamata rahastamisolukorra halvenemisele suutsid
ettevõtted oma investeeringuid 2019. aastal kasvatada. Ja kui vaadata turgu tervikuna, pole Eesti
pangandussektoril rahastamise või kapitaliseerituse vaatenurgast märkimisväärseid koguselisi
piiranguid reaalsektori ettevõtetele laenu pakkumisele10. Samuti on teised rahastajad vähemalt osaliselt suutnud pankasid asendada11. Lühiajaliselt
tekitab uue panga või mõne teise laenuandja
leidmine kindlasti ebameeldivusi ja lisakulu, aga
õnneks toimub see, et see juhtub majandustsükli
seisukohast heal ajal. Pikemas plaanis on rahastamisallikate mitmekesistumine teretulnud.

10%

Allikas: Euroopa Keskpank.

nuintressimäär on märkimisväärselt kõrgem kui
euroala keskmine, tuleb arvestada, et Eesti majandus- ja hinnakasv on ka oluliselt kiiremad ning
euroala keskmine intressimäär oleks Eesti majandustsüklit arvestades ehk liiga madal (vt joonis 23).
Reaalintressimäär, mis peaks kaudselt arvesse
võtma ka majandusolukorda, on Eestis ja euroalal üsna võrdne12. Eksportivate ettevõtete konkurentsi aspektist vaadatuna võib probleem siiski
mõnevõrra suurem olla, sest Eesti ettevõtetel tuleb
välisturgudel konkureerida firmadega, kes võivad
rahastamiskulude mõttes olla eelisseisundis.

9 Vt ka peatükk „Konkurents Eesti pangandusturul“.
10 Vt peatükk „Pankade omakapital ja rahastamine kui laenupakkumist mõjutav tegur“.
11 Vt peatükk „Ettevõtete ja majapidamiste võla trendid ja prognoos“.
12 Pangalaenude reaalintressimäär oli Eestis 2019. aasta lõpus ühtlasi ka viimase 15 aasta (siis sisenesid Eesti turule suured välismaised pangad) keskmisel tasemel.
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4. MAJAPIDAMISTE LIGIPÄÄS RAHASTAMISELE
Viimastel aastatel on Eesti majapidamiste
laenunõudlus olnud suur. Eluasemelaenuturul on
pakkujaid vähemaks jäänud ja konkurents kahanenud. See on võimaldanud pankadel oma kliente
rohkem valida ning väljastada laene kõrgema intressimarginaaliga. Samas on majapidamiste ligipääs eluasemelaenuturule paranenud, kuna
palgakasv on endiselt kiire. Tarbimislaenudele on
ligipääs hea tänu laenupakkujate rohkusele, kuigi
laenude kulukus võib tarbija jaoks olla kõrge.
Majapidamiste hõlpsat ligipääsu laenudele peegeldab ka üsna kiire laenukasv.
Viimastel aastatel on suurenenud tagasilükatud eluasemelaenutaotluste osakaal (vt joonis
24). See on tõenäoliselt osaliselt seotud kasvanud
laenunõudlusega, aga ka sellega, et viimastel aastatel on eluasemelaenu pakkuvaid panku jäänud
vähemaks. Pankade hinnangute järgi on tagasi-

ei rahuldatud
väiksemas mahus, kui soovitud
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Allikad: TNS Emor, Turu-uuringute AS.

lükatud eluasemelaenutaotluste maht mõnevõrra
väiksem kui majapidamiste küsitlemine on näidanud, kuid siiski on viimasel kahel aastal näha tõusujoont. Vaatamata tagasilükatud laenutaotluste
arvu suurenemisele on eluasemelaenude jäägi
kasv viimastel aastatel olnud kiire (aastas umbes
7%), mis näitab, et laenud on siiski suhteliselt
hästi kättesaadavad.

