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Paljud põllumajandusettevõtted on rahapuuduse tõttu olnud sunnitud vähendama oma 

töötajate arvu, loobuma tavapäraste söötade ostmisest, ning kohustuste täitmiseks müünud 

erakorraliselt maad, põhikarja loomi või muid tootmisvahendeid. Müügiarvete 

problemaatilise laekumise tõttu on ka ostuarvete tasumine viibinud.  

Võlgu tarnijatele ja ostjatelt laekumata arveid peetakse Eesti ettevõtetes olulisemateks 

finantsnäitajateks krediidiotsuse tegemisel. Keerulise majanduskliima tõttu peavad 

ettevõtted jätkusuutlikuks tegutsemiseks leidma enam võimalusi rahastuseks. 

Jooksva tegevuse rahastamiseks pakutakse Eestis mitmeid erinevaid finantstooteid. 

Enamik turul olevaid finantstooteid nõuavad täiendavaid tagatisi, mida väike – ning 



 

 

keskmise suurusega ettevõtetel ei pruugi olla. Seetõttu võiks sobida paljudele ettevõtetele 

pideva finantseeringu tagamiseks faktooring, mille puhul on tagatiseks vaid müügiarved. 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida faktooringut ning selle arengutrende Eesti  

põllumajandusettevõtete finantseerimises. 

Töö empiirilise osa materjalina on rakendatud teiseste andmetena Eesti Panga 

liisinguettevõtete faktooringustatistikat, tuginetud on Maksehäireregistri kogutud 

andmetel põhinevale Krediidiinfo statistikale. Veel on teiseste andmetena kasutatud Eesti 

Põllumeeste Keskliidu poolt aastatel 2014-2015 läbi viidud kriisiküsitlusi, samuti Eesti 

Panga finantsstatistikat põllumajandusettevõtete faktooringukäibe kohta. Töös on 

kasutatud ka autori poolt läbi viidud küsitluse ning intervjuude abil kogutud esmaseid 

andmeid, millele on seejärel teostatud kvalitatiivne ning kvantitatiivne analüüs. 

Tehtud uuringute ning analüüsi tulemusena selgus, et faktooringul on 

põllumajandusettevõtete finantseerimises oluline roll ning arengutrendid näitavad selle 

kasutamise kasvu nii põllumajandussektoris kui ka Eestis tervikuna. 

Faktooringu kasutamist ei pea vajalikuks ettevõtted, mil on piisavalt rahalisi vahendeid 

oma igapäevase tegevuse kindlustamiseks. Küll aga on faktooringul oluline roll 

kokkuostjate jaoks. Põllumajandustoodangu kokkuostja ei ole konkurentsis kui tal puudub 

võimalus tootjale koheselt raha maksta. 

Faktooring on võrdlemisi kulukas teenus, kuid põllumajandustootjate jaoks on 

eelfinantseerimine sageli olulisem kui hind. Raha on hädavajalik ellujäämiseks vajalike 

sisendite soetamiseks või hooajalise tööjõu palkamiseks. 

Faktooringu olulisim väärtus põllumajandusettevõtete jaoks on kiirenev raharinglus, 

nõuete vähenemine ning raha osakaalu suurenemine ettevõtte käibevaras. See aitab ka 

ettevõtte rahavoogu paremini planeerida ja kontrollida ning võimaldab klientidele pikemat 

maksetähtaega. 

Märksõnad: faktooring, põllumajandus, ettevõtte finantseerimine 
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Due to lack of funds a number of agricultural organizations have been forced to reduce 

their workforce, to abandon their conventual feeds, to sell their land, herd, or other means 

of production. A problematic collection of receivables has also led to delays in payments.  

As the debts to suppliers and trade receivables are considered to be the most important 

factors in making a credit decision, the difficult situation has led to higher interest in loans. 

Due to a difficult economic climate, companies need to find more opportunities for the 

pursuit of sustainable funding. 

Financial institutions offer a variety of financial products. Most of the products on the 

market require additional financial guarantees (collateral) that small - and medium-sized 

enterprises may not have. It is therefore suitable for many enterprises to ensure sustained 

financing with factoring, which is secured by bills of sale. 

The aim of this work is to analyze factoring and its development trends in  financing 

Estonian agricultural companies. 



 

 

The study uses a variety of literary sources, the product information from commercial 

banks, the statistics collected by the Bank of Estonia, the credit reports from payment 

registers, the surveys conducted by the Central Union of Estonian Farmers, and the data 

received as a result of author’s survey and interviews. 

The research and analyses revealed that factoring has an important role in financing 

agricultural companies. It’s development trends show growth in agricultural sector, as well 

as in Estonia in general. 

Factoring is also an important competition edge for large buyers and traders of agricultural 

production. If one is unable to pay the money to the producer right away, they will turn to 

someone who can. 

Factoring is a relatively expensive service. For farmers, the pre-financing, however, is 

often more important than the price, because money is indispensable for company’s 

survival or labor required for harvest. 

The significant value to farmers is the increased pace of money circulation, decrease in 

accounts receivables which lead to money raise in company's assets. It also helps the 

company to better plan and monitor the cash flow. For some companies the benefit from 

factoring lies in enabling customers a longer payment period.  

Keywords: factoring, agriculture, financing enterprises 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandusega1 tegelevad ettevõtted tegutsevad väga keerulistes tingimustes. Tootmise 

hooajalisusest, ilmastiku muutlikkusest, maailmaturu mõjutustest, madalatest 

kokkuostuhindadest jpm. tulenevalt on põllumajandustootjatel raske toime tulla ning enda 

ettevõtlust jätkusuutlikult ja kasumlikult majandada. 

Olukorda on veelgi halvendanud Venemaa kehtestatud sanktsioonid ning piimakvootide 

kadumine. Eelnevad tegurid on Euroopa turul tekitanud piimatoodangu ülekülluse, mis on 

omakorda sundinud hindu alandama ning vähemefektiivseid tootjaid turult lahkuma. 

Seakasvatussektor on mõjutatud sigade Aafrika katkust, mis pani paljud tootjad valiku ette, 

kas lõpetada tootmine või jätkata kahjumiga tootmist. Kuigi teraviljakasvatajate olukord on 

soodsam, on ka neil tulenevalt tootmise hooajalisusest keeruline hakkama saada – talvel on 

kulud väiksemad, kevadel aga lisanduvad püsikuludele väetised, seemned, 

taimekaitsevahendid jms. 

Eesti Põllumeeste Keskliidu (EPK) poolt aastatel 2014–2015 läbi viidud kriisisiküsitlusest 

(Lisa 1)  selgus, et paljud põllumajandusettevõtted on rahapuuduse tõttu olnud sunnitud 

vähendama oma töötajate arvu, loobuma tavapäraste söötade ostmisest ning kohustuste 

täitmiseks müünud erakorraliselt maad, põhikarja loomi või muid tootmisvahendeid. Samast 

uuringust selgub ka see, et vajadus laenutoodete järgi on suurenenud.  

Keerulise majanduskliima tingimustes peavad ettevõtted jätkusuutlikuks tegutsemiseks 

leidma võimalusi rahastuseks. Üheks selliseks võimaluseks on faktooring. 

Üldlevinud teadmine on, et faktooringut kasutavad eelkõige hulgikaubandusega tegelevad 

ettevõtted. 

                                                 

1 Põllumajandus – majandusharu, mis maad kui loodusvara kasutades toodab toiduaineid ja mitmesugust 

tööstustoorainet; jaguneb taime- ja loomakasvatuseks (EE 2012 s. v. põllumajandus). 
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Autori teema valik tuleneb huvist, kuivõrd oluline roll on faktooringul 

põllumajandusettevõtete rahastamises – kui palju seda kasutatakse, millisena hinnatakse  

saadavat kasu ning rolli ettevõtte finantseerimises. 

Seega on käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks analüüsida faktooringut ning selle 

arengutrende Eesti  põllumajandusettevõtete finantseerimises.  

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade ettevõtte rahastamise võimalustest; 

2) defineerida faktooringu mõiste ning selgitada selle olemust; 

3) kirjeldada põllumajandusettevõtete rahanduslikku olukorda; 

4) anda ülevaade faktooringu kasutamisest Eestis; 

5) viia põllumajandusettevõtetes läbi küsitlus ning intervjuud andmete kogumiseks; 

6) analüüsida kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt faktooringu rolli 

põllumajandusettevõtetes Eesti Panga statistika, autori poolt läbiviidud küsitluste 

ning intervjuude põhjal; 

7) teha saadud tulemuste põhjal järeldused, ettepanekud ning kokkuvõte. 

Töös on kasutatud erinevaid kirjandusallikaid ning Eestis tegutsevate pankade 

kodulehekülgedel olevat tooteinfot. Teiseste andmetena on rakendatud Eesti Panga 

liisinguettevõtete faktooringustatistika tabeleid 6.4.1 ja 6.4.2 (töös väljendatud joonistena), 

aastatel 2005-2015, tuginetud on Krediidiinfo 2010.-2014. a statistikale, mis põhineb 

Maksehäireregistri kogutud andmetel. Veel on teiseste andmetena kasutatud Eesti 

Põllumeeste Keskliidu poolt aastatel 2014-2015 läbi viidud kriisiküsitlusi, samuti Eesti 

Panga finantsstatistikat põllumajandusettevõtete faktooringukäibe kohta, mis ei ole avalikult 

kättesaadavad, vaid on mõlemal puhul autori palvel vastavate asutuste poolt väljastatud. 

Töös on kasutatud ka autori poolt Google’i vormi abil läbi viidud küsitluse tulemusi, samuti  

intervjuude abil kogutud esmaseid andmeid, millele on seejärel teostatud kvalitatiivne ning 

kvantitatiivne analüüs. Analüüsil kasutati Microsoft Excel tabeltöötlusprogrammi. 

Bakalaureusetöö jaguneb kaheks osaks. Esimeses peatükis selgitatakse erinevatele 

kirjandusallikatele tuginedes töös kajastatud mõisteid, antakse ülevaade ettevõtte 

rahastamise võimalustest, käsitletakse põhjalikult faktooringu olemust, kirjeldatakse selle 

jaotust ja liike, kajastamist raamatupidamisarvestuses, ning antakse ülevaade 

faktooringuteenuse pakkujatest Eestis.  
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Teises peatükis kirjeldatakse kasutatud metoodikat ning antakse ülevaade materjalist. 

Kajastatakse Eesti Panga finantsstatistikale tuginedes faktooringu kasutamist Eestis ning 

antakse ülevaade põllumajandusettevõtete rahanduslikust seisust – arvete laekumisest ning 

tasumisest. Analüüsitakse Eesti Panga kogutud faktooringuportfelli ja faktooringukäibe 

andmete põhjal vastavaid arengutrende Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimises. 

Selgitatakse esmaste andmete kogumise viise, valimi moodustamist. Tutvustatakse 

küsimustikku, selle läbiviimist ning teostatakse saadud andmete kvantitatiivne analüüs. 

Samuti tutvustatakse intervjuu küsimusi, selle läbiviimise korraldust ning viiakse läbi 

tulemuste kvalitatiivne analüüs. Saadud tulemuste põhjal tehakse järeldused, ettepanekud 

ning kokkuvõte. 
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1. ÜLEVAADE KIRJANDUSEST 

 

1.1. Lühiülevaade ettevõtte rahastamise võimalustest 

 

„Raha on ettevõtte tähtsamaid varasid.“ Majandustegevuses on oluline teada, mida raha all 

mõistetakse. Raha all mõistetakse rahajääke, mis on ettevõtte kassas, arveldus-, välisvaluuta- 

ja muudel pangakontodel. (Karu 2000: 10) 

Esmaseks rahastamise allikaks majandustegevuses on omaniku sissemaksed ettevõtte 

põhikapitali. Sageli ei ole aga omaniku investeeringud ettevõtte jaoks piisavad ning sel juhul 

on vajalik leida täiendavaid rahastamise allikaid, enamasti võtta laenu. (Ibid.: 11) 

Ettevõtluslaenude põhigruppideks on: 

1) laenud, mis on seotud jooksva tegevuse finantseerimisega; 

2) laenud, mis on seotud investeerimistegevusega. (Roos et al. 2014: 342)  

Käesolevas töös analüüsitakse jooksva tegevusega seotud finantseerimist. 

Finantseerimisasutuste kodulehekülgede infole tuginedes võib kokkuvõtlikult öelda, et 

ettevõtete jooksva tegevuse rahastamiseks pakutakse Eestis järgnevaid finantstooteid: 

1) arvelduskrediit; 

2) arvelduslaen; 

3) korduvkasutusega laenulimiit; 

4) akreditiiv; 

5) laofinantseerimine; 

6) pangagarantii; 

7) lühiajaline laen; 

8) käibekapitali laen; 

9) faktooring. (Eestis tegutsevate finantseerimisasutuste avaliku info põhjal 2016) 

Järgnevalt kirjeldatakse eelpool nimetatud finantstooteid lähemalt. 
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Arvelduskrediit (arvelduslaen) on lühiajaline laen, mille abil on võimalik käibevahendeid 

paindlikumalt finantseerida, võimaldades ettevõtetel oma arvelduskontoga määratud limiidi 

ulatuses miinusesse minna. Ettevõte saab panga vahendeid kasutada lepingus kindlaks 

määratud summa ja tähtaja piires vastavalt vajadusele, ning samal viisil nagu arvelduskontol 

olevat raha. Seega võimaldab arvelduskrediit teha kontolt raha väljamakseid rohkem, kui 

seal hetkel raha on ning sooritada vajalikke oste limiidi piires isegi siis, kui kontol hetkel 

raha pole. Arvelduskrediidi limiit määratakse arvestades kliendi krediidireitingut ning 

eelnevate perioodide kontokäivet, kusjuures üldjuhul seatud limiit ei ületa kahte 

kolmandikku perioodi käibest. Raha laekumisel kontole võlg kahaneb või kaob. 

Laenuintressi makstakse ainult kasutatud summalt, limiidi kasutamata osalt tasutakse 

limiiditasu. Arvelduskrediidi eeliseks on mugavus, operatiivsus, väike riskitase. Puudusteks 

on limiidist sõltuva lepingutasu ning kasutamata jäägilt limiiditasu suurus, lühiajalisest 

laenust kõrgem intressimäär. (Karu 2000: 140 - 141) 

Korduvkasutusega laenulimiit. Teenus on sobilik korduvate kaubatarnete puhul ning 

võimaldab sama rahasummat kokkulepitud limiidi ja tähtaja piires korduvalt kasutada. 

(Swedbank 2016) 

Akreditiiv on panga kohustus maksta müüjale akreditiivi summa, juhul kui müüja poolt on 

akreditiiviga seatud tingimused täidetud ning ta on seda tõendavad dokumendid panka 

esitanud. Akreditiiv on unikaalne selle poolest, et kohustus kauba eest müüjale tasuda ei lasu 

ostjal, vaid pangal. Ostjal on akreditiiviteenust kasutades võimalik parandada oma 

krediidikõlblikkust ning müüjale pakub see raha saamise kohta suurema kindlustunde. 

Akreditiivi ei ole võimalik tagasi võtta. Seetõttu tagab see müüjale, et ostjal ei ole võimalik 

tehingu osas ümber mõelda ega ühepoolselt tingimusi enda jaoks paremaks muuta. 

