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KOKKUVÕTE
Koroonakriisile vaatamata on Eesti pankade
laenupakkumise võime püsinud hea. Seda on
toetanud varasematel aastatel kogutud kapitalipuhvrid ning tänu hoiuste kiirele kasvule ja
pandikirjade emissioonidele ka piisava rahastuse
olemasolu. Kevadine viirusepuhang mõjutas siiski
pankade riskihinnanguid ja eelmise aasta esimeses pooles karmistasid pangad ebakindluse järsu
suurenemise ja riskitaluvuse vähenemise tõttu
laenustandardeid. Teine poolaasta tõi aga viiruse
uuest lainest hoolimata kaasa standardite mõningase leevendamise.
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Erinevalt paarist viimasest aastast konkurents
pangandusturu mitmes segmendis 2020. aastal
mõnevõrra kasvas. Eelnevatel aastatel lahkus
Eesti pangandusturult või ühendas oma äritegevuse mitu välismaist panka. Esialgu vähendas see konkurentsi ja sundis paljusid kliente uut
panka leidma. Tänaseks on aga mitu kodumaist
panka jõudsalt kasvanud ja ka mõni välisomandis
olev suurpank on laenuturul taas aktiivsem. See
on tasapisi tõstnud konkurentsisurvet. Ka ettevaates peaks mitme panga eesmärk veelgi enam
kasvada ja rahastamisvõimaluste laienemine
konkurentsi pangandusturul suurendama. Siiski
tuleb arvestada, et väikepangad ei suuda kõigis
laenusegmentides veel suurpankadele konkurentsi pakkuda, eriti laenuhinna puhul.
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Pangandusväline finantsvahendus on seni
samuti keerulisest ajast suhteliselt hästi läbi
tulnud ning suudab ettevõtteid ja majapidamisi
oma nišis rahastada. Pangandusvälise finantsvahenduse vahendatud rahastuse kasv 2020.
aastal küll aeglustus, kuid siiski jätkus ning oli
endiselt kiirem kui pangalaenude kasv. Sarnaselt
pankadega vähenes väljastatud rahastuse maht
kevadel, kuid taastus seejärel suhteliselt kiiresti.
Kui valdavalt on väljastatud rahastuse kasvudünaamikat mõjutanud nõudlus, siis hoiu-laenuühistute laenuandmist on tõenäoliselt pidurdanud
ka hoiuste peatunud kasv.
Ettevõtete hinnangud rahastamise kättesaadavuse kohta olid 2020. aasta lõpus ligikaudu 2019.
aasta tasemel. Hinnangud rahastamise kättesaadavusele halvenesid esimesel poolaastal,
kuid paranesid aasta teises pooles. Koroonakriis
mõjutas eelkõige ettevõtete enda tuluteenimise
väljavaadet ning selle tõttu ka nende laenuvõtmise soovi ja võimet. Sektoriti on mõju olnud siiski

erinev. Koroonakriisist enim mõjutatud sektorites on rahastamise kättesaadavusele avaldanud
negatiivset mõju nii ettevõtete kahanenud krediidivõime kui ka laenuandjate ettevaatlikum suhtumine. Neis sektorites pole olukord paranenud ka
aasta teises pooles ja nende jaoks on laenuhind
kasvanud. Teiste euroala riikidega võrreldes on
Eesti ettevõtete laenude intressimäärad kõrgemad ja seda nii suurte kui ka väikeste laenude
puhul. Tõenäoliselt kajastab see suuresti väiksemat konkurentsi kui euroalal keskmiselt.
Kui välja arvata lühike periood kevadel, püsis
nõudlus eluasemelaenude järele 2020. aastal suur.
Keskmisest kõrgema sissetulekuga ja parema
krediidivõimekusega majapidamised on kriisis
vähem haavata saanud ja pärast lühikest ebakindluse aega taastus nende valmisolek laenu võtta.
Varasemalt väga kontsentreeritud eluasemelaenuturul on konkurents tasapisi suurenema hakanud
ja tõenäoliselt on see avaldanud mõju ka intressimääradele, mis on pisut alanenud. Muud laenutingimused olid 2020. aasta lõpus ligikaudu 2019.
aasta tasemel. Nõudlus tarbimislaenude järele oli
möödunud aastal varasematest aastatest märgatavalt väiksem. Seda turusegmenti iseloomustab
laenupakkujate rohkus ja eelmisel aastal vähenes turukontsentratsioon veelgi. Samas pole see
kaasa toonud laenuhinna alanemist.
Sarnaselt teiste riikidega on ka Eesti valitsus
koroonakriisi ajal toetanud ettevõtteid otselaenudega ja pangalaenudele käenduste pakkumisega. Sealjuures on otselaenude ja käenduste
kogumaht üsna võrreldav Euroopa keskmisega.
Mitmetele koroona tõttu kannatada saanud ettevõtetele on sellest palju abi olnud. Samas domineerivad Eestis riiklikud otselaenud, mida on
väljastatud märkimisväärselt enam kui Euroopas
keskmiselt. Küsitav on, kas on mõistlik pakkuda
soodsaid otselaene olukorras, kus eralaenuturg vaatamata majanduskriisile toimib. Riigil
tuleks olla ettevaatlik, sest laenuturule sekkudes võidakse välja tõrjuda väikseimaid kasvavaid
panku ja niimoodi konkurentsi hoopis kahjustada.
Riik peaks eelistama otselaenudele käendusi.
Nii säilib kasulik erasektori riskihinnang, kahjustatakse vähem konkurentsi ja sama eesmärgi
saavutamiseks tuleb kasutada vähem maksumaksja raha.

1. PANKADE LAENUPAKKUMINE JA KONKURENTS
laenudele. Seevastu oli näha pakkumise suurenemist ettevõtete pikaajaliste laenude ja majapidamiste eluasemelaenude turul.
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Pangandussektori kapitaliseeritus ei piira
praegu pankade laenupakkumist. Eestis
moodustasid konsolideeritavate pangagruppide koguomavahendid 2020. aasta septembri
lõpu seisuga riskivaradest 26% (vt joonis 2), mis
ületab ühtlasi suure varuga makrofinantsjärelvalvelisi kapitalinõudeid (10,5–12,5%). Kuigi kapitaliseeritus pangati erineb, on mediaanist kõrgema
kapitaliseeritusega pankade turuosa laenuturust
pea kolm neljandikku.
Pankade laenupakkumist toetab kiiresti
kasvavatel jaehoiustel baseeruv rahastamine.
Jaehoiustel kui ühel stabiilsemal rahastamisallikal on Eesti pangandussektoris olnud juba
Joonis 1. Laenustandardite muutust
kajastav difusiooniindeks