Joonis 25. Väljastatud eluasemelaenude maht
ja riskimarginaalid netosissetulekute lõikes

Eluasemelaenude keskmine intressimäär on
viimastel aastatel pisut tõusnud. Madalama sissetulekuga majapidamiste osakaal laenuklientide
hulgas pole suurenenud ja eluasemelaenude intressimarginaalide tõus on täheldatav kõikidele
sissetulekurühmadele väljastatud laenude puhul.
Seega võib arvata, et keskmise intressimarginaali
tõusu oluline põhjus pole olnud laenukliendi riskisuse kasv (vt joonis 25). Eestis on eluasemelaenude keskmine intressimäär kõrgem kui paljudes
teistes euroala riikides (vt joonis 26). Samas on
Eestis ka laenunõudlus ja laenukasv ning eluasemete ja muude hindade kasv olnud kiirem
kui euroalal keskmiselt ning reaalintressimäärad
on seetõttu euroala keskmise lähedal. Viimase
kümne aasta võrdluses võib eluasemelaenude intressimäärasid 2019. aasta lõpus pidada madalateks. Eluasemelaenude muud tingimused (laenu
tagatuse suhtarv, tähtaeg) ei ole viimastel aastatel
eriti muutunud (vt joonis 27).
Pisut on suurenenud selliste leibkondade
osakaal, kel on võime soetada Eesti Panga
kehtestatud piirmääradele vastava eluasemelaenuga keskmine korter. Keskmise ruutmeetri-
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>90. protsentiil (vasak telg)
>80. protsentiil–90. protsentiil (vasak telg)
50. protsentiil–80. protsentiil (vasak telg)
<50. protsentiil (vasak telg)
riskimarginaal (parem telg)

60%

3,0%

2019
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2017
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2019

0,0%
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0%
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0,5%
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10%
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20%
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1,5%
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30%

2019

2,0%
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40%

2017

2,5%

2016

50%

Allikad: Eesti Pank, maksu- ja tolliamet.

Joonis 26. Uute eluasemelaenude keskmine
aastaintressimäär

5,0%

teised euroala riigid
euroala keskmine
Eesti

4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2014

2015

Allikas: Euroopa Keskpank.

2016

2017

2018

2019

Joonis 28. Eluasemelaenuga keskmise korteri
soetamise võimega palgasaajate osakaal ning
eluasemelaenude intressimäär*

Joonis 27. Eluasemelaenude näitajate kaalutud
keskmised väärtused

osakaal palgasaajatest (vasak telg)
uute laenude keskmine intressimäär (parem telg)

DSTI (vasak telg)
LTV (vasak telg)
tähtaeg aastates (parem telg)
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7%
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* 4 kvartali libisev keskmine.
Allikad: Eesti Pank, maa-amet, maksu- ja tolliamet.

Allikas: Eesti Pank.

hinna ja keskmise suurusega korteri soetamine

Joonis 29. Uute autoliisingute intressimäär ja
tarbimislaenude kulukuse määr

eluasemelaenuga, mis arvestab Eesti Panga kehtestatud piirmäärasid laenu tagatuse, tähtaja ning
laenumaksete ja netosissetuleku suhtarvu osas,
oli 2019. aastal hinnanguliselt võimalik, kui taotleja kuine netosissetulek oli veidi üle 730 euro.13
Rohkem kui 730 eurot teenis siis umbes 70% palgasaajaist. See osakaal on viimase viie aasta jooksul pisut suurenenud (vt joonis 28). Samuti on
kasvanud laenuturu keskmistel tingimustel laenuvõtmise suutlikkusega majapidamiste osakaal.
Tuleb arvestada, et paljud eluasemelaenud võetakse koos kaastaotlejaga, mis suurendab laenukõlblike eluasemelaenuvõtjate võimalikku hulka.
Samas ei võta selline arvutuskäik arvesse võimalike
laenutaotlejate muid kohustusi ja varasid.
Tarbimislaenude vallas on tagasi lükatud
laenutaotluste osakaal eluasemelaenudega
võrreldes väiksem. 2018. aastal sai 71% tarbimislaenu soovijatest seda soovitud mahus ja
5% väiksemas mahus. Siiski on tagasi lükatud
laenutaotluste osakaal ka tarbimislaenude vallas
viimastel aastatel veidi suurenenud, nagu ka laenunõudlus.
Tarbimislaenude seas on väga erinevaid
laene, mille intressimäärad on viimastel aas-

pankadega seotud liisinguühingute antud autoliising*
(vasak telg)
pankade poolt tarbeesemete ostu eesmärgil antud laenud*
(parem telg)
pankadega mitteseotud krediidiandjate antud krediit**
(parem telg)
3%