Akreditiiv tuleneb tavaliselt ostu-müügilepingust, kuid ta on iseseisev tehing. (Swedbank 

2016: 12). Akreditiiv on väga paindlik makseinstrument, mis võimaldab riski vähendada 

ning partnerite vahel jaotada. Akreditiiv sobib hästi juhul, kui ostja ja müüja üksteist 

piisavalt hästi ei tunne ning usaldus on väike. (Ibid.: 14) 

Laofinantseerimine. Laofinantseerimine on sobilik ettevõttele, kus suure osa käibevarast 

moodustavad laovarud. Laofinantseeringuks on sobivad kaubad, mida on võimalik 

tehasetähise alusel identifitseerida, või teised likviidsed ja kvaliteetsed, igapäevaselt 

rahvusvahelistel börsidel noteeritud kaubad. Laofinantseering võimaldab katta kogu kauba 

tarneahela tootmisest lõpptarbijani vabastades laovarude all kinni oleva raha.  (Nordea 2016) 
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Panga garantii tagab selle saajale panga hüvitatuse tekkinud kahju garantii summa piires, 

juhul kui tehingupartner varem kokkulepitud tingimusi ei täida. Garantii, erinevalt 

akreditiivist, ei ole makseinstrument, vaid kohustuse täitmise tagatis. (Karu 2000: 151) 

„Pangagarantii ongi mõeldud lepingute täitmata jätmisest tulenevate rahaliste kulude kiireks 

ja lihtsaks hüvitamiseks panga poolt.“ Pank osaleb vaid siis, kui lepingu täitmisel tekivad 

poolte vahel probleemid ning garantii saaja avaldab soovi saada rahalist hüvitist. (Swedbank 

2016: 5). Nii riigisiseses kui rahvusvahelises äris kasutatakse pangagarantiisid aktiivselt. 

Garantiid võimaldavad välisriikides äritsevatel klientidel ning eksportijatel-importijatel 

edukalt riske vähendada. (Ibid.: 36) 

Lühiajalise laenu all mõistetakse teatud perioodiks laenu võtmist ning seejärel selle koos 

intressidega tagastamist. Lühiajalise laenu pikkuseks on enamasti kuni 1 aasta. Laenu 

võtmise eesmärkidest lähtudes nimetatakse lühiajalisi laene ka kaubakrediidiks, 

käibekapitali krediidiks jne. Lühiajalist laenu kasutatakse ettevõtte lühiajaliseks 

rahastamiseks või käibekapitali finantseerimiseks varude soetamise, lühiajalise 

kapitalivajaduse rahuldamise, lühiajaliste äriprojektide elluviimise, jooksvate tegevuskulude 

katmise, nõudluse kasvust tingitud käibekapitali finantseerimise, ühekordse kaubapartii või 

majandustehingu tegemise eesmärgil. Lühiajalise laenu eelisteks on fikseeritud intressimäär 

(soodsam, kui arvelduskrediidil) ning laenusaajale seatud väiksemad nõuded. Küll aga 

halvendab lühiajaline laen (nagu laenukapitali kasutamine) ettevõtte krediidireitingut, 

mistõttu on tulevikus võimalik vähem laenata. Ka suurenevad ettevõtte intressikulud. (Ibid.: 

152) 

Suurem osa eelnevalt kirjeldatud toodetest on oma olemuselt laenud. On oluline teada, et 

faktooring, mille mõistet ning olemust kirjeldatakse põhjalikult järgnevas peatükis, ei ole 

laen ega ühekordne finantseering, vaid tegemist on ettevõtte pideva rahastamise teenusega.  

Millise toote kasuks otsustada sõltub paljuski ettevõtte vajadustest, eesmärgist ning toote 

tingimustest. Vajadusest lähtuvalt võib valiku tegemisel juhinduda tabelis 1 toodud 

soovitustest. 
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Tabel 1. Finantstoodete valik ettevõtete rahastamiseks lähtuvalt vajadusest (Karu 2000: 140) 

Milleks raha vajame? Milline finantstoode sobib? 

Laekumiste ebaühtlusest tulenev ebaütlane rahakäive Arvelduskrediit, arvelduslaen, käibekapitali laen 

Müügikrediit ostjatele 

Faktooring, akreditiiv, ostja panga garantii, 

kindlustus 

Kauba, materjali, teenuste ost Lühiajaline laen, akreditiiv, veksel, kaubakrediit 

Jooksvate tegevuskulude katmine Lühiajaline laen 

 

Lisaks rahastamise eesmärgile vastava finantstoote leidmisele omavad valiku tegemisel 

olulist rolli ka vastava toote taotlemise tingimused (nõutud tagatised, aruanded), kasutamise 

mugavus ning kulud. Kasutusmugavus on autori hinnangul erinevate ettevõtete puhul väga 

individuaalne, ning sellel töös pikemalt ei peatuta. Küll aga toob autor Lisa 2 tabelis 2 välja 

kokkuvõtliku ülevaate krediidiasutuste poolt ettevõtetele pakutavate finantstoodete 

taotlemise tingimustest, mis on väga olulised valiku tegemisel. 

Kuigi tingimused on erinevad, siis vastavalt Lisa 2 tabel 2 toodud infole nõuab valdav osa 

kirjeldatud finantsoodetest tagatist. Faktooringu puhul tagatist ei nõuta. 

Loetletud finantstoodete kuludest on ülevaade toodud tabelis 3 (Lisa 3). Teenuse kulud on 

toodete lõikes väga erinevad ja need sõltuvad mitmetest asjaoludest. Seetõttu ei ole 

võrdlemiseks võtta üht kõigile kehtivat hinnakirja ning sel põhjusel on ka keeruline tooteid 

kulu suuruse järgi pingeritta panna. Siiski saab öelda, et kui laenutoodete intressid on 

tavapäraselt aastase intressimäärana, siis faktooringu puhul tuleb iga müügiarve puhul 

kuluks arvestada 0,1% - 1% arve summast, mis teeb sellest ühe kallima finantsteenuse. 

Seega tuleks toote valikul hoolikalt läbi mõelda, mis eesmärgil seda vajatakse, millised on 

ettevõtte enda võimalused ning millised on soovitud limiitide korral teenuse kasutamisega 

kaasnevad kulud. 
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1.2. Faktooringu olemus 
 

1.2.1. Faktooringu mõiste  

 

Faktooringu mõistet on kirjanduses defineeritud erinevalt. F. R. Salinger on raamatus 

Factoring Law and Practice (1991: 2) kirjutanud, et faktooringut lühidalt kirjeldada või 

defineerida ei ole kerge ülesanne. Ilmselt seetõttu seda ka kirjanduses väga erinevalt 

defineeritud on. Siiski toob ta ühe näitena faktooringu definitsiooniks võlgade ostmise, 

eesmärgiga pakkuda rahastamist, vähendada müüja administratiivkoormust arvete 

sissenõudmisel ning säästa müüjat halbadest võlgadest. 

Tsiteerides aga Järvet ning Kastanit raamatus „Käibevara ja selle arvestus“ (1998: 34), siis: 

„Faktooring on finantseerimisvorm, mis soodustab likviidsuse tõusu ja kaitseb laenuriski 

eest.“  

Paljude väikeetevõtete väljakutseks on leida juurdepääs rahastamisele. Eriti puudutab see 

tootmistsükli rahastamist, sest kauba müümisel nõuab enamus ostjaid 30-90 päevast 

maksetingimust. Selle aja jooksul, kui müüja on esitanud arve, kuid see pole veel laekunud, 

on oodatav raha müüja jaoks mittelikviidne. Faktooring on teatud tüüpi tarnija rahastamine, 

kus ettevõte müüb oma müügiarveid allahindlusega (võrdne intressi ning teenustasudega) ja 

saab raha koheselt kätte. Faktooring ei ole laen ja sellega ei kaasne täiendavaid kohustusi 

ettevõtte bilansis.2 Lisaks ei vaja faktooring lisatagatist, vaid teenuse pakkuja võtab 

krediidiriski enda kanda lähtudes ostja maksevõimest. (Klapper 2005: 1) 

Enamiku ettevõtete jaoks on ostjatelt laekumata arved (debitoorne võlgnevus) üheks 

olulisemaks raha laekumise allikaks. Ostjatelt laekumata raha ei saa kasutada laenude 

tagastamiseks, ostude eest tasumiseks, äri laiendamiseks ega muuks vajalikuks. (Karu 2000: 

77). Faktooring on eriti sobilik müügiga seotud majandustehingute rahastamiseks (Ibid.: 

141). 

Faktooring on küllaltki erinev traditsioonilistest kaubandusliku laenu vormidest, kus laen on 

esmajoones kindlustatud laenusaaja krediidivõimega, mitte niivõrd laenusaaja tagatisvaraga. 

Tavalise laenusuhte puhul vaatab laenusaaja tagatist, kui teisest allikat laenu tagastamiseks.  

                                                 
2 Väide kehtib regressiõiguseta faktooringule. Regressiõigusega faktooringu korral kajastatakse kohustus. 
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Esmane allikas tagasimaksmisel on laenuvõtja ise – tema jätkusuutlikkus iseseisva üksusena. 

Faktooringu puhul on aga kliendi krediidivõime ning jätkusuutlikkus, kuigi mitte 

ebaolulised, teisese tähtsusega. Sel juhul on tagatiseks müügiarved. (Ibid.: 6) 

Huvigrupid, kes faktooringust kasu võiksid saada on järgnevad: 

1) krediitmüüki kasutavad müüjad, kel napib käibevahendeid. Müüjad, kelle oluliseks 

müügiargumendiks on oma ostjatele võimaldatav pikk maksetähtaeg. Müüjad, kel 

puuduvad varad maksetähtaegade pikendamiseks, kuid tahaks seda teha tulenevalt 

konkurentide survest; 

2) hulgimüüjad, kes müüvad kauplustele, kauplusekettidele või kaubahallidele. 

Faktooringu kasutamise argumendiks on ostjate poolt nõutava maksetähtaja 

finantseerimise vajadus ning tagatiste nõude puudumine; 

3) kõrghooaja katteks paindlikke finantseerimisallikaid otsivad sesoonse tegevusega 

ettevõtted; 

4) edasimüüjatele müüvad tootjad, kelle olulisemaks argumendiks faktooringu 

kasutamiseks on riski maandus ning tootmisprotsessi ja müügi finantseerimine; 

5) kiire kasvuga väike- ning keskmised ettevõtted, kellel pole krediidi saamiseks 

piisavalt vajalikke tagatisi ning äri iseloomust tulenevalt ei omanda nad neid 

tõenäoliselt ka tulevikus. Põhiliselt uued ning kasvavad ettevõtted; 

6) eksportivad ettevõtted, kus faktooringu kasutamise vajadus sõltub ekspordi sihtriigi 

ning kliendi finantseerimise, haldamise või ostjate riski maandamise vajalikkusest. 

(Karu 2000: 141 – 142) 

Faktooringulepingu mõistet defineeritakse Võlaõigusseaduses, kui ühe isiku (faktooringu 

kliendi) kohustust loovutada teisele isikule (faktoor3) rahaline nõue kolmanda isiku 

(faktooringuvõlgnik) vastu, tulenedes lepingust, mille alusel faktooringu klient 

faktooringuvõlgnikule enda majandus- või kutsetegevuses eseme müüb või teenuse osutab 

(Võlaõigusseadus 2016, § 256). Faktooringu kliendi kohustuseks on faktooringuvõlgnikku 

nõude loovutamisest teavitada (Ibid.: § 257). 

                                                 
3 Erinevates kirjandusallikates kasutatav ka mõiste faktor.  
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Sageli pakutakse ühe ettevõtte poolt nii faktooringut kui ka liisingut. Vastavalt Google 

otsingumootori tulemustele pakuvad Eestis faktooringuteenust järgmised ettevõtted 

(16.05.2016 seisuga): 

1) Citadele Leasing & Factoring OÜ; 

2) Danske Bank AS Eesti filiaal; 

3) Factor Finance OÜ; 

4) Finora Capital OÜ; 

5) Investly Holding OÜ; 

6) Nordea Bank AB Eesti filiaal; 

7) Red Credit OÜ; 

8) SEB Pank AS; 

9) Svea Finance AS; 

10) Swedbank AS; 

11) Tallinna Äripanga AS; 

12) Tartu Hoiu-laenuühistu. 

Maailmas on faktooring oluline välise finantseerimise allikas väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtetele ning korporatsioonidele (Bakker et al. 2004: 1). Ühe faktooringu suhtelise edu 

põhjusena arenevatel turgudel võib tuua selle, et paljudes riikides puudub väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtetel piisav ligipääs pangandussüsteemide rahastamisele. Samas, 

suurtel sise-, välis- ja rahvusvahelistel ettevõtetel on odav ligipääs finantseerimisele. 

Seetõttu sõltuvad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted tihti oma suurtest klientidest 

ning tarnijatest, kes tagaksid neile käibekapitali rahastamise. (Klapper 2005: 7) 

Põllumeestele on üheks kõige kriitilisemaks rahastamise perioodiks saagikoristusaeg. Sel 

ajal jääb neil tihtipeale eelmise aasta saagi rahareservidest puudu. Sageli pöördutakse siis 

laenuandjate poole, kes rahastavad liigkõrge intressimääraga, või kaubitsejate poole 

müümaks koristuseelsel perioodil saak madalama hinnaga. Paljud farmerid on andnud 

mõista, et eelfinantseerimine on sageli olulisem kui hind, sest raha on hädavajalik 

ellujäämiseks või saagikoristuseks vajaliku tööjõu palkamiseks. Eelfinantseerimise eeliseid 

saab aga kindlustada tulevase müügitoodangu laekumiste tagamisega. Kokkuvõtvalt võib 

öelda, et toodete ning laekuvate arvetega garanteeritud struktureeritud ostu- ja 

müügitehingute rahastamine on väga oluline ja maailmas laialt levinud. (Miller, Jones 2010: 

68-69) 



 

17 

 

 

1.2.2. Faktooringu liigid ja jaotus 

 

Faktooringul on 2 põhilist alaliiki: 

1) diskontofaktooring. Faktor tasub ostetud võlanõuete eest müüjale kohe ning faktori 

ülesandeks jääb raha kogumine ostjatelt; 

2) kustutusfaktooring. Faktor kogub ostjatelt raha, kuid müüja ei saa temalt raha enne 

kätte, kui arve tasumise tähtaeg on saabunud. (Karu 2000: 142) 

Riskide jaotuse alusel eristatakse: 

1) regressita faktooringut. Sel juhul võtab kogu laenuriski enda kanda faktor. Tema 

partneril-hankijal (müüjal) faktori vastu mingeid kohustusi ei teki, kui ostjad 

faktorile arveid tähtaegselt ei tasu; 

2) regressiga faktooringut. Sel juhul võtab kogu laenuriski enda kanda hankija (müüja). 

Hankija on kohustatud faktorilt võlgnevuse tagasi ostma, kui ostja faktorile arveid 

tähtaegselt ei tasu; 

3) osalise ja fakultatiivse (valikuvaba) regressi tingimustes jaotatakse risk hankija 

(müüja) ning faktori vahel. (Järve, Kastan 1998: 35) 

Eestis on müüjal üldjuhul 100% regressikohustus. (Karu 2000: 143) 

Faktorite poolt pakutavaid faktooringteenuseid võib jaotada mitmeti. Vastavalt autori 

uurimustööle, võimaldavad Eesti faktooringuteenuse pakkujad peamiselt kaht erinevat 

võimalust. Alljärgnevalt on toodud väljavõte Swedbanki poolt pakutavatest 

faktooringuteenustest:  

1) siseturu faktooring. Sobib ettevõtetele, kelle ostjad asuvad Balti riikides. Teenust 

pakutakse vaid Eestis ja Baltikumis tegutsevale ettevõttele. Siseturufaktooring 

võimaldab arvete kohest finantseerimist, arvete haldamist ja laekumiste kogumist 

ostjatelt, ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist. 

Müüja poolt esitatud arved finantseeritakse paari tööpäeva jooksul kuni 90% 

ulatuses. Tagatiseks on ostjale esitatav arve ehk rahaline nõue ostja vastu; 

2) ekspordi faktooring. Müüja on eksportiv ettevõte ja ostjad asuvad väljaspool 

Baltikumi. Välisostjate analüüsi teostab müüja eest välisriigis asuv faktori 
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kindlustuspartner. Ostja maksejõuetuse puhul kannab kahju kindlustusfirma. 