Laenuturu erinevates segmentides on muutused laenupakkumises olnud mõneti erinevad.
Laenumahtu ja intressimäära muutusi kõrvutades saab hinnata võimalikke muutusi laenupakkumises. 2020. aasta esimeses pooles oli märke
laenupakkumise vähenemisest ettevõtete liisingute ja majapidamiste autoliisingute puhul, kui
keskmise intressimäära tõusuga kaasnes laenumahu vähenemine (vt tabel 1). Samas viitasid
ettevõtete lühiajaliste laenude puhul laenumahud ja keskmine intressimäär pakkumise suurenemisele. 2020. aasta teises pooles võis näha
pakkumise vähenemist nii ettevõtete kui ka majapidamiste liisingutele ning ettevõtete lühiajaliste
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Ebakindluse järsu suurenemise ja riskitaluvuse vähenemise tõttu karmistasid pangad
2020. aasta esimeses pooles laenustandardeid.
Teine poolaasta tõi kaasa standardite mõningase
leevendamise. 2020. aastal läbiviidud euroala
pankade
laenutegevuse
uuringutulemused
näitasid, et aasta esimeses pooles karmistasid
pangad Eestis nii ettevõtete kui ka majapidamiste
laenustandardeid ja -tingimusi. Karmistamise
põhjusena toodi välja nii üleüldist majanduse
arengut kui ka selle ettevaadet, riskitaluvuse
vähenemist ning laenuvõtjate krediidivõime vähenemist. Suvel hakkas aga tervisekriis vaibuma ja
majanduse olukord paranema ning laenustandardeid enam ei karmistatud. Koroonaviiruse teine
laine uut laenutingimuste karmistamist Eestis
kaasa ei toonud ja mitme laenutoote puhul neid
isegi leevendati (vt joonis 1). Ettevaatavalt arvavad pangad, et ettevõtete laenustandardid jäävad
2021. aasta esimeses kvartalis samaks, aga
majapidamiste omad leevenevad veel veidi.
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Allikas: Eesti Pank.
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Joonis 2. Pankade kapitalinõuded ja -puhvrid

Joonis 3. Pankade võlakohustuste struktuur
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Joonis 4. Rahastamise hind
hoiuste* jäägi keskmine intressimäär
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* Hoiused, emapankadelt kaasatud ressurss, emiteeritud võlakirjad.
Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank.

Joonis 5. Konkurentsisurve ettevõtete
laenumarginaalidele ja intressimäär
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.
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2020. aasta teisel poolel mõjutas laenupakkumist ka konkurentsisurve mõningane
suurenemine. Pankade laenutegevuse uuringus tõid osad pangad välja, et konkurentsisurve
laenumarginaalidele 2020. aasta teises pooles
suurenes. Osaliselt alanesid seetõttu ettevõtete

2018

Allikas: Eesti Pank.

2010

Madal intressikeskkond koos soodsa ressursihinnaga soosib pankade laenupakkumist.
Hoiuste intressimäär on juba pikemat aega olnud
väga madalal tasemel. (vt joonis 4). 2020. aastal
langes see veelgi. Ka pankadevahelisel rahaturul
jätkub intressimäärade alanemine. 2020. aasta
detsembri lõpuks oli kuue kuu EURIBOR alanenud rekordmadalale tasemele. Lisaks toetab
pankade laenupakkumist Eestis Eurosüsteemi
poolt kommertspankadele rahapoliitiliste operatsioonide kaudu pakutav soodsatel tingimustel
täiendav likviidsus. COVID-19 pandeemiaga kaasnenud ebakindluse suurenemise tõttu leevendati
pikemaajaliste
refinantseerimisoperatsioonide
tingimusi 2020. aasta märtsis ja aprillis veelgi.
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mõnda aega märkimisväärne roll. 2020. aasta
lõpus moodustas reaalsektori hoiuste maht ligi
kolm neljandikku kogu hoiuste mahust ning hoiused kokku moodustasid pankade võlakohustustest 88% (vt joonis 3). Suhteliselt kiire hoiuste
kasvu tulemusel ületas hoiuste maht laenuportfelli
mahu 2020. aasta lõpus kolme miljardi euro võrra
ning laenude ja hoiuste suhtarv alanes Eestis tervikuna aasta lõpus 86%ni. Pankade lõikes hoiuste
osakaal rahastamises varieerub ning väiksema
hoiuste osakaaluga pangad on kasutanud oma
tegevuse finantseerimisel ka väärtpaberiemissioone.

2016

2015

Allikas: Eesti Pank.
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Joonis 6. Konkurentsisurve majapidamiste
eluaseme laenumarginaalidele ja intressimäär
konkurentsisurve (vasak telg)
intressimäär (parem telg)
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Joonis 7. Konkurentsisurve majapidamiste
tarbimislaenude marginaalidele ja käibe
keskmine intressimäär
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2020. aastal jätkus paari varasema aasta
arengusuund ja kodumaiste pankade turuosa kasvas (vt joonis 9 ja 10). Aasta esimeses
pooles kodumaiste pankade turuosa kasv küll
mõneks ajaks peatus, kuid taastus aasta teises
pooles, mil kodumaised pangad hakkasid uuesti
aktiivsemalt oma turuosa kasvatama. Kiirem on
kodumaiste pankade kasv olnud majapidamiste
tarbimislaenude ja ettevõtete väikeste laenude
(alla 250 000 euro) puhul, sest selles segmendis on väikematel pankadel lihtsam konkurentsi
pakkuda. Suuremate ettevõttelaenude ja eluasemelaenude puhul on turuosa võitmine olnud
aeglasem. Samas suurendas 2020. aastal konkurentsi eluasemelaenude turul lisaks kodumaiste
pankade kasvule ka ühe välismaise suurpanga
varasemast suurem aktiivsus. Mitme panga
ambitsioon kasvada ja pankade rahastamisvõimaluste laienemine peaks ettevaates konkurentsi

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

2010

Konkurentsisurve suurenemine peegeldub
ka pangandussektori kontsentratsiooni vähenemises. Herfindahl–Hirschmani indeksi järgi
alanes 2020. aastal kontsentratsioon peaaegu
kõikides laenuturusegmentides (vt joonis 8)1.
Sealjuures viitab majapidamiste muude laenude
kontsentratsiooniindeks 2020. aasta lõpuks juba
suhteliselt madalale turukontsentratsioonile.

Joonis 8. Kontsentratsiooniindeksid
erinevate laenuliikide lõikes
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pikaajaliste laenude ja majapidamiste eluasemelaenude ja majapidamiste muude laenude uute
laenulepingute intressimäärad võrreldes eelmise
aastaga (vt joonised 5–7). 2020. aastal kasvas
vaid ettevõtete uute lühiajaliste laenude keskmine
intressimäär.

11,5%

Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused.
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Märkus. Viimane vaatlus 28.03.2019.
Allikas: Eesti Pank.

Joonis 9. Ettevõtete pikaajaliste
laenude turuosad
väiksed välisomandis pangad või filiaalid
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Allikas: Eesti Pank.

1 Krediitkaardi- ja arvelduslaenude turu kontsentratsiooniindeksi tõus tulenes osade laenude ümberklassifitseerimisest.
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Joonis 11. Ettevõtete pikaajaliste laenude
intressimäära 3 kuu libisev kaalutud keskmine

Joonis 10. Eluasemelaenude turuosad
väiksed välisomandis pangad või filiaalid
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suured välisomandis pangad
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Allikas: Eesti Pank.

panganduses suurendama, sest enam pole
võimalik kasvada mõnel varasemal aastal turult
lahkunud pangast jäänud tühimiku arvelt.

