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Iga ettevõte vajab eesmärkide saavutamiseks finantseerimisallikaid, milleks võib olla 

omakapital või ettevõtteväline finantseerimisallikas. Kuna põllumajanduse, 

metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevad ettevõtted on üldjuhul väikese suurusega 

ettevõtted, teeb finantseerimise keerulisemaks varade madal likviidsus ning 

põllumajandustulu ebakindlus. Siiski on tähtis saavutada optimaalne kapitali struktuur 

ettevõttes, kuna see on oluline firma pikaajalise maksevõime määramisel. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärk on ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise trendi 

väljaselgitamine põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügiettevõtete seas aastatel 

2005-2014. Eesmärgi saavutamiseks analüüsib autor ettevõtteväliste finantseerimisallikate 

dünaamikat tuginedes nii Eesti Statistikaameti kui ka Eesti Panga statistikale 

kombineeritult. Empiirilise analüüsi käigus selgus, et ettevõtted kasutavad ettevõttevälise 

finantseerimisallikana kõige rohkem pangalaenu, vähem liisingut ning faktooringut. 

Samuti selgus, et finantseerimisallikate osakaal sõltub suurel määral üldisest 

majanduslikust olukorrast terves maailmas. Majanduslanguse aastatel 2008-2010 oli 

märgata kõikide finantseerimisallikate langust, mis on seotud ettevõtete madala 

maksevõimega, mille tõttu oli raske finantseerimist saada. Alates 2010 on finantseerimine 

olnud siiski kasvutrendiga ning seda võib seostada stabiilse majanduskeskkonnaga. On 

oluline, et ettevõtjad saavutaksid optimaalse kapitali struktuuri, et säilitada maksevõimet ja 

likviidsust, kuna sellega kindlustavad nad ettevõtte jätkusuutliku tegevuse ning oleksid 

paremini kindlustatud ka majanduslanguse olukorras.  

Märksõnad: kapitali struktuur, liising, faktooring, pangalaen, rahandussuhtarv 
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Any enterprise needs funding sources at certain stages of its development. Funding source 

may be a company's equity capital or external funding source. As for agriculture, forestry 

and fishing firms are generally small-sized companies, the finance complex assets, low 

liquidity and uncertainty in farm income. However, it is essential to achieve an optimal 

capital structure that would assure its long–term solvency. The present BA thesis is aimed 

at investigating the tendencies of using external funding sources by agricultural, forestry, 

and fishing enterprises in 2005-2014. In order to accomplish the aim, statistics of Eesti 

Pank and Eesti Statistikaamet were used in combination by the author. Empirical analysis 

revealed the three most frequently used external funding sources are bank loans, leasing, 

and factoring. It also showed that relative importance of funding sources largely depends 

on global economic situation. During economic recession in 2008 – 2010, a decline in the 

use of all funding sources was observed. It was related to low solvency of the enterprises 

impeding funding acquisition. Since 2010, funding has gradually increased, which may be 

related to a more stable economic environment. In order to preserve enterprise solvency 

and liquidity, it is important to form an optimal capital structure, assuring sustainable 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänases maailmas vajab iga ettevõte eesmärkide saavutamiseks finantseerimisallikaid. 

Põhjuseks võib olla ettevõtluse laiendamine, varade soetamine, käibekapitali vajadus või 

äritegevuse järsk langus. Kuna põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevad 

ettevõtted on üldjuhul väikese suurusega ettevõtted, teeb finantseerimise keerulisemaks 

varade madal likviidsus ning põllumajandustulu ebakindlus. Samuti sõltub viimasest 

ettevõtte jätkusuutlikkus, arvestades, et kolmas aasta firma elutsüklis on kõige kriitilisem 

ning siis lõpetavad ligikaudu pooled ettevõtted oma tegevuse. Alates 2010. aastast on 

põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete arv Eestis olnud 

ligikaudu 12500 (ER021), millest suurema osa moodustavad väikese suurusega ettevõtted. 

Selleks, et olla konkurentsivõimelised, on mõned juhid muutnud ettevõtete struktuuri, kas 

siis laiendades tegevust või vastupidi, spetsialiseerudes kitsamale tegevusalale. 

Jälgides ettevõtteväliste finantseerimisallikate osakaalu, on näha, et Eesti ettevõtted 

kasutavad ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid palju ning seda toetavad ka madalad 

intressimäärad, samas eelistavad osad ettevõtted investeerimiseks kasutada eelkõige 

omakapitali. Nii ettevõttesiseseid kui ka –väliseid finantseerimisvõimalusi on mitmeid. 

Ettevõtte edasise arengu tagamiseks on oluline saavutada optimaalne kapitali struktuur, 

mis tagab teadmise, milline finantseerimisallikas ja millises osakaalus oleks just tema 

ettevõttele parim 

Bakalaureusetöö uudsus seisneb selles, et autor analüüsib ettevõtteväliste 

finantseerimisallikate dünaamikat tuginedes nii Eesti Statistikaameti kui ka Eesti Panga 

statistikale kombineeritult selleks, et selgitada, milliseid finantseerimisvõimalusi 

põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga ettevõtted kasutavad. Seega käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärk on ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise trendi 

väljaselgitamine põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügiettevõtete seas.  
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Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade võimalikest ettevõtete finantseerimisallikatest; 

2. selgitada välja kapitali struktuuri mõjutavad tegurid, tuginedes varasematele 

empiirilistele uuringutele; 

3. selgitada finantseerimisstruktuuri iseloomustavaid rahandussuhtarve; 

4. anda lühiülevaade põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügi valdkondade 

finantseerimisallikate andmetest ja metoodikast; 

5. analüüsida ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise dünaamikat Eesti 

Statistikaameti ja Eesti Panga andmete põhjal absoluutnäitajates; 

6. analüüsida ettevõtteväliste finantseerimisallikate dünaamikat kasutades 

rahandussuhtarve. 

 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist.  Esimeses peatükis selgitatakse finantseerimise 

olemust ning erinevaid krediteerimisvõimalusi. Samuti antakse ülevaadekapitali strukuurist 

finantseerimise kontekstis ning seda mõjutavatest teguritest. Viimase kohta pärinevad 

andmed võõrkeelsetest empiirilistest uuringutest, mis on avaldatud vahemikus 2011-2015, 

et võtta arvesse võimalikult uusi vaatepunkte. Teguritena käsitletakse nii 

ettevõttespetsiifilisi kui ka ettevõtteväliseid tegureid. Samuti on ülevaade 

finantseerimisstruktuuri iseloomustavatest maksevõime ja finantsvõimenduse suhtarvude 

leidmisest ning interpreteerimisest, selleks, et leida seoseid kapitali struktuuri mõjutavate 

tegurite vahel. 

Teises peatükis teostatakse ettevõtteväliste finantseerimisallikate empiiriline analüüs, mille 

andmed põhinevad Eesti Statistikaameti ja Eesti Panga andmebaasidel. Samuti antakse 

ülevaade põllumajaduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkondade andmetest ning 

kasutatavast metoodikast. Teine alapeatükk põhineb ettevõtteväliste finantseerimisallikate 

kasutamise dünaamikal aastatel 2005-2014, milles tuuakse välja ka võimalikud põhjused, 

mis on mõjutanud ettevõtjate finantseerimisotsuseid. Seejärel arvutatakse vaadeldavate 

valdkondade rahandussuhtarve ning võrreldakse neid üldlevinud kriteeriumitega. Esialgu 

arvutatakse suhtarvud kõikide ettevõtete statistiliste andmete põhjal ning seejärel ka 

erinava suurusega ettevõtete lõikes eraldi, et mõista kas erineva suurusega ettevõtetel on ka 

erinev finantseerimisstrutuur. 

Autor tänab oma juhendajat, Maire Nurmetit, suure abi ja nõu eest töö koostamisel.  
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1. FINANTSEERIMISALLIKATE ROLL 

FINANTSEERIMISSTRUKTUURI KUJUNDAMISEL 

 

1.1. Ettevõtte finantseerimisallikate liigid 

 

Ettevõtte jaoks on üks olulisemaid majandusliku olukorra iseloomustajaid bilanss. Bilanss 

on raamatupidamisaruanne, mis selgitab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit 

kindla kuupäeva seisuga (Raamatupidamise seadus). See koosneb kahest põhiosast, 

aktivast, mis kajastab ettevõtte varade koosseisu ning nende paigutust, ja passivast, mis 

kajastab ettevõtte varade moodustamise allikaid ehk allikaid, mille arvelt said varad 

soetatud. Passiva poole saab sõltuvalt kohustiste iseloomust jaotada lühiajalisteks 

kohustisteks, mille korral võla tagastamise tähtaeg on kuni üks aasta, pikaajalisteks 

kohustisteks, mille tähtaeg on üle ühe aasta, ning omakapitaliks. Majandusüksus, mis 

soovib kasvada ja areneda, peab investeeringute tegemiseks leidma sobiva 

finantseerimisviisi. Sõltuvalt ettevõtte eluetapist ja spetsialiseerumisest on rahastamise 

põhjused ja viisid majandusüksuste lõikes erinevad.  Ettevõte võib valida ettevõttevälise 

finantseerimise, mis võib olla nii lühi- kui ka pikaajaline, või sisemised allikad ehk 

omakapitali ning nende kasutamisel võib need leida bilansi passiva poolelt.  

Esimeseks finantseerimise võimaluseks on ettevõtteväline finantseerimine, mille all 

mõistetakse ettevõtte rahastamiseks kasutatavat kapitali, mis ei ole seotud ettevõtte oma 

tööga (Mereste 2003b: 533). Ettevõttevälist finantseerimist võib nimetada ka 

laenupõhiseks finantseerimiseks, mille enamlevinud eesmärgid on lühiajaliste 

investeeringute ja käibekapitali finantseerimine, põhivara ostmine, rahavoogude tõhusam 

juhtimine ning ostjatele pikema maksetähtaja võimaldamine.  

Ettevõttevälisel finantseerimisel kasutatava kapitalina võib käsitleda krediiti, mille all 

mõistetakse ettevõttele antud laenu, mille ta peab teatud tähtajal kindla tasu eest tagastama. 

Tähtaja alusel saab krediiti liigitada lühiajaliseks krediidiks tähtajaga kuni üks aasta, 

pikaajaliseks tähtajaga üle ühe aasta ning nõudmiseni ja tähtajata krediidiks (Ivanova 

1998: 95). Ettevõte võib oma tegevuses kasutada kaubakrediiti, teenusekrediiti või 

finantskrediiti. Kauba- ja teenusekrediit võimaldavad osta hüvist tähtajalise arvega või 
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järelmaksuga, mis lahendavad ära lühiajalise maksevalmidusprobleemi. Tähtajalise arve 

puhul makstakse tasu ühekordse maksena teatud kuupäeval, kuid järelmaksu korral 

tasutakse perioodiliste maksetena. Kauba- ja teenusekrediidi korral on intressi määramine 

kokkuleppeline, kuid enamasti on see arvestatud juba hinna sisse. Tänapäeval asendub 

kaubakrediit järjest enam finantskrediidiga, mis eeldab kasutatud krediidilt ka intressi. 

Finantskrediiti on enim kasutatud laenu, liisingu ja faktooringuna. (Erlach et al 2008: 14-

15) 

Järgnevalt annab autor ülevaate ettevõttevälistest finantseerimisallikatest, nagu laen, liising 

ja faktooring. Enamlevinud laenukapitali kaasamise viis on pangalaenu võtmine. 

Otsustades pangalaenu kasuks, peab ettevõtjal olema tagatis, mis põhineb põhivaral või 

varudel. On olemas ka muud tagatise vormid, nagu kinnisvara või väärtpaberid. Kuna 

tagatise kvaliteedile ja suurusele pööratakse palju tähelepanu, määrab see suures osas ära 

laenusumma ja -intressi suuruse. Kuna varud võivad tagasimaksmise ajaks olla osaliselt 

müüdud ning laenuandja ei saa nende eest tervet summat, võib laenatav summa osutuda 

väiksemaks. Siiski tagatise olemasolul on intress väiksem kui selle puudumisel. (Bragg 

2005: 236) Ühelt poolt on pangalaen ettevõtjale sobilik, kuna selle hind on omakapitalist 

madalam tänu väiksemale riskile. Teiselt poolt muudab pangalaen puhaskasumi 

volatiilsemaks, mille tõttu omakapitali tootlus peab suurenema ning see võib vähendada 

võlausaldajate usaldust suurenenud riskide tõttu. (Ilisson 2004: 160) 

Lühiajalist laenu kasutatakse enamasti kas lühiajaliseks rahastamiseks või käibekapitali 

finantseerimiseks. Eelisteks loetakse väiksemaid nõudeid ettevõttele ning odavust 

võrreldes arvelduskrediidiga. (Karu 2000: 152) Puuduseks on laenuga kaasnev 

likviidsusrisk, mille põhjuseks on ressursside puudus laenu sagedasema tagasimaksmise 

või pikendamise tõttu. Samuti on intressikulud aastati ebapüsivad, kuna turu intressimäär 

võib erineda ning ka laenuandja usaldus ettevõtte riskikindlusesse võib muutuda. 

(Aruste 2007: 67) Käibekapitali finantseerimiseks on võimalik võtta käibekapitalilaenu 

ning üldjuhul ei kasutata seda maksuvõlgade katmiseks. Käibekapitalilaenu võib nimetada 

ka iselikvideeruvaks laenuks, kuna tagasimaksmine toimub toodangu müügist laekuva 

summa arvel. Seda võib maksta nii osade kaupa kui ka ühekordse maksega. (Ivanova 1998: 

98-99) Arvelduslaenu nimetatakse samuti lühiajaliseks laenuks, kuna ka selle tähtaeg on 

kuni üks aasta. Arvelduslaen on sobilik käibevahendite finantseerimiseks, kuna see 

võimaldab kehtestatud limiidini arvelduskontoga miinusesse minna, mis tähendab, et 

ettevõtja saab teha väljamakseid rohkem kui tal selleks tegelikult võimalus on. (Karu 
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2000: 140) Selline viis võimaldab ühtlustada rahavooge ootamatute kulutuste või 

hooajalise käibe korral. Teiselt poolt kaasneb arvelduskrediidiga kõrgem intressimäär ning 

teatud perioodidel peab kontol päeva lõpus olema positiivne saldo (Ibid). 

Pikaajaline pangalaen on rohkem mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, 

mille eeliseks on üldjuhul soodsam intress võrreldes lühiajalise laenuga. Antud laenu 

makstakse fikseeritud tagasimaksetena graafiku alusel või suure maksena laenuperioodi 

lõpus. Viimane võib põhjustada olukorra, kus ettevõtja soovib uut laenu vormistada 

olemasoleva pikendamiseks. (Bragg 2005: 240) Pikaajalist laenu kasutatakse eelkõige 

põhivara soetamiseks ning kinnisvara ehitamiseks. Sellisel juhul pakub pank 

investeerimislaenu. Samuti saab pikaajalise laenuna võtta stardilaenu, mis sobib nii 

alustavale kui ka kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele.  

Teiseks enamkasutatavaks finantskrediidiks on liising, mis on alternatiiviks varade 

ostmisele laenuga ning sellisel juhul on liisitav vara ka tagatiseks. Liisida saab nii 

lühikeseks kui ka pikaks ajaks. Ettevõte peab maksma liisingu andjale fikseeritud 

liisingumakset, mis koosneb nii põhiosa tagasimaksest kui ka intressist. Liisingut valides 

tuleb otsustada, kas kasutada kasutusrenti, kapitalirenti või järelmaksuga ostu. 

Kasutusrendi korral kasutab liisinguvõtja vara kindlaksmääratud perioodi jooksul ning 

maksab selle eest tasu. Tähtaja möödudes tagastab liisinguvõtja vara liisinguandjale. 

Kapitalirendi korral on liisija eesmärgiks saada lepingu lõppedes liisitava vara omanikuks. 

Kasutusrendi peamine eelis seisneb sellest, et omandiõigusega seotud riskid on 

liisinguandja kanda (tabel 1). Kokkuleppe korral on ettevõttel võimalik vara enne tähtaja 

möödumist ka jääkväärtusega välja osta. Järelmaksuga müügi korral maksab ostja ostetud 

kauba või teenuse eest kindlaksmääratud perioodi jooksul ning omandiõigus kantakse 

ostjale üle enamasti kauba andmise või teenuse osutamise hetkel. (Järve, Veisson 

2003: 169-172) 
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Tabel 1. Kapitalirendi ja kasutusendi võrdlus (Järve, Veisson 2003: 171) 

 Kapitalirent Kasutusrent 

Kellele sobib? 
Liisinguperioodi lõppedes võib 

vara liisinguvõtjale üle minna 

Liisinguperioodi lõppedes läheb vara 

liisinguandjale tagasi 

Tagatis Üldjuhul liisitud vara Üldjuhul liisitud vara 

Omandiõigusega 

seotud riskid 

Kõik omandiõigusega seotud 

riskid lähevad liisinguvõtjale üle 

Kõik omandiõigusega seotud riskid on 

liisinguandja kanda 

Kulud 

Liisingumaksetest lähevad 

liisinguvõtja kuludesse ainult 

intressimaksed 

Liisingumaksed kantakse täies ulatuses 

liisinguandja kuludesse 

Amortisatsioon 
Amortisatsiooni arvutab 

liisinguvõtja 
Amortsisatsiooni arvutab liisinguandja 

Vara arvele 

võtmine 

Vara on põhivahendina 

liisinguvõtja bilansis 

Vara on põhivahendina liisinguandja 

bilansis 

 

Kolmandaks finantskrediidiks, mis on ka enamlevinud laenupõhiste finantseerimisallikate 

alternatiiviks, on faktooring, mille kasutamise osatähtsus Eestis järjest suureneb. 

