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Viimastel aastatel on Eesti põllumajandusettevõtete tegevust negatiivselt mõjutanud paljud 

faktorid ning ettevõtted peavad leidma võimalusi tegevuse efektiivistamiseks või ümber 

kujundama. Laenukapitali hind on samas viimastel aastatel alanenud. Bakalaureusetöö 

eesmärk on anda ülevaade Eesti põllumajandusettevõtete võimalikest 

finantseerimisallikatest ning analüüsida, kas oleks põhjust ja võimalusi kaaluda ettevõtetele 

suunatud uute laenutoodete juurutamist.  

Töös kasutati andmeid, mis olid kogutud Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

uuringuga „Alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse 

juure äriühingu asutamisega seonduvate rahastamisvõimaluste analüüsimine“. Uuringust 

selgus, et peamised välised finantseerimisallikad olid vaadeldaval perioodil pangad ja 

liisingufirmad. Analüüsist selgus, et kõige raskem majanduslik olukord oli ettevõtetel, mis 

kuulusid suurusgruppi kuni 100 hektarit kasutatavat põllumajandusmaad ning neil olid 

kõige suuremad laenukohustised. 

Seni vähem levinud finantsteenustest oli vara müügi ja tagasiliisimise võimalusest  

huvitatud veidi üle poole valimisse kuulunud ettevõtetest. Teenust oldi valmis kasutama 

perioodil 3…5 aastat juhul, kui intressimäärad on suhteliselt madalad. Kõige enam oldi 

nõus müüma ja tagasi liisima põllutöömasinaid, transpordivahendeid ja 

põllumajandusmaad. Müügi ja tagasiliisimise teenus on Eesti ettevõtetele võrdlemisi uus 

ning paljud vastajad soovivad saada enam informatsioon, et enda arvamus kujundada. 

Märksõnad: põllumajandus, põllumajandusettevõtete, kapital, finantskapital, 

finantseerimine, laen, liising 
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As agricultural subsidies will probably decrease during the European Union’s next financial 

periods, companies can no longer rely on these subsidies as a source for investment and 

they need to seek other financing options. For the financial sector as well as the central 

government, to be able to introduce new products and intervention measures, information 

is needed about the conduct of agricultural companies and their attitudes with regard to 

financing. The objective of this bachelor thesis is to provide an overview of the financing 

of agricultural companies in Estonia and to analyse whether the introduction of new loan 

products would be necessary and feasible. 

In the first part of the thesis the author provides a general overview of different forms of 

financing. The second, empirical part of the thesis investigates, which means of external 

finance are used by agricultural companies in Estonia and which new financial products  

they would be willing to use. The source data were obtained by a research group from the 

Estonian University of Life Sciences’ Institute of Economics and Social Sciences 

(„Analysis of Financing Options in Connection with the Foundation of a Business Entity at 

the Rural Development Fund for the Provision of Alternative Financial Services”). 
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indicators for 2013 and 2104 were analysed according to size groups. Financial indicators 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus kui primaarsektori majandusharu, kus on tegemist hüvede saamisega 

loodusest, on väga tundlik ümbritseva keskkonna muutuste suhtes. Viimastel aastatel on 

Eesti põllumajandusettevõtete tegevust negatiivselt mõjutanud paljud faktorid alates 

rahvusvahelistest ja siseriiklikest poliitikamuudatustest ning lõpetades loomataudidega. 

Tasakaalus majandus ja ühiskond vajavad aga kõigi sektorite, sh põllumajanduse, 

normaalset arengut. Tulenevalt globaalsetest arengutest võib põllumajandust pidada 

strateegilise tähtsusega majandusharuks. Selles bakalaureusetöös käsitletakse Eesti 

põllumajandusettevõtete finantsilise jätkusuutlikkuse mõningaid aspekte. 

Et ettevõte saaks areneda, vajab ta kapitali – olgu siis oma- või võõrkapitali. Et omakapital 

on reeglina kallim, eelistatakse võõrkapitali kasutamist, kuigi hind pole võõrkapitali 

kasutamisel ainus argument. See eeldab aga kaalutletud otsuseid sobivaimate variantide 

leidmiseks. Autor on uurinud Eesti põllumajandusettevõtete võimalusi laenukapitali 

kaasamiseks ning levinumaid laenukapitali saamise allikaid. Võib märkida, et laenukapitali 

hind on viimaste aastate jooksul alanenud; töös vaadeldakse, kas ja kuidas on see mõjutanud 

põllumajandusettevõtetes võõrkapitali kasutamist ning selle osatähtsust bilansis. 

Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Eesti põllumajandusettevõtete võimalikud 

finantseerimisallikad. Vaatluse alla võetakse eeskätt võõrkapitaliga finantseerimise 

võimalused kui ettevõtte jaoks odavamad ning analüüsitakse, kas oleks põhjust ja võimalust 

kaaluda ettevõtetele suunatud uute laenutoodete juurutamist. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisküsimused: 

1. Millised on erinevad finantseerimisvõimalused kasutamiseks Eesti 

põllumajandusettevõtetes? 

2. Missuguseid võõrkapitali liike eelkõige kasutatakse ja mis on nende hind? 

3. Kuidas hindavad põllumajandusettevõtted uusi võimalikke alternatiivseid finantseerimise 

võimalusi? 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist – teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas 

tuuakse välja, millised on üldse võimalikud finantseerimisallikad, mida ettevõtetel on 
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võimalik kasutada. Teoreetilises osas pööratakse enam tähelepanu võõrkapitali erinevatele 

vormidele ning sellele, millised neist on kättesaadavad Eestis. Tuuakse välja erinevad 

teooriad, mis käsitlevad ettevõtete finantseerimisstruktuuri moodustamist. Teoreetilise osa 

koostamisel on kasutatud erialast kirjandust, sh teemakohaseid teadusartikleid. 

Töö empiirilises osas tuuakse välja töö metoodika ja algandmed ning analüüsitakse andmeid, 

mis on saadud Eesti põllumajandusettevõtete seas korraldatud küsitlusega Eesti Maaülikooli 

Majandus- ja Sotsiaalinstituudi poolt uurimisprojekti „Nõudlusuuringu tegemine ja äriplaani 

koostamine alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks“ raames. 

.
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1. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE 

FINANTSEERIMISALLIKAD 

 

1.1. Ettevõtete finantseerimisallikate valik 

 

Alates Eesti taasiseseisvumisest ning turumajanduslikest ümberkorraldustest on Eesti 

põllumajanduses suhteliselt lühikese ajaga toimunud väga suured muudatused. Neile on 

täiendavat hoogu andnud Euroopa Liiduga liitumine ning ühtse põllumajanduspoliitika 

rakendamine – suuresti läbi toetuste, millega investeeringuid finantseerida. On võetud 

kasutusele uusi tehnoloogiaid, tõusnud on tööviljakus, muutused on toimunud 

ettevõtlusstruktuuris ning lisandunud on uued ärimudelid. Alates 2021. aastast algava 

Euroopa Liidu uue eelarveperioodiga võivad toetusrahad ettevõttetele tunduvalt väheneda 

või sootuks kaduda (Finantsinstrumentide… 2013). Kuna investeeringutoetustega soetatud 

masinad ja seadmed vajavad regulaarset uuendamist ning omavahendeid selleks ei pruugi 

olla piisavalt, peavad ettevõtjad otsima täiendavaid rahalisi vahendeid ja olema teadlikud 

erinevate finantseerimisallikate pakutavatest võimalustest. 