50%

3%

40%

2%
30%
2%
20%

1%

10%

1%
0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0%

* 3 kuu libisev keskmine.
** 4 kvartali libisev keskmine, mis ei sisalda liisinguid.
Allikad: Eesti Pank, ﬁnantsinspektsioon.

tatel erinevalt kulgenud. Tarbeesemete ostuks
antud pangalaenude (v.a arvelduskrediit ja krediitkaardilaenud) kulukuse määr on viimastel aastatel
püsinud enam-vähem sama (vt joonis 29). Samas
on pisut tõusnud autoliisingu keskmine intressimäär. Pangandussektoriväliste laenuandjate väljastatud krediit on pangalaenudega võrreldes
tarbijale tunduvalt kulukam, aga see on viimastel
aastatel pisut odavnenud.

13 Arvutuses on kasutatud maa-ameti korteritehingute keskmise ruutmeetrihinna statistikat ning korteri suuruseks on võetud 55 m2.
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Kõige enam lükatakse tagasi madalama sissetulekuga ja noorte
leibkondade laenutaotlusi
2019. aastal avaldatud leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household
Finance and Consumption Survey, HFCS)14 andmed 2017. aasta kohta andsid võimaluse analüüsida, milliste tunnustega majapidamised on kõige enam laenu taotlenud ja kelle laenutaotlusi on
enim tagasi lükatud.
2017. aastal oli eelnenud kolme aasta jooksul laenu taotlenud ligikaudu 26% kõikidest majapidamistest. 2013. aastal, kui viidi läbi eelmine leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste
uuring, oli see näitaja ligikaudu 19%. Laenu taotlemine oli sagenenud kõikides sissetuleku- ja
vanuserühmades, eelkõige aga jõukamate ja nooremate leibkondade seas (vt joonis 30).15
Koos laenutaotluste arvu suurenemisega on pisut kasvanud pankade poolt tagasi lükatud või
taotleja poolt soovitust väiksemas summas rahuldatud laenutaotluste osakaal. See osakaal on
tunduvalt suurem madalama sissetulekuga majapidamiste puhul, aga ka nooremate leibkondade
puhul (vt joonis 31). Eestis oli krediidipiirangutega majapidamiste16 osatähtsus kõikide majapidamiste hulgas 2013. aastal 6,8%, mis oli väiksem kui euroalal keskmiselt (8%) ning Kesk- ja IdaEuroopa riikides. 2017. aastaks oli see näitaja Eestis suurenenud 7,7%ni, kuna majapidamisi, kes
laenu taotlesid ja kelle taotlus tagasi lükati, oli rohkem.
Joonis 31. Viimase kolme aasta jooksul
tagasi lükatud või väiksemas mahus
rahuldatud laenutaotlusega majapidamiste
osakaal laenu taotlenutest, 2017

Joonis 30. Viimase kolme aasta
jooksul laenu taotlenud majapidamiste
osakaal, 2017
kokku

kokku

50%

45%
40%

40%

35%
30%

30%

25%
20%

20%

15%
10%

10%

IV

V

sissetulekukvintiilid
* Vähe vaatlusi.
Allikad: Eesti Pank, HFCS.