Lisaks tuleb panka esitada kauba transpordidokumendid. (Swedbank 2016) 

Lisaks eelnevale on Danske Banki tootevalikus ka: 

3) maksufaktooring. Enammakstud käibemaksu finantseerimine. Mõeldud 

suurematele eksportööridele. Finantseerimiseks tuleb panka esitada audiitori 

hinnanguga käibedeklaratsioon; 

4) kogumisfaktooring. Arvete halduse ja kogumise teenus, kus pank ei teosta 

avansilist väljamakset, vaid tegeleb ostjate tasumata arvete kogumise ning 

laekumiste jälgimisega. (DanskeBank 2016) 

Veel mainib S. Karu raamatus „Rahakäibe juhtimine“ (2000: 145) rahvusvahelist 

faktooringut, mille korral enamasti kasutatakse kahe faktori süsteemi ning juhul, kui müüja 

on soovinud peale finantseerimise ja haldamise ka ebatõenäoliselt laekuvate arvete 

kindlustust. Enamus juhtudel ostutatakse nimetatud teenust faktorite kaudu, kes kuuluvad 

rahvusvahelisse faktooringufirmasid ühendavasse ketti Factors Chain International 

(lühendatult FCI). 

Rahvusvaheline faktooring erineb siseturu faktooringust selle poolest, et ostjate krediidirisk 

on kindlustatud välisriigis asuva faktori poolt, kes on kursis sealsete olude ning tavadega. 

Seetõttu on müüja huvid üldjuhul paremini kaitstud ja esindatud. (Ibid.: 146). 

Võõrkeelses kirjanduses on mainitud ka tagurpidist või pöördfaktooringut (Reverse 

Factoring). Sel juhul ostab rahastaja arveid ainult kindlate, usaldusväärsete ostjate käest. 

Faktor kogub ostjate krediidiinformatsiooni ja hindab nende krediidiriski. Sellisteks 

ostjateks on tavaliselt suured, rahvusvaheliselt akrediteeritud ettevõtted. Nagu ka 

traditsioonilise faktooringu puhul, mis võimaldab hankija krediidiriskil kanduda endalt 

klientidele, on ka tagurpidise faktooringu eeliseks krediidiriski vastavus väljavalitud ja 

usaldusväärsete klientide maksejõuetusriskile ning mitte riskantsematele vähemtuntud 

põllumajandusettevõtetele. See võimaldab krediidiandjal pakkuda madalariskilist 

finantseerimist kõrgema riskiga hankijatele. (Miller, Jones 2010: 70-71) 

Sellise faktooringu algatajaks ja suuremaks huvipooleks on enamasti ostjad, kes seeläbi 

saavad pikemat maksetähtaega. 
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Kokkuvõtvalt võib faktooringu eelistena nimetada: 

1) rahakäibe planeerimise lihtsustamist; 

2) ühtlase rahakäibe tagamist ning likviidsuse parandamist; 

3) tagatiseta krediidi võimalikkust; 

4) ostjatelt laekumata arvetega seonduva riski elimineerimist; 

5) ostjatelt laekumata arvete sissenõudmisega seotud kulude vähendamist; 

6) ebatõenäoliselt laekuvate arvete osatähtsuse vähendamist; 

7) müügimahu ja ekspordi suurendamise võimaldamist; 

8) klientidele soodsamate (pikemate) maksetähtaegade ja allahindluste võimaldamist; 

9) ostjate maksedistsipliini parandamist; 

10) ressursside kokkuhoidmist laekumata arvete sissenõudmisel, mis jätab rohkem 

ressurssi põhitegevusele keskendumiseks; 

11) ülevaate võimaldamist ostja riigi seadustest, maksetingimustest ning ostu-müüki 

puudutavast infost. (Ibid.: 147). 

 

1.2.3. Faktooringtehing ning selle kajastamine raamatupidamisarvestuses 

 

Faktooringtehing on võimalus laekumata arvete kiiremaks laekumiseks. Ettevõtte jaoks 

tähendab see jooksvat finantseerimist, kus finantsinstitutsioon ehk faktor ostab ära 

lepingupartnerite ehk klientide varalised nõudeõigused, mis on tekkinud vara võlgumüügiga. 

(Järve, Kastan 1998: 34) 

Nõudeõiguste ostmisele lisaks võib faktooringfirma pakkuda ka lisateenuseid, näiteks 

lepingupartneri nõudeõiguste (debitoorse võlgnevuse) raamatupidamisarvestuse pidamist, 

meeldetuletusi ostjatele, või isegi faktorile müümata nõudmiste sissenõudmist ja üldist 

ettevõttenõustamist. (Ibid.: 34) 

Lepingulistel alustel on faktooringtehingus osalejateks hankija ehk müüja, ostja ehk klient 

ja faktooringuinstants ehk faktor (Ibid.: 34). Müüja, ostja ja faktori seosed on kujutatud 

joonisel 1. 

 

 



 

20 

 

 

 

 1, 3, 4, 6 

                                                                                      

                                          2                                                          5 

 

 

Joonis 1. Klassikaline faktooringu skeem (Karu 2000: 143) 

 

Joonisel 1 toodud faktooringtehingu osapoolte poolt läbitavad etapid faktooringuprotsessis 

on järgmised: 

1. Müüja ning faktor sõlmivad faktooringlepingu, kus on kirjeldatud ostetavate nõuete 

limiidid, algdokumentidele kehtestatud nõuded, ostetavate nõuete vahemik nende 

ostmisest kuni maksetähtajani, regressi4 ulatus ja rakendumise tingimused, nimekiri 

ostjatest ning nende vastu seatud nõuete limiidid, ostetava nõude avansimäär, 

komisjonitasu, intressimäär, arve käitlemise tasu, lepingutasu ja muud tingimused, 

mis on seatakse panga poolt ostetavatele nõuetele (vaidluste lahendamine, 

eriolukorrad jmt.). 

2. Müüja osutab teenuse või müüb kauba kindlale ostjale. Ostja tunnistab arve 

aksepteerimisega kauba/teenuse kättesaamist ning kohustust selle eest kokku lepitud 

ajal ning mahus tasuda. 

3. Müüja müüb ostja vastu tekkinud nõude faktorile ning lisab juurde esitatud arve 

koopia. 

                                                 

4 Regress on tagasinõudeõigus. Isikul, kes on tasunud võla või hüvitanud kahju teise isiku eest, on õigus 

seaduses sätestatud alustel esitada nõue tegeliku võlgniku vastu (Sõnaraamat 2016 s. v. regress) 

 

MÜÜJA 

OSTJA 

FAKTOR 
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4. Faktor tasub aksepteeritud arvete eest kohe kokkulepitud osa (avansi) nõude 

summast müüjale. Harilikult jäetakse nõude ülejäänud summa reservi ning tasutakse 

pärast seda, kui faktorile on ostjalt antud nõude eest raha laekunud. Müüja võib 

saadud raha suunata juba uutesse tehingutesse. 

5. Maksetähtaja saabumisel kogub faktor ostjatelt laekumata arvete summad, kusjuures 

ostja tasub kauba/teenuse eest otse faktorile. 

6. Faktor tasub müüjale selle osa nõudesummast, mis varemalt reservi jäeti. (Karu: 143 

- 144) 

 

Regressiõigusega faktooringu korral kirjendatakse nõuete loovutamist järgmiselt (Võimre 

2013) 

1) Nõude omandajalt raha laekumine5:  

D Pank 

K Faktooringukohustus6 

2) Nõude omandajalt ülejäänud raha laekumine7: 

D Pank 

D Faktooringukohustus 

D Intressikulu 

K Ostjatelt laekumata arved 

Regressiõiguseta faktooringu puhul kajastatakse nõude väärtuse ja omandajalt laekunud 

summa vahe kohe tegevuskuluna, sest nõue on lõplikult võõrandatud ning omandajale on 

üle antud sellega seotud riskid. 

Regressiõiguseta faktooringu puhul on raamatupidamislausend järgmine: 

Kokkulepitud protsent loovutatavast nõudest laekub nõude omandajalt ning tal ei säili 

regressiõigust: 

D Pank 

                                                 
5 Üldjuhul 80 – 90% nimiväärtusest; 
6 Kajastatakse kohustusena, sest nõude omandajal säilib regressiõigus. 
7 10 – 20%, mida on intressi võrra vähendatud 
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D Intressikulu / nõuete allahindluse kulu 

K Ostjatelt laekumata arved. (Ibid.: 2013)  
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2. FAKTOORING ETTEVÕTETE FINANTSEERIMISES 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise osa materjalina on rakendatud teiseste andmetena 

Eesti Panga liisinguettevõtete faktooringustatistika andmeid (tabeleid 6.4.1 ja 6.4.2), 

tuginetud on Maksehäireregistri kogutud andmetel põhinevale Krediidiinfo statistikale. Veel 

on teiseste andmetena kasutatud Eesti Põllumeeste Keskliidu poolt aastatel 2014-2015 läbi 

viidud kriisiküsitlusi, samuti Eesti Panga finantsstatistikat põllumajandusettevõtete 

faktooringukäibe kohta, mis ei ole avalikult kättesaadavad, vaid on mõlemal puhul autori 

palvel nimetatud asutuste poolt väljastatud. Töös on kasutatud ka autori poolt läbi viidud 

küsitluse ning intervjuude abil kogutud esmaseid andmeid, millele on seejärel teostatud 

kvalitatiivne ning kvantitatiivne analüüs. 

Küsitluse eesmärgiks oli koguda andmeid faktooringu kasutamise ning rolli kohta Eesti 

põllumajandusettevõtete finantseerimises. Küsitluse valim moodustati ettevõtetest, mille 

põhitegevusalaks oli Eesti ettevõtete internetikataloogis Infoweb määratletud põllumajandus 

ning mille puhul oli infos välja toodud ka e-posti aadress. Valimi suuruseks kujunes 109 

ettevõtet. Valimisse kaasatud ettevõtted jaotati omakorda praktiseeritava põllumajanduse 

alaliigi alusel (taimekasvatus, loomakasvatus, põllumajanduse tugiteenused või muu) ning 

ettevõtte suuruse järgi töötajate arvu lõikes. Küsitlus koostati Google’i veebivormi abil ning 

viidi elektrooniliselt läbi 14.-20.05.2016. Saadud esmaseid andmeid analüüsiti 

kvantitatiivselt Microsoft Excel tabeltöötlusprogrammi abil ning tulemuste põhjal tehti 

üldistavad järeldused. Küsimustik on toodud lisas 4.8 Küsitluse andmete põhjal tehtud 

analüüs ning järeldused on toodud alapeatükis 2.4.2. 

Kuna küsitlusele vastajaid oli väga vähe (vaid 21% adressaatidest), viidi lisaks läbi ka mõned 

intervjuud. Intervjuude eesmärgiks oli küsitlustes tõstatatud võtmeküsimustele avatuma 

vastuse saamine, võimaldades teemat sügavuti uurida ning seejärel saadud infot 

                                                 
8 Küsimustik on väljaprint Google’i vormist. Vastamisel liiguti vastusest olenevalt järgmise ettenähtud 

küsimuse juurde, ning viited nimetatud liikumiste kohta ei olnud küsitletavatele nähtavad. 
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kvalitatiivselt analüüsides teha järeldused. Intervjueeritavateks soovis autor leida inimesi 

põllumajanduse eri valdkondadest, eesmärgiga tuua sellega uuringusse erinevaid vaateid. 

Intervjueeritavate valikul oli oluliseks teguriks tingimus, et nad oleksid ka vestluse 

lindistamise ning käesolevas töös kirjaliku kajastamisega nõus. Kokku oli intervjueeritavaid 

neli, kellest kahe puhul oli tegemist faktooringut kasutava ettevõtte esindajaga ning kahe 

puhul faktooringut mittekasutava ettevõtte esindajaga. Intervjuud viidi läbi endise 

Swedbanki põllumajandussektori juhi, praeguse Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu 

„Kevili“ juhatuse esimehe Meelis Annusega; Eesti ühe suurema põllumajandustootmisega 

tegeleva ettevõtte, OÜ Estonia juhatuse esimehe Ain Aasaga; OÜ Linnu Talu, mille toodetud 

kanamunad on müügil pea kõikides Eesti suuremates kaubanduskettides, ärijuhi Jarno 

Hermetiga ning taime- ja loomakasvatusega tegeleva AS Ferax Haiba tegevjuhi Kuldar 

Pajuga. Läbiviidud intervjuud olid oma ülesehituselt poolstruktureeritud, s.t. kombineeritud 

kindlatest küsimustest (võrreldavuse võimaldamiseks) ja vabast vestlusest. Intervjuud 

toimusid ajavahemikul 17.-20.05.2016.a. ning need salvestati diktofoniga. Intervjuu 

struktureeritud osa küsimused on toodud lisas 5. Intervjuu andmete põhjal tehtud analüüs 

ning järeldused on toodud alapeatükis 2.4.3. 

 

2.2. Põllumajandusettevõtete rahanduslik seis: arvete laekumine ja 

tasumine, laenud 

 

Eesti Põllumeeste Keskliit (lühendatult EPK) viis aastatel 2014-2015 läbi kriisiküsitluse, 

mille tulemused EPK juhatuse liikme Ann Riisenbergi loal käesoleva uurimistöö lisas 

täismahus avaldatakse (Lisa 1).  

Analüüsides küsitluse tulemusi selgub, et paljud põllumajandusettevõtted on rahapuuduse 

tõttu olnud sunnitud vähendama oma töötajate arvu, loobuma tavapäraste ostusöötade 

ostmisest ning kohustuste täitmiseks müünud erakorraliselt maad, põhikarja loomi või muid 

tootmisvahendeid.  

Krediidiotsuse tegemisel peetakse Eesti ettevõtetes finantsnäitajatest olulisemateks võlgu 

tarnijatele (88%) ja ostjatelt laekumata arveid (74%). (Krediidiinfo 2016: 2) 



 

25 

 

EPK küsitlus hõlmas ka tähtaegselt laekumata arvete osa – nende arv, kogusumma, 

ületamised päevades. Sama uuriti tähtaegselt tasumata arvete kohta.  

2014.a. seisuga esines tähtaegselt laekumata arveid 63% küsitluses osalenud ettevõtetest. 

Suuremad maksetähtaja ületamised päevades olid keskmiselt 90 päeva. 2015. a 1. veebruari 

seisuga esines tähtaegselt laekumata arveid 34% ettevõtetest, maksetähtaja ületamine 

keskmiselt oli 76 päeva. Sama aasta 1. mai seisuga oli tähtaegselt laekumata arveid 35% 

ettevõtetest ning tähtaja ületamine oli keskmiselt 125 päeva. 

Tähtaegselt tasumata arveid esines 2014. aastal 63% vastanud ettevõtetest. Suuremad tähtaja 

ületamised olid keskmiselt 99 päeva. Ka 2015. aasta veebruaris oli tähtaegselt tasumata 

arvete osakaal sama, mis eelneval aastal, kuid keskmine tähtaja ületamine oli suurenenud, 

keskmiselt 120 päevani. Sama aasta maikuus oli tähtaegselt tasumata arveid esinenud vähem 

– 51% vastanutest, keskmine tähtaja ületamine oli 97 päeva.  

Võrdluseks võib tuua Krediidiinfo AS poolt ajavahemikul 10.-15.02.2016 läbi viidud Eesti 

ettevõtete krediidipoliitika turu-uuringu, mille kohaselt on Eesti keskmine maksetähtaeg 

16,5 päeva, ning keskmine maksehilinemine vaid 6,0 päeva. Tähtaegselt tasutud arvete 

osakaal moodustab 71% kõikidest väljasaadetud arvetest. Valimi moodustasid 10 000 Eestis 

registreeritud ja tegutsevat ettevõtet. (Krediidiinfo 2016: 2) 

Seega võib öelda, et kuigi põllumajandusettevõtetes on maksehilinemine päevades märksa 

pikem kui Eestis keskmiselt, siis tähtaegselt laekumata ning tasumata arvete tendents on 

siiski kahanev. Põllumajandusettevõtete tasumata arvete osas saab pikemat perioodi vaadata 

Krediidiinfo Maksehäireregistri statistika põhjal (Joonis 2). 
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Märkused: Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis: 

1) on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva alates 

maksetähtpäevale järgnevast päevast; 

2) moodustab koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot; 

3) ei ole vaidlustatud. 

Joonis 2. Autori koostatud. Maksehäirega9 põllumajandusettevõtted, tk, ning maksehäire 

summa, tuhat eurot, aastatel 2010-2014 (Krediidiinfo 2016) 

 

Nagu jooniselt näha, on maksehäirega ettevõtete arv põllumajanduse tegevusalal aastatel 

2010–2014 langenud. Samuti on maksehäirete summa oluliselt vähenenud. 