Ettevõtte juhi, sh finantsjuhi töö siht on ettevõtte väärtuse suurendamine. Muuhulgas tuleb 

leida investeeringutele parimad võimalikud rahastamisallikad (Kerdo et al. (s.a.)). Kuna 

põllumajandusettevõtted vajavad suuri investeeringuid eelkõige materiaalsesse põhivarasse, 

on see, kuidas määrata ettevõtte finantseerimisstruktuur, ettevõttes väga oluline otsus 

(Hacherova et al. 2003: 369). 

Finantskapitali on defineeritud kui rahakapitali, mis esineb kas raha või sellega analoogiliste 

väärtuste kujul; sularaha, pangahoiused ehk deposiidid, aktsiad ja muud väärtpaberid 

(Mereste 2003: 196). Finantskapitali alla kuulub vaba ostujõud, mis annab 

põllumajandusettevõtetele võimaluse sooritada kasutoov investeering ilma eelnevate 

omapoolsete rahaliste vahendite säästmiseta. Finantskapitali pakuvad erinevad allikad ja neil 

kõigil on erinevad omadused. (Curtiss 2012: 2) 

Omakapitali ja võõrkapitali vahekord on oluline faktor ettevõtte pikaajalise maksevõime 

määramisel. Võib öelda, et mida suurem on ettevõtte võõrkapitali osatähtsus kogukapitalis, 
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seda kõrgemad on tema püsivad kulud intressidele ja laenude tagasimaksetele ning seda 

suurem on võimalus, et võib juhtuda sündmusi, mille tagajärjel ettevõte ei suuda oma võlga 

tasuda. Mida väiksem on ettevõtte omakapitali osatähtsus, seda suurem on raha kaotamise 

risk. 

Finantseerimisvajadus ettevõttes võib olla püsiv, hooajaline või erakorraline. Püsivat 

finantseerimisvajadust katab ettevõte reeglina omakapitali või pikaajalise laenuga ehk 

rahaliste vahendite hankimisega kapitaliturgudelt. Hooajaline finantseerimisvajadus tuleneb 

olukorrast, kus ettevõtte laekumised ja väljaminekud ei lange ajaliselt kokku. Näiteks 

teraviljakasvatusega tegelevates ettevõtetes tehakse suur osa väljaminekutest kevadel ja 

suvel, kuid sissetulekud toodangu müügist saadakse alles sügisel või talvel. Erakorraline 

finantseerimisvajadus tekib olukorras, kus oodatud raha on jäänud laekumata, nt kui mõni 

ostja on jätnud kauba eest tasumata või toodang on jäänud seisma. (Raudsepp 1999: 10) 

Ettevõtte finantseerimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi: omavahendid, lühi- ja 

pikaajalised pangalaenud, võlakirjad, liising, faktooring, ettevõtlustoetused. Esmalt tulebki 

teha valik, kas investeeringut rahastatakse oma- või võõrkapitaliga. (Teearu, K. 2015) 

Omakapitaliga finantseerimist saab vaadelda kui sisemist finantseerimist ning 

võõrkapitaliga finantseerimist kui välist finantseerimist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Ettevõtte rahastamise (Curtiss 2012: 2-3), autori täiendustega 

 

Finantseerimisallikate valik sõltub paljuski nende hinnast (tasu, mida tuleb tasuda 

erinevatest finantseerimisallikatest saadava kapitali eest). Kapitali hind ehk kapitali 

kulukuse määr näitab, kui kulukas on ettevõttevõtte jaoks kaasatav kapital (Sander (s.a.)). 

Ettevõtte rahastamise allikad 

Võõrfinantseerimine 

 

Lühiajaline  pangalaen 

Pikaajaline pangalaen 

Kommertspaberid 

Faktooring 
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Muud laenud 

 

Omakapital 

 

Sisemine omakapital 

Sissemaksed osakapitali 

Jaotamata kasum 

Spontaansed allikad 

Amortisatsioon 

Aktsiate emissioon 
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Ettevõtte eesmärgiks on valida finantseerimisallikatest soodsaim, võttes arvesse nii hinda 

kui riskitaset. Võõrfinantseerimine on reeglina odavam, kuid risk on suurem, seega tuleb 

leida riski ja tulu kompromiss (Teearu 2005: 9). Investorid ootavad omakapitaliga 

finantseerimise korral oma investeeringult märkimisväärset kasumit; enamikus riikides on 

laenu puhul plussiks see, et ettevõte saab laenuintressid maksustatavast kasumist maha 

arvata ning see teebki laenu odavamaks (Bragg 2005: 52). Siinkohal vajab täpsustamist, et 

enamiku riikide maksusüsteemis loetakse laenudelt makstavad intressid ettevõtte jaoks 

kuluks (erinevalt dividendidest) ning maksustamine toimub üksnes laenuandja (intresside 

saaja) tasandil. Eestis kehtiva ettevõtte tulumaksusüsteemi eripära seisneb selles, et 

maksustamisele kuulub ainult jaotatud kasum. Kasum, mis investeeritakse uuesti 

ettevõttesse, ei kuulu maksustamisele. (Zirnask 2008: 93) 

Finantseerimisallikate valikute alusel kujuneb ettevõttes finantseerimisstruktuur ehk 

finantsstruktuur, sellest tulenevalt ka kapitali keskmine hind ning finantsriski tase (Teearu 

2005: 9). Finantseerimisstruktuur hõlmab endas kõiki raamatupidamise bilansi 

passivapoolel olevaid kirjeid, samas kui kapitali struktuur hõlmab ettevõtte poolt 

kasutatavate pikaajaliste rahastamisallikate kogumit (Damodaran (s.a.): 4). 

Finantseerimisstruktuur koosneb omakapitalist ja kõikidest- nii lühiajalistest kui ka 

pikaajalistest- kohustistest. Kapitali struktuurina vaadeldakse ettevõtte poolt kasutatavate 

pikaajaliste finantseerimisallikate kogumit, mille moodustavad pikaajalised laenud, 

eelisaktsiad ja lihtaktsiad (Teearu 2005: 164). Mereste on defineerinud 

finantseerimisstruktuuri mõistet kui ettevõtte poolt kasutatavate vahendite pikaajaliste 

allikate koostist esitatuna eri allikate protsentuaalsete osatähtsuste jadana (Mereste 2003: 

324). 

Selle kohta, milline peaks olema ettevõtte kapitali struktuur, on esitatud mitmeid teooriaid 

(Aulová, Hlavsa 2013: 23). Üks varasemaid teooriad, tuntud kui sõltumatuse hüpotees 

(irrelevance principle) (Modigliani ja Miller, 1958), väidab, et ettevõtte väärtus ei sõltu 

kapitali struktuurist ehk võlakohustuste ja omakapitali suhe ei ole oluline (Curtiss 2012: 21). 

Kapitali optimaalse struktuuri teooria (trade-off theory) (Myers 1984) kohaselt on olemas 

optimaalne oma- ja laenukapitali vahekord, mille korral saavutatakse madalaim kapitali hind 

(Curtiss 2012: 22). Kuid lähtudes finantshierarhia teooriast (pecking order theory) 

(Donaldson, 1981; Myers, 1984) kujuneb kapitali hinna põhjal välja finantseerimisallikate 

eelistus. Selle kohaselt kasutatakse uute investeeringute finantseerimiseks kõigepealt 
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sisemisi allikaid, seejärel finantseeritakse tegevust laenukapitali abil, eelistades madala 

riskiga laene kõrgema riskiga laenudele, ning alles kolmandas järjekorras toimub 

finantseerimine omakapitaliga. 