Allikad: Eesti Pank, HFCS.

vanus

65+

III

55-64

II

45-54

vanus

I*

35-44

0%

16-34

sissetulekukvintiilid

V

65+

IV

55-64

III

45-54

II

35-44

I

16-34

5%
0%

14 Pikemalt on uuringutulemustest võimalik lugeda: Meriküll, J., Rõõm, T. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring: 2017. aasta küsitluse tulemused. Eesti Panga Teemapaberid 1/2019.
15 Sissetulekurühmadena vaadeldakse sissetulekukvintiile, kus kõrgem kvintiil viitab kõrgemale sissetulekule. Vanuserühmad
on järgmised: 16–34 aastat, 35–44 aastat, 45–54 aastat, 55–64 aastat, 65 ja rohkem aastat.
16 Majapidamised, kelle laenutaotlust ei rahuldatud või rahuldati soovitust väiksemas mahus või kes laenu ei taotlenud, kuna
arvasid, et taotlust nagunii ei rahuldata.
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5. ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE VÕLA
KASV JA LÄHIAASTATE PROGNOOS
Ettevõtete võla kasv 2019. aastal kiirenes:
kolmanda kvartali lõpuks oli ettevõtete võla aastakasv ligikaudu 6% ja ulatus 20 miljardi euroni.
Kasvule andis tõenäoliselt hoogu põhivarainvesteeringute suurendamine (vt joonis 32).

Joonis 32. Ettevõtete võlakohustused ja
investeeringud
võlakohustuste aastakasv (vasak telg)
investeeringute ja SKP suhtarv (parem telg)
prognoos

Peamiselt laenavad Eesti ettevõtted endiselt
Eestis tegutsevatest pankadest, kuid mullu
suurenes ka teiste laenuallikate roll. Eestis
tegutsevatest pankadest võetud laenukohustused
moodustasid kolmanda kvartali lõpus 48% kõigist
Eesti ettevõtete võlakohustustest. Seega olid pangad ettevõtete jaoks endiselt kõige olulisem võlakapitali allikas. Märkimisväärne on, et siinsetest
pankadest võetud laenude kasv 2019. aastal aeglustus. Arvestades, et investeeringute suurenemise tõttu oli laenunõudlus samal ajal arvatavasti
tugev ja teistest laenuallikatest laenati varasemast
rohkem, võib see muu hulgas tähendada, et pan-
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10%

Allikad: Eesti Pank, statistikaamet.

Joonis 33. Ettevõtete võla aastakasv

galaenude tingimused on karmistunud. Välismaalt
laenamine, mis oli eelmistel aastatel tasapisi vähenenud, 2019. aastal seevastu suurenes ja moodustas kõikidest laenuallikatest 33%. Samuti
kasvas varasemast kiiremini laenamine pangandusvälisest finantssektorist ja teistelt reaalsektori
ettevõtetelt (vt joonis 33).

1200

2015–2018 keskmine
2019*

1000
800
mln eurodes

600
400
200

* Kolme esimese kvartali annualiseeritud kasv.
Allikas: Eesti Pank.

pangandusvälisest
ﬁnantssektorist

teistelt reaalsektori
ettevõtetelt

välismaalt

-200

Eesti pangandussektorist

0
võlg kokku

Edaspidi ettevõtete võla kasv pisut aeglustub – Eesti Panga detsembriprognoosi järgi
5% lähedale. Aeglustumise põhjus peitub eelkõige ettevõtete investeeringute ja laenunõudluse
pidurduvas kasvus. Pakkumise poolel rahastamisvõimalused palju ei muutu või isegi pisut
paranevad. Ka tulevikus laenavad Eesti ettevõtted peamiselt Eestis tegutsevatest pankadest.
Suuremate pankade laenupakkumise võime püsib
hea ja väiksemate võime tasapisi paraneb, mistõttu on oodata konkurentsi järkjärgulist tõusu.
Suuremad ja välisomanduses ettevõtted saavad
tulevikuski välismaalt laenata, mis tähendab, et
neil on siinsetest pankadest laenamisele alternatiiv. Pangandusväline finantssektor areneb kiiresti
ja on vaatamata oma väiksusele võimeline järjest
enam reaalsektori ettevõtteid rahastama. Paljud
ettevõtted on kogunud tublisti omavahendeid.
Ühelt poolt kasutatakse omavahendeid vahel teistele sama grupi ettevõtetele laenu andmiseks,
mis tähendab, et reaalsektori ettevõtete vaheline laenamine võib veelgi suureneda. Teiselt poolt
tähendab see, et nende ettevõtete võime omavahenditest investeeringuid rahastada on väga
hea ja vajadus lisaks laenu võtta väike.