Eelnevast võib kokkuvõtvalt järeldada, et põllumajandusettevõtete arvete laekumine ning 

tasumine on käesoleva töö koostamisele eelnenud paaril aastal olnud positiivse tendentsiga 

– tähtaegselt laekumata ning tasumata arvete arv on vähenenud ja maksehäirega ettevõtete 

arv põllumajanduse tegevusalal on samuti langenud. 

Küll aga on samal ajal tõusnud laenude vajadus põllumajandussektoris. Seda kinnitab Eesti 

Põllumeeste Keskliidu uuring. Põllumajandustootjatelt uuriti, kui paljud on seoses kriisiga 

pöördunud panga poole lühiajalise laenu saamiseks või laenulimiidi suurendamiseks ning 

kas nimetatud taotlused on rahuldatud. Vastuseid illustreerib joonis 3. 

                                                 
9 Maksehäire on Maksehäireregistris kirjeldatud füüsilise- või juriidilise isiku võlgnevus lepingulise äripartneri 

ees. (Krediidiinfo 2016) 
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Joonis 3. Autori koostatud. Pangast lühiajalise laenu või laenulimiidi suurendamise 

taotlemine põllumajandusettevõtete poolt 11.2014, 02.2015 ja 05.2015, tk (Eesti 

Põllumeeste Keskliit) 

 

2014. aastal soovis pangast lühiajalist laenu või laenulimiidi suurendamist küsitlusele 

vastanud ettevõtetest vaid 29% ning neist positiivse vastuse sai 60%. 2015.a. 1. veebruari 

seisuga oli soovijaid 42% küsitletutest (65% neist positiivse tulemiga) ning sama aasta 1. 

mai seisuga oli soovijaid juba 55% küsitletutest (neist positiivse laenuotsusega osakaal 

75%). Seega võib öelda, et huvi laenutoodete järgi on suurenenud. 

 

2.3. Faktooring Eestis 

 

Krediidiinfo AS poolt ajavahemikul 10.-15.02.2016 läbi viidud Eesti ettevõtete 

krediidipoliitika turu-uuringu kohaselt kasutas faktooringut aastatel 2011-2012 5%, ning 

2013-2015. a 7% vastanutest. Valimi moodustasid 10 000 Eestis registreeritud ja tegutsevat 

ettevõtet. (Krediidiinfo 2016: 12) 
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Järgnevalt analüüsitakse Eesti Panga finantsstatistika põhjal faktooringunõuete jääki ehk 

faktooringuportfelli Eestis kokku (Joonis 4). Vaadeldavaks perioodiks on valitud andmed 

vahemikus 12.2005-12.2015.  

 

Märkus. Andmed on esitatud bilansilises väärtuses ilma allahindluse ja tekkepõhise intressita. 

Joonis 4. Autori koostatud. Eesti liisinguettevõtete faktooringuportfell aastatel 12.2005-

12.2015, miljon eurot (6.4.1) 

 

Suurema osa faktooringuportfellist (76,9%) moodustas riigisisene ning ühekordne nõude 

ost. Eksportfaktooringul, importfaktooringul ning laofinantseerimisel on märgatavalt 

väiksem osatähtsus. Suuremat langust võib näha perioodil 2007-2010, mis võib olla 

põhjendatav ülemaailmse majanduskriisi ning selle mõjutustega. Faktooringustatistika 

sisaldab laofinantseerimise andmeid alates jaanuarist 2012, mis kajastub vastavalt joonisel 

4.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et faktooringunõuete jääk on vaadeldavatel aastatel kasvanud ning 

trend on selgelt tõusvas joones. Samuti on samal perioodil näha faktooringfinantseerimise 

käibe kasvu (Joonis 5). 
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Märkus. Alates jaanuarist 2012 sisaldab faktooringustatistika laofinantseerimise andmeid. 

Joonis 5. Autori koostatud. Eesti liisinguettevõtete faktooringukäive aastatel 2005-2015, 

miljon eurot (6.4.2) 

 

Majanduslanguse perioodil (2008-2010) on taaskord näha faktooringukäibe kahanemist, 

seda ka veidi stabiilsemate käibemahtudega eksportfaktooringu puhul. 2010.-st aastast edasi 

on aga riigisisene faktooringukäive hüppeliselt suurenenud. 

Eesti andmed toetavad peatükis 1.2.1 esitatud Klapperi seisukohta, et faktooringu edu 

arenevates riikides on seotud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete pangandussüsteemi 

rahastamisele ligipääsetavusega. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eestis tervikuna on faktooringu trend kasvav. 
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2.4. Faktooring Eesti põllumajandussektoris 

 

2.4.1. Faktooringu kasutamise arengutrendid Eesti põllumajandusettevõtetes 

 

Autori andmeotsingutel selgus, et Eesti põllumajandusettevõtete faktooringu kasutamise 

statistikat ei ole avalikes allikates avaldatud. Eesti Pank tegi töö autorile kättesaadavaks 

nende poolt kogutud andmed majandussektorile A10 väljastatud faktooringujäägi (Joonis 6) 

ning faktooringukäibe kohta (Joonis 7 ja 8). 

1999.-2015. a faktooringujäägid majandussektoris A (põllumajandus, metsandus ja 

kalapüük), on toodud joonisel 6. 

 

Joonis 6. Autori koostatud. Majandussektor A faktooringujääk aastatel 1999-2015, miljon 

eurot (Eesti Pank 2016) 

 

Kõige väiksem jääk oli 1999. aastal (2,32 miljonit eurot), mil oli ka vaadeldava perioodi 

kõige väiksem faktooringukäive (7,81 miljonit eurot). Suurima jäägiga oli 2013. aasta – 

                                                 
10 Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) järgi hõlmab jagu A taimsete ja loomsete 

loodusvarade kasutamist. Siia kuulub põllukultuuride kasvatus, loomakasvatus ja -aretus, metsasaaduste ning 

muude taimsete ja loomsete saaduste varumine talumajapidamises või looduskeskkonnas. (Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 2016) 
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20,94 miljonit eurot (käive oli samal aastal 71,11 miljonit eurot). Suur faktooringujäägi 

vähenemine oli 2015. aastal, mil faktooringujäägi suurus oli ainult 3,3 miljonit eurot. 

Sama perioodi faktooringukäivet illustreerib joonis 7. 

 

Joonis 7. Autori koostatud. Majandussektorile A väljastatud faktooring – faktooringukäive 

aastatel 1999-2015, miljon eurot (Eesti Pank 2016) 

 

Nagu jooniselt näha, on faktooringukäibe trend pikal perioodil kasvav. Kahjuks pole 

piisavalt andmeid, et teada, millest faktooringukäibe kasv on tingitud – kas müügikäibe 

suurenemisest juba faktooringuteenust kasutavates ettevõtetes, või on lisandunud uusi 

kasutajaid. Võib vaid oletada, et see on kahe eelneva kombinatsioon. 

Suurim käive on olnud 2005. aastal 95,04 miljonit eurot. Sellele ligilähedale on 92,55 

miljoni euroga jõutud ka 2011. aastal. Kõige madalam oli käive aga 1999. aastal – vaid 

7,81 miljonit eurot. Suurem käibelangus on näha 2010. aastal, mis võib olla seletatav 

majanduskriisi ning selle mõjutustega. Kuigi pikema perioodi lõikes on trend kasvav, siis 

2015. aastal oli faktooringukäive võrreldes eelnenud aastatega väga väike (32,22 miljonit 

eurot). Vaadeldes käivet lühemal perioodil kuude lõikes lähemalt, ning lisades sinna ka 

viimased andmed 2016. aasta esimesest poolest (Joonis 8), on trend kahanev, kuid 2016. 
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aasta algusest on märgata taas käibe mõningast kasvu. Joonisel 8 on selgelt näha 

faktooringukäibe sesoonsus, mis peegeldab sesoonset tegevust sektoris. 

 

Joonis 8. Autori koostatud. Majandussektorile A väljastatud faktooring – kuu 

faktooringukäive perioodil 01.2014-03.2016, miljon eurot (Eesti Pank 2016) 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eestis tervikuna on faktooringumahud olnud kuni 2015. aastani 

kasvava trendiga. 

Milline on faktooringu kasutamise roll põllumajandusettevõtete jaoks ning miks on seda 

järjest enam kasutama hakatud, analüüsitakse järgnevas peatükis, läbiviidud küsitluse ning 

intervjuude abil. 

 

2.4.2. Küsitlus 

 

Küsitluse läbiviimise metoodikat on eelnevalt kirjeldatud punktis 2.1. Küsitluse vastustest 

on ülevaatlik kokkuvõte toodud tabelis 4 (Lisa 6). 
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Valimi 109-st põllumajandusega tegelevast ettevõttest oli küsitlusele vastanuid vaid 23 

(21%). Esinduslikuma tulemi saamiseks oleks pidanud valimisse kaasatud ettevõtete arvu 

oluliselt suurendama, samuti oleks suurema tagastusprotsendi andnud küsitluse läbiviimine 

telefoni teel või küsitletavate juures kohal käies.  

Kuigi tagastusprotsent on liiga väike, et selle statistika põhjal mingeid põhjendatud üldistusi 

või järeldusi teha, on siiski võimalik näha mingeid ühiseid jooni ning huvitavaid aspekte. 

43,5% vastanutest olid loomakasvatuse, 26,1% taimekasvatuse, 13% põllumajanduse 

tugiteenuste ning 17,4% muu põllumajandusliku tegevusega seotud ettevõtete esindajad. 

Enamus vastanutest olid kuni 9 töötajaga mikroettevõtted (60,9%), 50-249 töötajaga 

ettevõtteid oli 26,1%, ning 10-49 töötajaga väikeettevõtete esindajad moodustasid 13%. 250-

ne ja enama töötajaga ettevõtteid vastanute seas ei olnud. 

Kõige sagedamini esinenud vastused küsimusele, miks ettevõtte rahastamisel ei kasutata 

finantstooteid, olid piisavate rahaliste vahendite olemasolu, raamatupidamisliku kajastamise 

keerukus ning usaldamatus finantsasutuste suhtes. Enamus nii vastanuist ei olnud ka 

huvitatud saama infot ettevõtte rahastamise võimalustest ning tingimustest erinevate 

finantstoodete abil. 

Vastanutest 16 juhul (69,6%) oldi oma ettevõtte rahastamiseks kasutatud finantsasutuste 

poolt pakutavaid tooteid. 

Ettevõtete puhul, kus finantstooteid kasutatakse, oldi neljal juhul huvitatud saama rohkem 

infot erinevate rahastamise võimaluste ning pakutavate toodete kohta. Sellest võib järeldada, 

et teatav huvi ikkagi põllumajandusettevõtetel on, ja võib-olla tasuks finantseerimisasutustel 

oma tooteid rohkem ka selle tegevusala ettevõtjatele tutvustada.  

Kasutatavate finantstoodetena märgiti võrdselt kümnel juhul arvelduskrediiti, kindlustust 

ning lühiajalist laenu. Ka faktooringu kasutajaid oli 10. Märksa vähem oli vastanute seas 

käibekapitalilaenu ning kaubakrediidi kasutajaid. Vastanutest ükski ei olnud kasutanud 

akreditiivi ega ostja panga garantiid.  

Faktooringu kasutajatest enamus (6 tk) kuulus 50-249 töötajaga ettevõtte suurusgruppi ning 

esindatud olid kõikide põllumajanduse tegevusalade praktiseerijad. 
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Nagu töö teoreetilises osas kirjeldatud, siis on müüjal Eestis üldjuhul 100% 

regressikohustus. Küsitlusest selgus, et regressiga faktooringut kasutatakse neljas ettevõttes 

ning regressita kolmes ettevõttes. Kolmel juhul ei osatud öelda, millise riskijaotusega 

faktooringut kasutatakse. 

Kõige korduvamad olulisemad põhjused faktooringu kasutamisega alustamiseks olid nõuete 

vähendamine ja raha osakaalu suurendamine ettevõtte käibevaras (6 tk). Teise olulise 

põhjusena toodi välja raharingluse kiirendamine (5 juhul). Vähemana märgiti ettevõtetele 

pikema maksetähtaja pakkumise võimaldamist, mis oli oluline kolme ettevõtte jaoks. 

Viiel juhul hinnati seatud ootusi suuremal määral täidetuks ning kolmel juhul täiel määral 

täidetuks. Vaid üks vastanutest leidis, et ootused on vähesel määral täidetud. Ükski 

vastanutest ei leidnud, et faktooringu kasutamine ei ole üldse seatud eesmärke täitnud. 

Hinnates faktooringu rolli ettevõtte finantseerimises oldi neljal juhul arvamusel, et see on 

väga oluline (40% vastanud faktooringu kasutajatest). Kolmel juhul hinnati seda pigem 

oluliseks, kahel juhul pigem ebaoluliseks. Ükski faktooringut kasutav ettevõte ei hinnanud 

selle olulisust ettevõtte finantseerimises väga ebaoluliseks. Samas, tuleb tõdeda, et kui 

selliseid vastuseid oleks, siis tõenäoliselt ei oleks need vastajad nimetatud küsimuseni 

jõudnud, kuna nad sel juhul ei kasutaks faktooringut. 

70% faktooringu kasutajatest soovitaksid seda ka teistel põllumajandusettevõtetel kasutada. 

Ülejäänud vastanutest ei oma selles osas kindlat seisukohta. 

Vaid üks küsitlusele vastanutest edastas oma kontaktandmed ning oli valmis sel teemal ka 

lähemalt vestlema. Kontakti loomisel aga selgus, et vastaja on küll maksnud faktorile 

ostuarveid, kuid ise oma müügiarveid ei faktoori. Sellest võib järeldada, et küsitlus ei olnud 

kõige paremini koostatud ning täpsustama oleks pidanud, mida nimelt küsitleja faktooringu 

kui teenuse kasutamise all mõelnud on. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et väga väikese vastanute arvu tõttu ei ole piisavalt ainest, et teha 

küsitluse tulemuste alusel põhjendatud üldistusi. Küll aga saab välja tuua mõned olulisemad 

tähelepanekud: 

1) faktooringu kasutamine ei olene ettevõtte suurusgrupist ega tegevusalast, vaid 

vajadusest ning eesmärgist; 

2) faktooringu kasutajad peavad selle rolli ettevõtte finantseerimises oluliseks; 
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3) faktooringu peamine olulisus seisneb raharingluse kiirendamises ning nõuete 

vähendamises ja raha osakaalu suurendamises ettevõtte käibevaras; 

4) faktooringu kasutajad soovitaksid seda ka teistele põllumajandusettevõtetele; 

5) põllumajandusettevõtete esindajad oleksid huvitatud saama rohkem infot erinevate 

rahastamise võimaluste ning pakutavate toodete kohta. 

 

2.4.3. Intervjuud 

 

Intervjuude läbiviimise metoodikat on eelnevalt kirjeldatud alapeatükis 2.1. Kokku oli 

intervjueeritavaid neli, kellest kahe puhul oli tegemist faktooringut kasutava ettevõtte 

esindajaga ning kahe puhul faktooringut mittekasutava ettevõtte esindajaga. Intervjuud viidi 

läbi endise Swedbanki põllumajandussektori juhi, praeguse Eesti teravilja- ja 

rapsikasvatajate Põllumeeste ühistu KEVILI (edaspidi Kevili) juhatuse esimehe Meelis 

Annusega; Eesti ühe suurema põllumajandustootmisega tegeleva ettevõtte, OÜ Estonia 

juhatuse esimehe Ain Aasaga; OÜ Linnu Talu, mille toodetud kanamunad on müügil pea 

kõikides Eesti suuremates kaubanduskettides, ärijuhi Jarno Hermetiga ning taime- ja 

loomakasvatusega tegeleva AS Ferax Haiba tegevjuhi Kuldar Pajuga. 