Pangalaenuga võrreldes ei vaja faktooring muud tagatist peale finantseeritava nõude 

(Finantsjuhtimise ... 2005-...). See asendab käibekapitalilaenu ning on sobilik suure 

debitoorse võla katmiseks (Ettevõtte... 2006: 120). Faktooringu all võib mõista kauba või 

teenuse müügist tekkinud võla ostmist soodustingimustel, saades sellisel juhul tulu ning 

võimaldades tarnijal saada raha kauba või teenuse üleandmisel (Finance... 2003: 70). Selle 

kasutamise põhjus seisneb selles, et kui klient ei ole võimeline arvet lühikese ajaperioodi 

jooksul tasuma, saab ettevõtja talle pakkuda faktooringut, mis võimaldaks kliendile 

pikemat maksetähtaega. Oluline on asjaolu, et faktooringu korral saab nõude loovutaja 

alati nõudest väiksema summa, kuni 90% nõude summast.  

Ettevõtja võib valida regressiõigusega või regressiõiguseta faktooringu vahel. Regressiga 

faktooringu korral peab nõude loovutaja  nõude tagasi ostma, juhul kui võlgnik ei tasu 

nõude omandajale võlga (Finantsjuhtimise ... 2005-...). Regressita faktooringu korral 

tagasiostmise kohustus puudub (Ibid). Eestis kasutatakse enam regressiga faktooringut, 

mistõttu peab müüja rohkem jälgima ostja maksevõimet ning tausta. Faktooringut võib 

jaotada ka impordi- ja ekspordifaktooringuks. Viimast kasutatakse juhul, kui müüja tahab 

lisaks finantseerimisele ja administreerimisele olla kindel arvete laekumises. 

Impordifaktooring võimaldab ostjal saada pikemaid maksetähtaegu ning müüjal maandada 

makseriski nõude loovutamisega faktoorile. Kuna ostja võib osutuda maksejõuetuks, on 

välisriigis olemas samuti faktoor, kes kindlustab ostja krediidiriski ning esindab ja kaitseb 
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müüja huve. (Aruste 2007: 98-99) Vähemlevinumad on järgmised faktooringu liigid 

(Kõomägi 2006: 259): 

- avalik faktooring, mille käigus informeeritakse ostjat faktooringu kasutamisest;  

- varjatud faktooring, mille käigus ostjat ei infomeerita faktooringtehingu kasutamisest; 

- kogumisfaktooring, mis hõlmab vaid arvete kogumist, mitte finantseerimist; 

- maksufaktooring, mille käigus maksuametile esitatakse käibemaksudeklaratsioon 

enammakstud käibemaksu tagastamiseks ning vastavalt tagastatavale summale 

võimaldatakse kohe raha kasutamist.  

Peamised kasutegurid, mida ettevõte faktooringu kasutamisest saab on (Janekova 

2012: 305): 

- kaubanduse paindliku rahastamise tagamine; 

- nõuete sissenõudmise kiirendamine, seeläbi on võimalik maksta 80-90% nõuetest enne 

nende tagasimaksetähtaega, mille tulemusena paranevad tarnija  rahavood; 

- konkurentsivõime suurendamine turul läbi soodsate maksetingimuste pakkumise 

klientidele, st pikema maksetähtajaga perioodide võimaldamine; 

- riskide elimineerimine klientide maksejõuetuse või mittemaksmise soovi korral; 

Lisaks ülalmainitule ei pidurda faktooring  teiste finantseerimisvõimaluste kasutamist, 

kuna tehing ei kajastu võlgnevusena bilansis (Aruste 2007: 101). Teiselt poolt 

faktooringuga seotud teenuste osutamisega on seotud kõrgemad kulud ja tasud, mida 

tarnija maksab faktooringu ettevõttele tema osutatud teenuste eest. Samuti võib impordi 

faktoor piirata kliente, näiteks käibesumma etteütlemisel, mis tuleb kliendil saavutada. 

(Janekova 2012: 305) 

Peale ettevõttevälise finantseerimise on finantseerimisallikaks ka omakapital. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt on omakapital raamatupidamiskohustuslase jääkosalus 

varades pärast kohustiste tasumist (Raamatupidamise seadus, § 3). Lisaks sellele, et 

omakapital võimaldab katta finantseerimist, kasvatab see usaldust ka partnerite ja 

võlausaldajate hulgas. Põhjused, miks ettevõtjad eelistavad omakapitali on järgmised 

(Finantsjuhtimise 2001- ...): 

- kiireim viis kapitali saamiseks, kuna pole läbirääkimisi finantseerijatega ning 

lepingutega tegelemist; 

- odavam, kuna ei pea maksma tasusid juristidele, audiitoritele, investeerimispankuritele; 
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- omanike osalus ja osaluse struktuur ei muutu, mida toob tavaliselt kaasa investorite 

kaasamine. 

Kirjanduses võib kohata ka alternatiivsed finantseerimisviiside nimetusi. Eristada võib 

(Järve, Veisson 2003: 70): 

- ajutised allikad, mis koosnevad lühiajalistest kohustistest, nagu debitoorne võlg, 

pangalaenud, varudega kaetud laenud; 

- püsivad allikad, mis koosnevad keskmise ja pika tähtajaga laenudest ning aktsiatest; 

- spontaansed allikad, mis koosnevad firma tegevuse käigus tekkinud kreditoorsetest 

võlgadest. 

Ajutised allikad on teisisõnu lühiajalised kohustised, mis moodustavad ettevõttevälistest 

finantseerimisallikatest suure osa. Spontaansed allikad on samuti justkui lühiajalised 

finantseerimisallikad, mis on otseselt seotud firma tegevusega, seega on kogu aeg ettevõtte 

käsutuses, kuid nende summa võib varieeruda. (Teearu 2005: 129) Need allikad kuuluvad 

teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele ning nendega võib finantseerida käibevarade 

kasvu. Samas ei pruugi spontaansed allikad olla piisavad, et katta kõiki käibevarade kasvu, 

seega nõuaks see täiendavaid lühiajalisi kohustusi. On leitud, et spontaansete allikate ja 

finantskrediidi vahel on pöördvõrdeline seos, mis tähendab, et käibevarade muutumatuse 

korral, spontaansete allikate osakaalu suurenemisel, väheneb lühiajaliste 

finantseerimisallikate osatähtsus. Kui aga spontaansed allikad vähenevad, toob see kaasa 

lühiajaliste allikate suurenemise. (Kwenda, Holden 2014: 185) 

Püsivaid allikaid kasutatakse enamasti keskmise pikkuse või pikaajaliste kohustistena. 

Samas võivad lühiajalised kohustised olla samuti püsivateks allikateks sel juhul kui 

kohustisi aina refinantseeritakse. Refinantseerimisel kaetakse olemasolevad laenud teiste 

laenudega, et saada paremaid laenutingimusi. Põhjus, miks kasutatakse püsivaid allikaid 

seisneb selles, et ettevõttel on võimalik vähendada intressikulusid. Kui tulukõver on 

ülespoole suunatud, nagu tavapäraselt normaalsetes majandustingimustes on, siis tähendab 

see, et lühiajaliste kohustiste intressimäärad on madalamad kui pikaajaliste kohustistel. 

Sellisel juhul ei ole tegemist mitte reaalse tulumääraga, vaid nominaalsega, kuna tulumäära 

ei ole inflatsiooniga korrigeeritud. Seega kasutades lühiajalisi kohustisi pikaajalise 

allikana, on võimalik intressikulusid vähendada. (Fosberg, Paterson 2012: 3) 
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1.2. Finantsvõimendust mõjutavad tegurid 

 

Ettevõtte finantsjuhtimisel on oluline eristada finantsstruktuuri ja kapitalistruktuuri. 

Finantsstruktuur hõlmab bilansi passivapoole kirjeid, kuid kapitalistruktuur haarab 

ettevõtte poolt kasutatud pikaajalisi finantseerimisallikaid (joonis 1). Iga ettevõte peaks 

eesmärgiks seadma optimaalse kapitali struktuuri väljaselgitamise, kuna see on oluline 

firma pikaajalise maksevõime määramisel. Üldjuhul on ettevõtteväline finantseerimine 

omakapitalist odavam sel põhjusel, et rahastaja on kindel tulu saamises ning omanikele 

jääb kohustiste tasumisel alles kapital (Zirnask 2008: 91). Teiselt poolt kui ettevõte sõltub 

suurel määral ettevõttevälisest kapitalist, tekib oht, et ta ei ole tulevikus võimeline oma 

võlga tasuma, eelkõige kõrgete püsivate kulude tõttu intressidele ning 

tagasimaksesummadele. Vastupidisel olukorral, kus ettevõttel on vähe omakapitali, tekib 

raha kaotamise risk. (Aruste 2007: 51) Viimane võib tekkida juhul, kui ettevõttel lõppevad 

likviidsed varad, nagu käibevarad, ning tekivad raskused kohustiste tasumisel, mis võib 

põhjustada ka pankrotistumise. Seega peab iga ettevõtja leidma optimumi lähtuvalt 

ettevõtte riskitasemest ning arengust. Võttes aluseks ettevõtte põhieesmärgi, milleks on 

aktsiate väärtuse maksimeerimine, on optimaalne kapitali struktuur selline, mis tagab 

minimaalse ettevõtte kapitali hinna (Sander 1998: 12). Kapitali hinna all mõistetakse 

laenuks võetava kapitali pealt makstavat intressi (Mereste 2003a: 319). 

 

Joonis 1. Finantseerimisallikad bilansi kontekstis (autori koostatud)  

Bilanss 

Aktiva 

Passiva 

Kohustised 

Intressi 
mittekandvad 

kohustised 

Intressikandvad 
kohustised 

Lühiajaline 

Pangalaenud 

Faktooring 

Pikaajaline 

Liising 

Pangalaenud 

Faktooring 

Omakapital 
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Optimaalse kapitali struktuuri saavutamiseks peab mõistma, millised on kapitali struktuuri 

mõjutavad tegurid. Aastate jooksul on kirja pandud mitmeid teooriaid, milline on 

optimaalne kapitali struktuur ning mis seda mõjutab. Sander jaotas kapitali struktuuri 

mõjutavaid tegureid fundamentaalseteks, klassikalisteks ning praktilisteks teguriteks 

(Sander 2007: 6). Tegureid on liigitatud ka ettevõtetevahelisteks, üldisest 

majanduskeskkonnast sõltuvateks ning ettevõttesisesteks. (Nurmet 2001: 30). Seega võib 

üldisemalt finantsvõimendust mõjutavaid tegureid jaotada ettevõttespetsiifilisteks ning 

ettevõttevälisteks teguriteks, mis iseloomustavad makrokeskkonda, milles firma tegutseb.  

Võttes arvesse varasemalt läbiviidud empiirilisi uuringuid, on selgeks tehtud kapitali 

struktuurile omaseid mustreid, mis tõestavad ka erinevate kapitali struktuuride põhitõdesid 

(Megginson 1997: 306-314):  

1. Täheldatud kapitali struktuurid näitavad erinevaid rahvuslikke mustreid.  

2. Kapitali struktuur väljendab tugevalt tööstuslikke mustreid ja need on ühesugused 

kõikjal maailmas.  

3. Tegevusharudes on finantsvõimendus pöördvõrdeliselt seotud kasumlikkusega.  

4. Maksud mõjutavad kapitalistruktuure, kuid ei ole ainukesena määravad.  

5. Finantsvõimenduse tase näib olevat pöördvõrdeliselt seotud finantsraskustes tekkivate 

intressikuludega.  

6. Olemasolevad aktsionärid võtavad  finantsvõimenduse kasvu positiivselt vastu ja 

finantsvõimenduse vähendamist negatiivselt.  

7. Emiteerides uusi väärtpabereid on tehingukulude muutlikkuses väike mõju kapitali 

struktuurile. 

8. Omandistruktuur mõjutab selgelt kapitalistruktuuri, kuigi tegelik seotus on ebaselge.  

9. Ettevõtted, mis on sunniviisiliselt eemaldunud eelistatud kapitali struktuurist, jõuavad 

aja jooksul siiski selleni.  

Selleks, et selgitada, millised tegurid ning kuidas mõjutavad ettevõtte kapitali struktuuri, 

analüüsis autor 10 uuemat võõrkeelset empiirilist uuringut, mille autorid olid järgmised: 

Orman, Köksal (2015); Onofrei, Tudose, Durdureanu, Anton (2013); Memon, Rus, 

Ghazali (2015); Mangafic, Martinovic (2015); Basu (2015); Antonczyk, Salzmann (2014); 

Jõeveer (2013); Smith, Chen, Anderson (2015); Kayo, Kimura (2011) ja Vaidean, 

Serghiescu (2014). 
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Uuringutes kasutati ettevõtte kapitali üldstruktuuri leidmiseks finantsvõimenduse näitajaid 

(tabel 2). Selgus, et Orman ja Köksal (2015), Jõeveer (2013), Memon, Rus ja 

Ghazali (2015) ning Basu (2015) kasutasid erinevaid finantsvõimenduse näitajaid selleks, 

et selgitada, kas erinevad näitajad mõjutavad ka kapitali struktuuri erisuguselt. Nii 

kasutasid Orman ja Köksal (2015) finantsvõimenduse näitajana nii lühiajalist, pikaajalist 

kui ka kokku võlakohustiste suhet varadesse, kuna see annab parema ettekujutuse firma 

riskitasemest ning finantseerimisvalikutest, võrreldes tavapärase võlakordajaga. Autorid on 

veendunud, et lühiajalisi ja pikaajalisi võlakohustisi tuleb eristada kahel põhjusel: 

- mõnede kapitali struktuuri teooriate kohaselt on erinevate võlakohustiste puhul 

tagajärjed erinevad; 

- lühiajaline võlakohustis kannab mitmesuguseid majanduslikke ja finantsilisi riske, 

näiteks maksejõuetus. 

Üldiselt on enamlevinud näitaja kohustiste ja varade suhe ning seda näitajat kasutati 

seitsmes erinevas uuringus (tabel 2). Teise enamlevinud näitajana kasutati pikaajaliste 

kohustiste ja koguvarade suhet. Vähemlevinud näitajateks olid lühiajaliste kohustiste ja 

koguvarade suhe, kogukohustiste suhe kogukohustiste ja omakapitali summasse, 

pikaajaliste kohustiste summa kogukohustiste ja omakapitali summasse, omakapitali ja 

koguvarade suhe.  

 

Tabel 2.Finantsvõimenduse näitajad empiiriliste uuringute põhjal (autori koostatud) 

Finantsvõimenduse näitaja Autorid 

Kogukohustised/koguvarad 

Smith, Chen, Anderson (2015); 

Vaidean, Serghiescu (2014); Jõeveer 

(2013); Orman, Köksal (2015); Onofrei, 

Tudose, Durdureanu, Anton (2013); 

Memon, Rus, Ghazali (2015); 

Mangafic, Martinovic (2015) 

Lühiajalised kohustised/koguvarad Orman, Köksal (2015) 

Pikaajalised kohustised/koguvarad 
Orman, Köksal (2015); Memon, Rus, 

Ghazali (2015); Basu (2015) 

Kogukohustised/kogukohustised+omakapital Jõeveer (2013) 

Pikaajalised kohustised/kogukohustised+omakapital  Kayo, Kimura (2011) 

Omakapital/koguvarad Basu (2015) 

Bilansiline võlg/bilansiline võlg+omakapital Antonczyk, Salzmann (2014) 
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Järgnevalt toob autor välja detailsemalt iga empiirilise uuringu tulemusi selle kohta, 

millised tegurid mõjutavad finantseerimise võimalusi ning milliseid tegureid ning suhtarve 

on selleks kasutatud. Ormani ja Köksali (2015) uurimistöös vaadeldi 

ettevõttespetsiifilistest näitajatest suurust, kasumlikkust, kasvu, põhivarade osakaalu ning 

riski. Tulemused näitasid, et ettevõtte suurus seostub positiivselt kõigi kolme 

võlakordajaga, eeldades, et muude tingimuste samaks jäädes, on suurematel ettevõtetel 

suurema osakaaluga ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid. Kasumlikkuse ja 

finantsvõimenduse vahel on aga negatiivne seos, mis tähendab, et väiksema 

kasumlikkusega ettevõtetel on suurema kasvuga intressikulud, mis tagab väiksema 

finantsvõimenduse. Suurema varade osakaaluga ettevõtetel on kapitali struktuuris suurema 

osakaaluga pikaajalised võlgnevused, seega seostub antud tegur positiivselt pikaajaliste 

kohustiste ja kogukohustiste suhtega koguvaradesse, negatiivselt lühiajaliste kohustiste 

suhtega koguvaradesse. Ettevõtte kasvupotentsiaal ei olnud antud uuringus statistiliselt 

oluline. Kui ettevõtete riskitase kasvab, tõuseb ka pikaajaliste võlgnevuste osakaal kapitali 

struktuuris, lühiajalistele võlakohustistele olulist mõju see ei avalda. (Orman, Köksal 2015) 

Ettevõttevälistest teguritest tõid autorid välja maksukilbi, SKP kasvu, inflatsiooni ning 

kapitali juurdekasvu. Positiivne seos maksukilbi ja finantsvõimenduse vahel selgitab, et 

laenukapitali maksukilp on suurem kui mittevõlakohustise korral, mis tähendab, et 

laenukapitali kasutamine on ettevõttele soodsam. Inflatsioon on samuti positiivses seoses 

finantsvõimendusega, mis tähendab, et inflatsiooni kasvuga tõusevad ka ettevõtte 

võlakohustised. Teiselt poolt mõjub SKP kasv negatiivselt pikajalise ja kogukohustiste 

suhtele koguvarasse. See võib olla tingitud majanduslikult halvenevast olukorrast, mis 

vähendab potentsiaalset väärtust, mis omakorda vähendab ettevõtte võimet suurendada 

tulevikus pikaajaliste kohustiste osakaalu. Kapitali juurdekasv seostub kõigi kolme 

uuritava võlakordajaga positiivselt, mis tähendab, et finantsvõimenduse määr tõuseb 

kapitali sissevooluga ja langeb kapitali väljavooluga. Üldistades võib uuringu põhjal väita, 

et kogukohustiste suhtes koguvaradesse osutusid kõige olulisemateks kapitali struktuuri 

mõjutavateks teguriteks maksukilp ja ettevõtte suurus. Lühiajaliste kohustiste ja 

koguvarade suhte korral olid olulised tegurid maksukilp ning kasumlikkus ning pikaajaliste 

kohustiste korral ettevõtte suurus ning varade struktuur. (Ibid) 