17%

7%

Majapidamiste võlg kasvas 2019. aastal kiiresti ja oli eelmise aasta kolmandas kvartalis
10,5 miljardi eurot. Tõenäoliselt jäi kasvutipp
siiski aasta esimesse poolde. Laenunõudlus
on tugev, kuna tööturu olukord on endiselt töötaja jaoks väga soodne. Tänu sellele on ka palgakasv kiire ja kindlustunne suur. Eluasemeturu
ja eluasemeinvesteeringute aktiivse kasvu toel
püsis ka eluasemelaenu jäägi aastakasv hoogne,
7% juures. Uute laenude maht suurenes siiski eelkõige seetõttu, et kinnisvarahinnad kasvasid ja
seega oli vaja võtta suuremaid laene; laenude arv
ei kasvanud. Tarbimislaenude puhul võis 2019.
aastal märgata, et varasem väga kiire kasv aeglustus. Muude krediidiandjate väljastatud laenude
kasv jäi pangalaenude ja -liisingute kasvule alla.

/ 2020

Kokku oli majapidamiste võlg kolmanda kvartali
lõpuks 7% suurem kui aasta varem (vt joonis 34).

Joonis 34. Majapidamiste võlakohustused

Tulevikku vaadates aeglustub majapidamiste võla kasv vaid pisut, 6–7% vahele, sest
ehkki majanduskasv pidurdub, jääb tööturu
olukord töötaja jaoks siiski suhteliselt heaks.
Eesti Panga detsembriprognoosi järgi muutub palgakasv küll veidi mõõdukamaks, kuid tööpuudus
püsib väike, inimeste laenuvõtmise võime paraneb
veelgi ja uusi eluasemeid lisandub suure kiirusega.
Laenupakkumise poolelt märkimisväärseid muutusi
ei paista. Suuremate pankade võime eluasemelaene väljastada püsib hea, kuid vähese konkurentsi tõttu püsivad laenuintressimäärad teiste
riikidega võrreldes kõrged. Tarbimislaenude segmendis, kus väiksemad pangad ja muud laenupakkujad peamiselt tegutsevad, on konkurents suurem
ja see surub tõenäoliselt intressimäärasid praegu-

mujalt võetud võlakohustused (vasak telg)
laenud ja liisingud Eestis tegutsevatest
pankadest (vasak telg)
pangalaenude ja liisingute aastakasv (parem telg)
muude võlakohustuste aastakasv (parem telg)
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Allikas: Eesti Pank.

selt kõrgelt tasemelt mõnevõrra madalamale.

Pangandusväline finantsvahendus kasvab ning on suurem kui Lätis
ja Leedus, aga väiksem kui Soomes
Pangandusvälise finantsvahenduse poolt ettevõtetele väljastatud rahastuse maht hoogustus ka 2019. aastal. Majapidamiste laenuvõtmise kasv oli selles sektoris tagasihoidlikum (vt joonis 35). Era- ja riskikapitalifondide väga kiire kasv 2019. aastal mõnevõrra aeglustus.
Tulevikus võib nende kasvu ja võimet reaalsektori ettevõtteid rahastada oluliselt pärssida kavandatav II pensionisamba vabatahtlikuks muutmine. Pensionifondid on era- ja riskikapitalifondidele
tähtis investor – nad nii panustavad otseselt kui ka meelitavad turule välismaiseid investoreid.
Viimasel aastatel on pensionifondid järjest enam hakanud ka otse reaalsektori ettevõtetesse
investeerima. Kavandatav reform pärsiks sedagi tegevust. Mullu suurenes ka investeerimisfondide ja pankadega mitte seotud laenuallikate roll ettevõtete rahastamises. Krediidiandjate laenud
majapidamistele aga vähemalt esimese kolme kvartali jooksul märgatavalt ei kasvanud. Väikeste,
Joonis 35. Pangandusvälise ﬁnantsvahenduse poolt Eesti reaalsektori
ettevõtetele ja majapidamistele vahendatud rahastuse jääk
võlg majapidamistele