Joonis 12. Eluasemelaenude intressimäära
3 kuu libisev kaalutud keskmine

Suured välisomandis pangad on võimelised laenu andma madalama intressimääraga.
Nii ettevõtetele antud pikaajalisi laene kui ka
eluasemelaene vaadates on näha, et kodumaiste
pankade intressimäär on olnud kõrgem (vt joonis
11 ja 12). Kodumaiste pankade kõrgema intressiga antud laenud on tõstnud laenuturu keskmisi
intressimäärasid, sest samal ajal on suurenenud
ka nende turuosa. Suurte välisomandis pankade
madalamat intressimäära saab põhjendada
mitme asjaoluga. Esiteks on neil mahukas kliendibaas, tänu millele on neil võimalik saavutada
mastaabisääst. Samuti saavad nad kasutada
emapanga ressursse, mis muudab laenukapitali odavamaks. Suuremad pangandusgrupid on
üldjuhul ka stabiilsemad, mistõttu on neil võimalik kapitali soodsamalt kaasata. Teatava eelise
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Allikas: Eesti Pank.

annab ka pangagrupis tekkiv sünergia, mis aitab
jagada erinevad funktsioonid eri riikidesse ning
saavutada parema kulutõhususe ning ka oskuste
ja teadmiste jagamise.2
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Allikas: Eesti Pank.
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2 Vt ka 2020. aasta Majanduse Rahastamise Ülevaate lk 10 peatükk “Suured välisomandis olevad pangad on võimelised laenu andma
kodumaistest pankadest madalama intressimääraga”

2. ETTEVÕTETE LIGIPÄÄS RAHASTAMISELE
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Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud
vastajate osakaalu vahet.
* Joonis ei sisalda mikrofinantsjärelevalve puhvreid.
Allikas: konjunktuuriinstituut.

Joonis 14. Ettevõtete hinnang ettevõttevälise
rahastamise kättesaadavuse probleemsusele*
2017−2019 keskmine
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* Skaalal tähistab 1, et kättesaadavus ei takista üldse äritegevust,
ja 10, et takistab väga palju.
Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring.

Joonis 15. Ettevõtjate hinnang pankade
valmisolekule laenu anda
2013−2018 keskmine
2019
2020
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Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.

3 Vt ka peatükk „Pankade laenupakkumine ja konkurents“.
4 Vt ka peatükk „Pangandusvälise finantsvahenduse arengud koroonakriisi ajal“.
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Koroonakriisis kõige rohkem kannatada
saanud sektorite hinnangud laenukeskkonnale halvenesid 2020. aastal enim. Eredaimate
näidetena saab siin välja tuua majutus- ja turismiettevõtted, aga ka transpordi ja kaubanduse (vt
joonis 15). Majutus- ja turismiettevõtteid iseloomustab ka see, et erinevalt teistest pole nende
hinnangud aasta teises pooles paranenud.
Samas on paaril viimasel aastal laenukeskkonda
väga negatiivselt hinnanud kinnisvaraettevõtete
hinnangul olukord aga paranenud. Hinnangud on
sarnased nii pangalaenude kui ka teiste laenuandjate antud laenude puhul.

pankade valmisolek laenu anda
muude laenuandjate valmisolek laenu anda
5%

Portugal

Ettevõtete hinnangud rahastamise kättesaadavusele halvenesid esimesel poolaastal, kuid paranesid aasta teises pooles (vt
joonis 13). Ilmselt peegeldab see ettevõtete enda
suurt üldist ebakindlust aasta esimeses pooles
ja selle vähenemist teisel poolaastal. Lisaks ühtib
see pankade hinnanguga, et esimesel poolaastal
laenutingimusi karmistati ja teisel poolaastal pigem
leevendati. Kuigi aasta lõpus oli ettevõtete hinnang
laenukeskkonnale suhteliselt sarnane 2019. aasta
omaga, siis aasta keskmisena see siiski halvenes. Hinnangud halvenesid enamikus Euroopa
Liidu riikides ja keskmiselt rohkem kui Eestis (vt
joonis 14). Eestis ütles 9% ettevõtetest, et ligipääs
rahastamisele on nende jaoks suurim probleem;
Euroopa Liidus oli keskmine näitaja 10%.

Joonis 13. Ettevõtjate hinnang
laenukeskkonnale

tööstus
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2020. aastal mõjutasid ettevõtete ligipääsu
rahastamisele ja laenuhinda enim koroonakriisi tõttu tekkinud majandusraskused ja
mõne kodumaise panga agressiivne kasv.
Koroonakriis mõjutas eelkõige ettevõtete tuluteenimise väljavaadet ja laenuvõtmisvõimet. Tänu
tugevatele pankadele on kriisi mõju pangandussektorile (sh laenupakkumisele ja -tingimustele)
olnud pigem tagasihoidlik3. Sektoriti on mõju olnud
siiski erinev. Koroonakriisis enim haavata saanud
sektorites on rahastamise kättesaadavusele avaldanud negatiivset mõju nii alanenud krediidivõime
kui ka laenuandjate ettevaatlikum suhtumine.
Vastupidise muutusena on ligipääsu rahastamisele
aga toetanud kodumaiste pankade agressiivne
kasv ja konkurentsi suurenemine pangandusturul. Samuti on pangandusvälised rahastajad kriisis
seni suhteliselt hästi hakkama saanud ja suudavad
samuti ettevõtteid rahastada4.

Joonis 16. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad
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Allikas: Eesti Pank.
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Allikas: Eesti Pank.

Joonis 18. Etevõtete uute pikaajaliste laenude
keskmine aastaintressimäär
Soome
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Leedu
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Allikas: Euroopa Keskpank.
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Euroalaga võrreldes on Eesti intressimäärad
kõrgemad nii suurte kui ka väikeste laenude
puhul. Eestis on ettevõtete laenude keskmised
intressimäärad ligikaudu sama suured kui Lätis ja
Leedus (vt joonis 18). Intressimäärad on Euroopa
keskmisest kõrgemad ka erinevate laenusummade lõikes, nii et ettevõtete suurusega vähemalt
täielikult intressimäära kõrgemat taset põhjendada ei saa. Samas on viimase kümne aasta
jooksul olnud ka periood, mil väikeste laenude
intressimäärad olid Eestis euroala keskmisest
isegi madalamad (vt joonis 19).

alla 250 tuhande euro
üle miljoni euro
250 000 kuni miljon eurot

2011

Kõige vähem mõjutas koroonakriis suurte
ettevõtete olukorda laenuturul. Suurte ettevõtete (rohkem kui 100 töötajat) hinnangud
laenuturule halvenesid eelmisel aastal teistest
ettevõtetest vähem ja hakkasid aasta teises
pooles ka kiiremini paranema. Samuti ei suurenenud üle ühe miljoni euro suuruste laenude intressimäärad, mis viitab sellele, et suurte ettevõtete
jaoks intressimäärad ei kasvanud (vt joonis 17).

Joonis 17. Ettevõtete pikaajaliste laenude
keskmised intressimäärad laenu suuruse järgi

2012

MAJANDUSE RAHASTAMISE ÜLEVA ADE

MÄRTS

/ 2021

Kui keskmisena jäid sektorites intressimäärad 2020. aastal ligikaudu aastatagusele
tasemele, siis majutuse, toitlustuse ja kaubandusettevõtetele väljastatud laenude intressimäärad kasvasid (vt joonis 16). Tõenäoliselt on
selle taga nende ettevõtete kasvanud riskisus.
Suurenes ka energia-, vee- ning info- ja sidesektori ettevõtete väljastatud laenude keskmine
intressmäär, mida koroonakriisiga ilmselt otseselt
seostada ei saa. Kinnisvara- ja põllumajandussektoris, kus läks eelmisel aastal küllaltki hästi,
on intressimäärad aga langenud.