Meelis Annus, Põllumeeste ühistu KEVILI 

Üldinfo: Kevili on Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu. Kevili liikmeteks on 140 

teravilja- ja rapsikasvatajat. Liikmete kasutuses on 80 000 ha Eestis haritavast maast, 

keskmiselt on ühel liikmel 580 ha haritavat maad. Kevilile kuulub suurim põllumeeste endi 

poolt rajatud viljaterminal, mis mahutab 50 000 tonni teravilja. Tegeletakse põllumeeste 

teravilja ja rapsi müügiga, tootmissisenditega (seemned, väetised, taimekaitsevahendid) 

varustamisega, vilja kogumise ning hoiustamisega, konsultatsioonide ning koolitustega. 

(Kevili 2016) Kasutatakse faktooringut. Intervjuu viidi läbi 17.05.2016.a. ning salvestati 

diktofoniga. Intervjueeritav: Meelis Annus, juhatuse esimees.  

1) Mis oli ajendiks ja peamiseks otsustusteguriks faktooringuteenuse kasutamisega 

alustamiseks? 
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„Kõik traderid11 kasutavad faktooringut enamjaolt, kes Eestis teravilja ja tarvikutega 

põllumajanduses toimetavad. Võetakse ise pangast limiit ja selle kulu on võimalik panna 

hinna sisse või küsida otse. Meie teeme oma liikmetele edasi kuluarve reaalselt kasutatud 

raha pealt. Miks faktooringut vaja on – kui mahud lähevad hästi suureks, tagatisväärtust või 

vara niipalju ei ole, siis ongi vaja sellist toodet, mis on raha dokumendi vastu.“ 

„Arvelduskrediit on meil ka, kuid arvelduskriidiga tuleb lagi ette, et ühtepidi pole tagatist 

panna nii palju ja kui kaasata krediidi garanteerimise asutus MES12, siis nende kulu on kuskil 

4% aastas. Tegelikult see on meeletu kulu juurde. Nii, et faktooring on ainuke toode. Pank 

tahab ka ise kontrollida, kui ta suures mahus raha annab ilma tagatiseta. Ainukene toode ka 

nende puhul on faktooring, kus nad näevad iga dokumenti, mille eest nad raha kannavad. 

Kui võtaks arvelduskrediidi, siis võid ise osta ükskõik mida. Ostuarvete faktooring on 

teistpidi ka pangale mugav kontrollida, kuhu raha läheb.“ 

2) Millise riskijaotusega faktooringut kasutate? 

„Meil on regressiga. Meil on tegelikult kaks faktooringutoodet kasutusel: üks, millega me 

jagame tarvikud põllumehele ja teine, millega me ostame saagi põllumehe käest. Olen aru 

saanud, et väga paljud sellist toodet vist ei tea ja ei oskagi küsida. Seda on piimatootjad 

kasutanud juba aastaid, müünud nii oma piima kobinaatidele. Tulles Kevilisse ja teades 

eelnevalt piimatootjate tausta, küsisin seda ka teravilja peale. Eelmine aasta tegime ära, 

toimis väga hästi, ja sel aastal läheme veel suuremate mahtudega.“ 

3) Kas seoses faktooringu kasutamisega pakute oma klientidele ka pikemat 

maksetähtaega? 

„Jaa, muidugi. Kuna ta on lühiajaline toode, siis on võimalik kuni 360 päeva pakkuda 

maksetähtaega. Terve aasta võid finantseerida ära, osta tarvikud välja, anda põllumehele ja 

tema maksab siis, kui saab saagi eest raha.“ 

4) Kuidas hindate faktooringu, kui finantsteenuse, kulusid? 

„Kunagi oli ta 1% kogu arvest faktooringukuludeks. Täna on intressimäärad hästi madalad 

- võib-olla kuskil 0,7 või väiksem, aga faktooring on kallim toode kui laen. Kallim hind aga 

                                                 
11 Kaupmees, kaupleja (Eesti Keele Instituut IES s. v. trader)  
12 Maaelu Edendamise Sihtasutus 
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tulebki selle arvelt, et ei ole vaja tagatist. Sul lihtsalt ei olegi võimalik teist toodet kasutada. 

Kevilis on ka see periood olnud, kus ei ole faktooringut majas olnud. On liige andnud oma 

rapsi Kevilile, Kevili maha müünud ja siis alles maksnud raha. Tarvikute faktooring oli 

varem juba olemas. Sa ei ole konkurentsis, kui teised (autor: ühistud, kokkuostjad) pakuvad 

sulle kohe raha ja ühistu pakub alles siis, kui saad reaalse müügi tehtud. Siis on selge, et 

enamus vilja läheb sinna, kust sa kohe raha saad.“ 

5) Kui oluliseks hindate faktooringu rolli Teie ettevõtte finantseerimises? 

„Faktooring on, ma arvan, üsna oluline põllumajanduse mõistes.“ 

6) Kas soovitaksite ka teistel põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel faktooringut 

kasutada? Miks?(NB! Autor küsis siinkohal intervjueeritavalt   finantseerimistoodete 

kohta üldiselt) 

„Selge on see, et rahavood tuleb kokku panna, kuidas keegi oskab. Soovitan kasutada õigeid 

tooteid. Mina soovitan ikkagi rohkem võtta pangast raha, mis on alati odavam. Vahendajad 

võtavad ka selle raha pangast ja laenavad edasi, kuid panevad oma kompenseerimismarginali 

vahele. Igal juhul on pangast võtmine odavam. Oluline on pidada loogikast kinni, s.t. kui on 

käiberaha, siis on ikkagi aastane raha, mis tuleb sama hooaja saagist ka tagasi maksta.“ 

Annus andis hinnangu ka punktis 2.3 kirjeldatud faktooringukäibe suure languse kohta 

majanduskriisi ajal: „ Seal olid väga selged põhjused. Esiteks finantseeriti läbi faktooringu 

masinatemüüjate ladusid. Kui kukkus majandus kokku, siis müügikäibed vähenesid ja hakati 

käibevahendeid tekitama sellega, et (võib-olla mitte küll paljud, aga mõned) müüsid selle 

masina liisingusse, et saada veel lisaraha. Oli selline pettus, ootusel, et turg läheb paika, 

müüakse oma masin maha ja saadakse oma võlad tasa, kuid tegelikult tehti sellega 

topeltfinantseerimist. Seetõttu lõpetasid enamus liisinguid faktooringu pakkumise 

laofinantseeringuna ära. Laofinantseeringuna võeti ka teravilja, naftatooteid. 

Laofinantseering, mis oli hästi suur osa, kadus ära ning sealt tulid hästi suured kukkumised. 

Selge on see, et finantskriisiga kadusid ära ka turud, ettevõtete käibed kukkusid 40 – 50%. 

Kui müüsid oma toodangu läbi faktooringu, siis järgmisel hetkel oligi 50%  raha vähem vaja. 

Nii, et kaks põhjust -  ühe toote kinnipanek ja väiksem nõudlus.“  
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Ain Aasa, Estonia OÜ 

Üldinfo: OÜ Estonia on ettevõtete grupp, mille koosseisu kuuluvad OÜ Kabala Agro, OÜ 

Sõrandu Farm ja OÜ Oisu Biogaas. Kõikide nende ettevõtete enamusosaluse omanikuks on 

OÜ Estonia. Kõik ettevõtted kokku kasutavad põllumajanduslikku maad ligi 10000 hektarit, 

millest ligi 6000 hektarit on ettevõtete omandis ja 4000 hektarit on rendimaa. Estonia 

ettevõtete grupp kasvatab teravilja ja rapsi ligi 5000 hektaril, ülejäänud on rohumaid. 

Peamiseks tootmissuunaks on siiski piimatootmine. Ettevõtete farmides elab 2200 lehma ja 

sama palju on noorloomi. Peamisteks müügiartikliteks on piim, mida müüakse ligi 19000 

tonni aastas, teravilja ja rapsi müüakse aastas umbes 9000 tonni. (Estonia OÜ 2016) 

Faktooringut kasutatakse. Intervjuu viidi läbi 18.05.2016.a. ning salvestati diktofoniga. 

Intervjueeritav: Ain Aasa, juhatuse esimees.  

1) Mis oli ajendiks ja peamiseks otsustusteguriks faktooringuteenuse kasutamisega 

alustamiseks? 

„Selleks, et kauba müümisel hakkaks raha liikuma kohe. Raha liikumine kiireneb, nii meile, 

kui ka siis, kui me midagi ostame. Me kasutame mõlemapoolset faktooringut. Siis liigub 

raha ka ostes meie tarnijale kiiresti ära. Vilja oleme müünud faktooringuga, ja sel juhul on 

üldiselt ostja soov olnud, et faktooringusse panna. Siis ei pea ostja vilja eest kohe tasuma. 

Selliste ühekordsete partneritega me ei tee seda tavaliselt.“ 

2) Millise riskijaotusega faktooringut kasutate? 

„Regressita. Kunagi ammu me oleme regressiga ka kasutanud - meil on sellest väga halb 

kogemus ja me ei kasuta regressiga.“ 

3) Kas seoses faktooringu kasutamisega pakute oma klientidele ka pikemat 

maksetähtaega? 

„Me ei müü selliselt, see selles suhtes meid nii ei puuduta. Kui me ostame faktooringuga, 

siis me ise saame pikemat tähtaega.“ 

4) Kuidas hindate faktooringu, kui finantsteenuse, kulusid? 

(vastus puudub) 
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5) Kas saadav kasu on Teie hinnangul õigustanud tehtud kulutusi? 

„Ma arvan, et on.“ 

6) Kas ja kuidas on faktooringu kasutamine Teie ettevõtte rahanduslikku olukorda 

parandanud? 

„Ta aitab rahavoogu paremini planeerida ja kontrollida.“ 

7) Kas soovitaksite ka teistel põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel faktooringut 

kasutada? Miks? 

„Kindlate äripartneritega küll. Kui äripartnerit ei tunne, siis ei soovita.“ 

Toode, mida nii Annus kui Aasa lisaks tavapärasele faktooringule intervjuudes mainivad, on 

nn tagurpidine või pöördfaktooring (Reverse Factoring), mida kirjeldati alapeatükis 1.2.2. 

Jarno Hermet, Linnu Talu OÜ  

Üldinfo: Linnu Talu on Lõuna-Eestis Valgamaal kanamunade tootjana tegutsenud alates 

1993 aastast. Ettevõttes on keskmiselt 40 000 munejat kana.  Toodetakse nii pruune kui 

valgeid kanamune. Müüakse ka sügavkülmutatud supikana ja Hy-Line tõugu eluskanu. 

Uudse tootena ja Eestis ainukesena toodetakse loodusliku seleeniga rikastatud kanamune. 

95% toodangust müüakse kodumaal, ülejäänud väga väike osa läheb Euroopa Liitu. (Linnu 

Talu 2016) 

1) Miks Te ei kasuta faktooringuteenust? 

„Pole vajadust. Vahendeid on piisavalt ja saame hakkama.“ 

2) Kas kasutate jooksva tegevuse rahastamiseks teisi finantstooteid? Kui jah, siis 

milliseid? 

„Jah, kasutame arvelduskrediiti, mis vajadusel abiks on.“ 

3) Kas oleksite huvitatud saama rohkem infot faktooringuteenuse võimaluste ja 

tingimuste osas? 

„Ei ole.“ 
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Kuldar Paju, Ferax Haiba AS 

Üldinfo: Ferax Haiba AS tegeleb taime- ja loomakasvatusega. Maad on ca 1100 ha, 

lüpsikarjas 267 lehma, kellele lisanduvate kinniste ja nuumloomadega peetakse kokku 500 

looma. 260 ha on teravili, mis suures osas kasutatakse oma tarbeks lehmade söötmisel, 

ülejäänud on rohumaa silo varumiseks. Töölisi on ettevõttes 16. (Intervjueeritava ütlused). 

Faktooringut ei kasutata. Intervjuu viidi läbi 20.05.2016, kirjalikult. Intervjueeritav: Kuldar 

Paju, tegevjuht.  

1) Miks Te ei kasuta faktooringuteenust? 

„Me ei kasuta faktooringut, sest pole otsest vajadust. Saame muude variantidega hakkama. 

Muidugi kasutame liisingut, mille abil on soetatud uusim traktor, teleskooplaadur ja 

mullaharimistööriist. Samuti pikaajaline laen on võetud 2005. aastal kui uut lauta ehitama 

hakati.“ 

2) Kas kasutate jooksva tegevuse rahastamiseks teisi finantstooteid? Kui jah, siis 

milliseid? 

„No kui võimalik, siis lepitakse kokku, et suured arved saab tasuda aasta lõpus kui toetused 

tulevad. Aga piima müüme ühistu kaudu, niiet see raha laekub ka täitsa kenasti. Eks rahaga 

on ikka nii, et seda on alati vähe või pole üldse.“ 

3) Kas oleksite huvitatud saama rohkem infot faktooringuteenuse võimaluste ja 

tingimuste osas? 

„Lisainfot finantstoodete kohta pole vaja, sest ettevõtte nõukogu esimees on tugev 

rahandusspetsialist, kes teab ja tunneb seda valdkonda.“ 

Intervjuude põhjal olulisemad tähelepanekud: 

1. Põllumajandustoodangu kokkuostjad ei ole konkurentsis, kui neil ei ole võimalik 

tootjatele-kauba müüjatele koheselt raha välja maksta. Faktooringul on seetõttu 

oluline roll kokkuostjate jaoks. 

2. Piisavate rahaliste vahendite puudumisel on raharingluse kiirendamiseks soovitatav 

kasutada faktooringut nii ostul kui müügil. See tagab ettevõttele ühtpidi pika 

maksetähtaja ostul ning teisipidi kiire rahalaekumise müügil. 



 

41 

 

3. Finantseerimisasutuste tooteportfellis pole teist sarnast toodet, mis tagaks raha 

dokumendi vastu muid tagatisi nõudmata. 

4. Faktooring on kallim, kui laen. See on põhjendatav tagatise nõude puudumisega. 

5. Eesti põllumajandusettevõtetes kasutatakse nii regressiga kui regressita faktooringut. 

6. Faktooring aitab rahavoogu paremini planeerida ja kontrollida. 

7. Faktooringut soovitatakse kasutada vaid kindlate äripartnerite puhul.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et faktooringu kasutamise või mittekasutamise otsus tuleneb iga 

ettevõtte eripärast ja sellest tulenevatest vajadustest. Kui ühe ettevõtte jaoks on see 

konkurentsis püsimiseks ainus võimalus, siis teise puhul on selline teenus ebavajalik. 

Oluline on meeles pidada, et faktooringu, nagu ka iga teise finantsteenuse puhul, on vaja 

eelnevalt hoolikalt läbi mõelda, milleks seda vaja on ning millised on kaasnevad kulud ja 

riskid. Kui ettevõttes töötab tugev rahandusspetsialist, kes jälgib ja juhib rahavoogusid, 

tunneb teisi finantstooteid ning oskab kalkuleerida nende kulusid, siis ettevõttel puudub 

vajadus kasutada kallimat faktooringuteenust. 

 

2.5. Uurimistöö tulemused, järeldused ja ettepanekud 

 

Uurimistöö tulemusena selgus, et: 

1) keskmine maksehilinemine Eestis on vaid 6,0 päeva. Põllumajandusettevõtetes on 

see aga oluliselt pikem, ulatudes keskmiselt lausa 120 päevani. 

2) Eesti põllumajandusettevõtetes enim kasutatud finantstooted ettevõtte pidevaks 

rahastuseks on arvelduskrediit, lühiajaline laen ning faktooring. Liisingut käesolevas 

töös ei kajastatud; 

3) nii Eestis tervikuna kui ka põllumajandusettevõtetes on faktooringu kasutamise trend 

kasvav; 

4) valdava osa Eesti faktooringuportfellist moodustab siseturu faktooring; 

5) faktooringu kasutamine ei olene ettevõtte suurusgrupist ega tegevusalast, vaid 

vajadusest ning eesmärgist; 

6) piisavate rahaliste vahendite olemasolul faktooringuteenust ei kasutata; 
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7) erinevate finantstoodete valikul on faktooringu eripäraks asjaolu, et 

finantseerimisasutuste tooteportfellis pole teist sarnast toodet, mis tagaks raha 

dokumendi vastu muid tagatisi nõudmata; 

8) kuigi kirjanduse põhjal on Eestis müüjal üldjuhul 100% regressikohustus, siis Eesti 

põllumajandusettevõtetes kasutatakse nii regressiga kui regressita faktooringut; 

9)  Eesti põllumajandusettevõtete esindajad peavad selle rolli ettevõtte finantseerimises 

oluliseks, kusjuures peamine olulisus seisneb raharingluse kiirendamises ning nõuete 

vähendamises ja raha osakaalu suurendamises ettevõtte käibevaras. Faktooring aitab 

ka rahavoogu paremini planeerida ja kontrollida. 