Onofrei, Tudose, Durdureanu ja Anton (2013) keskendusid ainult mikro- ja väikese 

suurusega ettevõtete analüüsimisele, mille käigus oli finantsvõimenduse näitajana 

kasutatud kogukohustiste ja koguvarade suhet. Tulemusena leiti, et teguritena kasutatud 
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põhivaralisus, likviidsus, kasumlikkus, suurus ja kasvupotentsiaal olid negatiivses seoses 

finantsvõimendusega. Põhivarade ja koguvarade suhtena leitud põhivaralisuse negatiivne 

seos on põhjendatud väitega, et uuritavatel ettevõtetel on liiga vähe vara, pakkumaks 

pangale tagatist. Kasumlikkusena oli vaadeldud koguvarade tulutaset (ROA), mis saadi 

ärikasumi jagamisel koguvaradega. Kõrge kasumlikkusega ettevõtted eelistavad 

ettevõttevälise finantseerimise asemel ettevõtte jaotamata kasumit. Sarnaselt käitub ka 

likviidsuse näitaja, mis leiti käibevarade ja ettevõttevälise kapitali jagamisel. Selgus, et 

kõrge likviidsusega ettevõte eelistab omakapitali ettevõttevälise kapitali asemel. Positiivse 

seose finantsvõimenduse ja ettevõtte suuruse vahel tingib asjaolu, et suurematel ettevõtetel 

on väiksem võimalus muutuda maksejõuetuks. Antud töös oli seos negatiivne, kuna 

uuritavateks ettevõteteks olid eelkõige väikese suurusega ettevõtted, kusjuures suuruse 

näitajana kasutati naturaallogaritmi koguvaradest. Negatiivne seos kasvuteguriga väljendab 

olukorda, kus kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetel on tavaliselt madal võla- ja omakapitali 

suhe. (Onofrei et al 2013) 

Sarnaselt eelnevalt käsitletud uuringule, uurisid ka Memon, Rus ja Ghazali (2015) kapitali 

struktuuri mõjutavaid ettevõttespetsiifilisi tegureid, milleks valiti suurus, kasumlikkus, 

põhivaralisus ning rahavoog. Finantsvõimenduse näitajana kasutati pikaajaliste 

võlgnevuste ja koguvõlgnevuse suhet koguvaradesse, kusjuures mõlema näitaja tulemused 

olid samad – kõik neli tegurit olid negatiivses seoses võla- ja omakapitali suhtega. Suuruse 

tegur leiti naturaallogaritmiga koguvaradest, kasumlikkuse tegur ärikasumi jagamisel 

koguvaradega, põhivaralisuse näitaja leiti põhivara ja koguvara suhtena ning raha näitaja 

leiti raha ja koguvarade suhtena. (Memon et al 2015) 

Mangafic ja Martinovic (2015) võtsid vaatluse alla mittefinantsettevõtted ning kasutasid 

finantsvõimenduse näitajana koguvõla ja koguvarade suhet. Uuringu läbiviimiseks kasutati 

kasumlikkuse, riski, põhivaralisuse, kasvu ning suuruse tegurit ning tulemusi analüüsiti 

tegevusalade lõikes. Selgus, et kasumlikkus, mida mõõdeti ettevõtte varade tootluse 

(ROTA) ja omakapitali rentaabluse (ROE) näitajatega, oli statistiliselt oluline ja 

negatiivses seoses finantsvõimendusega kõikides vaadeldavates valdkondades. Risk, mis 

tulenes ärikasumi varieeruvusest ning põhivaralisus, mida mõõdeti põhivarade ja 

koguvarade suhtena, olid samuti negatiivse mõjuga. Kasvupotentsiaali mõju kapitali 

struktuurile mõõdeti kahe näitaja abil. Esimene näitaja oli varade kasv eelmise aastaga 

võrreldes ning see oli negatiivses seoses finantsvõimendusega. Teine oli müügitulude kasv 

võrreldes eelmise aastaga ning see oli positiivse mõjuga. Viimaseks teguriks valiti 
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ettevõtte suurus, mida mõõdeti varade naturaallogaritmiga ning seegi oli positiivses seoses 

finantsvõimendusega. (Mangafic, Martinovic 2015) 

Basu (2015) võttis vaatluse alla kuus ettevõttesisest tegurit, milleks olid suurus, mittevõla 

maksukilp, kasumlikkus, põhivaralisus, kasv ja likviidsus. Finantsvõimenduse näitajana 

kasutati pikaajaliste kohustiste suhet koguvaradesse ning omakapitali suhet koguvaradesse. 

Suurust mõõdeti naturaallogaritmiga müügituludest ning mõlema finantsvõimenduse 

näitaja korral oli negatiivne seos. Mittevõla maksukilp mõõdeti kulumi ja varade suhtena 

ning saadi positiivne seos, mis tähendab, et mittevõla maksukilp ei asenda intresside 

maksukilpi. Kasumlikkust vaadeldi maksude-, amortisatsiooni- ja intressieelse kasumi ja 

koguvarade suhtena, mille tulemusel saadi positiivne seos finantsvõimendusega 

pikaajaliste  ja koguvarade suhte korral. Põhivaralisus leiti põhivarade jagamisel 

koguvaradega ning mõlema finantsvõimenduse näitaja korral oli seos positiivne. Positiivne 

seos tähendab, et ettevõtted, kellel on suur osa põhivarasid, kaotavad finantsraskuste korral 

vähem, kui need ettevõtted kellel on pigem immateriaalne vara. Ka kasv, mida leiti 

turuväärtuse ja raamatupidamise suhtena, ning likviidsus, mis saadi käibevarade jagamisel 

lühiajaliste kohustistega, olid finantsvõimendusega positiivses seoses. (Basu 2015) 

Antonczyk ja Salzmann (2014) teostasid empiirilise uuringu selgitamaks, kas erinevused 

kapitali struktuuris tulenevad kultuurilistest erinevustest. Selleks võeti vaatluse alla nii 

ettevõttesisesed kui ka ettevõttevälised tegurid ning finantsvõimenduse näitajaks oli 

bilansilise võla suhe omakapitali ja bilansilisse võlasse. Ettevõttespetsiifiliste teguritena 

vaadeldi kasvu, põhivaralisust, suurust, kasumlikkust ning mittevõla maksukilpi. Kasv leiti 

turuväärtuse ja raamatupidamise väärtuse suhtena ning seos finantsvõimendusega osutus 

negatiivseks. Põhivaralisus saadi põhivarade jagamisel koguvaradega ning suurus 

naturaallogaritmiga koguvaradest. Nii kasv kui ka põhivaralisus olid positiivses seoses 

finantsvõimendusega. Kasumlikkus, mis leiti maksude- ja intressieelse kasumi ja 

koguvarade suhtena, oli negatiivse iseloomuga. Samuti uuriti mittevõla maksukilpi kulumi 

ja varade suhtena, kuid see ei osutunud statistiliselt oluliseks. Ettevõtteväliseid tegureid 

uurides tõdeti, et paremad raamatupidamisstandardid, kreeditoride õiguste kaitse ning 

madalam korruptsiooni tase toetavad ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamist, 

mida näitab ka negatiivne seos finantsvõimendusega. Kõrge inflatsioon on samuti 

negatiivse iseloomuga, kuid see vähendab kohustiste võtmist. Vastupidise iseloomuga on 

kõrge maksumäär, mille korral laenab ettevõte rohkem. Ettevõtetes, mis tegutsevad 
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tavaõigusega riikides,  võib leida suurema võlakoormuse, seega on ka sellel teguril 

positiivne iseloom. (Antonczyk, Salzmann 2014) 

Jõeveer (2013) võttis oma uurimustöös vaatluse alla nii börsiettevõtted kui ka börsil 

mittenoteeritud ettevõtted, uurimaks nii ettevõttespetsiifilisi kui ka ettevõtteväliseid 

tegureid. Finantsvõimenduse näitajatena kasutati kaht suhet: 

- detailsem suhe leiti koguvõla jagamisel omakapitali ja koguvõla summaga; 

- laiaulatuslikum suhe leiti koguvõla jagamisel koguvaradega.  

Eelnevalt mainitud uuringus selgus, et ettevõttespetsiifilised tegurid mõjutavad rohkem 

börsiettevõtete ning ka suurte börsil mittenoteeritud ettevõtete kapitali struktuuri. 

Ettevõttevälised tegurid avaldavad suuremat mõju väikestele mittenoteeritud ettevõtetele. 

Erinevalt teistest uuringutest leiti kasumlikkuse tegur maksueelse kasumi jagamisel 

varadega. Suurus leiti naturaallogaritmiga varadest ning põhivaralisus põhivarade ja 

koguvarade suhtega. Sisemajanduse koguprodukti kasvu seos finantsvõimendusega oli 

üldjuhul positiivne, mis tähendab, et vaadeldavates riikides kasutatakse rohkem 

ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid.  Inflatsioon suurendab üldjuhul võlgade osakaalu, 

mis tähendab, et see peaks olema positiivses seoses finantsvõimendusega. Antud uuringus 

selgus, et inflatsioon oli üldjuhul negatiivse iseloomuga, mis võib olla seotud kohustiste 

hinna tõusuga, mida toob kaasa kõrge inflatsioon. Korruptsioon oli positiivse iseloomuga, 

mis tähendab, et väiksema korruptsiooni korral on finantsvõimendus kõrgem. Ettevõtte 

tulumaksumäära kasvades võib finantsvõimendus alguses kasvada, kuid hiljem kahaneda, 

mis väljendub ka negatiivses seoses kapitali struktuuriga. Selline olukord esines 

börsiettevõtetel, kuna need on suuremad ettevõtted, mis eelistavad omakapitali. 

(Jõeveer 2013) 

Smith, Chen ja Anderson (2015) ning Vaidean ja Serghiescu (2014) teostasid sarnased 

empiirilised uuringud, kasutades finantsnäitajana kohustiste ja varade suhet. Mõlemas töös 

oli uuritud järgmisi tegureid - suurus, mis leiti naturaallogaritmiga varadest, osutus 

mõlemal positiivse iseloomuga; kasumlikkus, mis  saadi intressi- ja maksueelse kasumi 

jagamisel varadega, oli negatiivse iseloomuga; põhivaralisus, mis leiti põhivarade 

jagamisel varadega oli Smithi ja teiste kaasautorite uuringus positiivse, kuid Vaidean ja 

Serghiescu uuringus negatiivse iseloomuga. Smith, Chen ja Anderson uurisid ka ettevõtte 

kasvu kui kapitali struktuuri mõjutavat tegurit. Selleks võrdlesid nad varasid eelmise 

aastaga ning said positiivse seose. Vaidean ja Serghiescu uurisid neljanda tegurina varade 



20 

 

käibekordajat, mis leiti müügitulude jagamisel varadega. Kuna varade käibekordaja osutus 

positiivse seosega, suureneb selle näitaja kasvades ka finantsvõimenduse väärtus. (Smith et 

al 2015;  Vaidean, Serghiescu 2014) 

Kayo ja Kimura (2011) võtsid eesmärgiks selgitada välja kapitali struktuuri otseselt või 

kaudselt mõjutavaid tegureid, valides finantsnäitajana pikaajaliste kohustiste suhet 

koguvõla ja omakapitali summasse. Ettevõttespetsiifilistest teguritest oli suurus ja 

põhivaralisus positiivses seoses finantsvõimendusega ning kasv ja kasumlikkus negatiivses 

seoses. Suurus leiti naturaallogaritmiga müügituludest ning selle positiivne seos 

iseloomustab olukorda, et suured ettevõtted saavad hajutada ja vähendada maksejõuetuse 

riski. Põhivaralisus saadi põhivarade ja koguvarade suhtena ning kasv leiti omakapitali ja 

kohustiste summa jagamisel varadega. Kasumlikkus leiti samamoodi nagu Ormani ja 

Köksali (2015) uuringus, jagades tulud põhitegevusest koguvaradega. Ettevõttevälised 

tegurid, milleks oli SKP kasv, võlakirjaturu ja aktsiaturu arengutase, osutusid negatiivse 

iseloomuga teguriteks. (Kayo, Kimura 2011) 

Empiiriliste uuringute analüüsimisel osutus keerukamaks leida ettevõtteväliseid tegureid. 

Kümnest uuringust käsitles ettevõtteväliseid tegureid vaid neli ning nende autoriteks olid 

Kayo ja Kimura (2011), Jõeveer (2013), Orman ja Köksal (2015) ning Antonczyk ja 

Salzmann (2014). Uuritavateks teguriteks valiti SKP kasv, inflatsioon, maksukilp, kapitali 

juurdekasv, korruptsiooni tase, ettevõtte tulumaksumäär, võlakirja ja aktsiaturu arengutase, 

kreeditoride õiguste kaitse, raamatupidamisstandardid, pangadeposiidid ning tavaõiguse 

olemasolu riigis. Kuigi tegurite analüüsimiseks leidis autor vaid neli uuringut, selgus siiski, 

et enamlevinumateks uuritavateks teguriteks olid SKP kasv ja inflatsioon ning nende mõju 

kapitali struktuurile osutus erisuunaliseks. 

Ettevõttespetsiifilistest teguritest uuriti vaadeldavates uuringutes ettevõtte suurust, 

kasumlikkust, põhivaralisust, likviidsust, kasvupotentsiaali, mittevõla maksukilpi, riski, 

raha ja varade käibekordajat. Nagu ka ettevõtteväliste tegurite puhul, selgus, et teatud 

ettevõttespetsiifiliste tegurite mõju kapitali struktuurile on erisuunaline (tabel 3). 

Enamlevinud tegurid olid ettevõtte suurus, põhivaralisus, kasumlikkus ja likviidsus. 

Nendest vaid kasumlikkusel oli negatiivne seos kapitali struktuuriga, ülejäänud kolm olid 

erisuunalised. Erisuunalisuse põhjus peitub empiirilise uuringu teostamisest ehk milliseid 

ettevõtteid on uuritud ning millist finantsvõimenduse näitajat on kasutatud.  
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Tabel 3. Ettevõttespetsiifiliste tegurite mõju finantsvõimendusele (autori koostatud) 

Finantsvõimendusele 

mõju avaldanud tegur 

Seos 

finantsvõimendusega 

Autorid 

Suurus Positiivne Smith, Chen, Anderson (2015); Vaidean, 

Serghiescu (2014); Orman, Köksal (2015); 

Jõeveer (2013); Kayo, Kimura (2011); 

Memon, Rus, Ghazali (2015); Mangafic, 

Martinovic (2015); Antonczyk, Salzmann 

(2014) 

Negatiivne Jõeveer (2013); Onofrei, Tudose, 

Durdureanu, Anton (2013); Basu (2015) 

Kasumlikkus Negatiivne Smith, Chen, Anderson (2015); Vaidean, 

Serghiescu (2014); Orman, Köksal (2015); 

Jõeveer (2013); Kayo, Kimura (2011); 

Onofrei, Tudose, Durdureanu, Anton (2013); 

Memon, Rus, Ghazali (2015); Mangafic, 

Martinovic (2015); Basu (2015); Antonczyk, 

Salzmann (2014) 

Põhivaralisus Positiivne Smith, Chen, Anderson (2015); Orman, 

Köksal (2015); Jõeveer (2013); Kayo, 

Kimura (2011); Memon, Rus, Ghazali 

(2015); Basu (2015); Antonczyk, Salzmann 

(2014) 

Negatiivne Vaidean, Serghiescu (2014); Orman, Köksal 

(2015); Jõeveer (2013); Onofrei, Tudose, 

Durdureanu, Anton (2013); Mangafic, 

Martinovic (2015) 

Kasv Positiivne Smith, Chen, Anderson (2015); Mangafic, 

Martinovic (2015); Basu (2015) 

Negatiivne Kayo, Kimura (2011); Onofrei, Tudose, 

Durdureanu, Anton (2013); Mangafic, 

Martinovic (2015); Antonczyk, Salzmann 

(2014) 

Varade käibekordaja Positiivne Vaidean, Serghiescu (2014) 

Likviidsus Negatiivne Vaidean, Serghiescu (2014); Onofrei, 

Tudose, Durdureanu, Anton (2013) 

Positiivne Basu (2015) 

Mittevõla maksukilp Positiivne Basu (2015) 

Risk Negatiivne Orman, Köksal (2015); Mangafic, 

Martinovic (2015) 

Raha Negatiivne Memon, Rus , Ghazali (2015) 

 

On oluline, et ettevõtted teeksid lähtuvalt oma eesmärgist ja tegevusalast õigeid 

finantseerimisotsuseid, mis tagaks optimaalse kapitali struktuuri. Nagu eelpool selgus, on 

kapitali struktuuri leidmiseks vaja teada, millised tegurid ning kuidas võivad sellele mõju 

avaldada. Lähtuvalt sellest saavad ettevõtted kasutades õigeid suhtarve ning tuginedes 

ettevõtte omapärale teha teadlikumaid otsuseid selle kohta, kas kasutada ettevõtteväliseid 

finantseerimisallikaid või ettevõtte sisemisi allikaid. 
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1.3. Finantseerimisstruktuuri iseloomustavad rahandussuhtarvud 

 

Eelmises alapeatükis tõi autor välja ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid mõjutavad 

tegurid, millest mitmed, nagu kasumlikkus, on suhtarvud, mida kasutatakse ettevõtte 

finantsseisundi analüüsimiseks ning mis aitavad avastada finantsseisu tugevaid ja nõrku 

külgi. Rahandussuhtarv saadakse näitajate jagamisel ning väljendatakse protsentides või 

kordades (Bõtškova, Teearu 1997: 18). Suhtarvude analüüsimise peamine eesmärk on 

andmete standardkujule viimine, et oleks võimalik neid võrrelda tegevusharu normidega 

ning prognoosida tegevust tulevikus. Ainuüksi suhtarvude analüüsimisel ei ole võimalik 

ettevõtte tegevusega seotud otsuseid teha, kuid kõrvutades saadud näitajad majandusliku, 

juhtimisalase ja turundusliku informatsiooniga, saab tähtsaimad indikaatorid siiski välja 

tuua (Rünkla 2003: 61). Bakalaureusetöös analüüsib autor eelkõige finantsvõimenduse ja 

maksevõime suhtarve, kuna need on otseselt seotud ettevõtte finantseerimisega.  