Eestis aastatel 2018–2019 toimunud intressimäärade kiire kasv on osaliselt selgitatav sellega,
et turult lahkus mitu välismaist panka, mille tulemusel vähenes konkurents ja nende turuosa
võtsid osaliselt üle kodumaised pangad, kes
polnud veel võimelised sama madala hinnaga
laenu väljastama. Ettevaates võib Eestis oodata
siiski mõningast konkurentsikasvu ja laenuhindade alanemist. Mitme panga rahastamisvõimalused on paranenud ja neil on soov jõudsalt
kasvada. Kui seni said väiksemad pangad seda
teha lahkunud pankade turuosa arvelt, siis enam
pole see võimalik ja see tekitab konkurentsisurvet5. Samuti suudab muu finantssektor tasapisi
pankadele rohkem konkurentsi pakkuda.

Joonis 19. Ettevõtete uute pikaajaliste
väiksemate kui 250 000 euro suuruste
laenude intressimäär
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Pangalaenude hinda ehk intressimäära saab
takseerida mitmest seisukohast.
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Esiteks, vaadates, kui jätkusuutlik on intressimarginaalide tase ehk kuidas mõjutavad
intressimarginaalid pankade kasumit, laenukahjumitega hakkamasaamist ja seeläbi kestlikku laenupakkumisvõimet. Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ja keskpangad on
juba mitu aastat juhtinud tähelepanu sellele,
et intressimarginaalid ei võta Euroopas piisavalt arvesse riske ja pankade kasumlikkus
on liiga madal. Seega aitab Eesti pankade
kõrgem intressimäär toetada seda, et ka
majanduslikult keerulistel aegadel suudavad
pangad laenu pakkuda. Majanduse kestlikust arengust rääkides on just rahastamise
kättesaadavus tõenäoliselt olulisem kui laenu
võimalikult madal hind.
Teiseks, vaadates, kui hästi sobib praegune intressimäär tänasesse majandusolukorda. Koroonakriisi tõttu majanduse maht
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kogu sektor
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Allikas: Eesti Pank.

•

2020. aastal vähenes ja hinnad langesid
ehk reaalintressimäärad kasvasid kiiresti. Nii
et lühiajaliselt oleks optimaalsem võib-olla
tõesti madalam intressimäär. Järgnevatel
aastatel on oodata siiski majanduse ja hinnakasvu taastumist, sh kiiremat taastumist kui
euroalal keskmiselt6. Seetõttu ettevaates
oleks euroala keskmine intressimäär Eesti
majandustsüklit arvestades tõenäoliselt liiga
madal. Reaalintressimäär, mis peaks kaudselt arvesse võtma ka majandusolukorda,
muutub lähiaastatel tõenäoliselt Eestis ja
euroalal võrdsemaks.
Samas võib eksportivate ettevõtete konkurentsi aspektist vaadatuna probleem siiski
mõnevõrra suurem olla, sest Eesti ettevõtetel
tuleb välisturgudel konkureerida firmadega,
kes võivad rahastamiskulude mõttes olla
eelisseisundis.

5 Vt ka peatükki „Pankade laenupakkumine ja konkurents“.
6 Vt eurosüsteemi 2020. aasta detsembris tehtud makroprognoosi https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html.
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2020. aasta kriis mõjutas majapidamiste
laenuvajadust ja -võimekust erinevalt. Seni võib
negatiivset mõju majapidamisi tervikuna silmas
pidades hinnata pigem piiratuks. Sügise hakul
viis Turu-uuringute AS läbi leibkondade finantskäitumise küsitluse, mis näitas, et majanduslik
olukord halvenes pigem väiksema sissetulekuga
elanikel. Suurema sissetulekuga inimesed, kelle
hakkamasaamine ning tihtipeale ka krediidivõimekus on niigi parem, tõid esile isegi majandusliku olukorra paranemise ning nende kindlustunne
sissetuleku suhtes kahanes vähem. Kõige enam
oli elanikkonna seas neid, kelle netosissetulek
aasta jooksul ei muutunud.7 2020. aasta lõpus
prognoosisid madalama sissetulekuga inimesed
järgmiseks aastaks oma säästude vähenemist;
kõrgema sissetulekuga inimesed aga uskusid, et
edaspidi suudetakse säästusid koguda varasemast rohkemgi.8 Sellest tulenevalt on majapidamiste valmisolek laenu võtta ja krediidivõimekus
erinev. Tõenäoliselt sarnastel põhjustel on koroonakriis nõudlust eluasemelaenude ja tarbimislaenude järele erinevalt mõjutanud.
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2020. aasta kevadel viirusolukorra süvenedes
ja pärast eriolukorra väljakuulutamist vähenes nõudlus eluasemelaenude järele järsult.
2020. aasta aprillis ja mais jäi Eestis korteritehingute arv 2019. aastaga võrreldes kummalgi kuul
kaks korda väiksemaks. Nõudlust eluasemelaenude järele pidurdasid nii ebakindlus majandusarengute üle kui ka liikumispiirangud, mis
takistasid kinnisvara seisundiga kohapeal tutvumist. Samas on tähelepanuväärne, et uute korteritega tehtud tehingute arv langes vaid 1%, kuid
järelturul tehtud tehingute arv 38%. Nii moodustas uute korterite osakaal tehingute arvu järgi
arvestatuna teises kvartalis 25% (2019. aasta
samal perioodil 17%). Tallinnas ulatus II kvartalis
uute korterite osakaalu suurenemine tehingutes
36%ni (aasta varem ligikaudu 24%ni). On tõenäoline, et sel perioodil jõudsid laenutehingusse
eluaseme soetamiseks eeskätt just kõrgema
laenuvõimekusega majapidamised.
2020. aasta teises pooles taastus nõudlus eluasemelaenude järele. Alates septembrist kuni 2020. aasta viimaste kuudeni ulatusid
eluasemega seotud tehingute kogusummad
rekordmahtudeni. Eluasemelaenude jäägi kasv
7 Turu-uuringute ASi leibkondade finantskäitumise uuring.
8 Konjunktuuriinstituut.
9 Vt ka peatükk „Pankade laenupakkumine ja konkurents“.

Joonis 20. Väljastatud eluasemelaenude
näitajate kaalutud keskmised väärtused
laenumakse ja sissetuleku suhtarv (DSTI) (vasak telg)
eluasemelaenu tagatuse suhtarv (LTV) (vasak telg)
tähtaeg aastates (parem telg)
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Allikas: Eesti Pank.

taastus kriisieelsele tasemele ning jäi aastases kokkuvõttes üle 6% ehk möödunud aastaga
võrreldes vaid natuke väiksemaks. Ühelt poolt
hakkas suve jooksul taastuma kindlustunne ka
keskmise sissetulekuga majapidamiste seas ja
teisalt hindasid pangad suve jooksul majandusprognoose kevadega võrreldes veidi optimistlikumaks.
Eluasemelaenude tingimused karmistusid
aasta esimeses pooles, kuid leevenesid seejärel. Sellist dünaamikat peegeldavad pankade
laenutegevuse uuringu tulemused, intressimäärade areng ja turukontsentratsiooni muutused 9.
Väljastatud eluasemelaenude keskmine tähtaeg,
laenude ja laenutagatise suhtarv ning võlateenindamise suhtarv aasta jooksul märkimisväärselt
siiski ei muutunud (vt joonis 20). Nii majapidamiste kui ka pankade hinnangul suurenes jaatava
vastuse saanud eluasemelaenutaotluste osakaal
(vt joonis 21).
Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär
on 2020. aasta suve keskpaigast natuke alanenud. Tõenäoliselt on varasematel aastatel keskmise intressi tõusu taga olnud väike konkurents ja
tugev laenunõudlus. 2020. aasta jooksul on mitu
varasemalt väiksemat turuosa omanud panka
aga jõudsalt kasvanud. See on tekitanud konkurentsisurvet ja tõenäoliselt avaldanud mõju ka
laenuhinnale. Edasised kuud näitavad, kas tegemist millegi ajutisega või tasakaalustub keskmine
intressimäär paari möödunud aastaga võrreldes