Võrreldes teiste majandussektoritega on põllumajandus spetsiifiline oma madala 

finantsvõimenduse osas. Pietello jt (2011) koostatud raportist selgub Euroopa 

põllumajanduse finantsvõimenduse geomeetriline keskmine, mis oli aastatel 1989-2008 

14,6%. Antud määras on olnud mõned kõrvalekaldumised seoses langusega 1980-1990. 

aastatel ja 2007. aasta majanduskriisi algusega, millest tulenevalt küündis põllumajanduse 

finantsvõimendus 2008. aastaks 17,9%-ni. Üleüldine madal finantsvõimendus 

põllumajanduses võib olla seotud vara madalama likviidsuse ja spetsiifilisusega; 

kokkuvõtvalt on põllumajandus majanduslikult piiratud. (Curtiss 2012: 35) 

Omakapitali ja võõrkapitali proportsioonid on ettevõtte pikaajalise maksevõime määramisel 

väga tähtsal kohal (Aruste 2012) ning nende osatähtsusi iseloomustatakse erinevate kapitali 

struktuuri suhtarvudega. Üks niisugune suhtarv on võlakordaja (kõigi kohustiste ja passiva 

suhe), mis näitab võõrkapitali osatähtsust kogukapitalis, st kui suurel määral on ettevõtte 

vara finantseeritud laenukapitaliga. Kreeditorid eelistaksid näha võlakordajat madalana, sest 

siis on nende risk väiksem. (Alver, Reinberg 2002: 315) 

Ettevõtte kasumlikkust näitavaks suhtarvuks on omakapitali rentaablus. Omakapitali 

puhasrentaablus näitab kasumit omanike investeeritud kapitali ühe euro kohta ning see 

leitakse puhaskasumi ja omakapitali suhtena (Alver, Reinberg 2002: 322).  

Omakapitali võlasiduvus näitab kohustiste ja omakapitali suhet ning võimaldab 

iseloomustada võõrkapitali kasutamisega seotud riski. Mida suurema osa moodustab 

võõrkapital, seda enam laieneb omanike risk ka laenuandjatele, kes võivad riski suurenedes 

oma raha kaotada. Optimaalset suhet, kus ettevõte rahastab oma tegevust võrdselt 

omakapitali ja võõrkapitaliga, näitab väärtus 1. Väärtust alla 0,5 loetakse madalaks, väärtust 

üle 2 loetakse kõrgeks suhtarvuks, kuna võõrkapitali on kasutatud ohtlikul määral. 

Aktsepteeritavaks loetakse vahemikku 1,5...2. (Maapiirkonna… 2012: 58) 

Müügitulu puhasrentaablus on üks sagedamini kasutatavaid rentaablusnäitajaid ning see 

näitab puhaskasumi osatähtsust müügitulust ehk kui palju kasumit saadakse iga müüdud euro 

kohta. Müügitulu puhasrentaablus leitakse puhaskasumi ja müügitulu suhtena. (Alver, 

Reinberg 2002: 320) 
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Võõrkapitali kasutamise eest peab maksma intresse ning ettevõtte võimet katta 

intressikulusid saab iseloomustada intressikulude kattekordaja abil. Intresside kattekordaja 

leitakse ärikasumi ning intressikulude suhtena. See väärtus peaks olema võimalikult kõrge. 

Kui selle väärtus on alla 1, siis ärikasum ei kata intressikulu. (Alver, Reinberg 2002: 316-

317). 

Selleks, et hinnata, kuidas ettevõtted tulevad toime oma lühiajaliste kohustiste (sh 

laenukohustiste) tasumisega ehk milline on ettevõtete maksevõime, tuuakse välja ettevõtete 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitab, mitu korda 

on käibevara kogumaksumus suurem lühiajaliste kohustiste kogusummast (Alver, Reinberg 

2002: 308). Kaua aega loeti teoreetilises kirjanduses „rusikareegeliks“, et lühiajaline 

kattekordaja peaks olema 2 või suurem. Kuid tänapäeval peetakse heaks näitajaks kui 

kattekordaja väärtus on vähemalt 1,6 (Ibid.: 9). Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja tulemust 

loetakse nõrgaks, kui suhtarv jääb alla 1,1 ning rahuldav tulemus jääb vahemikku 1,11-1,59. 

(Kõomägi 2006: 123) 

Võõrkapitali kasuks otsuse langetamisel tuleb lähtuda vajaliku investeeringu suurusest. 

Vastavalt sellele langetatakse otsus, kas kasutatakse lühi- või pikaajalist pangalaenu. 

Olulisteks teguriteks peetakse võõrkapitali hindasid, tingimusi ja tagatisi. Uue seadme 

soetamisel soovitatakse valida ostu ja rendi vahel. (Teearu, K. 2015) 

 

 

1.2. Finantseerimisallikate liigitus 

 

1.2.1. Sisemised finantseerimisallikad 

 

Nagu eespool mainitud, on ettevõtete kasutada sisemised finantseerimisallikad. Omakapital 

ehk netovara moodustub peamiselt kahe allika kaudu – omanike sissemaksetest ja 

äritegevuse käigus teenitud kapitalist (Otsus-Carpenter 2016: 17). Raamatupidamise 

seaduses kirjeldatakse omakapitali kui jääkosalust raamatupidamiskohuslase varadest pärast 

tema kõigi kohustiste maha arvamist (Raamatupidamise seadus 2016, § 3 lg 3). 

Vastavalt Äriseadustikule on osaühingu asutamisel minimaalne osakapitali suurus 2500 

eurot ning aktsiaseltsi asutamisel peab aktsiakapital olema vähemalt 25 000 eurot. Äriühingu 

asutajad saavad teha sissemakse kas rahaliselt või mitterahaliselt. (Äriseadustik 2016, 
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§136,§222 ja §86, lg 3) Omanike (nii olemasolevate kui ka uute) sissemakseid osakapitali 

võiks vaadelda ka kui välistest allikatest finantseerimist, sest täiendav kapital tuleb 

ettevõttest väljastpoolt (ei ole ettevõtte poolt teenitud), kuid samas ei ole see võõrkapital 

raamatupidamislikus tähenduses. Omakapitali suurendamist ettevõttevälistest allikatest 

peetakse kõige kallimaks finantseerimisviisiks (Barry et al. 1995: 161). 

Ettevõtte sisemise finantseerimise all käsitletakse eelkõige rahalisi vahendeid, mida ettevõte 

on suutnud vaadeldava perioodi jooksul oma tegevusest teenida ning millega on ettevõte 

oma tegevust selsamal ajavahemikul rahastanud (st mis ei ole dividendidena välja makstud) 

(Kangur et al. 1999:4). Sisemised finantseerimisallikad on otseselt seotud majandussubjekti 

jätkusuutlikkuse komponentidega, milleks on eelkõige allikad tegevustulemusest ehk kasum 

ja reservid, teiseks amortisatsioon ehk põhivara kulum ning lõpuks allikad vara müügist 

(Zeiger 2013). 