10)  põllumajandustoodangu kokkuostjad ei ole konkurentsis, kui neil ei ole võimalik 

tootjatele koheselt raha välja maksta. Faktooringul on seetõttu oluline roll ka 

kokkuostjate jaoks; 

11)  faktooringu kasutajad soovitaksid seda ka teistele põllumajandusettevõtetele, kuid 

vaid kindlate äripartnerite puhul; 

12)  teatud osa põllumajandusettevõtete esindajatest oleksid huvitatud saama rohkem 

infot erinevate rahastamise võimaluste ning pakutavate toodete kohta. Seega võiksid 

finantseerimisasutused rohkem teadmisi oma toodetest ning pakutavatest 

võimalustest ka põllumajandussektorisse suunata. Arvestades põllumajandustootjate 

eripära (tootmise hooajalisus, kulude ebaühtlane jaotus aasta vältel jm), võiksid 

krediidi pakkujad laiendada ka tootevalikut erinevate sektorite vajadustest lähtuvalt. 

13)  kuigi faktooringuga kaasnevad arvestatavad kulud, siis neid hinnatakse raha kiire 

laekumise tõttu õigustatuks. See kinnitab ka töös viidatud kirjandusallikal põhinevat 

väidet, et eelfinantseerimine on sageli olulisem, kui hind, sest raha on hädavajalik 

ellujäämiseks vajalike sisendite soetamiseks või hooajalise tööjõu palkamiseks. 

Uuringu põhjal võib kokkuvõtlikult järeldada, et igapäevase majandustegevuse 

rahastamiseks piisavate vahendite puudumisel on faktooringul põllumajandusettevõtete 

finantseerimises oluline roll.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida faktooringut ning selle arengutrende 

Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimises. 

Eesmärgi püstitamiseks anti ülevaade ettevõtte rahastamise võimalustest, defineeriti 

faktooringu mõiste ning selgitati selle olemust. Kirjeldati põllumajandusettevõtete 

rahanduslikku olukorda, anti ülevaade faktooringu kasutamisest Eestis ning viidi läbi 

küsitlus ja intervjuud põllumajandusettevõtetes. Kogutud andmete põhjal analüüsiti 

faktooringu rolli Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimises. 

Töö tulemusena selgus, et ettevõtete jooksva tegevuse rahastamiseks pakutakse Eestis 

mitmeid erinevaid finantstooteid. Nende valikul on oluliseks teguriks kasutamise eesmärk, 

tingimused ning kaasnevad kulud. Enamik turul olevaid finantstooteid nõuavad täiendavaid 

tagatisi, mida väike – ning keskmise suurusega ettevõtetel ei pruugi olla. Seetõttu oleks 

paljudele ettevõtetele pideva finantseeringu tagamiseks sobilik faktooring, mille puhul on 

tagatiseks vaid müügiarved. Kuigi faktooring osutus teiste finantstoodetega kõrvutades 

võrdlemisi kulukaks,  siis selgus, et põllumajandustootjate jaoks on eelfinantseerimine sageli 

olulisem kui hind. Raha on hädavajalik ellujäämiseks vajalike sisendite soetamiseks või 

hooajalise tööjõu palkamiseks. Lisatagatise võimaluse puudumisel osutubki faktooring 

tihtipeale ainsaks võimaluseks, sest teist sarnast toodet, mis garanteeriks kohese raha 

müügiarve vastu, ei ole.  

Uurimistöö käigus selgus, et mitmed põllumajandusettevõtted on rahapuuduse tõttu olnud 

sunnitud vähendama oma töötajate arvu, loobuma tavapäraste söötade ostmisest ning 

kohustuste täitmiseks müünud erakorraliselt maad, põhikarja loomi või muid 

tootmisvahendeid. Maksekäitumise andmete põhjal leiti, et põllumajandusettevõtetes on 

maksehilinemine päevades märksa pikem kui Eestis keskmiselt. Positiivseks asjaoluks 

osutus siiski tähtaegselt laekumata ning tasumata arvete kahanev trend põllumajanduses. 

Selgus, et võlgu tarnijatele ja ostjatelt laekumata arveid peetakse Eesti ettevõtetes 
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olulisemateks finantsnäitajateks krediidiotsuse tegemisel. Uuringust ilmnes keerulises 

majanduskliimas tegutsevate põllumajandusettevõtete suurenenud huvi laenutoodete vastu. 

Töö tulemusena selgus, et igapäevase majandustegevuse rahastamiseks piisavate vahendite 

puudumisel on faktooringul põllumajandusettevõtete finantseerimises oluline roll. 

Põllumajanduses oli nii faktooringujäägi kui –käibe trend Eesti Panga andmetel pikal 

perioodil kasvav, kuid jääk on langev alates 2014. aastast ning käive vähenes juba alates 

2012. aastast. Kogu Eestis on faktooringul kasvutrend.  

Põllumajandusettevõtetes peetakse faktooringu olulisemaks väärtuseks kiirenevat 

raharinglust, nõuete vähenemist ning raha osakaalu suurenemist ettevõtte käibevaras. Mõne 

ettevõtte puhul seisneb kasu ka rahavoogude parema planeerimise ja kontrollimise ning 

klientidele pikema maksetähtaja võimaldamises.  

Faktooringu kasutamist ei peeta vajalikuks ettevõtetes, mil on piisavalt rahalisi vahendeid 

oma igapäevase tegevuse kindlustamiseks. Küll aga etendab faktooring olulist rolli 

kokkuostjate jaoks. Põllumajandustoodangu kokkuostja ei ole konkurentsis kui tal puudub 

võimalus tootjale koheselt raha maksta. 

Küsitluste tulemusena avaldus teatav põllumajandusettevõtete-poolne huvi 

majandustegevuse rahastuse võimaluste osas  - soovitakse saada rohkem infot erinevate 

finantstoodete kohta. Seetõttu soovitab töö autor finantseerimisasutustel suunata rohkem 

teadmisi enda toodetest ning võimalustest ka põllumajandussektorisse. Teadlikkuse 

tõstmisel saaks rakendada ka käesoleva uurimistöö tulemusi, mis annaksid lisaväärtust teiste 

sarnaste ettevõtete kogemuse läbi faktooringuteenuse kasutamisel. 

Selles valdkonnas edasiste tendentside uurimiseks võiks Eesti Pank lisada oma avalikku 

finantsstatistika andmebaasi ka andmed faktooringuportfelli ning –käibe kohta  tegevusalade 

lõikes. 

Käsitletud teema jätkuna võiks uurida uute finantsinstrumentide edendamise võimalusi 

spetsialiseerituna põllumajandusele, eesmärgiga toetada sektori jätkusuutlikku tegevust ning 

arengut. 

. 
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FACTORING IN FINANCING ESTONIAN AGRICULTURAL 

COMPANIES 

 

Summary 

 

Agricultural organizations are operating in very difficult conditions. Seasonal production, 

dependance on climate, global influences, low purchase prices etc. makes it difficult to 

manage their business sustainably and profitably.  

The situation has even worsened with the sanctions imposed by Russia and the disappearance 

of milk quotas. These factors led to market surplus of milk production, which has in turn led 

to lower prises and forced less effective producers to leave the market. Pork production is 

affected by the African swine fever, which required many producers to face a choice of 

terminating their business or continuing with non-profitable production. While the grain 

farmers are in a better situation they also have to deal with risks coming from the production 

seasonality  and the unequal distribution of expenses throughout the year.  

The Central Union of Estonian Farmers conducted a survey in 2014-2015, which showed a 

number of farms forced to reduce their workforce, not being able to buy their traditional 

feeds, having to sell the land, herd, or other means of production. The same study also shows 

that the need for loan products in agricultural organizations is increasing. 

In a difficult economic climate, companies must find ways to operate in a sustainable 

funding. Factoring is one of such options. 

This bachelor’s thesis is based on author’s intrest in what role factoring has in Estonian 

agricultural organizations financing – how much it’s being used, what are the benefits and 

trends of usage. 

In order to meet the set objectives, the author raised the following research tasks: 

1) to give an overview of  different options in financing a company; 
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2) to define the concept of factoring and explain it’s nature; 

3) to describe the financial situation of Estonian agricultural organizations; 

4) to provide an overview of factoring usage in Estonia; 

5) to carry out surveys and interviews in agricultural organizations in order to collect 

necessary data; 

6) to quantitatively and qualitatively analyze the role of factoring in Estonian 

agricultural organizations, based on the statistics from the Bank of Estonia and the 

collected data from the survey and interviews; 

7) to make conclusions, summary and proposals based on obtained results. 

The study uses a variety of literary sources, the product information from commercial banks, 

the statistics collected by the Bank of Estonia, the credit reports from payment registers, the 

surveys conducted by the Central Union of Estonian Farmers, and the data received as a 

result of author’s survey and interviews. 

The analyses on above-mentioned sources of information revealed that payments delay in 

days is far higher for agricultural organizations than the average in Estonia. However, it’s 

positive that it’s trend is declining in agriculture. As the debts to suppliers and trade 

receivables are considered  to be the most important factors in making a credit decision, the 

difficult situation has led to higher interest in loans. 

Financial institutions offer a variety of financial products. Most of the products on the market 

require additional financial guarantees (collateral) that small - and medium-sized enterprises 

may not have. It is therefore suitable for many enterprises to ensure sustained financing with 

factoring, which is secured by bills of sale. 

Factoring is also an important competition edge for large buyers and traders of agricultural 

production. If one is unable to pay out the money to the producer right away, they will turn 

to someone who can. 

Factoring is a relatively expensive service. For farmers, the pre-financing, however, is often 

more important than the price, because money is indispensable for company’s survival or 

labor required for harvest. 

If there is no possibility of additional collateral, then factoring is often the only option, since 

there are no other products that guarantee immediate cash against sales invoices.  
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The higher cost of factoring is justified by the lack of additional collateral requirement. 

Factoring has an important role in financing agricultural organizations. It’s development 

trends show growth in agricultural sector, as well as in Estonia in general. 

The significant value to farmers is the increased pace of money circulation, decrease in 

accounts receivables which lead to money raise in company's assets. It also helps the 

company to better plan and monitor the cash flow. For some companies the benefit from 

factoring lies in enabling customers a longer payment period. For foregoing reasons, many 

companies who took part in the survey recommend to use factoring in other agricultural 

organizations as well. 

Thus, in the absence of sufficient resources to fund the daily operations, factoring plays an 

important role. It is important to remember, however, that the factoring, as well as any other 

financial service, must be carefully thought through, to understand why it is needed and what 

are the costs and risks involved.  

Some agricultural enterprises would like to have more information about the various 

financial products and services in order to know what options they have for funding. The 

awareness should be risen by the financial institutions.  
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Lisa 1 EPK kriisiküsitlus 2014.-2015. a. 

Vastused seisuga 19.11.2014 

VASTUSED SEISUGA 
19.11.2014 

 
KÜSIMUSED: 

kaalun juba praegu 
tootmise lõpetamist 

praegune kriis 
pole minu jaoks 

probleem 
võimalik jätkata kuni aasta  

Võimalik jätkata kuni 
märtsini (kevadtöödeks 

sisendite ostmiseni)  
vastuseta KOKKU 

ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku 

Vastajate 
ettevõtetes/taludes töötab 
.... töötajat. (kokku) 

89 6 133 231 8 467 

Vastajate ettevõtted/talud 
harivad  maad.... hektaril. 
(kokku) 

3837 505 6103 11566 1510 23 521 

Vastajal on ….... Veist 
(kokku) 

2404 75 3934 6355 46 12 814 

Vastajal on ….....siga 
(kokku) 

1 0 4 4400 0 4 405 

Vastajal on muid loomi 
...............lü (kokku) 

0 0 370 0 0 370 

Kas teil on tähtaegselt 
laekumata arveid?, tk 

1 5 6 3 0 3 10 8 18 11 9 20 1 4 5 26 26 41 

Tähtaegselt laekumata 
arvete arv, tk 

0 39 39 0 0 0 0 40 40 0 32 32 0 87 87 0 198 198 

Tähtaegselt laekumata 
arvete kogusumma, €   

  50 582 50 582 0 0 0 0 
1 503 

058 
1 503 

058 
0 269 791 269 791 0 

477 
112 

477 
112 

0 
2 300 

543 
2 300 

543 

Suuremad tähtaja 
ületamised päevades, 

keskmine päevade arv 
0 56 56 0 0 0 0 100 100 0 71 71 0 143 143 0 90 90 

Kas teil on tähtaegselt 
tasumata arveid? 

1 5 6 3 0 3 6 12 18 7 13 20 2 3 5 19 33 52 

 Tähtaegselt tasumata 
arvete arv, tk 

0 286 286 0 0 0 0 367 367 0 717 717 0 281 281 0 1 651 1 651 

Tähtaegselt tasumata 
arvete kogusumma, € 

0 253 366 253 366 0 0 0 0 494 224 494 224   
1 439 

346 
1 439 

346 
  

712 
170 

712 
170 

0 
2 899 

106 
2 899 

106 

Suuremad tähtaja 
ületamised päevades, 

keskmine päevade arv 
0 84 84 0 0 0 0 68 68 0 137 137 0 76 76 0 99 99 

Kas te olete rahapuuduse 
tõttu olnud sunnitud edasi 
lükkama palgapäeva? 

1 5 6 3 0 3 14 4 18 12 8 20 3 1 4 33 18 51 

Kas te olete vähendanud 
viimase 2 kuu jooksul oma 
töötajate arvu? 

2 3 5 3 0 3 9 2 11 6 4 10 3 1 4 23 10 33 

Kui jah, siis mitu töötajat? 0 13 13 0 0 0 0 3 3 0 7 7 0 8 8 0 31 31 

Kas te olete olnud sunnitud 
rahapuuduse tõttu loobuma 
tavapäraste ostusöötade 
või igapäevatöös vajalike 
sisendite ostmisest ning 
tootmist ümber 
korraldama? 

0 6 6 2 1 3 4 14 18 5 15 20 1 4 5 12 40 52 

Kas te olete olnud sunnitud 
oma kohustuste täitmiseks 
erakorraliselt müüma 
maad, põhikarja loomi või 
muid tootmisvahendeid? 

1 5 6 3 0 3 9 9 18 16 4 20 4 1 5 33 19 52 
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Kas teie poole on viimase 
kahe kuu jooksul pöördutud 
ettepanekuga müüa oma 
maad või ettevõtet 
(ostupakkumised) ? 

3 3 6 2 1 3 4 14 18 11 9 20 4 1 5 24 28 52 

Kas te olete seoses kriisiga 
pöördunud panga poole 
lühiajalise laenu saamiseks 
või laenulimiidi 
suurendamiseks? 

2 4 6 2 1 3 12 6 18 17 3 20 4 1 5 37 15 52 

Kui jah, siis kas te olete 
selle saanud? 

3 1 4 0 1 1 2 4 6 1 2 3 0 1 1 6 9 15 

Kas te olete pöördunud 
panga poole sooviga 
peatada laenu 
tagasimaksed või muuta 
maksegraafikut? 

2 4 6 3 0 3 11 7 18 14 6 20 1 3 4 31 20 51 

Kui jah, siis kas teile on 
seda võimaldatud? 

2 2 4 0 0 0 2 1 3 1 5 6 2 1 3 7 9 16 

Kas pank on teilt laenu 
andmiseks või 
maksegraafiku muutmiseks 
küsinud Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse 
(MES) garantiid? 

5 0 5 3 0 3 14 1 15 15 4 19 3 0 3 40 5 45 

Kui jah, siis kas teile on 
seda võimaldatud? 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 5 5 

Kas te olete hilinenud 
liisingumaksetega? 