Joonis 21. Jaatava vastuse saanud eluasemelaenutaotluste osakaal

Joonis 22. Uute eluasemelaenude
keskmine aastaintressimäär
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Allikas: Eesti Pank.

madalamal tasemel. Tänu väga madalale baasintressimäärale on tänane keskmine intressimäär
kokkuvõttes viimase viieteist aasta võrdluses,
mil suured välismaised pangad siin tegutsevad,
madal.
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Euroala keskmisega võrreldes on Eesti uute
eluasemelaenude
keskmine
intressimäär
kõrgem. Kevadel tõusis uute eluasemelaenude
keskmine intressimäär enamikus euroala riikides,
ent üldiselt jätkub pikaajaline arengusuund ehk
euroala keskmine intressimäär on jätkuvalt langenud (vt joonis 22).
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teised euroala riigid
euroala keskmine
Eesti

Ka uute tarbimislaenude maht vähenes kevadel märkimisväärselt, aga erinevalt eluasemelaenudest ei jõudnud see 2020. aasta teises
pooles 2019. aasta tasemele. Sügavaim langus
puudutas autoliisingut, mille käive langes kevadel aastavõrdluses üle 50%. 2020. aasta teises
pooles jäi pankade väljastatud liisingumaht endiselt 2019. aastaga võrreldes märksa tagasihoidlikumaks. Ka muude laenuandjate väljastatud
liisingumaht ei ulatunud 2019. aasta omani. Väga
palju on langenud ka arvelduskrediidi ja krediitkaartide käive. Suuresti on nõudlust tarbimislaenude järele mõjutanud ebakindlus ning ka
liikumispiirangud. Võrdluseks tuleb märkida, et
mittepankadest laenuandjate väljastatud järelmaksukäive taastus 2020. aasta teises pooles.
Turu-uuringute ASi küsitluses märkis tarbimislaenude vallas varasemast vähem inimesi,
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Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 23. Uute autoliisingute ja tarbimislaenude intressimäär
pankadega seotud liisinguühingute antud
autoliising (vasak telg)
pankade poolt tarbeesemete ostu eesmärgil
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* Kolme kuu libisev kaalutud keskmine.
Allikas: Eesti Pank.

et nad said soovitud summas laenu. Samal
ajal vähenes selliste inimeste arv, kes tõid välja,
et pank keeldus neile laenu andmast. Märksa
suurem oli selliste inimeste osakaal, kelle arvates
olid laenutingimused liiga karmid. 2020. aastal
sai 70% tarbimislaenu soovijatest seda soovitud
mahus ja 4% väiksemas mahus. Kuigi vastajate
arv oli väga väike, on see siiski kõnekas, et tarbimislaenu mittesaamise põhjusena märkis 49%, et
tehingut takistasid liiga karmid laenutingimused.
Intress ja tarbimislaenude keskmine kulukuse
määr tõusis aasta algusega võrreldes veidi ning
on seejärel uuesti langenud (vt joonis 23).

4. PANGANDUSVÄLISE FINANTSVAHENDUSE
ARENGUD KOROONAKRIISI AJAL
Joonis 24. Pangandusvälise finantsvahenduse poolt Eesti reaalsektori ettevõtetele
ja majapidamistele vahendatud rahastuse jääk
laenud majapidamistele
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Allikad: Eesti Pank, EstVCA.
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HOIU-LAENUÜHISTUD
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HLÜde poolt ettevõtetele väljastatud laenude
jäägi kiire kasv aeglustus selgelt 2020. aastal.
Kasv peatus isegi suvekuudel, kuid taastus taas
aasta teises pooles. Aasta lõpuks ulatus aastakasv ligikaudu 5%ni. HLÜdelt majapidamistele
väljastatud laenude jäägi kiire kasv asendus
2020. aastal väikese langusega (vt joonis 25).
Erinevalt
pankadest
hoiuste
juurdevool
HLÜdesse mitte ei suurenenud, vaid vähenes. 2020. aasta lõpuks oli HLÜdes hoitavate
hoiuste maht ligikaudu 1% väiksem kui aasta
varem. Tõenäoliselt mõjutas seda koroonakriisi
tõttu kasvanud riskikartlikkus millele lisas hagu
ühe HLÜ kohta algatatud uurimine. Seega võib
arvata, et lisaks laenunõudlusele on laenuväljastamise dünaamikat mõjutanud ka HLÜde kahanenud laenupakkumisvõime. Hoiuste pidurdunud
kasvu tõttu on ka HLÜde likviidsus märgatavalt
vähenenud.

Joonis 25. Hoiu-laenuühistute
laenud ja hoiused
laenud ettevõtetele
laenud majapidamistele
hoiused majapidamistelt ja ettevõtetelt
140
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Pangandusvälise finantsvahenduse poolt reaalsektorile vahendatud rahastuse kasv aeglustus 2020. aastal, kuid jätkus siiski (vt joonis 24).
Sealjuures on kasv endiselt pankade varade
kasvust kiirem. Sarnaselt pankadega vähenes
väljastatud rahastuse maht kevadel, kuid taastus
seejärel suhteliselt kiiresti. Kui valdavalt on väljastatud rahastuse kasvudünaamikat mõjutanud
nõudlus ja suuremad pakkumispoolsed piirangud
puuduvad, siis hoiu-laenuühistute (HLÜd) laenuandmist on tõenäoliselt pidurdanud ka peatunud
hoiuste kasv.
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Allikas: Eesti Pank.

ÜHISRAHASTUS
Ühisrahastusplatvormide vahendatud rahastuse
maht kasvas 2020. aastal aeglasemalt kui viimastel aastatel (vt joonis 26). Ettevõtetele vahendatud
rahastuse maht kasvas siiski kriisiaastat arvestades üllatavalt kiiresti, ligikaudu 30%. Ettevõtetele
vahendatud rahastuse maht suurenes nii käibe
kui ka jäägi poolest. Majapidamistele vahendatud
uute laenude maht vähenes päris märkimisväärselt, kuid jääk kasvas siiski veel ligikaudu 5%.
Vaatamata kriisile ja probleemsete laenude
kasvule suurenes mitmete platvormide puhul
investorite ja kontoomanike arv. Tundub, et
mõnevõrra on võitnud just suuremad platvormid.