Ettevõttevälist kapitali iseloomustavad suhtarvud võimaldavad otsustada, millisel määral 

kasutab firma laenatud vahendeid ning milline on ettevõtte võime tasuda laenuvahendite 

kasutamisega seotud makseid, nagu intressimakse. Finantsvõimenduse all võib mõista 

laenukapitali kasutamist omakapitalilt saadava tulu suurendamiseks. Selleks kasutatavad 

meetodid põhjustavad suuremat riski ettevõtte jaoks. (Mereste 2003a: 198) 

Finantsvõimendust on võimalik hinnata suhtarvudega, nagu võlakordaja, kohustiste ja 

omakapitali suhe ning intresside kattekordaja. 

Võlakordaja väljendab kui suure osa koguvahenditest  on ettevõte finantseerinud 

laenupõhiselt. Suurema võlakordaja puhul on tegemist suurema finantsvõimendusega ning 

suurema oodatava tulu ja riskiga (Järve, Veisson 2003: 27). 

𝑉õ𝑙𝑎𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢
 

Investorite seisukohast on parem suurem finantsvõimendus, kuna see suurendab 

omakapitali tootlikkust. Kreeditorid eelistavad väiksemat näitajat, kuna kõrgem 

võlakordaja väljendab nende riski. (Aruste 2007: 52) Ettevõtteväline finantseerimine on 

mõistlikes piirides, kui omakapital moodustab 50% passivast. Omakapitali osatähtsus ei 

tohi olla alla 20%, mis tähendab, et võlakordaja ei tohi olla üle 0,8. Vastasel juhul sõltub 

ettevõte liiga palju ettevõttevälisest kapitalist ning tekib raha kaotamise risk. (Tšistjakov 

1996: 23) Vastupidises olukorras, kus ettevõttevälise finantseerimise osakaal on väike, on 
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oht, et tulevikus ei ole väiksematel ettevõttel tulusaid projekte tegevuse arendamiseks või 

ei leidu sobilikke laenuinstrumente (Kõomägi 2006: 125). 

Kohustiste ja omakapitali suhet nimetatakse ka pikaajalise maksevõimelisuse näitajaks 

(Bõtškova, Teearu 1997: 23). See annab suhteliselt samasugust informatsiooni nagu 

võlakordaja. 

𝐾𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎 𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑢ℎ𝑒 =  
𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Antud suhtarv näitab, mitu eurot laenukapitali kasutatakse ühe euro omakapitali kohta. 

(Järve, Veisson 2003: 27) Optimaalseks loetakse suhet, kus kohustiste ja omakapitali 

kasutatakse võrdselt, mis tähendab, et kordaja väärtus on 1, kuid näitaja vahemikus 1,5-2 

on samuti aktsepteeritav. Väärtusest 2 kõrgem suhtarv näitab ohtlikul määral 

ettevõttevälise kapitali kasutamist. Väärtus, mis on madalam kui 0,5, on ettevõtte jaoks 

samuti halb, kuna vähese omakapitali korral võib tekkida raha kaotamise risk, mis võib 

põhjustada ka pankrotistumise.  (Maapiirkonna... 2012: 58) 

Intresside kattekordajat kasutatakse ettevõtte laenuseisu hindamisel ning see väljendab 

firma võimet katta intressikulusid, tootes piisavalt kasumit.  

𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
ä𝑟𝑖𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢
 

Täpsemalt mõõdab näitaja, mitu korda peaks kasum langema, et intressimaksed ei saaks 

enam kaetud. (Aruste 2007: 53) Kordaja kõrge väärtus iseloomustab olukorda, kus 

ettevõttel pole raskusi intresside tasumisel. Suhtarvu madala väärtusega kasvab 

kreeditoride risk, mis võib põhjustada raskusi leida täiendavaid finantseerimisallikaid. 

(Bõtškova, Teearu 1997: 24) Soovitatav kordaja on väärtusega üle 2,5 (Kõomägi 

2006: 124). 

Maksevõime ehk likviidsus on ettevõtte võime tasuda kohustised ajaks, mis on kajastatud 

tema bilansis. See eeldab, et ettevõttel on tulusid rohkem kui kulusid või võimalus katta 

tulude puuduvat osa laenudega. (Mereste 2003a: 584) Firma on likviidne kui 

puhaskäibekapital on positiivne. Puhaskäibekapital väljendab likviidseid vahendeid, mida 

ettevõte kontrollib lühiajalisel perioodil ning sellest sõltubfirma võime katta kohustisi ning 

laiendada tegevust. (Tšitjakov 1996: 22) 



24 

 

𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 − 𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑 

Detailsemaks likviidsuse analüüsiks hinnatakse majandusüksuse maksevõimet 

suhtarvudega nagu lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja ning kiire 

maksevalmiduse kordaja. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ehk maksevõime üldine tase 

iseloomustab ettevõtte võimet katta õigel ajal lühiajalised kohustised käibevaraga.  

𝐿üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒 𝑣õ𝑙𝑔𝑛𝑒𝑣𝑢𝑠𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑

𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑
 

Liiga madal kattekordaja võib põhjustada ettevõtte jaoks raskusi kohustiste tasumisel. 

Teiselt poolt väljendab liiga kõrge kattekordaja ettevõtte raha ebaefektiivset kasutamist, 

mis tähendab, et suurema varade likviidsuse korral on nende tootlikkus väiksem. (Järve, 

Veisson 2003: 25) Rahvusvaheliselt kasutatakse järgmisi maksevõime 

hindamiskriteeriume (Tšistjakov 1996: 23): 

üle 1,60 – hea 

1,20 – 1,59 – rahuldav 

0,90 – 1,19 – mitterahuldav 

alla 0,90 – nõrk 

Näitaja, mis on alla 1, väljendab olukorda, kus ettevõttel on käibekapitali defitsiit. 

Maksevõime üldine tase näitab mitme euro ulatuses on ettevõttel käibevara ühe euro 

lühiajaliste kohustiste katmiseks (Tšistjakov 1996: 22). Soovitatav kordaja on vahemikus 

1,6-2, mis tähendab, et käibevarad ületavad lühiajalisi kohustisi kuni kaks korda (Karu 

2000: lk 51). Samas ei ole lühiajalise võlgnevuse kattekordaja hea likviidsuse näitaja, kuna 

see arvestab ka arvete tasumist varude realiseerimisel, mis ei pruugi olla väga likviidsed, 

nagu lõpetamata toodang. (Kõomägi 2006: 123) 

Likviidsuskordaja ehk maksevalmiduse kordaja ehk happetest ettevõtte võimet katta õigel 

ajal lühiajalised kohustised käibevaraga kitsamalt, võrreldes lühiajalise võlgnevuse 

kattekordajaga (Kõomägi 2006: 123).  

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑖𝑑𝑠𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎 − 𝑘𝑎𝑢𝑏𝑎 𝑗𝑎 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑚𝑖𝑠𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑

𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑
 

Likviidsuskordaja hindamiskriteeriumid on järgmised (Tšistjakov 1996: 23): 

üle 0,90 – hea 

0,60 – 0,89 – rahuldav 
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0,30 – 0,59 – mitterahuldav 

alla 0,30 -  nõrk   

Täpsemalt näitab happetest firma võimet katta kohustisi varusid müümata ehk mitu korda 

käibevara kogumaksumus ületab lühiajaliste kohustiste kogusummat (Alver, Reinberg 

2002: 310). Soovitatav kordaja on vahemikus 0,6-1, mis tähendab, et käibevarad ületavad 

lühiajalised kohustised kuni üks kord (Karu 2000: 52). 

Kiire maksevalmiduse kordaja iseloomustab ettevõtte varade likviidsust kõige kitsamalt. 

See näitab kohustiste osa, mida ta on võimeline kohe tasuma. (Järve, Veisson 2003: 25)  

𝐾𝑖𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑒𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝑟𝑎ℎ𝑎 𝑗𝑎 𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑣ää𝑟𝑡𝑝𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑑

𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑
 

Olukorda, kus ettevõte saab rahaliselt katta kõik lühiajalised võlad, iseloomustab näitaja 

väärtusega üle 1. Soovitatav kordaja on vahemikus 0,2-0,4, mis tähendab, et käibevarad 

ületavad lühiajalised kohustised kuni 0,4 korda (Karu 2000: 52). Kui kordaja on 

vahemikus 0,5 ja rohkem, väljendab see ebaotstarbekat likviidse vara kasutamist (Kõomägi 

2006: 124). 

Käesolevas peatükis andis autor ülevaate peamistest ettevõttevälistest 

finantseerimisallikatest, kapitali struktuuri mõjutavatest teguritest ning 

finantseerimisstruktuuri iseloomustavatest rahandussuhtarvudest. Selgus, et enamlevinud 

ettevõttevälised finantseerimisallikad on pangalaenud, liisingud ja faktooringud. Selleks, et 

ettevõtte kapitali hind oleks võimalikult madal, on oluline saavutada optimaalne kapitali 

struktuur, mida saab teha tundes nii ettevõttespetsiifilisi kui ka ettevõtteväliseid kapitali 

struktuuri mõjutavaid tegureid. Analüüsi käigus selgus, et enamkäsitletavad 

ettevõttespetsiifilised tegurid on ettevõtte suurus, põhivaralisus, kasumlikkus ja likviidsus. 

Ettevõttevälistest teguritest osutusid olulisemateks SKP kasv ja inflatsioon. 

Rahandussuhtarvudel põhinev analüüs võimaldab ettevõttel hinnata majanduslikku 

seisundit ning juhul kui tulemused peaksid olema keskmisest madalamad, annab see 

märku, et ettevõtte likviidsus on madal ning selle tõttu võib ettevõte muutuda 

maksevõimetuks, mis omakorda võib kaasa tuua pankrotistumise. Seega on ettevõtteväliste 

finantseerimisallikate kasutamisel oluline jälgida likviidsuse ja maksevõime suhtarve ning 

vastavalt nendele korrigeerida ka kapitali struktuuri.  
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2. ETTEVÕTTEVÄLISTE FINANTSEERIMISALLIKATE 

KASUTAMINE PÕLLUMAJANDUS-, METSAMAJANDUS- 

JA KALAPÜÜGISEKTORIS AASTATEL 2005-2014 

 

2.1. Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügiettevõtete 

finantseerimisallikate andmed ja metoodika 

 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük on primaarsektorisse kuuluvad tegevusalad. 

Kõigi kolme tegevusala ohustavad riskid, nagu kliima, haigused, naaberriikide majanduslik 

olukord ja mitmed muud tegurid, mis mõjutavad otseselt lõpptoodangut. Põllumajanduses 

mõjub nii kuum kui ka külm suvi eriti halvasti taimekasvatuses, mil esimesel juhul tekib 

vajadus põlde niisutada, mis võib osutuda väga kulukaks. Teisel juhul tekib liigniiskus, mis 

ületab pinnase vastuvõtuvõime ning tulemusena ei ole võimalik saaki koristada. Ka 

loomakasvatuses on kuumal suvel negatiivne mõju, kuna loomad on kuumusele tundlikud, 

mille tõttu võib loomakasvatustoodang väheneda. Kõrge temperatuuri ja niiskusega on 

suur tõenäosus haiguste, kahjurite ja umbrohu levikuks kõigis kolmes valdkonnas. 

Metsamajanduses toob kliima muutumine kaasa muutusi mullastikus, mistõttu võib 

metsamaterjali kvaliteet oluliselt halveneda. Analüüsides kapitali struktuuri mõjutavaid 

tegureid alapeatükis 1.2 selgus, et kui ettevõtte riskitase kasvab, langeb võlgnevuste 

osakaal kapitali struktuuris. Kuna bakalaureusetöö objektiks olevate tegevusalade 

ettevõtteväline risk on suur, võib eelnevalt mainitud seose põhjal eeldada, et 

ettevõtteväliste finantseerimisallikate osakaal ei ole märkimisväärselt suur. 

Ettevõtete arv põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkondades on aastatega 

kasvanud, kuid ettevõtete struktuuris on toimunud olulised muudatused. Samal ajal kui 

mikroettevõtete arv, töötajate arvuga 1-9, on aastatega kasvanud, on väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtete arv kahanenud (lisa 3). 2014. aasta lõpu seisuga tegutses uurimustöös 

käsitletud valdkondades Eestis 3460 ettevõtet, mis pakkusid tööd ligikaudu 14000 

inimesele. Kuigi ettevõtete arv kasvab, võib see olla tingitud asjaolust, et samad ettevõtjad 

on loonud rohkem ja väiksemaid ettevõtteid, osalt ka selleks, et hajutada riske (Kaarna et 

al 2013). Autori arvates võib väiksemate ettevõtete loomise põhjuseks olla 
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mehhaniseerituse taseme kasv, mille tõttu vajatakse vähem inimtööjõudu. Tuues välja 

seose ettevõtte suuruse ja kapitali struktuuri kohta, on empiiriliste uuringutega selgeks 

tehtud, et suurematel ettevõtetel on väiksem võimalus muutuda maksejõuetuks, mis on 

seotud ka suurema osakaalu võlakohustustega. Seega peaks selle kohaselt olema 

vaadeldavates valdkondades vähem võlakohustusi kapitali struktuuris, kuna tegemist on 

eelkõige väiksemate ettevõtetega.  

Bakalaureusetöö objektiks olevate tegevusalade lisandväärtus ehk rahalises väljenduses 

toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine, oli 2014. aastal 455 miljonit eurot, mille 

osatähtsus kogutoodangu lisandväärtuses oli 4%. Võrreldes 2005 aastaga on lisandväärtus 

sujuvalt kasvanud eelkõige tänu tehnoloogia arengule, globaliseerumisele ning suhteliste 

hindade arengule. Samuti on kaasa aitanud Euroopa Liidu ranged nõuded tootmishoonete 

ja –seadmete moderniseerimisele. 2003. aastal Eestis läbiviidud uuringu tulemusena 

selgus, et Eesti päritoluga toodangu, nagu põllumajandus- ja metsamajandustoodanguga 

kaasneb suurem lisandväärtus ekspordiühiku kohta võrreldes allhankega seotud 

tegevusaladega (Kaasik 2003: 7). Kõrgema lisandväärtuse korral on ettevõtete kasumid 

suuremad, mis võimaldab ettevõtetel ka rohkem palka maksta. Vaid aastal 2009 ja 2012, 

oli märgata lisandväärtuse langust, mida põhjustas finants- ja majanduskriis.  

Nagu selgus empiirilistes uuringutes, suurendab kasumlikkuse vähenemine intressikulusid 

ning selle tõttu peavad ettevõtted vähendama ettevõttevälise kapitali osatähtsust kapitali 

struktuuris. Vastupidises olukorras, kus kasumlikkus suureneks, väheneksid oodatavad 

intressikulud ning see võimaldaks suurendada ettevõttevälist kapitali.  

Naaberriikide majanduslik olukord mõjutab oluliselt ka Eesti ettevõtteid, kuna Eestit 

ümbritsevad Põhjamaad on ettevõtete jaoks oluline eksporditurg. Seega kui Põhjamaade 

majanduslik olukord peaks halvenema ning tarbimine väheneb, avaldab see negatiivset 

mõju ka Eesti eksporditurule. Tuginedes Eesti Statistikaameti andmetele selgub, et 

ekspordimahud jooksvates hindades on vahemikul 2005-2014 olnud väga kõikuva trendiga 

(joonis 2):  
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1) Taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ekspordimaht 

tõusis vahemikul 2005-2011, saavutades ekspordimahu tipptaseme 64. miljoni euro 

juures (lisa 4). Pärast seda on toimunud langus.  

2) Metsamajanduse ja metsavarumise eksport langes oluliselt majanduskriisi tõttu aastal 

2005 ning langus kestis aastani 2011. Sellele järgnes ekspordi kasv kahel aastal, 

saavutades 2013. aastal 39 miljonit eurot (lisa 4). Aastaks 2014 oli toimunud 

järjekordne eskpordimahu langus.  

3) Kalapüügi ja vesiviljeluse ekspordimaht oli 2005-2009 üsna püsiva trendiga, kuid 

seejärel kasvas aastani 2012, saavutades 38 miljonit eurot (lisa 4). Kasvu võib 

põhjendada majanduskasvuga ning uute partnerriikide leidmisega. Seejärel hakkas 

ekspordimaht langema, nagu ka teistel vaadeldavatel tegevusaladel. Autori arvates on 

ekspordimahtude langus tingitud eelkõige madalast inflatsioonist ja välisnõudlusest.  

 

 

Joonis 2. Ekspordi maht tegevusalade lõikes aastatel 2005-2014, eurodes (VK02) 

 

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) mõjutab samuti kapitali strukuuri, kuid nagu selgus 

empiiriliste uuringute põhjal, on selle mõju erisuunaline. Kasutades finantsvõimenduse 

näitajana pikaajalisi kohustisi, oli SKP mõju kapitali struktuurile negatiivne, mistõttu 

vähendab see ettevõtte võimet suurendada pikaajaliste kohustiste osakaalu. Vaadeldavatele 

tegevusaladele on pikaajalised finantseerimisallikad siiski hädavajalikud, mistõttu peaks 
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SKP kui üks ohutegur, olema piisavalt hea. Sisemajanduse koguprodukti toetab suurel 

määral lisandväärtus, mis on Eestis alates 2005 sujuvalt kasvanud. Samas ei ole see 

eraldiseisva tegurina määrav. Kuna eksport moodustab SKP-st suure osa, on oluline, et 

välisnõudlus oleks suur, mis tagaks ka ekspordi osakaalu suurenemist. Nagu selgus 

joonisel 2, on ekspordi osakaal viimastel aastatel langenud just nõrga välisnõudluse tõttu. 