Amortisatsioon kuulub sisemiste finantseerimisallikate hulka, kuna amortisatsioonisummad 

jäävad investeeringute rahastamiseks ettevõtte kasutusse, st amortisatsioon on ettevõtte 

perioodi arvestuslik kulu, mille vastusoorituseks ei ole rahalist väljaminekut, mistõttu 

amortisatsiooni saab vaadelda finantsjuhtimise seisukohast kui rahavoo osa, mille arvel saab 

finantseerida investeeringuid (Ibid. ). 

Reserve on võimalik moodustada puhaskasumist ehk rahast, mis jääb järele peale kõikide 

ettevõtlusega seotud kulude ja maksukohustiste täitmist (Ibid. ). Kui ettevõtte põhikirjas on 

määratud reservkapitali moodustamine, tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda 

vähemalt 1/20 puhaskasumist ning reservkapital ei või olla väiksem kui 1/10 osakapitalist. 

Reservkapitali moodustamise eesmärk on avalikkuse silmis osaühingu usaldusväärsuse 

tõstmine ja kreeditoride riski vähendamine ning selle saab moodustada vastavalt 

Äriseadustikus toodud sätetele (Äriseadustik 2016, § 160 lg 1,2). 

Eeltoodud ülevaade puudutas ettevõtte sisemisi finantseerimisallikaid. Järgnevalt võetakse 

vaatluse alla võõrfinantseerimine ehk finantseerimine ettevõttevälistest allikatest, alustades 

esmalt traditsiooniliselt tuntud finantseerimisvahenditest ning käsitledes põgusalt uuemaid 

ja vähem levinud allikaid. 
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1.2.2. Traditsioonilised välised finantseerimisallikad 

 

Põllumajanduses kui looduslikest oludest ja sesoonsusest tugevasti mõjutatud tegevusalal on 

ammustest aegadest tulnud lahendada probleem, kuidas tagada vajalike vahendite olemasolu 

n-ö enne uue saagi koristust või lausa ikaldusaastatel. Põllumajandusettevõtete ligipääs 

finantskapitalile mõjutab otseselt ka nende ligipääsu füüsilisele kapitalile; ilma täiendava 

finantskapitalita ei pruugi olla võimalik investeerida näiteks vajalikesse seadmetesse ja 

tootmistehnikasse. (Curtiss 2012: 1) Järgnevalt käsitletaksegi erinevaid võõrfinantseerimise 

võimalusi ning tuuakse välja, millised on Eesti põllumajandusettevõtete võimalused 

võõrkapitali kasutamiseks. 

Võõrkapitalina vaadeldakse eelkõige erinevaid laene. Laenukapitali liike on mitmeid ning 

neist enam levinud on pangalaenud. Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse 

traditsiooniliste võõrkapitali eksisteerimise vormidena lisaks pangalaenudele ka liisingut 

ning võlakirjade emiteerimist. 

Vastavalt sellele, kas ettevõtte finantseerimisvajadus on püsiv või hooajaline, kaetakse see 

kas pikaajalise või lühiajalise laenu varal. Suuremate ning mahukamate investeeringute 

rahastamiseks kasutavad ettevõtted pikaajalist pangalaenu, mille abil on võimalik 

finantseerida projekte, soetada põhivara või laiendada oma ettevõtet. Sellist laenu 

nimetatakse investeerimislaenuks. Seda laenu iseloomustab tasumistähtaeg, mis on üldjuhul 

pikem kui üks aasta. Laen tagastatakse krediidiasutusele kogu laenu kestvuse jooksul 

perioodiliste osamaksetena, mis koosnevad intressist ja põhivõlast. Laen tagatakse 

vallasvaraga (masinad, seadmed) või kinnisvaraga, mille peale võetakse hüpoteek. 

(Raudsepp 1999: 16) 

Järgnev tabel annab ülevaate põllumajandusettevõtetele suunatud investeerimislaenudest 

Eesti krediidiasutuste poolt koos lühiülevaatega laenu tingimustest (tabel 1). 
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Tabel 1. Eesti krediidiasutuste poolt põllumajandusettevõtetele pakutavate 

investeerimislaenude tingimused 2016. aasta seisuga (Investeerimislaen… 2016, Laen ja… 

2016, Laenud juriidilistele…2016, Finantseerimine 2016, Laen ja liising 2016) 

 Citadele pank 

Eesti filiaal AS 
Eesti 

Krediidipank 
Tallinna 

Äripank 
SEB Eesti Swedbank 

Minimaalne 
summa 

alates 6000 
eurot 

alates 30 000 

eurot 
kuni 75% 

äriplaanis 

sätestatud 

investeeringu 
suurusest 

alates 3000 

eurot 
alates 2000 

eurot 

Intressimäär ujuv 4%-6% 4,50% kliendi- 
kohane 

kliendi- 
kohane 

Laenu tähtaeg kuni 10 
aastat 

kuni 10 
aastat 

kuni 10 
aastat 

kuni 7 
aastat 

kuni 10  

aastat 

Tagatis kinnisvara, 
finantstagatis 

hüpoteek 
kinnisasjale 

MES 
garantii 

kinnisvara, 

vallasvara 
hüpoteek 
kinnisasjale 

Lisatagatis MES 
käendus 

MES 
käendus 

MES 
käendus 

MES 
käendus 

MES 
käendus 

 

Tabelist selgub, et erinevate krediidiasutuste poolt pakutavate laenude tingimused on üsna 

sarnased; suurim erinevus on minimaalses laenusummas. Kõik krediidiasutused 

aktsepteerivad lisatagatisena Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavat käendust. 

Laenulepingu sõlmimisel on üheks oluliseks tingimuseks laenu intressimäär, mis võib olla 

ujuv või fikseeritud. Esimesel juhul on intressimäär seotud mingi baasintressimääraga 

(enamasti Euriboriga) ning muutub lühikeste ajavahemike (enamasti kolme või kuue kuu) 

järel baasintressimäära alusel. Teisel juhul püsib intressimäär kuni laenu kustutamiseni 

muutumatu. Laenusaajale on mõistetavalt kasulik saada laen fikseeritud intressiga 

võimalikult pikaks perioodiks ning madala intressimääraga. Enamasti on fikseeritud intress 

ujuvintressist kõrgema määraga, kuid pakub laenusaajale suuremat kindlustunnet (Kasulik 

teada 2016). Kliendikohane intressimäär arvutatakse aastase intressimäärana laenulimiidi 

kasutuses olevalt osalt (Hinnakiri ... 2016). 

Sageli puuduvad põllumajandusettevõtetel vabad finantsvahendid mitte üksnes põhivara, 

vaid ka käibevarade soetamiseks. Niisuguses olukorras võidakse kasutada käibekapitali 

laenu, mille eesmärk ongi leevendada ettevõttes lühiajalist kapitalinappust. 

Taimekasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes tehakse suur osa kulutustest 

(seemnete, väetiste ja kütuse ost) kevadperioodil ning tulud saadud toodangu müügist 

laekuvad alles aasta teisel poolel. (Kitter 2007: 33). Üldiselt antaksegi aprillis ja mais 
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põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse arvuliselt rohkem laene kui aasta 

ülejäänud kuudel (Kask 2014: 4). 

Järgnevasse tabelisse on autor koondanud andmed põllumajandusettevõtetele Eestis 

krediidiasutuste poolt pakutavate käibelaenude tingimustest (tabel 2). 