võlg ettevõtetele

omakapital ettevõtetele

700
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mln eurodes
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400
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100
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riskikapitalifondid*

pankadega
investeerimismitteseotud
fondid
krediidiandjad*

pensionifondid

Allikad: Eesti Pank, EstVCA.
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ﬁnantsvahenduse
abiettevõtted
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aga viimastel aastatel penikoormasammudega kasvanud ühisrahastusplatvormide ja hoiu-laenuühistute jaoks polnud ka 2019. aasta erand. Mõlema valdkonna ettevõtted kogesid siiski 2019.
aasta jooksul varasemast enam probleeme, eelkõige puuduliku läbipaistvuse ja investorikaitse
tõttu. Lähiaastatel on ilmselt mõlemas seni suhteliselt tagasihoidlikult reguleeritud ja järelevalvatud
valdkonnas oodata eeskirjade täiendamist.
Pangandusväline finantssektor on Eestis võrreldes teiste Balti riikidega mõnevõrra suurem (vt joonis 36). Eelkõige peegeldab see ilmselt Eesti ettevõtete ja majapidamiste suuremat
võlakoormust. Eesti võlakirjaturg on küll väike, kuid see tuleneb avaliku sektori võlakirjade väik-

Joonis 36. Pangandusvälise ﬁnantsvahenduse varade ja SKP suhtarv 2018. aasta lõpus
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15%

elukindlustus

20%
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30%

Märkus: kõigi sektorite puhul ei pruugi andmed riigiti olla 100% võrreldavad. Läti andmed puuduvad
Allikad: ﬁnantsinspektsioon, Eesti Pank, Läti Pank, Leedu Pank, Soome Pank.

semast mahust. Lisaks on Leedus hoiu-laenuühistud suuremad kui Eestis ja Lätis. Ühisrahastuse
puhul on raske võrreldavaid andmeid leida ja näitajaid kõrvutada, aga Leedu ühisrahastusplatvormide mahud on siiski tõenäolisemalt väiksemad kui teistes Balti riikides. Lätis on mahud väga
suured, aga selle põhjus on üks suur platvorm teiste väiksemate kõrval, kuid samas erineb see
ärimudel mõnevõrra n-ö tavapärasest ühisrahastusest. Muidu on Eesti pangandussektoriväline
finantsvahendus Läti ja Leedu omast suurem. Soomes, kus elatustase on parem kui Balti riikides
ja finantssektoril on olnud palju rohkem aega areneda, on ka pangandussektoriväline finantssektor märgatavalt suurem. Samas leidub sektoreid (nt era- ja riskikapitalifondid ning ühisrahastus),
kus Eesti varade maht on võrreldav Soome omaga.
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6. ETTEVÕTETE OMAVAHENDID

hoiused
varud
põhivara (parem telg)

9
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8
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7
40

6

mld eurodes

Ettevõtete müügitulu ja kasum suurenesid ka
2019. aastal, kuid varasemast mõnevõrra aeglasemalt. Ühes sellega pidurdus ka likviidsete
varade kasv. Hoiused on viimastel aastatel suurenenud varudest ja põhivarast kas kiiremini või
vähemalt nendega samas tempos (vt joonis 37).
Samas hoiuste kasvukiirus võrreldes 2017. ja
2018. aastaga ikkagi aeglustus.

Joonis 37. Hoiused, varud ja põhivara

mld eurodes

Ettevõtete esmane ja olulisim rahastusallikas on omavahendid ehk ettevõttesisesed
vahendid. Need on eelkõige jooksvad rahavood
ja varem kogutud finantspuhvrid. Omavahendite
eest saab ettevõte osta varusid ja teha investeeringuid. Lisaks on omavahendite olemasolu vajalik
selleks, et ettevõte saaks laenu võtta.
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Allikad: Eesti Pank, statistikaamet.