See tingib olukorra, kus ettevõtted ei leia toodangule tarbijaid ning tekivad rahalised 

raskused, mille tõttu on paljud sunnitud võtma liigseid laenukohustusi. Kuna need tegurid 

ei ole ainukesena määravad finantseerimisolukorra hindamisel, analüüsib autor järgnevates 

alapeatükkides põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete 

maksevõimet ja likviidsust ning annab ülevaate ka kasutatavatest ettevõttevälistest 

finantseerimisallikatest vaadeldavates tegevusvaldkondades. 

Ettevõtteväliseks finantseerimiseks kasutatatava kapitali analüüsi abil on võimalik teha 

järeldusi, milliseid kapitaliallikaid ja mille finantseerimiseks ettevõtted neid kasutavad 

ning milline on ettevõtete laenumaksevõime. Analüüsi teostamiseks kasutab autor 

sekundaarseid andmeid, mis pärinevad Eesti Statistikaameti ja Eesti Panga 

andmebaasidest. Eesti Statistikaameti andmebaasis kasutatavad tabelid on järgmised: 

ettevõtete tulud, kulud ja kasum (EM001), ettevõtete vara, kohustused ja omakapital 

(EM009), ettevõtete investeeringud põhivarasse (EM014). Andmed, mis pärinevad Eesti 

Statistikaametist, on saadud kasutades tegevusala klassifikaatorit A, mille üldnimetus on 

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Klassifikaator A hõlmab kolme eraldiseisvat 

klassifikaatorit, milleks on (EM009): 

- A01, mis hõlmab taime- ja loomakasvatust, jahindust ja neid teenindavaid 

tegevusalasid; 

- A02, mis hõlmab metsamajandust ja metsavarumist; 

- A03, mis hõlmab kalapüüki ja vesiviljelust. 

Eesti Panga andmebaasis kasutas autor krediidiasutuste statistikat, täpsemalt 

intressimäärasid. Samuti kasutati liisinguettevõtete statistikat, mis hõlmab nii 

liisingunõudeid kui ka faktooringunõudeid. Statistiliste arvandmete põhjal koostati 

andmekogum, mille põhjal autor analüüsib ettevõtteväliste finantseerimisallikate 

kasutamise dünaamikat nii absoluutväärtustes kui ka rahandussuhtarvudes. 
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2.2. Ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise dünaamika 

põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügiettevõtetes aastatel 2005-

2014 

 

Teoreetilise käsitluse kohaselt eelistavad Eesti ettevõtted pigem omakapitali kui 

ettevõttevälist finantseerimist. Seda kinnitab ka asjaolu, et aastal 2014 olid 

põllumajandusettevõtete varad finantseeritud 32% ettevõttevälise kapitaliga ning 68% 

ulatuses omakapitaliga (Põllumajandustootjate... 2014: 16). Siiski kasutavad paljud 

ettevõtted ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid, kuna neil pole piisavalt omakapitali või 

soovitakse saavutada optimaalne kapitali struktuur. Statistilistel andmetel on 

ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamine aastate lõikes suurenenud (joonis 3), 

mida toetab ka stabiilne majanduse olukord. Nagu joonisel 3 selgub, on varad 10. aasta 

jooksul enam kui neljakordistunud, samas kui kohustised on suurenenud veidi üle poole 

võrra. Autori arvates on varade kasv tingitud eelkõige mehhaniseerituse taseme tõusust, 

mistõttu on aastatega soetatud rohkem masinaid ja seadmeid, et seeläbi suurendada 

tootlikkust. Samuti on joonisel 3 näha, et alates 2010. aastast on varade ja kohustiste kasv 

järsult tõusnud, mida toetas paranev majanduskeskkond ning majanduslangusesele 

järgnenud range kokkuhoiupoliitika, mis võimaldas suurendada puhaskasumit (Sinisaar et 

al 2012: 51). 

 

 

Joonis 3. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete varade ja 

kohustiste dünaamika, miljon eurot (EM009) 
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Eesti Panga andmetel (joonis 4) on pangalaenude käive põllumajanduse, metsamajanduse 

ja kalapüügiga tegelevatele ettevõtetele võrreldes eelnevate aastatega oluliselt tõusnud, 

kerkides 2014. aastal 158 miljoni euroni (lisa 5). Järsk langus toimus peale aastat 2008, mil 

laenude käive kukkus poole võrra, seoses majanduslangusega, ning saavutas 44 miljonit 

eurot. Seega alates 2009. aastast on ettevõtetele antud laenude käive peaaegu 

neljakordistunud.  

 

 

Joonis 4. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete 

pangalaenude dünaamika, miljon eurot (Eesti Pank) 

 

Autori arvates on finantseerimisvajaduse üheks põhjuseks ebasoodne väliskeskkond, 

eelkõige probleemid ekspordiga, kiire palgatõus ning madalad laenuintressimäärad. Madal 

välisnõudlus on eelkõige seotud Venemaa impordikeeluga. Seoses sellega pidid Eesti 

tootjad otsima uued turud, mis osutus raskeks ning mille tõttu tuli toodangut müüa 

madalamate hindadega. Kiire palgatõus tekitab olukorra, kus ettevõtete tootlikkuse kasv ei 

jõua tööjõukulude kasvule järele.  
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Erinevate pankade lõikes võivad intressimäärad erineda. Eelkõige sõltub laenu intress 

ettevõtte tegevusvaldkonnast ja sellega seotud riskidest, ettevõtte elutsüklist ning 

usaldatavusest. Samas sõltub laenuhind ka Euroopa Keskpanga rahapoliitika otsustest ning 

Euriborist, mis on pankadevaheline intressimäär ning selle tõusmisel tõuseb ka laenumakse 

ja vastupidi. Viimastel aastatel on intressimäärad olnud laenuvõtjale soodsad. Autor 

võrdles põllumajanduse, metsamajanduse ja kalandusega tegelevatele ettevõtetele antud 

laenude intressimäärasid aastatel 2005-2014, võttes aluseks iga aasta detsembrikuu. 

Ajavahemikel 2005-2007 ning 2011-2014 on näha, et intressimäärad on madalamad ning 

see on tingitud majanduskasvust. Aastal 2014 saavutas intressimäär madalaima väärtuse 

kümneaastase ajavahemiku jooksul. Vaadates euribori intressimäärasid uuritaval perioodil 

(tabel 4), on märgata küllaltki sarnast trendi. 2008. aastaks tõusnud kõrge euribor langes 

järsult aastal 2009, mis on tingitud ülemaailmsest kriisist, kuid laenude intressimäärad 

tõusid edasi. Viimaste aastate euribori trend on olnud nullilähedane ning seoses sellega on 

ka ettevõtetele antud laenude intressimäär aina langenud (tabel 4). Intressimäära mõjutab 

positiivselt ka pankadevaheline konkurents, mis põhjustab intressimarginaalide 

vähenemise, mida pakutakse igale ettevõttele personaalselt sõltuvalt selle finantsseisust, 

pakutavast tagatisest ning pangapoolsest usaldusest.  

 

Tabel 4. Põllumajanduse, metsamajanduse ning kalapüügiga tegelevatele ettevõtetele 

antud laenude intressimäärad (%) (Eesti Pank; 6 month...) 

Intressiliik 
Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kokku 4,33 5,56 6,55 7,34 4,90 5,22 4,38 3,25 2,68 2,39 

Lühiajaline 5,52 6,00 6,48 8,10 4,65 5,20 4,76 5,49 3,29 3,18 

Pikaajaline 4,22 5,56 6,55 7,27 4,94 5,23 4,35 2,83 2,64 2,23 

Euribor 2,21 2,64 3,86 4,70 2,95 0,99 1,22 1,61 0,32 0,39 

 

Laenude käibe kasvuga on kasvanud ka pikaajaliste laenude jääk (joonis 4), samas kui 

lühiajaliste laenude jääk on kõikunud aastate lõikes, kuid olnud siiski üsna püsiv. 

Lühiajalisi laene kasutatakse eelkõige hooajaliste tööde läbiviimiseks ning täiendava 

käibekapitali saamiseks. Hooajatööde all mõeldakse eelkõige käibevarade ja laovarude 
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soetamist ning tööjõu palkamist. Seoses sellega, et ettevõtted on teadlikud ligikaudsetest 

kulutustest, mis hooajatööl tekivad, on ka lühiajaliste laenude jääk olnud püsiva trendiga. 

Pikaajaliste laenude jäägi summa saavutas 2014. aastal  340 miljonit eurot, mis on 

2005. aasta jäägiga võrreldes kolm korda suurem (joonis 4). Finantseerimisstruktuur 

tuleneb põhivaradest, mis tähendab, et kui põhivarasid on rohkem, siis ka pikaajalisi 

finantseerimiste osakaal on suurenenud. Põhivarast läheb 99% materiaalse põhivara 

soetamiseks ning 1% immateriaalse põhivara soetamiseks, milleks on näiteks 

arvutitarkvara, litsentsid ja arenguväljaminekud.  

Väärtuseliselt on põhilised põhivarainvesteeringud seotud kolme põhivaragrupiga, milleks 

on ehitus ning ehitiste rekonstrueerimine; bioloogilised varad; masinad, inventar ja 

seadmed (joonis 5). Nagu jooniselt 5 selgub soetati aastal 2008 eelpool nimetatud 

põhivarasid võrreldes eelnevate aastatega rohkem ning seda võib seostada ülelaenamisega, 

mis majanduskriisi alguses tekkis.  Võrreldes aastaga 2007 soetati aastatel 2009-2010 

põhivara poole vähem. Eelkõige osteti aastatel 2009-2010 bioloogilist vara, seadmeid, 

masinaid ja inventari. Jälgides üldist dünaamikat aastast 2005, on näha, et kõikide põhivara 

gruppide soetamine on kasvanud, eriti maa soetamine, kuna selle hind oli suhteliselt madal. 

Kuna aastatega on maa hind siiski tõusnud ning ettevõtjad ei ole võimelised seda soetama, 

on paljud sunnitud maad rentima. Kui ettevõtjad on aga piisavalt kasumlikud või 

kasutanud rohkem ettevõttevälist finantseerimist, eelistavad nad siiski maad osta ning see 

väljendub ka joonisel 5.  
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Joonis 5. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete 

investeeringud põhivarasse, % (EM014) 

 

Eesti liisingfinantseerimise turg on kümne aasta jooksul kasvanud kiiremini kui laenuturg. 

Võttes aluseseks majanduslangusele järgnenud perioodi (2010-2013), kasvas 

liisingfinantseerimine 217% (joonis 6) ning laenuturg 197% (joonis 4). Tehnika kõrgete 

hindade tõttu eelistavad ettevõtjad kasutada liisingut vara ostmise asemel. Kuna liisimisel 

on tagatiseks liisitav vara ning sellest sõltuvalt liisinguvõtjal vähem riske, sobib liising 

hästi ettevõtetele, kellel ei ole piisavalt vaba kapitali. Põllumajanduses, metsamajanduses 

ja kalapüügis liisitakse eelkõige põllumajandus-, metsa- ja muu eriseadmeid, kinnisvara 

ning sõidukeid. 

Analüüsides liisingfinantseerimist joonise 6 abil selgub, et 10. aasta jooksul (2005-2014) 

on liisinguportfell kasvanud (arvandmed lisas 6). Aastal 2005 oli liisinguportfelli suurus 

119 miljonit eurot, kuid aastal 2014 kasvas see 207. miljoni euroni, mis tähendab, et 

portfelli maht oli peaaegu kahekordistunud. Kuni aastani 2007 oli ülemaailmne 

majanduskasv, mis väljendub kasvuga ka joonisel 6. Aastatel 2008-2010 on märgata järsku 

liisinguportfelli langust ning ka liisingu uusmüügi langust (liisingu uusmüügi all 

mõeldakse liisingut pakkuvate ettevõtete soetatud varade maksumuse ja liisinguvõtjate 

esimeste sissemaksete vahet) seoses ülemaailmse majanduskriisiga, mis mõjutas tugevalt 

ka Eesti ettevõtteid. Sellele järgneb järsk liisingu uusmüügi tõus, mida võib seostada 
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investeerimisjulguse ning kindlustunde kasvuga, mis toetab liisingufinantseerimist senini. 

Võrreldes liisinguportfelliga, kasvas liisingu uusmüük vahemikus 2010-2013 kiiremini, 

saavutades 117 miljonit eurot. Aastaks 2014 see siiski mõnevõrra langes, jõudes 

107. miljoni euroni.  

 

 

Joonis 6. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete 

liisingfinantseerimise dünaamika, miljon eurot (Eesti Pank) 

 

Selleks, et saada ülevaade, milliseid liisingu tüüpe enim kasutatakse ning kuidas on nende 

maht aastate jooksul muutunud, analüüsib autor mittefinantsettevõtete liisinguportfelli 

liisingu tüübi ja tähtaja lõikes (joonis 7). Selgus, et kõige enam kasutavad ettevõtted 

kapitalirenti, mille korral saab liisija lepingu lõppedes liisitava vara omanikuks.  

Aastaks 2014 oli kapitalirent võrreldes aastaga 2005 langenud, mis autori arvates tuleneb 

kasutusrendi osatähtsuse tõusust. Nagu ka teiste liisingutüüpide puhul, toimus kapitalirendi 

suurim langus kriisiaastatel 2008-2010. Pärast seda on kapitalirendi osatähtsus tõusnud. 

Teine enamkasutatav liisingutüüp on kasutusrent, mille korral liisija kasutab kindla 

perioodi jooksul vara, makstes selle eest tasu ning perioodi lõpus tagastab vara 

liisinguandjale. Võrreldes aastaga 2005 on kasutusrent peaaegu kahekordistunud, 
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saavutades 347 miljonit eurot, mis on võrreldes kapitalirendiga poole võrra väiksem 

summa. Seega on näha, et kasutusrent on tõusutrendis, mis seostub ka majanduskasvuga.  

Jälgides järelmaksuga müüki, on näha, et langust aastal 2009, jäädes 14,7 miljoni euro 

tasemele. Aastal 2011 järelmaksuga müügi summa kasvas seoses majanduskasvuga, kuid 

viimastel aastatel on siiski taas aeglaselt langenud, jõudes 2014. aastal 34 miljoni euroni. 

Vaadetes teenusliisingut, võib järeldada, et ettevõtjad kasutavad antud tehingut kõige 

vähem ning 10. aasta jooksul on summa jäänud vahemikku 20-50 miljonit eurot. 

Teenusliisingu all võib mõista renti, mille rendimaksetesse kuuluvad ka liisitava vara 

kasutamisega seotud teenused ning nendega kaasnevad kulud. Teenusliisingu haripunk oli 

aastal 2006, mil summa saavutas 50 miljonit eurot. Sellele järgnes langus, mida võib 

seostada majanduskriisi aastatega ning aastal 2012 tõusis teenusliising jällegi 30. miljoni 

euroni. Siiski seostub teenusliisinguga, nagu ka järelmaksuga müügi puhul, aeglane langus, 

mistõttu aastal 2014 langes teenusliising 22 miljoni euroni.  

 

 

Joonis 7. Mittefinantsettevõtete liisinguportfell liisingu tüübi ja tähtaja lõikes, miljon eurot 

(Eesti Pank) 

Faktooring on Eestis järjest enam populaarsust kogumas. Ettevõtjad eelistavad 

faktooringut tänu sellele, et see ei nõua muud tagatist peale finantseeritava nõude ning 

samuti võimaldab see pikemaid maksetähtaegu. Selleks, et mõista, milline trend on 

faktooringu kasutamises, analüüsib autor mittefinantsettevõtete faktooringportfelli 

(joonis 8). Võrreldes 2005. aastaga, on faktooringuportfell aastaks 2014 peaaegu 
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kahekordistunud,  kasvades 260. miljoni euroni. Nagu ka teiste finantseerimisvõimaluste 

korral, on ka faktooringu kasutamisel näha aastatel 2007-2010 langusfaasi, mis seostub 

majanduslangusega. Alates aastast 2011 on faktooringuportfell siiski kasvanud, saavutades 

2014. aastal 260 miljonit eurot. Faktooringu kasvavat trendi saab põhjendada ka ettevõtjate 

maksevõime ja likviidsuse suurenemises, kuna nad saavad oma raha varem kätte. See on 

ettevõtjate jaoks hea finantseerimisviis, mis suurendab ka konkurentsivõimet turul.  

 

 

Joonis 8. Mittefinantsettevõtete faktooringuportfell, miljon eurot (Eesti Pank) 

 

Faktooringut analüüsides on oluline ka teada, milliseid faktooringuliike ettevõtjad rohkem 

kasutavad. Selgub, et suurema osa portfellist moodustab riigisisene faktooring ja 

ühekordne nõuete ost (tabel 5). Aastatega on selle osatähtsus küll vähesel määral langenud, 

kuid aastal 2014 moodustas riigisisene ja ühekordne nõuete ost 74% koguportfellist. 

Teiseks enamkasutatavaks faktooringuliigiks kujunes ekspordifaktooring ehk eksporditava 

kauba müügist või teenuse osutamisest tulenev nõudeõiguse ost, mis moodustab 

faktooringuportfellist ligikaudu 15%. Ekspordifaktooring on kasulik eelkõige alustavale 

eksportöörile või kiiresti arenevale ettevõttele, kes saab faktooringfirmalt raha kiiresti 

kätte, mis omakorda tagab rahavoo tugevnemise ning likviidsuspuhvri loomise. Erinevalt 

ekspordifaktooringust kasutatakse importfaktooringut väga vähe, mille põhjus võib 

seisneda selles, et faktoor ei finantseeri nõuet, vaid ainult kogub ja haldab seda. 