 

Tabel 2. Eesti krediidiasutuste poolt põllumajandusettevõtetele pakutavate 

käibekapitalilaenude tingimused 2016. aasta seisuga (Käibelaen… 2016; Laen ja… 2016; 

Laenud juriidilistele… 2016; Finantseerimine 2016; Laen ja liising 2016) 

 Bigbank Eesti 
Krediidipank 

Tallinna 
Äripank 

SEB Eesti Swedbank 

Minimaalne 

summa 
alates 10 000 

eurot 
alates 10 000 

eurot 
x alates 3000 

eurot 
alates 2000 

eurot 

Intressimäär 8% 5%-10% 4,5% kliendi- 
kohane 

kliendi- 
kohane 

Laenu tähtaeg kuni 1 aastat kuni 1 aasta kuni 1 aasta kuni 1 aasta kuni 1 aasta 

Tagatis hüpoteek 

kinnisasjale 
hüpoteek 

kinnisasjale 
MES garantii kinnisvara, 

vallasvara 
hüpoteek 

kinnisvarale 

Lisatagatis MES 
käendus 

MES 
käendus 

MES käendus MES 
käendus 

MES 
käendus 

 

Tabelist selgub, et pankade pakutavate käibelaenude minimaalne laenusumma on vahemikus 

2000 eurost kuni 10 000 euroni ning intressimäärad on vahemikus 4,5…10%. Kõrgemad 

intressimäärad on Bigbank´is ja Eesti Krediidipangas. Eesti suuremad pangad (SEB ja 

Swedbank) ei ole avalikustanud intressimäära, vaid on öeldud, et see määratakse igale 

ettevõttele individuaalselt tulenevalt ettevõtte näitajatest. 

Kokku on Eesti Panga statistika põhjal 31.12.2015 seisuga antud põllumajanduse, 

metsanduse ja kalapüügi sektorile krediidiasutuste poolt laene aastasummas 371,1 miljoni 

euro ning liisinguid 205,7 miljoni euro ulatuses (Krediidiasutuste…2016). 

Põllumajandusettevõtetele antud laenude maht Eestis on viimaste aastate jooksul püsinud 

370 miljoni euro piiril. 

Järgnevalt on välja toodud nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste pangalaenude intressimäärad 

(tabel 3). 
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Tabel 3. Lühiajalise- ja pikaajalise pangalaenu intressimäärad aastatel 2006-2015, protsent 

(Intressimäärad … 2016) 

Intressimäär , % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lühiajalised laenud: 

Tegevusalad kokku 6,18 6,61 6,91 4,71 5,47 4,38 2,51 3,38 3,67 3,41 

sh põllumajandus-

sektor 6,00 6,48 8,10 4,65 5,20 4,76 5,49 3,29 3,18 2,81 

Pikaajalised laenud: 

Tegevusalad kokku 5,18 6,43 6,35 3,73 4,44 4,35 3,41 3,08 2,66 2,30 

sh põllu-

majandussektor 5,56 6,55 7,27 4,94 5,23 4,35 2,83 2,64 2,23 3,00 

 

Eestis on enamik pikaajalisi laene väljastatud ettevõtetele ujuva intressimäära alusel. See 

tähendab, et intress sõltub 6 kuu Euribori muutustest, mis kandub kiiresti üle laenude 

intressimaksetesse. Eesti laenuvõtja jaoks ei muutu niisiis laenuhind mitte ainult Euroopa 

Keskpanga rahapoliitika otsustest tulenevalt, vaid ka euroala pankade soovitud turuootuste 

tõttu. (Ruud 2006). 

Lühiajalise laenu intressimäärad on põllumajandussektoris olnud perioodil 2010–2012 

kõrgemad kui tegevusaladel kokku, kuid paaril viimasel aastal on keskmine intressimäär 

olnud madalam. Pikaajalise laenu intressimäärad olid kuni 2010. aastani 

põllumajandusettevõtetes pigem kõrgemad kui tegevusaladel tervikuna. 2011. aastal oli 

intressimäär kogu tegevusaladega võrdsel tasemel ja sellel ajal paranesid ka laenude ning 

liisingute saamise tingimused ettevõtjate seisukohalt vaadatuna. 2012–2014 olid 

põllumajandussektori intressimäärad madalamad ja 2015. aastal tõusis see taas kõrgemale 

kõigi tegevusalade keskmisest intressimäärast. 

Lisaks krediidiasutustele võivad laenuandjaks olla ka teised asutused ja ettevõtted, näiteks 

hoiu-laenuühistud, kohalikud omavalitsused ja eraisikud, mõistagi ka ettevõtte omanikud 

ise. Järgnevasse tabelisse on autor koondanud andmed põllumajandusettevõtetele Eestis maa 

tagatisel laene pakkuvad ettevõtted (tabel 4). 
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Tabel 4. Maa tagatisel põllumajandusettevõtetele antavate laenude tingimused (Laen 

maa… 2016; Ära müü… 2016; Kui oled…2016; Kinnistulaen…2016) 

 Kinnistulaen OÜ Nordic Hypo AS Maa Finants OÜ Hüpoteeklaen 

OÜ 
Laenusumma alates 2000 

eurost 
alates 200 eurost kuni 2000 

eurot/ha 
x 

Intressimäär 13% x x x 

Laenu 
tähtaeg 

6-120 kuud 2-120 kuud x 15 aastat 

Tagatis maa maa põllumaa kinnisvara, maa 

 

Nimetatud laenuandjate antavate laenude põhiline erinevus krediidiasutusest võetavast 

laenust on eelkõige kõrge intressimäär, mis algab 13%-st. 

Üheks pikaajalise finantseerimise vormiks on kapitalirent ehk liising, mis annab 

liisinguvõtjale õiguse vara kasutada kindlaksmääratud maksete alusel, kuid omandiõigus 

kuulub liisinguandjale. Liisingfinantseerimine omab põllumajandusettevõtete puhul olulist 

rolli. 

Uuringud on näidanud, et liising on vara soetamiseks laenuga võrreldes kulukam meetod. 

See tuleneb tõenäoliselt sellest, et rendileandjatele ei ole seadusega seatud intressi ülempiiri 

ning liisingu hinnale on lisatud kindlustusmaksed. Liising on siiski teatud juhtudel 

jõukohasem ettevõtetele, kellel on piiratud rahalised ressursid, sest liisingu osamaksed on 

tihti väiksemad kui hariliku laenu põhimaksed. (Curtiss 2012: 4) 

Liisingu puhul tuleb eristada kapitalirenti ja kasutusrenti. Kapitalirendi puhul jääb 

liisinguperioodi lõppedes seade või masin ostjale (liisinguvõtjale). Raamatupidamises 

kajastatakse seade või masin algusest peale põhivarana ja kohustis laenukohustisena 

(Teearu, K. 2015). Kasutusrendi puhul saab liisinguvõtja masinat seadet kasutada 

kokkulepitud perioodi jooksul, tasudes liisingumakseid, kuid perioodi lõppedes kuulub 

seade müüjale, kui ostja ei soovi seadet välja osta jääkmaksumuses (RTJ 9 - Rendiarvestus). 

Kasutusrendi korral on ainult kulud igakuiselt rendi osalt, bilansis vara ega kohustisi ei ole 

ning intressiosa eraldi ei näidata (Teearu, K. 2015). 