PANKADEGA MITTESEOTUD
KREDIIDIANDJAD
Krediidiandjate poolt majapidamistele vahendatud uue rahastuse maht vähenes koroonakriisi
puhkedes järsult – teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes ligi 40%. 2020. aasta kolmandas
kvartalis toimus kiire taastumine, kuid väljastatud laenumahud jäid kriisieelsele ajale siiski alla.
Selle tulemusena väljastatud laenujäägi kasv küll
2020. aastal aeglustus, kuid oli kolmanda kvartali lõpuks siiski ligikaudu 5% suurem kui 2019.
aasta lõpus. Lisaks uute laenude kahanenud
mahule pidurdasid jäägi kasvu natuke ka suurenenud mahakandmised. Krediidiandjate poolt
reaalsektorile väljastatud laenude jääk jäi 2020.
aasta kolmanda kvartali lõpuks ligikaudu aastatagusele tasemele.

Era- ja riskikapitalifondid kasvasid mõnevõrra
ka 2020. aastal, ehkki aeglasemalt kui varasematel aastatel. 2021. aasta suundumuste
suhtes on turuosalised suhteliselt optimistlikud10. Suurima väljakutsena sektoritele nähakse
pensionireformi võimalikku mõju, sest kohalikud pensionifondid on suured institutsionaalsed investorid nii era- kui ka riskikapitalifondide
jaoks. Pensionifondid panustavad otseselt eraja riskikapitalifondidesse ning meelitavad turule
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10 Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni uuring „Market Pulse“.

Joonis 26. Ühisrahastusplatvormide
vahendatud rahastuse jääk*
majapidamistele mujale
majapidamistele Eestisse
ettevõtetele mujale
ettevõtetele Eestisse
300
250
mln eurodes

Näib, et investorid muutusid siiski mõnevõrra
ettevaatlikumaks, sest mitmes portaalis on
projektide finantseerimisperioodid mõnevõrra
pikenenud. Väljastatud rahastuses väheneb pidevalt Eesti osakaal, sest portaalid laienevad välismaale. Keskmisel ligikaudu 60% rahastusest
läheb Eestisse ja 40% mujale.
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* Hinnanguline.
Allikas: Eesti Pank.

välismaiseid investoreid. Lisaks nähakse väljakutsetena migratsioonipoliitikat ja võimalike ettenägematuid muutusi regulatsioonides.
Vaatamata väljakuulutatud II pensionisamba
vabatahtlikuks muutmisele jäid pensionifondide
tehtud otseinvesteeringud Eesti reaalsektori ettevõtetesse. Võrreldes pensionifondide kogumahuga on need investeeringud endiselt siiski väga
väikesed (natuke üle 4%). Samas on pensionifondidel suurem mõju Eesti majanduse rahastamisele era- ja riskikapitalisektori kaudu.
Investeerimisfondide investeeringud Eesti reaalsektori ettevõtetesse jäid 2020. aastal ligikaudu
eelneva aasta tasemele. Nendest investeeringutest ligikaudu kaks kolmandikku moodustavad
kinnisvarafondide investeeringud. Vaatamata kriisiaastale ületasid sissemaksed investeerimisfondidesse eelmisel aastal pisut väljamakseid.

5. RIIGIMEETMETE MÕJU LAENUTURULE
Joonis 27. Riikide toetuspakettide mahud suhtena 2019. aasta SKPsse
laenumeetmed

garantiimeetmed
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Allikad: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Eesti Pank.

2020. aasta kevadel töötas Eesti valitsus
välja 2,3 miljardi euro suuruse abipaketi, et
toetada ajutiste probleemide käes vaevlevaid ettevõtteid ja aidata kaasa majanduse
taastumisele. Valitsus soovis pakkuda suuremat abi laenu- ja käendusmeetmete kaudu, mis
moodustasid ühtekokku ligi 57% paketist11. Eesti
laenu- ja käendusmeetmete maht moodustas 5%
2019. aasta SKPst, mis on lähedal Euroopa Liidu
keskmisele (6%) (vt joonis 27). Teiste liikmesriikide kõrval oli Eestis keskmisest suurem
riiklike otselaenude eelarve ning keskmisest
väiksem käendusmeetmestik.

Joonis 28. Riiklike otselaenude
osakaal uutest pangalaenudest
riiklike otselaenude maht (vasak telg)
riiklike otselaenude osakaal uutest pangalaenudest
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Allikad: KredEx, maaelu edendamise sihtasutus, Eesti Pank.

Eestiski domineerivad riiklikud otselaenud,
mida on väljastatud märkimisväärselt enam
kui Euroopas keskmiselt. 2020. aasta viimase
kolme kvartali (aprill–detsember) vältel väljastati
Eestis laenudena 300 miljonit eurot ehk ligikaudu
1,1% 2019. aasta SKPst. Ehkki valitsus tahtis
pakkuda ettevõtetele tuge eelkõige käibelaenude
näol, moodustasid väljastatud otselaenudest
2020. aasta lõpuks valdava enamuse ehk 85% just
investeerimislaenud12. Majandusharude lõikes
avaldasid laenusummade jagunemisel mõju üksikud suured laenud veondus- ja laondussektoris,
kutse-, teadus- ja tehnikasektoris ning kinnisvarasektoris (vt joonis 28). Arvestades sektori suurt
osakaalu majanduses ning piirangutest tekkinud

11 Lisaks kasutati abipaketi vahendeid otsetoetusteks, maksumeetmeteks, avaliku sektori toetusteks ja reservide loomiseks.
12 Investeerimislaenudest moodustasid suure osa n-ö riiklikult tähtsatele projektidele väljastatud laenud.
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Ettevõtete ja majapidamiste rahastamisvajadused võivad kriisisituatsioonis tavapärasest märkimisväärselt erineda. Kriis võib kaasa tuua ajutisi
likviidsusprobleeme või püsivamaid makseraskusi. Osa reaalsektorist võib aga kriisi kiuste
näha hoopis uusi investeerimisvõimalusi. Ka
võib finantssektoril üldise ebamäärasuse taustal
olla keerulisem ettevõtete ja projektide riskitaset hinnata ning pankade riskiisu võib olla madalam. Pangandussektoril võib olla kriisiolukorras
raskusi ja pakkumispoolseid piiranguid, nii et
nad ei saa piisavalt laene väljastada. Lisaks võib
mõne ettevõtte käigushoidmine vähemalt lühiajaliselt olla riigi jaoks väga oluline ja erinevalt
pankadest on riigi jaoks oluline ka tööhõive hoidmine ja sotsiaalsete probleemide leevendamine.
Need on peamised põhjused, miks riigid võtavad laenuturul praegu, kui oleme kriisiolukorras, tavalisest rohkem sõna.
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Üheksa kuu jooksul väljastatud riiklikud
otselaenud ja käendused moodustasid uute
pangalaenude kogumahust väikese osa, kuid
täitsid märkimisväärset rolli mõnede kriisis enim kannatada saanud tegevusalade
puhul. KredExi ja maaelu edendamise sihtasutuse pakutud otselaenude maht moodustas 5,6%
uutest pangalaenudest. Riiklike asutuste väljastatud laenud moodustasid 1% pankade lühiajalisest finantseerimisest ning arvestatava osa ehk
ligi 19% pikaajalistest pangalaenudest. Sektoriti
oli otselaenude osakaal suurim meelelahutussektoris (74%) ning majutus- ja toitlustussektoris (58%). Riiklikke käendusi, mida ühtekokku
kasutati mahus 1,6% uutest laenudest, rakendati samuti rohkem majandusharudes, mis kriisis
enam kannatasid.
Riigi otselaenud olid suhteliselt soodsad.
Riiklike otselaenude ja pangalaenude keskmisi
intressimäärasid võrreldes osutusid pikaajaliste
riiklike laenude intressimäärad pankade väljastatud investeerimislaenude keskmisest intressist soodsamaks (2,5% vs 3,3%). Seevastu