Impotfaktooringu osatähtsus faktooringportfellist on aastate lõikes olnud üldjuhul alla 1%. 
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Tabel 5. Faktooringfinantseerimise dünaamika, % aastalõpu seisuga (Eesti Pank) 

Aasta 

Riigisisene 

faktooring ja 

ühekordne 

nõuete ost 

Ekspordi-

faktooring 

Impordi-

faktooring 

Lao-

finantseerimine 

Kogumise 

faktooring 

Maksu-

faktooring 

2005 81,88 15,85 0,50 - - 1,78 

2006 81,26 17,79 0,15 - - 0,73 

2007 80,25 18,35 0,12 - 0,12 1,09 

2008 79,19 20,31 0,14 - - 0,43 

2009 85,28 14,26 0,09 - - 0,37 

2010 85,17 14,39 0,43 - - - 

2011 81,40 18,60 - - - - 

2012 76,14 13,32 - 10,44 0,05 - 

2013 78,14 12,62 - 9,04 0,19 - 

2014 74,72 15,06 - 10,07 0,12 - 

 

Laofinantseerimise andmed on kättesaadavad alates aastast 2012 ning see moodustab 

ligikaudu 10% portfellist. Laofinantseerimine sobib ettevõttele, millel on suured laovarud, 

kuna antud finantseerimise vorm vabastab laovarude all kinni oleva raha, tagades 

efektiivsema käibevarade juhtimise ning rahavoogude paranemise. Selline olukorra 

lahenemine sobib hästi põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkondadele, kuna 

antud tegevusaladel on varudena toodang, põllumajanduses ka taimekaitsevahendid, 

väetised ja söödad ning palju muud. Lisaks on olemas ka kogumis- ja maksufaktooring, 

kuid neid kasutavad ettevõtted vähe ning mõlema osatähtsus faktooringportfellist on 

alla 1%. Maksufaktooringu korral on tegemist riigile enammakstud käibemaksu 

finantseerimisega ning see on mõeldud eelkõige suurematele eksportööridele. 

Kogumisfaktooring nagu ka impordifaktooring ei finantseeri müüjat, vaid ainult kogub ja 

haldab nõudeid, seega võib see olla osaliselt põhjuseks, miks seda vähem kasutatakse. 

 

 

2.3. Ettevõtete finantsvõimenduse ja maksevõime analüüs 

rahandussuhtarvude baasil 

 

Käesolevas alapeatükis arvutab ja analüüsib autor uurimistöö objektiks olevate ettevõtete 

rahandussuhtarve, et selgitada, kas on toimunud olulisi muutusi finantsvõimenduses ja 

maksevõimes ning võrdleb tulemusi alapeatükis 1.3 välja toodud hindamisskaalaga. 

Ettevõtteväliste finantseerimisallikate osatähtsuse ja ettevõtte pikaajalise maksevõime 
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hindamiseks, on oluline analüüsida finantsvõimenduse suhtarve (tabel 6). Enamkasutatav 

suhtarv, nagu ettevõtete võlakordaja iseloomustab kapitali struktuuri ehk väljendab 

laenupõhise finantseerimise osakaalu koguvahenditest. Üldist soovitust kordaja väärtusele 

pole, kuid see ei tohiks olla üle 0,8, kuna ettevõte sõltub sellisel juhul ettevõttevälisest 

kapitalist, mille tõttu võib tekkida raha kaotamise risk. Vähene ettevõtteväline 

finantseerimine vähendab ettevõtete riski, kuid ei võimalda saavutada kõrget tulusust. 

Sellegipoolest tuleb osa vajaminevast kapitalist laenata, kuna ettevõtteväline kapital on 

omakapitalist odavam, kuid sellisel juhul tuleb arvestada ka intressikuludega. Vaadeldavas 

sektoris on kordaja väärtus aastate jooksul vähenenud, saavutades aastal 2014 väärtuse 

0,29, mis tähendab, et ettevõtteväline kapital moodustab bilansimahust 29%. See on 

keskmine väärtus, kuna ettevõtetel pole liigset riski, kuid teiselt poolt jääb neil kõrgem tulu 

saamata.  

 

Tabel 6. Finantsvõimenduse suhtarvud aastatel 2005-2014 (autori arvutatud EM001, 

EM009 põhjal) 

Aasta Võlakordaja Kohustiste ja omakapitali suhe Intresside kattekordaja 

2005 0,48 0,91 7,53 

2006 0,49 0,95 5,13 

2007 0,47 0,89 7,76 

2008 0,49 0,97 3,28 

2009 0,48 0,93 1,77 

2010 0,26 0,35 8,71 

2011 0,31 0,45 7,45 

2012 0,35 0,53 8,45 

2013 0,35 0,53 8,72 

2014 0,29 0,42 7,96 

 

Kohustiste ja omakapitali suhet võib samastada ka võlakordajaga, kuid interpreteerimine 

on teine. Kohustiste ja omakapitali suhe on aastatel 2005-2014 olnud küllalt kõikuv. 

Optimaalne suhe võiks olla 1, kuid vaadeldavates tegevusvaldkondades on väärtus üldjuhul 

langenud 0,91-lt 0,42-ni, kuna aastatega on omakapital kasvanud kiiremini võrreldes 

kohustistega. Seega iseloomustab väärtus 0,42 olukorda, kus 2014. aastal kasutati ühe euro 

omakapitali kohta 42 senti ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid. 

Intresside kattekordaja väljendab ettevõtete võimet katta intressikulusid, tootes piisavalt 

kasumit. Soovitatav väärtus on kõrgem kui 2,5 ning nagu selgub tabelist 6 on kõikidel 

aastatel väärtused kõrged, välja arvatud aastal 2009, mille põhjuseks on majanduslangusest 
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tulenev väiksem kasumitootlus. Aastal 2009 saavutas intresside kattekordaja madalaima 

väärtuse ning vaadates Eesti Statistikaameti põllumajandusega, metsamajandusega ning 

kalapüügiga tegelevate ettevõtete koondbilanssi, on näha, et ka ärikasum langes võrreldes 

eelmise aastaga poole võrra.  

Maksevõimet analüüsides, tuleb hinnata ettevõtete likviidsust, mis on võimalik 

puhaskäibekapitali suhtarvu abil. Puhaskäibekapital leitakse käibevarade ja lühiajaliste 

kohustiste vahena. Puhaskäibekapital, mis on nullist suurem, näitab, et tegemist on 

likviidse ettevõttega. Põllumajandusega, metsamajandusega ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete käibevara on 10. aasta jooksul enam kui kahekordistunud, saavutades 

2014. aastaks 728 miljonit eurot (tabel 7). Majanduslanguse perioodil käibevarad langesid, 

kuna paljud ettevõtted muutusid maksejõuetuks, mistõttu oli ka likviidset käibevara vähe. 

Lühiajalised kohustised on samuti suurenenud poole võrra, saavutades 2014. aastaks 

438 miljonit eurot. Erinevalt käibevaradest, lühiajalised kohustised suurenesid 

majanduslanguse perioodil, kuna vaba kapitali oli vähe, mistõttu paljusid ettevõtteid 

ähvardas pankrotioht. Seega analüüsides puhaskäibekapitali, on ettevõtete likviidsus 

vaadeldavas valdkonnas 10 aastaga paranenud 200 miljoni euro võrra.  

 

Tabel 7. Puhaskäibekapital aastatel 2005-2014 (EM009) 

Aasta Käibevara, tuhat eurot 
Lühiajalised kohustised, 

tuhat eurot 

Puhaskäibekapital, tuhat 

eurot 

2005 295077,3 205479,0 89598,3 

2006 295087,9 200973,6 94114,3 

2007 419488,7 252856,1 166632,6 

2008 484289,2 296990,5 187298,7 

2009 414017,6 296447,1 117570,5 

2010 472550,0 290739,0 181811,0 

2011 616099,3 328084,0 288015,3 

2012 677840,8 386811,5 291029,3 

2013 694291,0 447983,6 246307,4 

2014 728419,1 438457,4 289961,7 

 

Detailsemad maksevõime suhtarvud on lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, 

likviidsuskordaja ning kiire maksevalmiduse kordaja. Tulemused on kokkuvõtlikult 

kajastatud tabelis 8. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on aastate lõikes kõikuv, kuid on 

jäänud pigem rahuldavasse vahemikku (1,2-1,59), mis tähendab, et käibevarad ületavad 

lühiajalised kohustised kuni poolteist korda. Kuigi kõrgem näitaja on parem võrreldes 
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madala näitajaga, ei tohiks ettevõtja liigselt käibevaradesse investeerida, kuna see võib 

kaasa tuua võimalike tulude kaotuse. Teisest küljest näitab kõrge kordaja pikaajaliste 

kohustiste suuremat osakaalu võrreldes lühiajaliste kohustistega. Vaadeldavate 

tegevusalade kordaja on üldjuhul hea, välja arvatud aastatel 2005-2006 ning 2009, kuid 

pärast majanduslangust on siiski olnud heal tasemel. Võttes aluseks 2014. aasta, võib 

kokkuvõtlikult öelda, et põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete käibevarad ületavad lühiajalisi kohustisi 1,6 korda.  

 

Tabel 8. Maksevõime suhtarvud aastatel 2005-2014 (autori arvutatud EM009 põhjal) 

Aasta 
Lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja 
Likviidsuskordaja 

Kiire maksevalmiduse 

kordaja 

2005 1,44 1,96 0,27 

2006 1,47 1,00 0,30 

2007 1,66 1,10 0,35 

2008 1,63 1,15 0,39 

2009 1,40 0,97 0,20 

2010 1,63 1,17 0,31 

2011 1,88 1,41 0,45 

2012 1,75 1,27 0,32 

2013 1,55 1,10 0,25 

2014 1,66 1,19 0,31 

 

Likviidsuskordaja on aastate lõikes olnud üsna kõikuv, saavutades majanduslanguse ajal 

kordaja väärtusega 0,97, mis tähendab, et käibevarade kogusumma ületab lühiajaliste 

kohustiste summat 0,97 korda. Väärtus, mis on üle 1, näitab, et ettevõte on võimeline 

rahaliselt katma kõik lühiajalised kohustised. Liiga kõrge kordaja ei ole hea, kuna see 

viitab ebaotstarbekale rahajuhtimisele ettevõttes. Soovitavaks näitajaks on välja pakutud 

vahemikus 0,6-1, kuid vaadeldavates valdkondades on viimastel aastatel olnud väärtus 

üle 1. Selline olukord viitab ettevõtete kõrgele likviidsusele, kuid samas ka ebaotstarbekale 

kapitali struktuurile.  

Kiire maksevalmiduse kordaja näitab kohustiste osa, mida ettevõtted on võimelised kohe 

tasuma. Antud kordaja näitab käibevarade likviidsust kõige kitsamalt, jättes välja varud, 

mille müümine võtaks aega. Autori arvutatud kordajad on aastatel 2005-2014 olnud 

küllaltki püsivad, jäädes vahemikku 0,2-0,4, mis on ka soovitatav väärtuse vahemik. 
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See tähendab, et põllumajandusega, metsamajandusega ja kalapüügiga tegelevate ettvõtete 

kõige likviidsemad käibevarad, milleks on raha ja lühiajalised väärtpaberid, ületavad 

lühiajalisi kohustisi kuni 0,4 korda. Ainsana ületas soovitava väärtuse 2011. aasta kordaja 

ning see võib olla seotud asjaoluga, et sel aastal oli pangalaenude käive ligikaudu poole 

võrra suurem võrreldes eelmise aastaga. Kõige madalam kordaja oli aastal 2009, mida võib 

seostada maksevõime vähenemisega majanduslanguse tõttu.  

Järgnevalt analüüsib autor ettevõtete finantsvõimenduse ja maksevõime suhtarve erineva 

suurusega ettevõtete põhjal. Alapeatükis 1.2 käsitletud ettevõtte suurus kui kapitali 

struktuuri mõjutav tegur tingis olukorra, kus suurematel ettevõtetel on suurem osakaal 

ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid ning nad on võimelised hajutama ja vähendama 

maksejõuetuse riski. Autor käsitleb kolme suurusgruppi, kus esimesse gruppi kuuluvad 

ettevõtted, kellel on 1-9 töötajad, teises grupis on ettevõtted töötajate arvuga 10-49 ning 

viimases grupis on ettevõtted, kus töötab 50 ja enam töötajat. Seega on järgnevate tabelite 

põhjal võimalik teha järeldusi, kas erineva suurusega põllumajanduse, metsamajanduse ja 

kalapüügiga tegelevate ettevõtete välisfinantseeringute osakaal ja maksevõime on 

erinevad. Selleks kasutab autor Eesti Statistikaameti andmeid ettevõtete vara, kohustiste ja 

omakapitali kohta.  

Tabelis 6 esitatud võlakordajad olid aastate jooksul langenud, saavutades 2014. aastal 

väärtuse 0,29. Tabelis 9 esitatud võlakordajad on samuti langeva trendiga ning erineva 

suurusega ettevõtete lõikes, on näha, et vähesel määral need siiski erinevad üksteisest. 

Nagu selgus, on kõik võlakordajad väärtusega alla 0,8, mis tähendab, et ettevõtted ei 

kasuta liigselt ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid. Kuna üldlevinud soovituse kohaselt 

võiks ettevõtte passiva koosneda 50% ettevõttevälistest finantseerimisallikatest ning 50% 

omakapitalist, siis tabelis 9 selgub, et aastaks 2014 on erineva suurusega ettevõtete 

välisfinantseeringute osakaal vahemikus 0,4-0,5. Seega moodustasid ettevõttevälised 

finantseerimisallikad 2014. aastal 40%-50% bilansimahust. Samuti selgus, et väiksematel 

ettevõtetel on suurem võlakordaja võrreldes suuremate ettevõtetega. Autori arvates on see 

seotud asjaoluga, et suurematel ettevõtetel on rohkem omakapitali, mida nad eelistavad 

kasutada rohkem võrreldes ettevõtteväliste finantseerimisallikatega. Ainsaks erandiks oli 

aasta 2014, mil 50 ja enama töötajaga ettevõtetel oli suurem võlakordaja võrreldes 

väiksemate ettevõtetega. Mõningane mõju antud väärtusele võib tuleneda sellest, et Eesti 

Statistikaameti andmebaasis on 50 ja enama hõivatuga ettevõtetel mõned väärtused puudu 

seoses andmekaitsega. 
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Tabel 9. Ettevõtete võlakordaja aastatel 2005-2014 tööga hõivatud isikute järgi (autori 

arvutatud EM009 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 0,57 0,56 0,53 0,54 0,54 0,48 0,49 0,51 0,49 0,42 

10-49 0,50 0,53 0,50 0,55 0,51 0,49 0,49 0,49 0,52 0,47 

50 ja enam 0,47 0,50 0,48 0,45 0,49 0,43 0,43 0,48 0,44 0,49 

 

Jälgides tabelit 10, on näha, et üldjuhul on väiksemates ettevõtetes kohustisi rohkem, 

võrreldes omakapitaliga, mis kinnitab ka positiivset seost ettevõtte suuruse ja omakapitali 

vahel. Ainsaks erandiks on aasta 2014, nagu ka eelnevalt mainitud võlakordaja puhul. 

Ettevõtete kohustiste ja omakapitali optimaalne suhe võiks olla 1. Kuni 9 hõivatuga 

ettevõtete korral oli suhtarv aastatel 2005-2009 üsna kõrge, ületades suurel määral ka 

optimaalset suhet. Kohustiste ja omakapitali suhe ettevõtetes, mille töötajate arv jääb 

vahemikku 10-49, on 10. aastase vahemiku jooksul olnud sama kõikuva trendiga nagu 

sama suhe kõikide ettevõtete kohta tabelis 6. Suurtel ettevõtetel, hõivatute arvuga 50 ja 

enam, on optimaalsele suhtarvule kõige ligilähedasemad väärtused, välja arvatud aastal 

2010 ja 2011, mil kohustisi oli tunduvalt vähem võrreldes omakapitaliga. Põhjuseks võis 

olla laenuvahendite kättesaadavuse vähenemine aastal 2010 seoses majanduskriisijärgse 

perioodiga, mil laenu ei antud nii kergekäeliselt.  

 

Tabel 10. Ettevõtete kohustiste ja omakapitali suhe aastatel 2005-2014 tööga hõivatud 

isikute järgi (autori arvutatud EM009 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 1,34 1,30 1,14 1,18 1,20 0,92 0,95 1,05 0,97 0,72 

10-49 0,98 1,12 0,99 1,22 1,03 0,98 0,95 0,98 1,08 0,87 

50 ja enam 0,90 1,01 0,92 0,83 0,97 0,74 0,75 0,91 0,79 0,95 

 

Intresside kattekordaja peaks olema suurem kui 2,5 ning kõikide ettevõtete intresside 

kattekordaja oli sellest kõrgem, välja arvatud aastal 2009 (tabel 6). Suurusgrupiti 

ettevõtteid analüüsides on näha, et suhtarvu väärtused on samuti kõrgemad kui 2,5, välja 

arvatud aastal 2009, mille põhjuseks on ülemaailmne majanduslangus ning aastal 2014, mil 

50 ja enama hõivatuga ettevõtetes oli kordaja 1,51 (tabel 11). Viimase põhjus seisneb 

selles, et kuigi intressikulud olid kasvanud võrreldes eelmiste aastatega, siis ärikasum oli 

oluliselt langenud. Silma paistab ka 2009. aasta suurte ettevõtete negatiivne intresside 
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kattekordaja, mille põhjuseks oli ärikahjum. Üldiselt oli erineva suurusega ettevõtete 

kohustiste ja omakapitali suhte dünaamika 10. aastase vahemiku jooksul sarnane ettevõtete 

suhtarvu dünaamikaga tabelis 6. 