Müük ja tagasiliisimine (sale and leaseback) tähendab seda, et ettevõte müüb oma vara ja 

hakkab seda ise tagasi liisima, eesmärgiga saada müügist vaba raha. See tuleb kõne alla 

pigem pikaajaliselt tegutsenud ettevõtete puhul; oluline on, et varade müüja kasutaks 

vabanevaid vahendeid uue väärtuse loomiseks. Maailmas on sellist finantseerimiskeemi 
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juurutatud viimasel paarikümnel aastal, kuid Eestis on see seni vähe levinud. (Kuidas tehnika 

…2016) 

Võõrkapitali kasutamise ühe vormina saab vaadelda võlakirjade emiteerimist. Võlakiri on 

võlakohustist kinnitav väärtpaber. Antud juhul on tegu raha laenamisega intressi vastu, kus 

emitendiks nimetatakse väärtpaberi väljaandjat ja investoriks on väärtpaberi omaja 

(Vaskmaa 2004: 45). Intressimakseid teostatakse võlakirjadelt regulaarselt ning 

investeeringu põhiosa tagastatakse investorile võlakirja lunastamisel. Võlakirja intressimäär 

võib olla ujuv või fikseeritud. Juhul kui võlakirjalt intressi ei maksta ning võlakirja ostja ehk 

laenu andja teenib tulu võlakirja nimiväärtuse ehk oma- ja müügihinna vahelt, nimetatakse 

seda diskontovõlakirjaks. 

Võlakiri ei ole Eestis laialt levinud finantsinstrument (Otsus-Carpenter 2008: 8), kuid 

euroalal on võlakirjapõhise rahastamise osatähtsus viimase kuue aasta jooksul kasvanud 

(Majanduse… 2015). 

Paljud ettevõtted maailmas on hakanud otsima võimalusi kulude optimeerimiseks. 

Väikeettevõtted, kellel ressursse napib kannatavad seeläbi, et ostjad ei tasu oma arveid 

õigeaegselt või halvemal juhul jätavad need üldse tasumata. Kuidas toimida sellisel juhul − 

kas hoida kindel rahasumma ettevõtte pangakontol ettenägematuteks väljaminekuteks või 

kasutada pankade poolt pakutavaid teenuseid? Kindlasti on mõistlik kasutada pankade poolt 

pakutavaid teenuseid nagu arvelduskrediit, käibekapitali laen või faktooring. 

 

 

1.2.3. Alternatiivsed välised finantseerimisallikad 

 

Välisfinantseerimise allikad ei piirdu tavamõistest krediidiasutuste pakutavate 

laenutoodetega. Laenu on võimalik taotleda ka muudest allikatest: kohalikud omavalitsused, 

eraisikud, teised ettevõtted. Seda nimetatakse ettevõtete vaheliseks krediidiks. 

Kreditoorse võla kasutamine on ettevõtte jaoks üks lühiajalise finantseerimise võimalus. 

Näiteks kui ettevõte ostab kaupa ning saab tarnijalt arve, kus maksetähtaeg on 30 päeva, 

tasub ettevõte arve alles viimasel lubatud kuupäeval (Cinnamon, R. et al. 2011: 135). Selline 

finantstaktika on hea väikestele ettevõtetele, kuna nii hoiavad nad oma raha pidevas 

ringluses, saades kõik vajalikud arved makstud, kaubad tellitud ning tulu teenimine ei katke 
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käibevahendite nappuse korral. Lahendus on kasulik neile, kes seda kasutavad, kuid võib 

põhjustada probleeme müüjale, kellel peab jätkuma raha jooksvate püsikulude katmiseks. 

Ligikaudu 90 % ettevõtetest, kes kasutavad maksetähtaegadena perioodi 30-90 päeva, ei saa 

kliendile arve väljastamisel soovitud raha tähtaegselt kätte ning seetõttu soovitatakse 

ettevõtetel kasutada faktooringut. (Ravas, David 2010: 289-290) Põllumajandusettevõtetele 

on faktooring üheks raha ringluses hoidmise vahendiks. Näitena võib tuua teraviljasaaduste 

hooajalise müügi, kus põllumajandustootja soovib saada raha kätte kohe pärast teravilja 

müüki, kuid kokkuostja soovib tulenevalt teravilja pikast realiseerimsajast pikka 

maksetähtaega. Abiks on siin faktooringfinantseerimine: pank tasub teravilja müügi eest 

kohe põllumehele kokkuostjale väljastatud arve alusel, kokkuostja aga tasub arve pangale 

vastavalt kokkuleppele, näiteks 4 kuni 6 kuu pärast (Kitter 2007: 33). 

Faktooringu korral kõigepealt müüja müüb või osutab teenuse faktooringulepingus 

fikseeritud ostjale. Seejärel ostja aktsepteerib müüja arve. Müüja edastab arve faktooringu 

pakkujale, kes omakorda kannab hinnaalandusega arve müüja kontole kolme tööpäeva 

jooksul. Ostja tasub tähtajaliselt müügiarve faktooringu pakkujale. (Faktooring… 2016) 

Edukast faktooringtehingust võivad võita kõik kolm osapoolt. 

Investeeringute rahastamise uuem ja seni vähem levinud võimalus on ühisrahastamine, mida 

on kasutatud heategevuslike, poliitiliste ja äriliste projektide rahastamiseks. Antud meetodi 

puhul toimub projekti elluviimiseks vajamineva raha kokku kogumine väikeste summade 

kaupa paljude erinevate inimeste käest, enamasti kasutades veebipõhiseid platvorme. 

Ühisinvesteerimine on ühisrahastamise alaliik, kus kasumit taotlevad investorid paigutavad 

oma raha väikeste summade kaupa ühistesse äriprojektidesse või ettevõtetesse. 

Ühisinvesteerimine on hea võimalus rahastada suuremaid äriprojekte, mida üksikud 

investorid ei suudaks iseseisvalt rahastada. Eesti esimene ühisrahastatav 

põllumajandusäriinvesteering on Tiigalda OÜ poolt rajatav 2,4 miljonit eurot maksev 

kõrgtehnoloogiline viljakuivatikompleks Grain Tek. Projekti aitasid rahastada 458 inimest 

kogusummas 500 000 eurot, mis koguti kokku 3 päevaga. Investeeringu pikkuseks on 2 

aastat ja fikseeritud tootlus on 15% aastas. (Esimene… 2016) 

Avalik sektor võib tulenevalt strateegilisest huvist tagada sektori jätkusuutlikku arengut 

luues lisainstrumente, parandamaks põllumajandusettevõtete ligipääsu kapitalile. Eestis on 

selle eesmärgiga asutatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES), mis pakub nii otselaenu, 
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laenu krediidiasutuse vahendusel kui ka kapitalisüsti. Laen krediidiasutuse vahendusel on 

mõeldud äri- ja mittetulundussektorile nii lühi- kui pikaajalisteks investeeringuteks. See 

kujutab endast ahelat, kus pank laenab kliendile sihtasutuse poolt sihtotstarbeliselt pangale 

eraldatud raha. (Laenud… 2016) 

Alates 2021. aastast vähenevad tõenäoliselt Euroopa Liidu eelarvest 

põllumajandusettevõtetele makstavad toetussummad. Kuna riik on huvitatud sellest, et ükski 

äriidee ei jääks maapiirkonnas kapitali puuduse tõttu teostamata, hakkab MES alates 2016. 

aastast Maaeluministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel väljastama põllumajandus-, 

toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele laene (kasvulaen ja pikaajaline 

investeerimislaen) ning tagatisi. Ressursid tulenevad Eesti maaelu arengukava 2014–2020 

raames eraldatud vahenditest. Meede peaks parandama toidusektori ja maapiirkonna 

ettevõtjate juurdepääsu kapitalile ja võimaldama teha vajalikke investeeringuid, mille 

rahastamiseks on raske turult vahendeid leida. Koos Eesti riigieelarvest tuleva osalusega on 

rahastamisvahendi maht 36 miljonit eurot. (MES alustas… 2016) 