Tänu varem kogutud puhvritele on Eesti ettevõtete likviidsete varade tase siiski kõrge ja

Kogutud puhvrid ja tulumaksuseaduse muudatus on suurendanud välisomandis olevate
ettevõtete kasumijaotust. Ettevõtetel on praegu
rohkem likviidseid varasid, mida omanikele dividendidena välja jagada. 2018. aastal jõustus
tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi maksustatakse regulaarselt makstavaid dividende
madalama määraga. Rohkem võidavad sellest
välisomanikud, kuna Eesti füüsilistele isikutele
tehtavad väljamaksed on maksustatud täiendavalt
füüsilise isiku tasandil. Nii on välisomandis olevad
ettevõtted kaks aastat järjest välja jaotanud suurema osa kasumist kui Eesti residentide omanduses olevad ettevõtted (vt joonist 38). Samas peaks
väljamakse koos tulumaksuga hakkama tulevikus vähenema, kuna järjest suurem osa jaotatud kasumist maksustatakse madalama määraga.
Seadusemuudatusest tulenev kasumi jaotamise
motiveeriv mõju peaks edaspidi stabiliseeruma
ning ettevõtete omakapital võiks seega hakata kiiremini kasvama.

Joonis 38. Ettevõtete jaotatud kasum
jaotatud kasum ilma tulumaksuta (vasak telg)
jaotatud kasumi osakaal ärikasumis, välisomandis
ettevõtted (parem telg)
jaotatud kasumi osakaal ärikasumis, ettevõtted
kokku (parem telg)
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Joonis 39. Ettevõtete kasum ja ﬁnantsolukord
kui jooksva aasta investeeringuid mõjutav tegur
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Allikas: konjuktuuriinstituut.
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2015

Allikad: Eesti Pank, maksu- ja tolliamet.

% vastanutest

nende võime rahastada oma tegevust omavahenditest hea. Ühelt poolt tähendab see, et ettevõtted saavad varude soetamist ja investeeringuid
finantseerida suuremas ulatuses omavahenditest
ning see peaks kahandama vajadust laenukapitali
järele. Samas peaks likviidsete varade ja omakapitali suur osakaal võimaldama lihtsamini ja parematel tingimustel ka laenu saada. Lisaks võib hoiuste
ja likviidsete varade olemasolu soodustada reaalsektori ettevõtete vahelist (enamasti grupisisest)
laenamist.
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Tööstusettevõtete kasumi- ja finantsolukorra hinnangud on muutunud negatiivsemaks (vt joonis 39). Mittefinantsettevõtete kasum
on kasvanud, kuid seejuures on tööstussektori
kasum suurenenud hüplikumalt ning selle valdkonna kasumlikkus on vähenenud. Tööstussektori
kasumimarginaalidele avaldavad survet tõusvad
tööjõukulud ja jahenev maailmamajandus, mis
just eksportivat tööstussektorit otseselt mõjutab.
Seetõttu on tööstussektori kindlustunne ja kasumiväljavaade halvenenud.

Joonis 40. Ettevõtete omakapital
investorite järgi
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Ettevõtete omakapitali kasv on pidurdunud
(vt joonis 40). Omakapitali kasvu hoiavad tagasi
nii suhteliselt kõrge kasumijaotamise tase kui ka
kasumi aeglustunud kasv. Tänu viimasel kümnendil kogutud omakapitalile on Eesti ettevõtted
üldiselt kõrgelt kapitaliseeritud ja nende finantsvõimendus väike.
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Allikas: Eesti Pank.