riiklike käenduste maht (vasak telg)
riiklike käenduste osakaal uutes laenudes
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Käendusi väljastati üheksa kuu jooksul ligikaudu 84 miljonit eurot ehk 0,3% SKPst, mis
jääb märgatavalt alla Euroopa keskmisele.
Kasutatud käendusmeetme mahust suurema osa
40% moodustasid käendused tööstussektoris (vt
joonis 29). Piirangutest enim mõjutatud majutusja toitlussektoris kasutati samuti garantiimeedet
teiste sektoritega võrreldes suhteliselt agaralt.
Käendusi rakendati nii olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks kui
ka uute finantseeringute puhul, millega lahendati ajutisi likviidsusprobleeme, teostati remonditöid või kujundati ümber seniseid ärimudeleid.
Küllaltki sarnast hulka käendusi kasutasid järgnevad majandusharud: hulgi- ja jaekaubandus, haldus- ja abitegevus ning muu teenindav
tegevus. Neid teenindavaid valdkondi mõjutasid
koroonakriis ja liikumispiirangud samuti palju.
Ühtlasi on mitme sellise sektori puhul laenusaamisel vajalik piisava tagatise leidmine, mida riiklik
käendus aitab lahendada.

Joonis 29. Riiklike käenduste osakaal
uutest pangalaenudest

mln eurodes

probleeme tarneahelates ja mujal, on loogiline,
et ka tööstusettevõtetele jõudis kokku ligikaudu
40 miljonit eurot laene. Samas väljastati peaaegu
samas suurusjärgus laene ka märksa väiksemale
põllu- ja metsamajandussektorile.

Allikad: KredEx, maaelu edendamise sihtasutus, Eesti Pank.

käibelaenude arvestuses ületas riiklike laenude
intressimäär pankade lühiajaliste finantseeringute
keskmist intressi (4,1% vs 2,9%). Samas olid nii
pika- kui ka lühiajaliste riiklike otselaenude intressimäärad madalamad kui kodumaistel pankadel,
kes soovivad kasvada. Riigil tuleb olla ettevaatlik, sest laenuturule sekkudes võidakse välja
tõrjuda väiksemaid kasvavaid panku ja nii
konkurentsi hoopis kahjustada.
Riik peaks otselaenudele eelistama käendusi. Esiteks on käendus väiksemas vastuolus
turumajanduse põhimõtetega, kuna laenuotsuseid teeb pigem erasektor. Ühtlasi on pangad
kliendi laenu tagasimaksevõime hindamisel eelisseisus, sest nad tunnevad kliente ja nende kriisieelset finantsseisu paremini. Teiseks on käendusi
kasutades väiksem oht, et riik kahjustab konkurentsi laenuturul. Kolmandaks tuleb käendusi
kasutades sama tulemuse saavutamiseks riigil
anda välja vähem raha, mistõttu on ka koormus
avaliku sektori eelarvele väiksem.
Riiklike meetmete eeldatust tagasihoidlikum
kasutamine ei tähenda, et tingimusi peaks
lõdvendama või võtma eesmärgiks väljastada
rohkem laene. 2020. aastal kasutatud riiklike
laenu- ja käendusmeetmete ning otsetoetuste
maht Eestis moodustaks ligi 1,4% 2019. aasta
SKPst, mis on peaaegu samal tasemel Euroopa
keskmisega (1,6%). Nõudlus abipaketi järele jäi
oodatust väiksemaks, sest kommertspankadel ei
tekkinud laenupakkumisega raskusi. Nad jätkasid laenamist kriisile vaatamata ning majandus

MAJANDUSE RAHASTAMISE ÜLEVA ADE

MÄRTS

/ 2021

kosus oodatust kiiremini13. Muu hulgas pidasid pangad KredExi esialgset krediidikahjude
ülempiiri liiga madalaks, mistõttu ei peetud
käenduse rakendamist majanduslikult mõistlikuks. Seejuures võttis laenugarantiide tingimuste kohendamine aega ning pakiline vajadus
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13 Vt peatükk „Pankade laenupakkumine ja konkurents“.

meetmete järele rauges. Samas ei peagi riigi
eesmärgiks olema pakkuda laene võimalikult
soodsatel tingimustel. Toetusmeetmed peaksidki olema viimane võimalus ettevõtetele, kellel
ei õnnestu muul moel rahastust saada.

6. KESKKONNASÕBRALIKE LAENUTOODETE
KASUTAMINE EESTI PANKADES
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Alates 2015. aastast, mil võeti vastu Pariisi
kokkulepe kliimasoojenemise pidurdamiseks, on ka finantssektoris tõusnud jõulisemalt esiplaanile kliimariskidega toimetulek
ja nende juhtimine. Üleeuroopalised sammud
ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks ning soov
maandada kliimamuutustest tulenevaid riske
on innustanud ka Eesti pankasid välja töötama
finantsinstrumente, mis motiveeriks kliente eelistama võimalikult keskkonnasõbralikke lahendusi.
Peale selle on kasvanud ka tarbijate endi nõudlus rohetoodete järele, mistõttu peavad laenuandjad üha enam pingutama, et vastata klientide
ootustele. Samuti on selle valdkonnaga tegelemine järjest tähtsam ka turunduse vaatenurgast. Lisaks keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike
toodete pakkumisele kaaluvad pangad pikemas
ettevaates oma laenuportfellide rohestamiseks
keskkonnakahjulike sektorite osakaalu piiramist
või sootuks loobumist selgelt keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevate projektide või ettevõtete
rahastamisest.
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Viimaste aastate jooksul on Eesti finantssektoris loodud rohkem rohetooteid. Mitme panga
sortimendist leiab näiteks keskkonnasäästlikele
autodele14 mõeldud liisingu, mille tingimused on
tavapärasest autoliisingust soodsamad nii intressimarginaali kui ka kindlustuse poolest. Pangad
innustavad kliente eelistama ka energiatõhusamaid kodusid. A-energiaklassiga elamu puhul
pakutakse madalamat intressimäära nii arendajale kui ka koduostjale, ühtlasi ka neile eraisikutele
või korteriühistutele, kes suurendavad oma kodu
energiatõhusust renoveerimise käigus. Lisaks
on laenamine odavam kliendile, kes kasutab
krediiti näiteks päikesepaneelide ostuks. Samuti
proovitakse veenda ka ettevõtjaid vähendama
keskkonnamõjusid, pakkudes kliimasõbralikele
või keskkonda parendavatele investeeringutele

Joonis 30. 2020. aastal pankade poolt
väljastatud roheliste laenutoodete summa
mittefinantsettevõtted
majapidamised

2,4 mln EUR

13,2 mln EUR

Allikas: Eesti Pank.

soodsamat laenumarginaali. Roheliste pangatoodete populariseerimisele on kaasa aidanud ka riik
erinevate KredExi toetusmeetmete kaudu.
2020. aastal väljastatud uutest pangalaenudest moodustasid nn rohelised laenutooted
väikese osa, kuid järgnevatel aastatel võib
oodata nende osakaalu kasvu (vt joonis 30).
Majapidamiste uutest laenudest 0,6% tulenesid just varasemalt nimetatud rohelistest koduja tarbimislaenudest. Ettevõtete puhul oli selgelt
piiritletud rohelaenude osakaal veel väiksem (ligi
0,03% uutest laenudest). Selles arvestuses on
käsitletud üksnes neid laenutooteid, kus pank
on laenulepingus eraldi sätestanud konkreetsed
keskkonnamõju tingimused. Ei ole arvestatud n-ö
tavalise laenutootena väljastatud laene, mis võisid
ka minna mõne rohelise projekti (nt päikesepargi)
rahastamiseks. Keskkonnasõbralike laenude
kõrval pakkuvad pangad järjest enam ka keskkonda säästvaid pensionifonde ja teisi investeerimisvõimalusi.