Eelpool kirjeldatud finantseerimisallikad baseeruvad peamiselt laenukapitalile, kuid 

ettevõtte tegevust on võimalik finantseerida ka erinevate toetuste abil. Toetuse andja sätestab 

ise vastavad tingimused ning taotletava eesmärgi. Ehkki Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika reform on seadnud suuna toetussummade piiramisele, kujutavad 

Eesti põllumajandusettevõtetele toetused endiselt arvestatavat finantseerimisallikat. Lisaks 

erinevatele otsetoetustele (nt väikepõllumajandustootja- ja pindalatoetus) on füüsilisel või 

juriidilisel isikul võimalik taotleda ka noore põllumajandustootja toetust, mida makstakse 

esimest korda põllumajandusettevõtet juhtima asunud isikule. (Noore 

põllumajandustootja… 2016) Perioodil 2004–2014 oli Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel erinevate välja makstud põllumajandustoetuste 

kogusumma ligi 254 miljonit eurot. 
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2. EESTI PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE 

FINANTSEERIMISALLIKATE ANALÜÜS 

 

2.1. Metoodika ja algandmed 

 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatud algandmed on saadud Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituudi uurimisgrupi uuringuga „Alternatiivsete finantsteenuste 

pakkumiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde äriühingu asutamisega seonduvate 

rahastamisvõimaluste analüüsimine“. Autor ise uuringu läbiviimisel ning andmete 

kogumisel ei osalenud, kuid tegeleb saadud algandmete analüüsiga. 

Algandmete saamiseks kasutati kvantitatiivset meetodit: vahemikus 26. november–9. 

detsember 2015 viidi läbi internetipõhine ankeetküsitlus. Valimisse võeti PRIA andmete 

alusel toetust saanud põllumajandustootjad, kelle kasutuses oli 2014. aastal vähemalt 200 

hektarit toetusõiguslikku põllumajandusmaad või vähemalt 50 looma (veised, sead). Kutsed 

küsitluses osalemiseks saadeti e-posti teel 909 põllumajandustootjale. Neist 7,8%-le ei 

õnnestunud kutset kätte toimetada (aadress puudus, ebatäpsus aadressis, e-kiri ei läinud läbi). 

Ankeedile vastanutest oli 208 tootjat esitanud ankeedi osaliste vastustega või alustanud 

ankeedi täitmist mitu korda. Pärast andmete esmast töötlemist jäi andmebaasi 130 vastanut, 

kes olid ankeedist täitnud üle 90% (vastuste protsent 14,3% väljasaadetutest). 

(Alternatiivsete… 2015: 16) 

Küsitlusele vastanud jagati suurusgruppidesse vastavalt kasutuses oleva põllumajandusmaa 

(nii enda omanduses kui ka renditud) maa alusel. Vastajate andmete alusel moodustasid 

kõige suurema rühma (44 ettevõtet) ettevõtted, kelle kasutuses olev põllumajandusmaa (nii 

enda omanduses, renditud kui kasutusvalduses) oli kogupindalaga 101-500 hektarit. Sellele 

järgnes rühm kuni 100 hektarit põllumajandusmaad. Võrdselt jagunesid ettevõtete arvud 

501-1000 hektarit ja üle 1000 hektari põllumajandusmaa kasutusega ettevõtete vahel – 

kummaski 27 ettevõtet. Tulemused on esitatud joonisel 2. 
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Joonis 2. Ettevõtete kasutuses olev maa kokku ning sellest enda omanduses oleva maa 

jaotamine suurusgruppide alusel 

 

Jooniselt selgub, et kõige suurema rühma moodustavad ettevõtted, kellel on kasutuses enda 

omanduses olevat põllumajandusmaad kuni 100 hektarit (mida on üle 50% kogu 

põllumajandusmaast). Teistes suurusgruppides on ettevõtete enda omanduses oleva 

põllumajandusmaa osakaal väiksem, jäädes alla 30%. Suurusgrupis üle 1000 hektari maad 

on näitaja 4,6% (6 ettevõtet). 

Ankeedi täitmisel paluti vastajatel märkida vanus. Kõige noorem vastaja oli 22-aastane ja 

kõige eakam oli 74-aastane. Ettevõtte keskmine vanus oli 10 aastat ning kõige suurema 

rühma ankeedile vastanutest moodustasid 1996. ja 1997. aastal registreeritud ettevõtted, 

mida kokku oli 48. 

Töötajate arv ettevõtetes oli mõlemal vaadeldud aastal (2013 ja 2014) sarnane, keskmine 

töötajate arv oli 13. Töötajate arv oli üle saja ainult kahel ettevõttel, kellest ühe töötajate arv 

oli ligi 150 ja teisel ligi 200. 

 

 

2.2 Ettevõtete finantsnäitajate analüüs 

 

Uuringuga hõlmatud ettevõtete majanduslikust seisust ülevaate saamiseks on analüüsitud 

nende põhilisi finantsnäitajaid, mis iseloomustavad rentaablust, kapitali struktuuri jms. 

Analüüs on tehtud ettevõtete suurusgruppide kaupa (kogu kasutusel oleva 
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põllumajandusmaa alusel), et teha kindlaks, kuivõrd on finantsolukord sõltuvuses ettevõtte 

suurusest. 

Esmalt on vaatluse alla võetud ettevõtete kasumlikkus. Üheks seda väljendavaks 

indikaatoriks on omakapitali rentaablus (puhaskasumi ja omakapitali suhe), mis näitab, kui 

palju teeniti kasumit omanike investeeritud kapitali ühe euro kohta. 

Joonisel 3 on toodud välja ettevõtete omakapitali puhasrentaablus kahel uuritaval aastal 

suurusgruppide lõikes. 

 

 

Joonis 3. Omakapitali puhasrentaablus suurusgruppide alusel 

 

Omakapitali puhasrentaablus varieerub erinevatel aastatel ning on suurusgruppide lõikes 

erinev. 2014. aastal oli kuni 100 hektarit kasutatava maa näitaja negatiivne ning iga 

omakapitali paigutatud euro teenis 12,9 senti kahjumit. Samal aastal oli näitaja negatiivne (-

4,2%) ka suurusgrupis, kus kasutatavat maad oli üle 1000 hektari. 2013.aastal oli 

omakapitali puhasrentaablus erinevates suurusgruppides, vahemikus 4,1…11,2%, kuid 

2014.aastal oli vahemik -12,9…8,5% ning kahe suurusgrupi näitajad olid negatiivsed. 

Suurusgrupi 101-500 hektarit näitaja oli 2013.aasta 11,2% -lt vähenenud 2014. aastaks 

8,2%-le: iga omakapitali paigutatud euro teenis 2013. aastal 11,2 senti kasumi, kuid 2014. 

aastal ainult 8,2 senti. Suurusgrupis 501-1000 hektarit oli samas vastav näitaja kasvanud 

2013. aasta 4,1%-lt 8,5%-le 2014. aastal (iga omakapitali paigutatud euro teenis 4,1 sendi 

asemel 8,5 senti kasumit) ehk kahekordistunud, mis oli väga hea tulemus. 