Joonis 41. Otsesed välisinvesteeringud Eesti
mitteﬁnantssektori ettevõtetesse
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2019. aasta kolme esimese kvartali jooksul Eestisse tehtud välisinvesteeringute maht
ületab varasemate aastate oma (vt joonis 41).
Märkimisväärne on omakapitaliinvesteeringute
suurenemine. Samas ei ole välisresidentidele kuuluva omakapitali osakaal kasvanud, mis viitab
välisomandis olevate ettevõtete suhteliselt suurtele dividendimaksetele. Välisinvestorid on hulgija jaekaubanduse vastu märkimisväärselt rohkem
huvi üles näidanud. Võib arvata, et kaubandussektoris on välisinvesteeringute osakaal kasvamas, kuna 2019. aasta kolmandas kvartalis tehti
mitmeid tehinguid just selles sektoris. Nii välisinvestorite kui ka kodumaiste rahastajate omakapitaliinvesteeringute tegemist toetab asjaolu, et
ettevõtjate endi hinnang võimalusele omakapitali
kaasata on paranenud17. Enim teevad Eestisse
stabiilselt omakapitaliinvesteeringuid naaberriikide investorid (nt Soomest, Leedust ja Rootsist).
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Allikas: Eesti Pank.

Lisaks on küllaltki suurtes summades investeeringuid tulnud Luksemburgist, Hollandist ja Kaimani
saartelt.

17 Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.

Pankade karmistunud nõuded kontode avamisele pole
märkimisväärselt mõjutanud Eestisse tehtavaid uusi välismaiseid
omakapitaliinvesteeringuid ega peletanud eemale suures mahus
välisinvesteeringuid
Viimastel aastatel on oluliselt karmistunud nõuded, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning tunne-oma-klienti põhimõttega. Ka Eestis tegutsevad pangad on loomulikult teinud vajalikud sammud ja oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud. Kliendid peavad
pankadele esitama varasemast rohkem oma äritegevusega seotud andmeid ja tõestama äri seotust Eestiga. Seega on pangakontode avamine ja ligipääs pangateenustele muutunud mõnevõrra
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Joonis 42. Mitteresidentide hoiused
Eesti pankades
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Joonis 43. Omakapitaliinvesteeringud
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Allikas: Eesti Pank.
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Allikas: Eesti Pank.

keerulisemaks. Ühtlasi on meil tegutsevad pangad loobunud ka mõningate välisklientide teenindamisest ja nende kontod sulgenud18.

Joonis 44. Välisomanduses olevate
ettevõtete müük residentidele ja
omakapitali vähendamine
EMP riikide investorite maht
teiste riikide investorite maht

mln eurodes

EMP riikide investorite arv (parem telg)
Rahapesuvastaste meetmete karmistumine
teiste riikide investorite arv (parem telg)
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pangakontode avamine ja sulgemine käis tõenäoliselt ühte jalga muutustega nende hoiustes
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(vt joonis 42). Ehkki välisresidentide hoiused on
viimasel neljal aastal oluliselt kahanenud, pole
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Eestisse tehtud omakapitaliinvesteeringute arv
ja maht vähenenud. Vastupidi – Eestisse tehtud
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aastatel suurenenud. Samuti on kasvanud välis0
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investeeringute arv. Peamiselt teevad Eestisse
Allikas: Eesti Pank.
investeeringuid Euroopa majanduspiirkonna riikide investorid, kuid viimastel aastatel on järjest
enam kasvanud ka muudest piirkondadest pärit investeeringute arv (vt joonis 43).
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Pangakontode sulgemine ja kliendisuhete lõppemine võib teoreetiliselt tähendada, et osad välisinvestorid peavad Eestist lahkuma. Kuigi seda on raske mõõta, siis välisomandis olevate ettevõtete osakapitali vähendamine ja müük Eesti residentidele võiks seda mõningal määral kajastada.
Viimastel aastatel on selliste tehingute maht suurenenud, kuid valdavalt on tegemist üksikute
väga suurte tehingutega, millel pole seost rahapesu vastase võitluse ja kontode sulgemisega
(vt joonis 44).
18 Kontosid on suletud ka muudel põhjustel: kliendi enda soov, passiivsete kontode sulgemine, korduv kliendiandmete uuendamise nõude eiramine jne.
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