1 4 5 8 3 11 8 7 15 7 5 12 3 0 3 27 19 46 

Kas teil on riigimaksude 
võlgu, või olete pöördunud 
Maksuameti poole 
maksude ajatamiseks? 

1 4 5 3 0 3 10 1 11 12 4 16 3 0 3 29 9 38 
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Lisa 1 järg 

Vastused seisuga 01.02.2015 

VASTUSED SEISUGA 
01.02.2015 

 
KÜSIMUSED: 

kaalun juba praegu tootmise 
lõpetamist 

praegune kriis pole 
minu jaoks probleem 

võimalik jätkata kuni aasta  
Võimalik jätkata kuni 

märtsini (kevadtöödeks 
sisendite ostmiseni)  

KOKKU 

ei jah 
kokku/ 

keskmine 
ei jah 

kokku/ 
keskmine 

ei jah 
kokku/ 

keskmine 
ei jah 

kokku/ 
keskmine 

ei jah 
kokku/ 

keskmine 

Vastajate 
ettevõtetes/taludes töötab 
aasta keskmisena.... 
töötajat. 

195 117 549 414 1 275 

Vastajate ettevõtted/talud 
harivad keskmiselt 
maad.... hektaril. 

6 070 6 563 28 582 18379 59 594 

Vastajatel on 
keskmiselt….... veist 

4 790 1 195 14 720 9782 30 487 

Vastajatel  on 
keskmiselt….....siga 

4 700 0 6 000 0 10 700 

Vastajatel on muid loomi 
...............lü 

220 67 26 130 443 

Kas teil on tähtaegselt 
laekumata arveid? 

1 4 5 12 4 16 21 11 32 11 5 16 45 24 69 

Tähtaegselt laekumata 
arvete arv, tk  

0 34 34 0 17 17 0 43 43 0 17 17 0 111 111 

Tähtaegselt laekumata 
arvete kogusumma, € 

0 480 375 480 375 0 60350 60350 0 179 792 179 792 0 98 865 98 865 0 819 382 819 382 

Suuremad tähtaja 
ületamised päevades, 

keskmine päevade arv 
0 109 109 0 49 49 0 152 152 0 68 68 0 76 76 

Kas teil on tähtaegselt 
tasumata arveid? 

0 5 5 12 4 16 8 24 32 5 11 16 25 44 69 

 Tähtaegselt tasumata 
arvete arv, tk 

0 221 221 0 13 13 0 584 584 0 2 375 2 375 0 3193 3 193 

Tähtaegselt tasumata 
arvete kogusumma, € 

0 1 224 285 1 224 285 0 51600 51600 0 
1 341 

114 
1 341 114 0 

1 449 
093 

1 449 093 0 4066092 4 066 092 

Suuremad tähtaja 
ületamised päevades, 

keskmine päevade arv 
0 81 81 0 37 37 0 154 154 0 143 143 0 120 120 

Kas te olete rahapuuduse 
tõttu olnud sunnitud edasi 
lükkama palgapäeva? 

0 5 5 15 1 16 21 11 32 6 10 16 42 27 69 

Kas te olete vähendanud 
viimase 2 kuu jooksul 
oma töötajate arvu? 

3 2 5 15 1 16 17 15 32 9 7 16 44 25 69 

Kui jah, siis mitu töötajat 
(keskmiselt)? 

  7 7   1 1   49 49   29 29   86 86 

Kas te olete olnud 
sunnitud rahapuuduse 
tõttu loobuma tavapäraste 
ostusöötade või 
igapäevatöös vajalike 
sisendite ostmisest ning 
tootmist ümber 
korraldama? 

0 5 5 10 6 16 2 30 32 2 14 16 14 55 69 

Kas te olete olnud 
sunnitud oma kohustuste 
täitmiseks erakorraliselt 
müüma maad, põhikarja 
loomi või muid 
tootmisvahendeid? 

1 4 5 14 2 16 15 17 32 8 8 16 38 31 69 
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Kas teie poole on viimase 
kahe kuu jooksul 
pöördutud ettepanekuga 
müüa oma maad või 
ettevõtet 
(ostupakkumised) ? 

3 2 5 11 5 16 21 11 32 7 9 16 42 27 69 

Kas te olete seoses 
kriisiga pöördunud panga 
poole lühiajalise laenu 
saamiseks või laenulimiidi 
suurendamiseks? 

0 5 5 14 2 16 19 13 32 7 9 16 40 29 69 

Kui jah, siis kas te olete 
selle saanud? 

2 3 5 2 0 2 4 9 13 2 7 9 10 19 29 

Kas te olete pöördunud 
panga poole sooviga 
peatada laenu 
tagasimaksed või muuta 
maksegraafikut? 

1 4 5 13 3 16 16 16 32 7 9 16 37 32 69 

Kui jah, siis kas teile on 
seda võimaldatud? 

2 2 4 1 2 3 4 12 16 2 7 9 9 23 32 

Kas pank on teilt laenu 
andmiseks või 
maksegraafiku 
muutmiseks küsinud 
Maaelu Edendamise 
Sihtasutuse (MES) 
garantiid? 

5 0 5 16 0 16 29 3 32 13 3 16 63 6 69 

Kui jah, siis kas teile on 
seda võimaldatud? 

0 0 0 0 0 0   3 3 0 3 3 0 6 6 

Kas te olete hilinenud 
liisingumaksetega? 

3 2 5 12 4 16 17 15 32 4 12 16 36 33 69 

Kas teil on riigimaksude 
võlgu, või olete 
pöördunud Maksuameti 
poole maksude 
ajatamiseks? 

3 2 5 14 2 16 23 9 32 9 7 16 49 20 69 

Kas peate vajalikuks 
tekitada MES-i meede, 
mis annab MES-ile 
võimaluse ettevõtte 
aktsiate/osa või 
põhivahendite ostmiseks 
kohustusega need teile 
tagasi müüa kui 
majandusolukord 
paraneb? 

  4 4 6 9 15 12 20 32 4 11 15 22 44 66 
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Lisa 1 järg 

Vastused seisuga 01.05.2015 

VASTUSED SEISUGA 01.05.2015 
 

KÜSIMUSED: 

planeerin/viin läbi juba 
praegu tootmise 

täielikku lõpetamist 

planeerin/viin läbi 
tootmise osalist 

lõpetamist 

praegune kriis pole 
minu jaoks probleem 

võimalik jätkata 
kuni aasta lõpuni 

KOKKU 

19 250,5 116 735 1 121 töötajat 

Vastajate ettevõtted/talud harivad  maad.... 
hektaril. (kokku) 

858 12455 7794 41210 62 317 ha 

Vastajal on ….... Veist (kokku) 422 8540 1951 24853 35 766 veist 

Vastajal on ….....siga (kokku) 0 3097 10000 3000 16 097 siga 

Vastajal on muid loomi ...............lü (kokku) 0 76 1137 45304 46 517 
muud 
lü 

Milliseid põllumeeste poolseid aktsioone peate 
vajalikuks kriisiolukorrale avalikkuse tähelepanu 

juhtimiseks ning poliitiliste otsuste 
mõjutamiseks? 

                        KOKKU % 

meeleavaldus Toompeal 0 9 5 12 26 28 

samaaegsed meeleavaldused 
maakonnakeskustes 

1 2 1 3 7 8 

liikluse häirimine põhimaanteedel 0 3 1 13 17 18 

piima mahavalamine, või muu avaliku toodangu 
hävitamine 

0 1 1 1 3 3 

sõnniku toomine valitsuse hoonete juurde 2 2 4 11 19 20 

kõik need aktsioonid on vajalikud 0 2 0 2 4 4 

ei poolda meeleavaldusi 0 1 4 4 9 10 

muu 1 1 0 6 8 9 

  

planeerin/viin läbi juba 
praegu tootmise 

täielikku lõpetamist 

planeerin/viin läbi 
tootmise osalist 

lõpetamist 

praegune kriis pole 
minu jaoks probleem 

võimalik jätkata 
kuni aasta lõpuni 

KOKKU 

ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku ei jah kokku ei % jah % kokku 

Kas teil on tähtaegselt laekumata arveid?, tk 3 1 4 10 10 20 11 5 16 36 16 52 60 65 32 35 92 

Tähtaegselt laekumata arvete arv, tk 5 35 247 140 427 

Tähtaegselt laekumata arvete kogusumma, €   14300 191 009 473 300 232 500 911 109 

Suuremad tähtaja ületamised päevades, 
keskmine päevade arv 

280 105 138 194 125 

Kas teil on tähtaegselt tasumata arveid? 2 2 4 4 16 20 12 4 16 27 25 52 45 49 47 51 92 

 Tähtaegselt tasumata arvete arv, tk 51 706 17 759 1533 

Tähtaegselt tasumata arvete kogusumma, € 48 900 1 039 706 14 740 1 222 505 2 325 851 

Suuremad tähtaja ületamised päevades, 
keskmine päevade arv 

48 125 93 124 97 

Kas te olete rahapuuduse tõttu olnud sunnitud 
edasi lükkama palgapäeva? 

2 2 4 12 8 20 13 3 16 31 21 52 58 63 34 37 92 

Kui jah, siis mitu korda keskmiselt? 5 3,7 4,33 3,55 3,6 

Kas te olete vähendanud viimase 2 kuu jooksul 
oma töötajate arvu? 

2 2 4 10 10 20 11 5 16 33 19 52 56 61 36 39 92 

Kui jah, siis mitu töötajat? 3 32 10 59 104 
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Kas te olete olnud sunnitud rahapuuduse tõttu 
loobuma tavapäraste ostusöötade või 
igapäevatöös vajalike sisendite ostmisest ning 
tootmist ümber korraldama? 

0 4 4 1 19 20 7 9 16 12 40 52 20 22 72 78 92 

Kas te olete olnud sunnitud oma kohustuste 
täitmiseks erakorraliselt müüma maad, 
põhikarja loomi või muid tootmisvahendeid? 

2 2 4 6 14 20 15 1 16 26 26 52 49 53 43 47 92 

Kas teie poole on viimase kahe kuu jooksul 
pöördutud ettepanekuga müüa oma maad või 
ettevõtet (ostupakkumised) ? 

1 3 4 7 13 20 6 10 16 18 34 52 32 35 60 65 92 

Kas te olete seoses kriisiga pöördunud panga 
poole lühiajalise laenu saamiseks või 
laenulimiidi suurendamiseks? 

3 1 4 6 14 20 11 5 16 21 31 52 41 45 51 55 92 

Kui jah, siis kas te olete selle saanud? 1 0 1 3 11 14 2 3 5 7 24 31 13 25 38 75 51 

Kas te olete pöördunud panga poole sooviga 
peatada laenu tagasimaksed või muuta 
maksegraafikut? 

3 1 4 14 6 20 15 1 16 35 17 52 67 73 25 27 92 

Kui jah, siis kas teile on seda võimaldatud? 1 0 1 2 4 6 0 1 1 2 15 17 5 20 20 80 25 

Kas pank on teilt laenu andmiseks või 
maksegraafiku muutmiseks küsinud Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse (MES) garantiid? 

4 0 4 17 3 20 15 1 16 41 11 52 77 84 15 16 92 

Kui jah, siis kas teile on seda võimaldatud? 0 0 0 1 2 3 0 1 1 2 9 11 3 20 12 80 15 

Kas te olete hilinenud liisingumaksetega? 2 2 4 9 11 20 13 3 16 31 21 52 55 60 37 40 92 

Kas teil on riigimaksude võlgu, või olete 
pöördunud Maksuameti poole maksude 
ajatamiseks? 

2 2 4 13 7 20 11 5 16 35 17 52 61 66 31 34 92 

Kas peate vajalikuks tekitada MES-i meede, mis 
annab MES-ile võimaluse ettevõtte aktsiate/osa 
või põhivahendite ostmiseks kohustusega need 
teile tagasi müüa kui majandusolukord 
paraneb? 

0 4 4 5 15 20 4 12 16 17 35 52 26 28 66 72 92 
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Lisa 2  Ülevaade finantstoodete taotlemise tingimustest 

Tabel 2. Ülevaade finantstoodete taotlemise tingimustest (Autori koostatud, Eesti 

kommertspankade avaliku info alusel 2016) 

 Finantstoode Tingimused 

Arvelduskrediit 

Tagatis: hüpoteek kinnisvarale, käendus või garantii. Lisatagatiseks võib olla 

kommertspant põhivara või muu vallasvara peale. 

Täiendavat tagatist on võimalik taotleda Maaelu Edendamise Sihtasutuselt või 

KredExilt.  

Miinimumlimiit: 2000 EUR.  

Tähtaeg: kuni 1 aasta. 

Korduvkasutusega 

laenulimiit 

Tagatis: hüpoteek. 

Lisatagatisena kommertspant põhivara või muu vallasvara peale.  

Miinimumlimiit: 6000 EUR.  

Tähtaeg: kuni 18 kuud. 

Arvelduslaen 

Tagatis: kinnisvara, vallasvara, deposiit, lisatagatisena käendus ja väärtpaberid. 

Kuni 75% ulatuses laenulimiidist on võimalik taotleda tagatist Sihtasutuselt 

KredEx, maapiirkondades kuni 80% ulatuses Maaelu Edendamise Sihtasutuselt 

(MES). 

Maksimaalne laenulimiit: oleneb kliendi riskilimiidist, enamasti kuni 50% taotleja 

viimase kolme kuu keskmisest kuukäibest pangas. Minimaalne laenulimiit: 3000 

eurot. Tähtaeg kuni 1 aasta. 

Käibekapitali laen 

Tagatis: kinnisvara, vallasvara, lisatagatisena käendus ja väärtpaberid. Kuni 75% 

ulatuses laenusummast on võimalik taotleda tagatist Sihtasutuselt KredEx, 

maapiirkondades kuni 80% ulatuses Maaelu Edendamise Sihtasutuselt (MES) 

Faktooring 

Lepingu limiit võib olla minimaalselt 32 000 eurot. Avansimäär kuni 90% nõude 

summast. Maksetähtaeg kuni 120 päeva. 

Taotlemiseks vajalik eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne, hilisem 

bilanss ja kasumiaruanne. Samuti vajalik esitada tellimuskirjad või ostu-

müügilepingud, mille järgseid nõudeid soovitakse müüa 

Lühiajaline laen 

Tagatis: hüpoteek kinnisvarale, käendus või garantii. Lisatagatiseks võib olla 

kommertspant põhivara või muu vallasvara peale. Täiendavat tagatist on võimalik 

taotleda Maaelu Edendamise Sihtasutuselt või KredExilt. 

Miinimumlimiit: 2000 EUR 

Tähtaeg: kuni 18 kuud 

Akreditiiv 
Akreditiivitehingute tagatiseks võib olla kinnisvara, vallasvara, rahaline deposiit 

vms 

Laofinantseerimine 

Laofinantseerimise tagatiseks on ostetavad, laos või teel olevad uued sõidukid.  

Vajalik esitada eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne. Hilisemad 

kvartalibilansid ja kasumiaruanded 

Garantii 

  

 Tagatis: hüpoteek kinnisvarale, käendus või garantii. Lisaks vaja esitada lõppenud 

majandusaasta aruanne ja käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne, 

taotleja äritegevuses nõutavad load ja litsentsid 

 

 
Märkus. Tabelis esitatud tingimused võivad erinevate krediidiasutuste lõikes vähesel määral varieeruda. 
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Lisa 3  Ülevaade finantstoodete kuludest 

Tabel 3. Ülevaade finantstoodete kuludest (Autori koostatud, Eesti kommertspankade 

avaliku info alusel 2016) 

Arvelduslaen, 

arvelduskrediit 

Minimaalne laenulimiit erinevate finantsasutuste puhul alates 6400 - 6500 eurost, 

maksimaalne limiit sõltub ettevõtte kuukäibest pangas.  Lepingu sõlmimise tasu 

äriühingule 1% laenulimiidist, minimaalselt 175 - 200 eurot. Limiiditasuna 

fikseeritud protsent laenulimiidist aasta baasil või kuni 2% laenu kasutamata jäägilt 

aastas. Intress koosneb igapäevaselt muutuvast intressimäärast ja kliendikohasest 

marginaalist. KredExi käenduse või MES-i garantii kasutamisel lisanduvad lisaks 

lepingutasu ning tagatistasu. 