 

Tabel 11. Ettevõtete intresside kattekordaja aastatel 2005-2014 tööga hõivatud isikute järgi 

(autori arvutatud EM001 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 5,18 5,65 5,87 3,70 1,50 7,63 5,77 8,17 13,13 8,00 

10-49 8,10 4,78 8,22 2,99 0,72 5,62 6,07 6,83 2,84 8,55 

50 ja enam 8,76 3,95 6,62 3,89 -0,82 8,69 10,92 4,64 7,94 1,51 

 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja väärtused on erineva suurusega ettevõtete seas 

küllaltki erinevad (tabel 12). 1-9 ja 10-49 hõivatuga ettevõtete kattekordaja jäi pigem 

rahuldavasse vahemikku (1,20-1,59), mis tähendab, et käibevarad said kaetud lühiajaliste 

kohustistega kuni 1,59 korda. 50 ja enama hõivatuga ettevõtetel jäi kattekordaja pigem 

heasse vahemikku (üle 1,6). Seega ei ole põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga 

tegelevatel ettevõtetel 10 aastase vahemiku jooksul olnud raskusi lühiajaliste kohustiste 

tasumisel, mis väljendus ka tabelis 8. 

 

Tabel 12. Ettevõtete lühiajalise võlgnevuse kattekordaja aastatel 2005-2014 tööga 

hõivatud isikute järgi (autori arvutatud EM009 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 1,12 1,56 1,45 1,50 1,34 1,53 1,81 1,61 1,36 1,49 

10-49 1,45 1,28 1,50 1,46 1,44 1,39 1,70 1,69 1,62 1,96 

50 ja enam 1,67 1,51 1,70 1,59 1,03 1,57 1,86 1,86 1,62 1,44 

 

Analüüsides erinevate suurustega ettevõtete likviidsuskordajaid selgus, et võrreldes 

ettevõtetega, kus hõivatute arv on 50 ja enam, olid 1-9 ja 10-49 hõivatuga ettevõtete 

likviidsuskordajad kõrgemad, ületades üldjuhul väärtust 0,9 (tabel 13). Selle põhjuseks 

võib olla asjaolu, et väiksemad ettevõtted säilitavad rohkem likviidset vara, vältimaks 

makseraskustesse sattumist. Suurte ettevõtete likviidsuskordaja jäi üldjuhul soovitavasse 

vahemikku (0,6-1), mis tähendab, et lühiajalised kohustused saavad kaetud, kuid samas ei 

ole likviidset vara liiga palju.  
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Tabel 13. Ettevõtete likviidsuskordaja aastatel 2005-2014 tööga hõivatud isikute järgi 

(autori arvutatud EM009 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 0,78 1,15 1,04 1,05 0,96 1,13 1,46 1,24 1,03 1,12 

10-49 0,98 0,86 0,99 1,05 1,05 0,95 1,27 1,18 1,23 1,56 

50 ja enam 0,80 0,75 0,71 0,68 0,65 0,92 1,10 1,09 1,03 0,84 

 

Ettevõtete kiire maksevalmiduse kordaja, mis võtab arvesse vaid kõige likviidsemat 

käibevara, on tabelis 14 erineva suurusega ettevõtetes väga erinevad. 1-9 hõivatuga 

ettevõtetel on raha ja lühiajalisi väärtpabereid soovitatavas vahemikus (0,2-0,4), mis 

tähendab, et käibevarad ületavad lühiajalised kohustused kuni 0,4 korda, kuid aastal 2011 

oli väärtus üle 0,5, mis viitab ebaotstarbekale rahajuhtimisele. Ettevõtetel, hõivatute arvuga 

10-49 ning 50 ja enam, on kiire maksevalmiduse kordaja madalam, mis viitab sellele, et 

ollakse rohkem tuleviku suhtes kindlad ning sellega seoses investeeritakse samuti rohkem. 

 

Tabel 14. Ettevõtete kiire maksevalmiduse kordaja aastatel 2005-2014 tööga hõivatud 

isikute järgi (autori arvutatud EM009 põhjal) 

Tööga hõivatud 

isikute arv 

Aasta 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 0,26 0,46 0,40 0,43 0,31 0,33 0,51 0,41 0,35 0,38 

10-49 0,18 0,17 0,18 0,17 0,13 0,15 0,28 0,23 0,17 0,24 

50 ja enam 0,13 0,15 0,18 0,15 0,06 0,17 0,18 0,14 0,10 0,08 

 

Võttes lühidalt kokku finantseerimise dünaamika, selgus, et põllumajandus-, 

metsamajandus- ja kalapüügiettevõtted kasutavad ettevõttevälise finantseerimisallikana 

kõige enam pangalaenu. Laenuga finantseerimine on aastatega tõusnud ning 2014. aasta 

laenude käive saavutas 158 miljonit eurot, kusjuures pikaajaliste laenude jääk oli 

340 miljonit eurot ja lühiajaliste laenude jääk 30 miljonit eurot. Teine enamkasutatav 

finantseerimisviis on liising ning selle portfelli maht oli 2014. aastal 207 miljonit  eurot, 

kusjuures kõige enam kasutatakse kapitali- ja kasutusrenti. Kuigi faktooringut kasutatakse 

järjest enam, on selle osatähtsus kõige väiksem. Analüüsides mittefinantsettevõtete 

faktooringuportfelli, oli selle suurus 2014. aastal 260 miljonit eurot, millest suurema osa 

moodustas riigisisene ja ühekordne nõuete ost ning ekspordifaktooring.  
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Analüüsides maksevõime kordajaid selgus, et põllumajandusega, metsamajandusega ning 

kalapüügiga tegelevate ettevõtete maksevõime on keskmiselt hea, kuna kõik lühiajalised 

võlgnevused saavad käibevaradega kaetud. Head tulemused peegelduvad ka 

finantsvõimenduse suhtarvudes. Keskmisest paremad tulemused olid oodatavad, kuna 

ettevõtted esitavad bilansse aasta lõpus, mil arvandmed on paremad võrreldes 

suvekuudega, mis on seotud eelkõige varades sisalduvate riigipoolsete otsetoetustega, mis 

parandavad nii maksevõime- kui ka finantsvõimenduse suhtarve. Teooria kohaselt 

eelistavad kõrge likviidsusega ettevõtted omakapitali ettevõttevälise kapitali asemel ning 

selle tõttu peaks ka laenuosakaal olema väiksem. Tabelist 6 ja 8 eelnevalt mainitud seos ei 

väljendu ning selle põhjus võib peituda selles, et analüüsitud on kõiki ettevõtete 

koondtulemusi. Et saada selgem arusaam rahandussuhtarvudest, analüüsis autor 

finantsvõimenduse ja maksevõime suhtarve erineva suurusega ettevõtete seas. Selgus, et 

ettevõtetel, kus hõivatute arv on 50 ja enam, on võlakohustisi vähem võrreldes väiksemate 

ettevõtetega, mis kinnitas ka positiivse seose ettevõtte suuruse ja finantsvõimenduse vahel. 

Samas oli väiksematel ettevõtetel rohkem likviidsemaid varasid, mille põhjus autori 

arvates võib seisneda selles, et väiksemad ettevõtted ennetavad likviidsete varadega 

makseraskustesse sattumist. 

On näha, et nii maksevõime- kui ka finantsvõimenduse suhtarvude tulemused on 

mõjutatud üldisest majanduslikust olukorrast terves maailmas. Aastatel 2005-2007 oli 

maailmamajandus kasvamas ning seda väljendavad ka head maksevõime ja 

finantsvõimenduse suhtarvud (tabel 5, tabel 6). Alates 2007. aastast kuni aastani 2010 

toimus ülemaailmne majanduslangus, mille tõttu langes maksevõime ka Eesti ettevõtetes 

ning laenukapitali osatähtsus varades püsis kõrgel tasemel. Alates aastast 2010 on 

maailmas majandus siiski kasvamas, mis peegeldub ka Eesti ettevõtete maksevõime 

suhtarvude kõrgemates väärtustes. 
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KOKKUVÕTE 

 

Iga ettevõte vajab eesmärkide saavutamiseks finantseerimisallikaid, kas ettevõtluse 

laiendamiseks, varade ja käibekapitali soetamiseks või äritegevuse äkilise languse tõttu. 

Ettevõtted võivad sellisel juhul valida omakapitali või ettevõtteväliste 

finantseerimisallikate vahel. Tähtis on saavutada optimaalne kapitali struktuur ettevõttes, 

kuna see on oluline firma pikaajalise maksevõime määramisel. Tavaliselt on 

ettevõtteväline finantseerimine omakapitalist odavam, sest rahastajatel on väiksemad 

riskid. Samas ohustab suur ettevõtteväliste finantseerimisallikate osakaal firma 

maksevõimet, mis võib halvimal juhul lõppeda pankrotiga.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada ettevõtteväliste finantseerimisallikate 

kasutamise trendi põllumajandus-, metsamajandus ja kalapüügiettevõtete seas. Eesmärgi 

täitmiseks püstitas autor viis uurimisülesannet, mille tulemused tutvustatakse töö 

kokkuvõtvas osas.  

Üheks olulisemaks uurimisülesanneks oli finantseerimisallikate käsitlemine, milles autor 

tõi välja põhilised ettevõttevälised allikad nende iseloomustusega. Kõige rohkem 

kasutavad ettevõtted ettevõtteväliste finantseerimisallikatena pangalaene, liisinguid ja 

faktooringuid. Pangalaene eelistatakse just sel põhjusel, et nii saab ettevõtte laenata raha, 

mille hind on omakapitalist madalam ning samas võib ettevõtja valida kas lühiajalise või 

pikaajalise laenu vahel, sõltuvalt sellest kas ettevõttel on vaja täiendavaid käibevarasid, 

milleks sobib lühiajaline laen, või rahalisi vahendeid pikaajaliseks investeerimiseks, 

milleks sobib pikaajaline laen. Teise allikana käsitletav liising sobib ettevõtetele, kes ei 

soovi vara osta, vaid ajutiselt liisida. Enamkasutatavad liisimisvormid on kasutus- ja 

kapitalirent, millest esimesel juhul liisija maksab liisitud vara eest tasu ning lepingu 

lõppedes tagastab vara. Kapitalirendi korral on liisija eesmärgiks saada liisitava vara 

omanikuks.Viimane käsitletav allikas oli faktooring, mille peamised eelised on kiire ja 

paindlik rahastamisviis, mis ei takista teiste finantseerimisvõimaluste kasutamist.   

Selleks, et aru saada kuidas ettevõte peaks leidma optimaalse kapitali struktuuri ehk 

milline osakaal peaks olema ettevõttevälistel finantseerimisallikatel, käsitles autor kapitali 

struktuuri mõjutavaid tegureid. Võõrkeelsete empiiriliste uuringute põhjal selgus, et 
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enamkäsitletavad tegurid on ettevõttespetsiifilised tegurid, milleks on ettevõtte suurus, 

kasumlikkus, likviidsus, põhivaralisus, kavupotentsiaal, risk, mittevõla maksukilp ja 

varade käibekordaja. Tegurid, nagu suurus, põhivaralisus, kasv ja likviidsus omavad nii 

negatiivset kui ka positiivset mõju finantsvõimendusele, sõltuvalt empiirilise uuringu 

teostamisest ehk milliseid ettevõtteid on uuritud ning millist finantsvõimenduse näitajat on 

kasutatud. Empiirilistes uuringutes on käsitletud ka ettevõtteväliste tegurite mõju 

finantsvõimendusele, kuid see on vähem levinud. Olulisemateks teguriteks osutusid SKP 

kasv ja inflatsioon ning nende mõju osutus samuti erisuunaliseks. 

Jälgides bakalaureusetöö empiirilises osas ettevõtteväliste finantseerimisallikate osakaalu, 

selgub, et kõige enam kasutavad põllumajandusega, metsamajandusega ja kalapüügiga 

tegelevad ettevõtted pangalaenu. Selle põhjus seisneb juba eelnevalt mainitud asjaolus, et 

laenatud raha hind on omakapitalist madalam. Laenuga finantseerimine on aastatega 

tõusnud ning 2014. aasta laenude käive saavutas 158 miljonit eurot, kusjuures pikaajaliste 

laenude jääk oli 340 miljonit eurot ja lühiajaliste laenude jääk 30 miljonit eurot. Laenu 

kasutamist on toetanud madalad intressimäärad, mis on tihedalt seotud ka madala 

euriboriga. Lühiajalisi laene kasutatakse eelkõige hooajaliste tööde läbiviimiseks ning 

täiendava käibekapitali saamiseks ning kuna ettevõtted on teadlikud ligikaudsetest 

kulutustest, mis hooajatööl tekivad, on ka lühiajaliste laenude jääk olnud püsiva trendiga, 

mis tähendab, et olulisi raskusi kohustiste tasumisel pole tekkinud. Suurem osa 

pikaajalistest laenudest läheb põhivara ostmiseks, millest põhilised põhivarainvesteeringud 

on seotud kolme põhivaragrupiga, milleks on ehitus ning ehitiste rekonstrueerimine; 

bioloogilised varad; masinate, inventar ja seadmed. 

Teine enamkasutatav finantseerimisviis on liising ning selle portfelli maht oli 2014. aastal 

207 miljonit  eurot, kusjuures kõige enam kasutatakse kaspitalirenti ja kasutusrenti. 

Võrreldes liisinguportfelliga, kasvas liisingu uusmüük vahemikus 2010-2013 kiiremini, 

saavutades 117 miljonit eurot. Aastaks 2014 see siiski mõnevõrra langes, jõudes 

107. miljoni euroni. Siiski iseloomustab ka liisingut kasvav trend, mida võib seostada 

investeerimisjulguse ning kindlustunde kasvuga, mis toetab liisingfinantseerimist senini. 

Faktooringu trendi väljaselgitamiseks analüüsis autor mittefinantsettevõtete 

faktooringportfelli, kuna põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete faktooringtehingute statistika puudub kasutatavates andmebaasides. Selgus, et 

võrreldes 2005 aastaga, on faktooringuportfell aastaks 2014 peaaegu kahekordistunud,  

kasvades 260 miljoni euroni. Ettevõtjad eelistavad faktooringut tänu sellele, et see ei nõua 
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muud tagatist peale finantseeritava nõude ning samuti võimaldab see pikemaid 

maksetähtaegu. Analüüsides aga faktooringuliike, moodustab suurema osa portfellist 

riigisisene faktooring ja ühekordne nõuete ost. Kuigi faktooringut kasutatakse järjest enam, 

on selle osatähtsus võrreldes liisingu ja pangalaenudega siiski palju väiksem. 

Ettevõtete finantseerimine sõltub suurel määral firma majanduslikust olukorrast, mis 

tähendab, et majandusraskuste korral laenatakse üldjuhul rohkem selleks, et vältida 

pankrotistumist. Kuna likviidsus on üks kapitali struktuuri mõjutavatest teguritest, on 

oluline jälgida finantsvõimenduse suhtarve, mis iseloomustavad ettevõtte likviidsust. 

Majandusraskuste korral võib ettevõtet iseloomustada järjest halvenev maksevõime, seega 

on oluline seda jälgida ning selleks teeb autor ka ülevaate maksevõime suhtarvudest. 

Põllumajandusega, metsamajandusega ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete maksevõime ja 

finantsvõimenduse suhtarvude tulemused olid keskmisest paremad, nagu oli ka oodata. 

Seda aga selle tõttu, et ettevõtjad esitavad bilansse aasta lõpus, mil arvud on korrigeeritud 

paremaks ning sisaldavad ka riigipoolseid toetusi, mis parandavad suhtarvude tulemusi. 

Samas on näha, et suhtarvud sõltuvad suurel määral üldisest majanduslikust olukorrast 

terves maailmas. Ülemaailmse majandussurutise ajal oli ettevõtete maksevõime madal 

ning sellest sõltuvalt oli ka laenukapitali osatähtsus kõrgem. Samas on näha, et kui 

maailmas oli majandus kasvamas vahemikel 2005-2007 ning 2010-2014, siis oli ka 

ettevõtete majanduslik olukord parem. Selleks, et saada selgem arusaam 

rahandussuhtarvudest, analüüsis autor finantsvõimenduse ja maksevõime suhtarve erineva 

suurusega ettevõtete seas. Ettevõtetel, hõivatute arvuga 50 ja enam, on võlakohustisi 

vähem võrreldes väiksemate ettevõtetega. Samas oli väiksematel ettevõtetel rohkem 

likviidsemaid varasid, mille põhjus autori arvates võib seisneda selles, et väiksemad 

ettevõtted ennetavad likviidsete varadega makseraskustesse sattumist. 

Jälgides kõikide finantseerimisallikate trendi, võib öelda, et nagu ka rahandussuhtarvude 

korral sõltuvad finantseerimisallikate osakaal suurel määral üldisest majanduslikust 

olukorrast terves maailmas. Majanduslanguse aastatel 2008-2010 oli märgata kõikide 

finantseerimisallikate langust, mis on seotud ettevõtete madala maksevõimega, millega oli 

raske finantseerimist saada. Alates 2010 on finantseerimine olnud siiski kasvutrendiga ning 

seda võib seostada stabiilse majanduskeskkonnaga. On oluline, et ettevõtjad saavutaksid 

optimaalse kapitali struktuuri, et säilitada maksevõimet ja likviidsust, kuna sellega 

kindlustavad nad ettevõtte jätkusuutliku tegevuse ning oleksid paremini kindlustatud ka 

majanduslanguse olukorras.  
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DYNAMICS OF EXTERNAL FINANCING SOURCES IN 

ESTONIAN AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING 

ENTERPRISES IN 2005-2014 

SUMMARY 

 

Any enterprise needs funding sources at certain stages of its development, for its growth, 

purchase of property, investment into working capital, or due to sudden declines in 

economic activity. In this case, the enterprises may choose between their equity capital and 

external funding sources. However, it is essential to achieve an optimal capital structure 

that would assure its long–term solvency. Commonly, funding a business unit from equity 

capital is cheaper, as the risks of the funders are lower. Furthermore, greater percentage of 

external funding sources in the capital structure of a business unit jeopardizes its solvency, 

and may, at worst, lead to bankruptcy.  

The present BA thesis was aimed at investigating the tendencies of using external funding 

sources by agricultural, forestry, and fishing enterprises. In order to accomplish the aim, 

six research tasks were set by the author and the achieved results are introduced in the 

present summary.   