14 Auto kvalifitseerub keskkonnasäästlikuks, kui selle CO2 heitmed ei ületa ettenähtud taset.

7. PANKADE LAENUPORTFELLI KASV KOROONAKRIISI AJAL EUROOPA LIIDU RIIKIDES
Joonis 31. Pankade laenuportfelli aastakasv − ettevõtete lühiajalised laenud
2019
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Koroonakriisi algus eelmise aasta kevadel
tõi esiti kaasa harvaesineva ebamäärasuse
kogu Euroopas. Äkitselt kehtestatud meetmed
koroonaviiruse leviku pidurdamiseks panid osa
majandustegevusest sisuliselt seisma. Mitmetel
väiksemate finantspuhvritega ettevõtetel oli oht
sattuda küllaltki kiiresti likviidsusraskustesse.
Sellise olukorra üleelamiseks oli ettevõtetele
tähtis hea ligipääs lühiajalisele likviidsuslaenule.
Euroopa Liidu riikide võrdluses paistab silma
Prantsusmaa, kus koroonakriisi alguses väljastati
lühiajalisi laene tavaolukorrast kordades enam
ning eelmise aasta kokkuvõttes kerkis pankade
lühiajaliste laenude portfell 31% (vt joonis 31).

vähenes, siis eelmisel aastal asendus see kiire
kasvuga (vt joonis 32). Kui Hispaanias ja Kreekas
suurenes eelkõige ühe- kuni viieaastase tagasimaksetähtajaga laenude väljastamine, siis
Itaalias ja Portugalis kasvas oluliselt üle viieaastase tähtajaga laenude portfell. Mitmes riigis
aitasid laenuturgu elavdada riiklikud toetusmeetmed. Näiteks Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias
ja Portugalis kuulutati välja ulatuslikud laenugarantiide programmid, mille maht jäi vahemikku
6–22 protsenti SKPst. Kuigi riiklikud meetmed töötati välja ka paljudes teistestki riikides,
oli nõudlus laenugarantiide kasutamise järele
suurem just Lõuna-Euroopas.

Kriisi alguses suurenes pangalaenude väljastamine märgatavalt veel mitmes Lõuna-Euroopa
riigis. Kui pikaajaliste laenude portfell veel 2019.
aastal Itaalias, Kreekas, Hispaanias ja Portugalis

Kui euroalal tervikuna kiirenes ettevõtete pikaajaliste laenude portfelli kasv kolmelt protsendilt kaheksa protsendini, siis Eestis (nagu
paljudes teisteski riikides) ettevõtete laenuportfell

Joonis 32. Pankade laenuportfelli aastakasv − ettevõtete pikaajalised laenud
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Joonis 33. Pankade laenuportfelli aastakasv − eluasemelaenud
2019
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Allikas: Euroopa Keskpank.

kriisile kuigivõrd ei reageerinud.15 See võib viidata
sellele, et koroonakriisi esimene ehmatus oli
Eestis mõnevõrra tagasihoidlikum ning ettevõtted ei pidanud puhvrite suurendamist sedavõrd
vajalikuks. Lisaks võimaldasid Eesti pangad ettevõtetele ajutiste raskuste ületamiseks maksepuhkuseid. Tipphetkel oli maksepuhkusega hõlmatud
umbes viiendik ettevõtete laenuportfellist. Eestis
kasutati riiklikke käendusi pangalaenude väljastamisel suhteliselt väikeses mahus. Samas kasutati
riiklikke otselaene suhteliselt palju.16
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Majapidamiste laenude osas ei toimunud üheski
ELi riigis sedavõrd drastilisi muutusi, kui ettevõtete puhul kohati näha võis. Eluasemelaenude
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turul vähenes paljudes riikides aktiivsus kevadel piirangute haripunktis järsult, kuid aasta
teises pooles kinnisvaraturg elavnes. Augustist
novembrini väljastati euroalal tervelt kaheksa
protsenti enam eluasemelaene kui 2019. aastal.
Selle tulemusena kiirenes eluasemelaenude portfelli kasv möödunud aastal kriisile vaatamata.
Märgatav kiirenemine toimus ELi riikidest Rootsis
ja Belgias. Eestis on suhteliselt aktiivne eluasemelaenude väljastamine samuti jätkunud ning ka
portfelli kasvukiirus on jäänud kuue kuni seitsme
protsendi juurde. Samas on ka mitmeid riike, kus
kriis varasemat kiiret laenuportfelli kasvu pisut
jahutas, näiteks Poolas, Ungaris või Tšehhis.
Nüüdseks EList lahkunud Ühendkuningriigis

Joonis 34. Pankade laenuportfelli aastakasv − tarbimis- ja muud laenud
2019

2020

aastakasvu muutus

euroala keskmine 2019

euroala keskmine 2020
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Allikas: Euroopa Keskpank.

15 Eestis mõjutas laenuportfelli kasvu 2019. aastal Danske Banki Eesti ettevõtete portfelli liikumine välisriiki ning 2020. aastal selle
portfelli liikumine tagasi Eestisse LHV Panka. Seda arvestamata kasvas ettevõtete pikaajaliste laenude portfell Eestis 2019. aastal
umbes 4% ja 2020. aastal 5%.
16 Vaata täpsemalt „Riigimeetmete mõju laenuturule“.

pöördus eluasemelaenude portfell aga langusesse (vt joonis 33). Enamikes ELi riikides on
eluasemekinnisvaraturg seega püsinud tugev ja
pangad on valmis eluasemete ostu rahastama.

MAJANDUSE RAHASTAMISE ÜLEVA ADE

MÄRTS

/ 2021

Eluasemelaenudest enam mõjutas koroonakriis majapidamiste tarbimislaenude ja muude
laenude turgu. Kevadel vähenes euroalal uute
tarbimislaenude väljastamine enam kui viiendiku
võrra. Aasta teises pooles turg mõnevõrra kosus,
kuid laenude väljastamine jäi siiski allapoole 2019.

22

aasta taset. Laenuportfelli kasv kiirenes eelmisel aastal märgatavalt ainult Rootsis ja Austrias.
Suures osas riikidest pöördus portfelli kasv aga
langusesse. Märgatavaim suunamuutus toimus
Iirimaal, Poolas, Sloveenias, Horvaatias, Maltal
ja Luksemburgis, aga ka Eestis (vt joonis 34).
Ühelt poolt takistasid tarbimist koroonakriisi tõttu
kehtestatud piirangud. Teisalt aga muutusid ka
inimesed tuleviku suhtes märksa ebakindlamaks
ning lükkasid seetõttu tarbimisotsuseid edasi.