Korduvkasutusega 

laenulimiit 

Minimaalne laenulimiit alates 6000 eurost. Lepingutasu kuni 1% summast, kuid 

vähemalt 195 eurot. Intressimäär oleneb laenuvõtja suutlikkusest laenu tagasi 

maksta. Lisanduvad tagatise seadmise ning kindlustamisega seotud kulud. 

Kohustistasu kasutamata limiidi summalt 2% aastas. 

Käibekapitali laen 

Minimaalne summa erinevate finantsasutuste puhul 3000 - 6500 eurot, 

maksimaalne summa sõltub ettevõtte riskitasemest. Lepingu sõlmimise tasu 

äriühingule 0,5 - 1% laenusummast, minimaalselt 175 - 200 eurot. Intressimäär kuni 

6 kuu euribor, millele lisandub ettevõtte riskitasu. KredExi käenduse või MES-i 

garantii kasutamisel lisanduvad lepingutasu ning tagatistasu. 

Faktooring 

Lepingu limiit erinevate finantsasutuste puhul minimaalselt 12 500 - 50 000 eurot. 

Avansimäär 70% - 90%. Lepingutasu kuni 1% lepingu limiidist, kuid vähemalt 160 

- 320 eurot. Intressimäär oleneb tehingu valuutast, ettevõtte finantsseisundist ja 

tehingu riskantsusest. Arve käsitlustasu 0,1% - 1% arve summast (erandkorras 

fikseeritud). Ostja riskilimiidi tasu vastavalt ostja riskitasemele, minimaalselt 65 

eurot ostja kohta. 

 Lühiajaline laen 
Miinimumlimiit alates 2000 eurost. Lepingutasu kuni 1% summast, kuid vähemalt 

195 eurot. Intressimäär oleneb laenuvõtja suutlikkusest laenu tagasi maksta. 

Lisanduvad tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulud. 

Laofinantseering 
Lepingutasu kuni 1% laenusummast, minimaalselt 200 eurot. Lepingu limiit, 

avansimäär, maksetähtaeg, intressi ja arve komisjonitasu määratakse 

laofinantseerimislepingus.  
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 Akreditiiv (siin 

näitena 

impordiakreditiiv) 

Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% 

akreditiivi summast aastas, min 95 eurot. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud 

makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, 

min 95 eurot iga kuu või selle osa eest.  Dokumentide või nende projektide 

käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti 

kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot.  Akreditiivi või selle 

muudatuse näidise koostamine: vastavalt kuludele (akreditiivi avamisel 

tasaarvestatakse 65 eurot ületav summa). Eelteate saatmine 45 eurot. Muudatuse 

tasu  65 eurot. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide 

esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 95 eurot. Informatsiooni 

edastamise ja käsitlemise tasu: vastavalt kuludele, min 10 eurot. Makse teostamine 

teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot. Viivis (arvestatakse 

ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 

0,2% päevas. 

Garantii 

Garantiikirja väljastamise tasu 95 eurot. Garantiitasu määratakse protsendimäärana 

iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest.  

Kliendi nõutud sõnastusega garantiikirja väljastamise tasu 150 eurot. Garantiikirja 

või selle muudatuse näidise koostamine min 65 eurot. Maksmine garantiikirja alusel 

esitatud nõudel  0,1% nõude summast, min 150 eurot.  Garantiikirja muudatuse tasu 

(summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu) 95 

eurot. Garantiikirja tühistamine 65 eurot. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt 

võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,2% päevas. 

Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu (lisanduvad välisgarantiidele) 

vastavalt kuludele, min 10 eurot. 
Märkus. Tabelis esitatud hinnad võivad erinevate krediidiasutuste lõikes vähesel määral varieeruda. 
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Lisa 4  Küsimustik 

Faktooring Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimises 

Olen Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala 3. aasta üliõpilane, ning 
kirjutan bakalaureusetööd teemal: 
 
"Faktooring Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimises" 
 
Palun Teie abi antud töö jaoks vajaliku materjali kogumisel. 
Alljärgneva küsitluse eesmärgiks on selgitada, missugust rolli omab faktooring Eesti 
põllumajandusettevõtete finantseerimises. 
Küsitlus on anonüümne ning kogutud vastuseid kasutatakse vaid üldistuste tegemisel. 
Küsitlusele vastamiseks kulub vaid paar minutit. 
Kui Teil on antud bakalaureusetöö kohta küsimusi, või olete huvitatud uuringu tulemustest, 
siis palun andke sellest teada eposti aadressil: tiivi.klooren@gmail.com. 
 
Järgnevalt palun märkige sobiv vastusevariant. 
Avatud küsimuste puhul vastake etteantud väljale vabas vormis. 
Tänan! 
Tiivi Klooren 
 
* Kohustuslik 
1. Mis on Teie ettevõtte põhitegevusalaks? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Taimekasvatus 
o Loomakasvatus 
o Põllumajanduse tugiteenused 
o Muu: 

 
2. Kui palju on Teie ettevõttes töötajaid? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o 0 - 9 töötajat  
o 10 - 49 töötajat 
o 50 - 249 töötajat 
o 250 ja enam töötajat 

 

3. Kas kasutate/olete kasutanud finantsasutuste poolt pakutavaid ettevõtte rahastamise 
võimalusi? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Edasi küsimuse 7 juurde. 
o Ei oska öelda Edasi küsimuse 7 juurde. 
o Ei Edasi küsimuse 5 juurde. 

 
4. Kas kasutate/olete kasutanud faktooringteenust? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Edasi küsimuse 9 juurde. 
o Ei oska öelda Lõpetage selle vormi täitmine. 
o Ei Lõpetage selle vormi täitmine. 
o Edasi küsimuse 9 juurde. 
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Lisa 4 järg 

 
5. Mis põhjusel Te ei kasuta finantsasutuste poolt pakutavaid ettevõtte rahastamise võimalusi? 
* 
Märkige kõik sobivad. 

□ Ebapiisavad teadmised pakutavatest toodetest 
□ Usaldamatus finantsasutuste suhtes 
□ Vastavad teenused on liiga kallid 
□ Pole vajadust, rahalisi vahendeid on piisavalt 
□ Raamatupidamisliku kajastamise keerukus 
□ Muu: 

 
6. Kas oleksite huvitatud saama infot ettevõtte rahastamise võimalustest erinevate 
finantstoodete abil, nende valikust ning tingimustest? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Lõpetage selle vormi täitmine. 
o Ei oska öelda Lõpetage selle vormi täitmine. 
o Ei Lõpetage selle vormi täitmine. 

 

7. Milliseid järgnevatest finantstoodetest kasutate/olete kasutanud? * 
Märkige kõik sobivad. 

□ Arvelduskrediit 
□ Arvelduslaen 
□ Käibekapitali laen 
□ Kindlustus 
□ Lühiajaline laen 
□ Kaubakrediit 
□ Akreditiiv 
□ Ostja panga garantii 
□ Faktooring 
□ Muu: 

 
8. Kas oleksite huvitatud saama infot ettevõtte rahastamise võimalustest erinevate 
finantstoodete abil, nende valikust ning tingimustest? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Edasi küsimuse 4 juurde. 
o Ei oska öelda Edasi küsimuse 4 juurde. 
o Ei Edasi küsimuse 4 juurde. 

 
9. Millise riskijaotusega faktooringut kasutate? 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Regressita faktooring 
o Regressiga faktooring 
o Ei oska öelda 
o Muu: 

 
10. Mis põhjusel otsustasite faktooringuteenuse kasutamisega alustada? * 
Märkige kõik sobivad. 

□ Raharingluse kiirendamiseks 
□ Klientidele pikema maksetähtaja pakkumiseks 
□ Nõuete vähendamiseks ning raha osakaalu suurendamiseks ettevõtte käibevaras 
□ Ostjate taustakontrolli ning arvete tasumise meeldetuletuskulude kokkuhoiuks 
□ Vältimaks kahju ostjate võimalikust maksejõuetusest 
□ Lihtsustamaks laekumiste kogumist 
□ Muu: 
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Lisa 4 järg 

 
11. Mil määral on faktooringu kasutamine Teie poolt seatud ootusi täitnud? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Täiel määral 
o Suuremal määral 
o Ei oska öelda 
o Vähesel määral 
o Üldse mitte 

 
12. Kui oluliseks hindate faktooringu rolli Teie ettevõtte finantseerimises? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Väga oluline 
o Pigem oluline 
o Ei oska öelda 
o Pigem ebaoluline 
o Väga ebaoluline 

 
13. Kas soovitaksite ka teistel põllumajandusettevõtetel faktooringut kasutada? * 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Edasi küsimuse 15 juurde. 
o Ei oska öelda Edasi küsimuse 15 juurde. 
o Ei 

 
14. Miks Te ei soovita teistel põllumajandusettevõtetel faktooringut kasutada? 
……………………………….. 
 
15. Kas oleksite nõus käsitletud teemal intervjuu vormis lähemalt arutlema? 
Märkige ainult üks ovaal. 

o Jah Edasi küsimuse 16 juurde. 
o Ei Lõpetage selle vormi täitmine. 

 
16. � Palun lisage oma telefoninumber, et saaksin Teiega kohtumise kokku leppida 

…………………………… 

Lõpetage selle vormi täitmine. 
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Lisa 5 Intervjuu 

Faktooringut kasutavate ettevõtete esindajad: 

1) Mis oli ajendiks ja peamiseks otsustusteguriks faktooringuteenuse kasutamisega 

alustamiseks? (siit selgusid ka ootused teenuse kasutamisele) 

2) Millise riskijaotusega faktooringut kasutate? 

3) Kas seoses faktooringu kasutamisega pakute oma klientidele ka pikemat 

maksetähtaega? 

4) Kuidas hindate faktooringu, kui finantsteenuse, kulusid? 

b) Kas saadav kasu on Teie hinnangul õigustanud tehtud kulutusi? 

5) Kas ja kuidas on faktooringu kasutamine Teie ettevõtte rahanduslikku olukorda 

parandanud? 

6) Kui oluliseks hindate faktooringu rolli Teie ettevõtte finantseerimises? 

7) Kas soovitaksite ka teistel põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel faktooringut 

kasutada? Miks? 

Faktooringut mittekasutavate ettevõtete esindajad: 

1) Miks Te ei kasuta faktooringuteenust? 

2) Kas kasutate jooksva tegevuse rahastamiseks teisi finantstooteid? Kui jah, siis 

milliseid? 

3) Kas oleksite huvitatud saama rohkem infot faktooringuteenuse võimaluste ja 

tingimuste osas? 
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Lisa 6 Küsitluse tulemuste kokkuvõte 

Tabel 4. Küsitluse tulemuste kokkuvõte (Autori koostatud) 

Kokku täidetud ankeete:  23 tk   21,1% väljastatust 

  Vastanuid, tk:  Osakaal kõigist 

vastanutest, % 

 1. Mis on Teie ettevõtte põhitegevusalaks? *   

o    Taimekasvatus 6 26,10% 

o    Loomakasvatus 10 43,50% 

o    Põllumajanduse tugiteenused 3 13,00% 

o    Muu: 4 17,40% 

      

2. Kui palju on Teie ettevõttes töötajaid? *     

      

o    0 - 9 töötajat  14 60,90% 

o    10 - 49 töötajat 3 13,00% 

o    50 - 249 töötajat 6 26,10% 

o    250 ja enam töötajat 0 0,00% 

      

3. Kas kasutate/olete kasutanud finantsasutuste 

poolt pakutavaid ettevõtte rahastamise võimalusi? * 

    

      

o    Jah  16 69,60% 

o    Ei oska öelda  2 8,70% 

o    Ei  5 21,70% 

      

4. Kas kasutate/olete kasutanud faktooringteenust? 

* 

    

      

o    Jah   10 55,6%  

o    Ei oska öelda   1 5,60%  

o    Ei   7 38,9%  

      

5. Mis põhjusel Te ei kasuta finantsasutuste poolt 

pakutavaid ettevõtte rahastamise võimalusi? * 

    

      

□    Ebapiisavad teadmised pakutavatest toodetest 1 20,00% 

□    Usaldamatus finantsasutuste suhtes 2 40,00% 

□    Vastavad teenused on liiga kallid 0 0,00% 

□    Pole vajadust, rahalisi vahendeid on piisavalt 2 40,00% 

□    Raamatupidamisliku kajastamise keerukus 2 40,00% 

□    Muu: Hetke seisuga ei ole vaja läinud. 1 20,00% 
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6. Kas oleksite huvitatud saama infot ettevõtte 

rahastamise võimalustest erinevate finantstoodete 

abil, nende valikust ning tingimustest? * (need, kes 

ei ole ettevõtte rahastamiseks finantstooteid 

kasutanud) 

    

      

o    Jah  1 20,00% 

o    Ei oska öelda  1 20,00% 

o    Ei  3 60,00% 

      

7. Milliseid järgnevatest finantstoodetest 

kasutate/olete kasutanud? * 

    

      

□    Arvelduskrediit 10 55,60% 

□    Arvelduslaen 5 27,80% 

□    Käibekapitali laen 1 5,60% 

□    Kindlustus 10 55,60% 

□    Lühiajaline laen 10 55,60% 

□    Kaubakrediit 1 5,60% 

□    Akreditiiv 0 0,00% 

□    Ostja panga garantii 0 0,00% 

□    Faktooring 9 50,00% 

□    Muu: Liising 1 5,60% 

      

8. Kas oleksite huvitatud saama infot ettevõtte 

rahastamise võimalustest erinevate finantstoodete 

abil, nende valikust ning tingimustest? * (need, kes 

on ettevõtte rahastamiseks finantstooteid 

kasutanud) 

    

      

o    Jah  5 27,80% 

o    Ei oska öelda  4 22,20% 

o    Ei  9 50,00% 

      

9. Millise riskijaotusega faktooringut kasutate?     

      

o    Regressita faktooring 3 30,00% 

o    Regressiga faktooring 4 40,00% 

o    Ei oska öelda 3 30,00% 

o    Muu: 0 0,00% 

      

10. Mis põhjusel otsustasite faktooringuteenuse 

kasutamisega alustada? * 

    

      

□    Raharingluse kiirendamiseks 5 50,00% 

□    Klientidele pikema maksetähtaja pakkumiseks 3 30,00% 
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□    Nõuete vähendamiseks ning raha osakaalu 

suurendamiseks ettevõtte käibevaras 

6 60,00% 

□    Ostjate taustakontrolli ning arvete tasumise 

meeldetuletuskulude kokkuhoiuks 

0 0,00% 

□    Vältimaks kahju ostjate võimalikust 

maksejõuetusest 

0 0,00% 

□    Lihtsustamaks laekumiste kogumist 0 0,00% 

□    Muu: 1 10,00% 

      

11. Mil määral on faktooringu kasutamine Teie 

poolt seatud ootusi täitnud? * 

    

      

o    Täiel määral 3 30,00% 

o    Suuremal määral 5 50,00% 

o    Ei oska öelda 1 10,00% 

o    Vähesel määral 1 10,00% 

o    Üldse mitte 0 0,00% 

      

12. Kui oluliseks hindate faktooringu rolli Teie 

ettevõtte finantseerimises? * 

    

      

o    Väga oluline 4 40,00% 

o    Pigem oluline 3 30,00% 

o    Ei oska öelda 1 10,00% 

o    Pigem ebaoluline 2 20,00% 

o    Väga ebaoluline 0 0,00% 

      

13. Kas soovitaksite ka teistel 

põllumajandusettevõtetel faktooringut kasutada? * 

    

      

o    Jah  7 70,00% 

o    Ei oska öelda 3 30,00% 

o    Ei 0 0,00% 

      

14. Miks Te ei soovita teistel 

põllumajandusettevõtetel faktooringut kasutada? 

0 0,00% 

………………………………..     

      

15. Kas oleksite nõus käsitletud teemal intervjuu 

vormis lähemalt arutlema? 

    

      

o    Jah (vaid ühe puhul anti kontaktandmed) 2 20,00% 

o    Ei  8 80,00% 
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