One of the important tasks of the present research is to provide an overview and analysis of 

the main external funding sources. The three most frequently used external funding sources 

are bank loans, leasing, and factoring.  Bank loans are preferred, because, in this case, the 

enterprise loans the money at a lower cost than its equity capital. Additionally, it is 

possible to choose between short– and long–term loans, depending on whether the funding 

is necessary to replenish floating assets or obtain financial resources for long–term 

investments. In case of the former, a short–term bank loan is necessary, and in case of the 

latter – a long–term one. The second external funding source, leasing, is suitable for 

business units that do not want to buy certain property but temporarily lease it. Operating 

and capital leases are the most frequently used types of leasing. Operating lease means that 

the lessee pays for the leased property and, when the contract expires, returns it to the 

leaser. In case of the capital lease, the goal of the lessee is to become the owner of the 

leased property.  The last funding source analysed in the present research is factoring. The 

main advantages are that factoring is a relatively fast and flexible funding method, and 

does not impede the usage of other types of funding.    
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In order to understand the principles of optimal capital structure formation and the relative 

importance of various external funding sources, the author of the thesis in question 

analysed the factors influencing this structure. According to empirical data published in 

foreign languages, the main factors influencing the capital structure are enterprise specific 

and include the size of a business unit, its profitability, liquidity, capital adequacy, growth 

potential, risk, non–debt tax shield, and working capital ratio. Such factors as size, capital 

adequacy, growth potential, and liquidity are reported to have either positive or negative 

effect on the financial leverage of an enterprise, depending on the methodology of the 

empirical research analysing it, i.e. the type of enterprises investigated and leverage index 

used. The effect of external factors on financial leverage of an enterprise is also studied, 

but to a less degree. GDP (Gross Domestic Product) growth and inflation are considered to 

be the most important  external factors influencing financial leverage and their impacts 

vary.  

Funding largely depends on the financial standing of an enterprise. In case of a financial 

recession, the funding is usually needed to avoid bankruptcy. Unsound financial standing 

of the enterprise may negatively affect its solvency, and, thus, it is essential to pay a 

particular attention to that. Therefore, the author of the present thesis provides an overview 

of the solvency ratios of the analysed enterprises. Liquidity is another important factor 

affecting capital structure and, thus, it is important to monitor financial leverage ratios, 

characterising enterprise liquidity.  

In the empirical part of the present BA thesis, the solvency and financial leverage ratios of 

the agricultural, forestry and fishing enterprises were analysed and, as expected, were 

above the average. This is mainly because enterprisers present their annual balance sheets 

at the end of a financial year, when the numbers are ameliorated and include state subsidies 

that commonly improve the ratios.  The research results additionally reveal that the ratios, 

largely, depend on the general financial situation in the world. During global recession, the 

solvency ratio of enterprises was low and, therefore, relative importance of the loan capital 

was high.   However, in 2005–2007 and 2010–2014, a more active global economic growth 

favourably affected economic and financial positions of the enterprises under analysis.   

The analysis of external funding sources used by agricultural, forestry and fishing 

enterprises revealed that bank loans are used most frequently, because in this case, as it has 

already been mentioned, the money is loaned at a lower cost than the equity capital of the 

enterprise. Loan funding has been gradually increasing, and, in 2014, loan turnover was 
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158 million euros. The outstanding amount of long–term loans was 340 million euros, and 

the one of short – term loans – 30 million euros. Low interest rates related to low euribor 

contributed to a more frequent use of bank loans by the enterprises. Short–term loans are 

used to complete seasonal works and to obtain supplementary floating capital. As far as the 

enterprises are, in most cases, aware of the approximate amount of expenses on seasonal 

works, the outstanding amount of short–term loans has been relatively stable, following 

approximately the same trend, and there have not been any major difficulties in complying 

with  financial obligations. The aim of most long–term loans is the purchase of basic 

assets. The main investments are related to three basic asset groups: construction and 

reconstruction of the buildings; biological assets; machinery, inventory, and equipment. 

The second most frequently used funding source is leasing and, in 2014, its portfolio 

volume was 207 million euros. Capital and operating leases are the most frequently used 

types of leasing. Compared to already existing leasing portfolio, the sales of new leases 

increased in 2010–2013 and reached 117 million euros.  However, in 2014, this figure 

slightly decreased to 107 million euros. Nevertheless, a growing trend can be observed in 

lease sales. It may be related to constantly growing investing boldness and confidence, 

which enhances the use of leasing as a funding source.  

In order to discover the trends in the use of factoring as a funding source and due to the 

fact that contemporary databases do not include any statistics on factoring transactions of 

agricultural, forestry, and fishing enterprises, the author of the present thesis analysed 

factoring portfolios of non–financial enterprises.   The results of the analysis showed that 

factoring portfolio volume nearly doubled from 2005 to 2014  reaching 260 million euros. 

Enterprisers prefer factoring as it does not require any other security but financed 

receivables and allows for longer maturity. The analysis of factoring types revealed that 

domestic factoring and non–recurrent purchase of receivables constitute the major part of 

factoring portfolio volume.Although an increasing number of enterprises is using factoring 

as their funding source, its relative importance is still significantly smaller compared to 

leasing and bank loan. In order to get a better vision of the financial ratios, the author 

analysed the financial leverage and solvency ratios among enterprises of different sizes. 

Enterprises where number of employees was 50 and more, had less debt liabilities than 

smaller enterprises. Aditionally, to prevent low solvency of the enterprise, the smaller 

companies had more liquid assets. 
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In conclusion, the analysis of the trends in the use of various funding sources revealed that, 

similarly to financial ratios, relative importance of funding sources largely depends on 

global economic situation. During economic recession in 2008 – 2010, a decline in the use 

of all funding sources was observed. It was related to low solvency of the enterprises 

impeding fundingacquisition. Since 2010, funding has gradually increased, which may be 

related to a more stable economic environment. In order to preserve enterprise solvency 

and liquidity, it is important to form an optimal capital structure, assuring sustainable 

development and security from the effects of possible economic recessions and crises.  
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Lisa 1. Kapitali struktuuri mõjutavad ettevõttespetsiifilised tegurid ja nende seos finantsvõimendusega varasemate 

empiiriliste uuringute põhjal 

 

Uurimuse autor ja 

valmimisaasta 

Riigid 

andmevalimis 

(periood) 

Finantsvõimenduse näitaja Mõju avaldanud tegur 
Seos 

finantsvõimendusega 

Smith, Chen, 

Anderson 2015 

Uus-Meremaa 

1984-2009 

Kogukohustised/koguvarad Suurus (naturaallogaritm varadest) Positiivne 

Kasumlikkus (EBIT/koguvarad) Negatiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Kasv (varade kasv eelmise aastaga võrreldes) Positiivne 

Vaidean, Serghiescu 

2014 

Rumeenia 2009-

2011 

Kogukohustised/koguvarad Suurus (naturaallogaritm varadest) Positiivne 

Kasumlikkus (EBIT/koguvarad) Negatiivne 

Varade käibekordaja (müügitulud/koguvarad) Positiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne 

Likviidsus (raha/koguvarad) Negatiivne 

Orman, Köksal 2015 Türgi 1996-2009 Lühiajalised 

kohustised/koguvarad 

Suurus (naturaallogaritm müügituludest) Positiivne  

Kasumlikkus (tulu põhitegevusest/koguvarad) Negatiivne  

Kasv (müügitulu kasv võrreldes eelmise 

aastaga) 

Pole statistiliselt oluline 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne 

Risk (standarthälve äritulust/koguvarad) Pole statistiliselt oluline 
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Lisa 1 järg 

  Pikaajalised 

kohustised/koguvarad 

Suurus (naturaallogaritm müügituludest) Positiivne 

Kasumlikkus (tulu põhitegevusest/koguvarad) Negatiivne 

Kasv (müügitulu kasv võrreldes eelmise 

aastaga) 

Pole statistiliselt oluline 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Risk (standarthälve äritulust/koguvarad) Negatiivne 

Kogukohustised/koguvarad Suurus (naturaallogaritm müügituludest) Positiivne 

Kasumlikkus (tulu põhitegevusest/koguvarad) Negatiivne 

Kasv (müügitulu kasv võrreldes eelmise 

aastaga) 

Pole statistiliselt oluline 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Risk (standarthälve äritulust/koguvarad) Negatiivne 

Jõeveer 2013 Bulgaria, the 

Czech Republic, 

Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, 

Poland, Romania, 

and Slovakia 

1995-2002 

Kogukohustised/koguvara  

 

 

Suurus (naturaallogaritm varadest) Positiivne (b) 

Negatiivne (mn) 

Kasumlikkus (PBT/koguvarad) Neutraalne (b) 

Negatiivne (mn) 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne (b, mn) 

Kogukohustised/kogukohus

tised+omakapital 

Suurus (naturaallogaritm varadest) Positiivne (b, mn) 

 

Kasumlikkus (PBT/koguvarad) Negatiivne (b, mn) 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne (b) 

Positiivne (mn) 
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Lisa 1 järg 

Kayo, Kimura 2011 40 riiki Pikaajalised 

kohustised/kogukohustised

+ omakapital turuväärtuses 

Suurus (naturaallogaritm müügituludest) Positiivne 

Kasv (omakapital 

turuväärtuses+kohustised)/koguvarad  

Negatiivne 

Kasumlikkus (ROA) Negatiivne 

Maksujõudlus (kaugus pankrotist) Pole statistiliselt oluline 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Onofrei, Tudose, 

Durdureanu, Anton 

2013 

Rumeenia 385 

ettevõtet 2008-

2010 

Kogukohustised/koguvara Suurus (naturaallogaritm koguvaradest) Negatiivne 

Kasv  Negatiivne 

Kasumlikkus (ROA) Negatiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne 

Likviidsus (käibevarad/lühiajalised kohustised) Negatiivne 

Memon, Rus , 

Ghazali 2015 

Pakistani 143 

ettevõtet 

2001-2012 

Kogukohustised/koguvarad 

 

 

 

Suurus (naturaallogaritm koguvaradest) Positiivne  

Kasumlikkus (EBIT/koguvarad) Negatiivne  

Põhivaralisus (põhivara/koguvarad) Positiivne 

Raha (raha/koguvarad) Negatiivne 

Pikaajalised 

kohustised/koguvarad 

 

Suurus (naturaallogaritm koguvaradest) Positiivne 

Kasumlikkus (EBIT/koguvarad) Negatiivne 

Põhivaralisus (põhivara/koguvarad) Positiivne 

Raha (raha/koguvarad) Negatiivne 
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Lisa 1 järg 

Mangafic, 

Martinovic 2015 

Bosnia ja 

Hertsogoviina 

175158 ettevõtet 

2003-2012 

Kogukohustised/koguvarad Kasumlikkus: 

- ROTA (EBIT/koguvarad) 

- ROE (puhaskasum/koguvarad) 

 

Negatiivne 

Negatiivne 

Risk  - ärikasumi varieeruvus Negatiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Negatiivne 

Kasv:   

- (varade kasv eelmise aastaga võrreldes) 

- (müügitulu kasv võrreldes eelmise aastaga) 

 

Negatiivne 

 

Positiivne 

Suurus (naturaallogaritm varad) Positiivne 

Basu 2015 India 598 

ettevõtet 1989-

2009 

Pikaajalised 

kohustised/koguvarad 

 

 

Suurus  (naturaallogaritm müügituludest) Negatiivne 

Kasv (turuväärtus/raamatupidamisväärtus) Positiivne 

Kasumlikkus (EBITD/koguvarad) Negatiivne 

Likviidsus (käibevarad/lühiajalised kohustised) Positiivne 

Mittevõla maksukilp (kulum/varad) Positiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Omakapital/koguvarad Suurus  (naturaallogaritm müügituludest) Negatiivne 

Kasv (turuväärtus/raamatupidamisväärtus) Positiivne 

Kasumlikkus (EBITD/koguvarad) Pole statistiliselt oluline 

Likviidsus (käibevarad/lühiajalised kohustised) Positiivne 

Mittevõla maksukilp (kulum/varad) Positiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 
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Lisa 1 järg 

Antonczyk, 

Salzmann 2014 

42 riiki 2000-

2010 

Bilansiline võlg/bilansiline 

võlg+omakapital 

turuväärtuses 

Kasv (turuväärtus/raamatupidamisväärtus) Negatiivne 

Põhivaralisus (põhivarad/koguvarad) Positiivne 

Suurus (naturaallogaritm koguvaradest) Positiivne 

Kasumlikkus (EBIT/koguvarad) Negatiivne 

Mittevõla maksukilp (kulum/varad) Pole statistiliselt oluline 

Allikas: autori koostatud 
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Lisa 2. Kapitali struktuuri mõjutavad ettevõttevälised tegurid ja nende seos finantsvõimendusega varasemate 

empiiriliste uuringute põhjal 

 

Uurimuse autor ja 

valmimisaasta 

Riigid andmevalimis 

(periood) 

Finantsvõimenduse 

näitaja 
Mõju avaldanud tegur Seos finantsvõimendusega 

Orman, Köksal 

(2015) 

Türgi 1996-2009 Lühiajalised 

kohustised/kokku varad 

SKP kasv Positiivne 

Inflatsioon Positiivne 

Maksukilp Positiivne 

Kapitali juurdekasv Positiivne 

Pikaajalised 

kohustised/kokku varad 

SKP kasv Negatiivne 

Inflatsioon Positiivne 

Maksukilp Positiivne 

Kapitali juurdekasv Positiivne 

Kogukohustised/kokku 

varad 

SKP kasv Negatiivne 

Inflatsioon Positiivne 

Maksukilp Positiivne 

Kapitali juurdekasv Positiivne 

Jõeveer (2013) Bulgaria, the Czech 

Republic, Estonia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, 

Poland, Romania, and 

Slovakia 1995-2002 

Kogukohustised/kogukoh

ustised+omakapital 

SKP kasv Positiivne (b*, mn) 

Inflatsioon Negatiivne (b, mn) 

Korruptsiooni tase (tajuvuse indeksi 

kaudu) 

Positiivne  
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Lisa 2 järg 

   Ettevõtte tulumaksumäär Negatiivne (b) 

Positiivne (mn) 

Kogukohustised/koguvara  

 

SKP kasv Negatiivne (b) 

Positiivne (mn) 

Inflatsioon Negatiivne (b) 

Positiivne (mn) 

Korruptsiooni tase (tajuvuse indeksi kaudu) Positiivne (b, mn) 

Ettevõtte tulumaksumäär Negatiivne (b) 

Positiivne (mn) 

Kayo, Kimura 

(2011) 

40 riiki 1997-2007 Pikaajalised 

kohustised/kogukohustise

d+ omakapital 

turuväärtuses 

SKP kasv Negatiivne 

Võlakirjaturu arengutase Negatiivne 

Aktsiaturu arengutase Negatiivne 

Antonczyk, 

Salzmann 

(2014) 

42 riiki 2000-2010 Bilansiline 

võlg/bilansiline 

võlg+omakapital 

turuväärtuses 

Inflatsioon Negatiivne 

Kreeditoride õiguste kaitse Negatiivne 

Korruptsiooni tase Negatiivne 

Maksumäär Positiivne 

Raamatupidamisstandardid Negatiivne 

Pangadeposiidid Negatiivne 

Tavaõiguse olemasolu riigis Positiivne 

Allikas: autori koostatud 

*b – börsiettevõte, mn – börsil mittenoteeritud 



66 

 

Lisa 3. Ettevõtete arv tööga hõivatud isikute arvu järgi aastatel 2005-

2014 

 

Aasta 

Tööga hõivatud isikute arv ettevõttes 

Mikroettevõtted 
Väikese suurusega 

ettevõtted 

Keskmise suurusega 

ettevõtted 
Suurettevõtted 

1-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250 ja enam 

2005 1075 189 149 42 17 2 

2006 1080 173 152 39 16 2 

2007 1228 171 143 33 16 2 

2008 1457 165 133 30 12 2 

2009 1538 158 123 32 10 2 

2010 1662 157 113 28 8 2 

2011 2175 152 110 28 9 2 

2012 2405 139 123 23 10 2 

2013 2804 130 116 27 9 2 

2014 3180 125 117 27 10 1 
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Lisa 4. Ekspordi maht tegevusalade lõikes aastatel 2005-2014, eurot 

 

Aasta 

Taime- ja loomakasvatus, 

jahindus ja neid teenindavad 

tegevusalad 

Metsamajandus ja 

metsavarumine 
Kalapüük ja vesiviljelus 

2005 17791232 47334066 12208187 

2006 17217845 41049971 10722933 

2007 17270852 44855452 8709025 

2008 25888645 36420309 7892334 

2009 39707290 7377703 8725171 

2010 47021622 14967635 28153176 

2011 64527505 11630374 38054516 

2012 43081012 33916408 38724956 

2013 30795574 39247239 26961924 

2014 19636670 12516426 21363118 
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Lisa 5. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete pangalaenude dünaamika, miljon eurot 

 

Aasta Pangalaenude käive 
Pikaajaliste pangalaenude 

jääk 

Lühiajaliste pangalaenude 

jääk 

2005 87,5 111,8 17,3 

2006 103,0 157,4 23,6 

2007 91,7 190,7 20,4 

2008 98,1 220,1 17,5 

2009 44,8 190,1 24,1 

2010 51,9 202,9 20,6 

2011 112,0 215,1 25,0 

2012 139,0 274,3 25,9 

2013 154,2 309,3 30,1 

2014 158,6 340,4 29,5 
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Lisa 6. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete liisingfinantseerimise dünaamika, miljon eurot 

 

Aasta Liisinguportfell, miljon eurot Liisingu uusmüük, miljon eurot 

2005 119,0 83,4 

2006 137,7 70,2 

2007 163,8 92,0 

2008 158,6 84,0 

2009 124,8 34,9 

2010 104,1 36,8 

2011 125,0 74,3 

2012 142,4 90,2 

2013 174,4 117,0 

2014 207,4 107,1 
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