Järgmiseks on analüüsitud müügitulu puhasrentaablus ehk aruandeaasta puhaskasumi ja 

müügitulu suhet, mis näitab kui palju kasumit teeniti iga müüdud euro kohta. Kõikidel 

suurusgruppidel oli see näitaja 2013.aastal positiivne (joonis 4). Suhteliselt kõrge müügitulu 
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puhasrentaablusega on ettevõtted, kus maad on üle 1000 hektari (40%) ja sellele järgneb 

suurusgrupp 101-500 hektarit. 

 

 

Joonis 4. Müügitulu puhasrentaablus suurusgruppide alusel 2013 ja 2014 aastatel 

 

Müügitulu puhasrentaablus oli kuni 100 hektarit maad kasutavatel ettevõtetel 2014. aastal 

1,4%. See näitab, et ühest eurost müügitulust jääb kasumiks vaid 1,4 senti. See on küll madal 

näitaja, kuid müügitulu katab siiski ettevõtte kulud. Aasta varem oli selles suurusgrupis 

müügitulu puhasrentaablus kõrgem - 2013.aastal jäi ettevõttele igast müügitulu eurost 

kasumiks 12 senti. Teises suurusgrupis (101-500 ha) langes näitaja 2014.aastal võrreldes 

2013.aastaga suhteliselt palju ehk ligi kolmandiku võrra, kuid suurusgrupis 501-1000 

hektarit oli näitaja suhteliselt stabiilne. Kahe aasta näitajate suurim erinevus oli üle 1000 

hektari maad kasutatavate ettevõtete seas, kus. 2014.aastal oli müügitulu puhasrentaablus 

ligi neli korda madalam kui aasta varem. 

Iseloomustamaks seda, kui suur osa ettevõtte varadest on finantseeritud võõrkapitaliga ja kui 

suur omakapitaliga, kasutatakse ettevõtte võlakordajad, mis leitakse kõigi bilansis olevate 

kohustiste ja koguvara (aktiva) suhtena. Kõrge võlakordaja näitab suurt finantsvõimendust, 

mis võib saada takistuseks tulevaste laenude saamisel. Võlakordaja kõrge tase tähendab 

seda, et tulevikus võivad näiteks kreeditorid nõuda ettevõtete käest kõrgemat intressimäära. 

Joonisel 5 on toodud välja ettevõtete võlakordajad kahel uuritaval aastal. 
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Joonis 5. Ettevõtete võlakordajad suurusgruppide alusel aastatel 2013 ja 2014 

 

Tulemuste põhjal selgub, et ettevõtetes, kus kasutatakse maad kuni 100 hektarit, on 

võlakordaja suurem kui suurema maakasutusega ettevõtetel. Mida madalam on antud näitaja, 

seda paremaks tulemust peetakse, kuna riski tase on väiksem. Heaks võlakordaja näitajaks 

peetakse reeglina kuni 50%, kuna üle selle võib ettevõttel tekkida raskusi oma kohustite eest 

tasumisega. Väiksema võlakordaja puhul on ettevõtete võõrfinantseeringute osa väiksem, 

need ettevõtted on suutnud oma investeeringud finantseerida omavahenditest. 

Ettevõtete võlakordaja analüüsi põhjal saab öelda, et kõigis ettevõtetes on mõlemal 

vaadeldaval aastal olnud võlakordajad suhteliselt stabiilsel tasemel ning võõrkapital 

moodustas kogu kapitalist keskmiselt ligi kolmandiku. Töö teoreetilises osas selgus, et 

Euroopa Liidu põllumajandusettevõtetes on võlakordaja madalam, järelikult Eesti 

põllumajandusettevõtetes kasutatakse suhteliselt rohkem võõrkapitali. 

Omakapitali võlasiduvus näitab kohustiste ja omakapitali suhet võimaldades iseloomustada 

võõrkapitali kasutamisega seotud riski. Mida suurema osa moodustab võõrkapital, seda 

enam laieneb omanike risk ka laenuandjatele, kes võivad riski suurenedes oma raha kaotada. 

Alljärgnev joonis (joonis6) annab ülevaate ettevõtete võlasiduvusest. 
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Joonis. 6. Ettevõtete omakapitali võlasiduvus suurusgruppide alusel aastatel 2013 ja 2014 

 

Omakapitali võlasiduvus on kõige suurem suurusgrupis kuni 100 hektarit kasutatavat 

põllumajandusmaad. Kattekordajat üle 2 loetakse kõrgeks suhtarvuks, sest võõrkapitali on 

kasutatud ohtlikul määral. Nagu eelnevalt juba selgus, oli antud suurusgrupis võlakordaja 

kõige kõrgem ulatudes üle 40%. Teistes suurusgruppides on omakapitali võlasiduvus 

madalam, nt suurusgrupis 501-1000 hektarit on näitaja 2013. aastal 1,0 ehk optimaalne, 

näidates, et ettevõtted rahastavad oma tegevust võrdselt oma- ja võõrkapitaliga. 

Võõrkapitali kasutamise eest makstakse laenu andjale intresse. Ettevõte võimet katta 

intressikulud iseloomustatakse intressikulude kattekordajaga. Mida suurem on nimetatud 

kordaja, seda parem on ettevõte olukord, näidates, et ärikasum katab intressikulud. 

Joonisel 7 on toodud välja suurusgruppide lõikes intressikulude kattekordaja aastatel 2013 

ja 2014. 

 

 

Joonis 7. Intressikulude kattekordajad suurusgruppide alusel aastatel 2013 ja 2014 
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Jooniselt selgub, et intressikulude kattekordajad mõlemal vaadeldaval aastal on negatiivsed 

suurusgruppides kuni 100 hektarit ning 501-1000 hektarit. Kokkuvõtvalt saab öelda, et 

ärikasumist ei ole võimalik tasuda intressikulusid kummalgi aastal üheski suurusgruppides. 

Ettevõtte maksevõime tasuda oma lühiajaliste kohustiste, sh laenukohustiste eest 

iseloomustab lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, mis näitab, mitu korda on käibevara 

kogumaksumus suurem lühiajaliste kohustiste kogusummast. Selle põhjal saab hinnata 

ettevõtete maksevalmidust tasuda kreeditoridele õigeaegselt. Ettevõtete lühiajalised 

kattekordajad on esitatud joonisel 8. 

 

 

Joonis 8. Ettevõtete lühiajalise võlgnevuse kattekordajad suurusgruppide alusel aastatel 

2013 ja 2014 

 

Jooniselt selgub, et ettevõtetel suurusgrupis kuni 100 hektarit kasutusel olevat maad on 2013. 

aastal lühiajalise võlgnevuse kattekordaja rahuldav ning järgneval aastal on näitaja nõrk 

(1,1), mis võib ennustada võimalikke makseraskusi. Teistes suurusgruppides oli mõlemal 

vaadeldaval aastal kattekordaja heal tasemel, mis näitab, et need ettevõtted peaks olema 

võimelised täitma oma lühiajalised kohustised. Parim maksevõime on kahel keskmisel 

suurusgrupil (101-500 ha, 501-1000 ha). 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et uuritavate ettevõtete finantsseis oli suurusgruppidest tulenevalt 

erinev. Arvutuste tulemustest selgus, olukord oli kõige raskem tootjatel, kelle kasutuses oli 

kuni 100 hektarit põllumajandusmaad. Antud suurusgrupi müügitulu puharentaablus oli 

2014. aastal 1,4%, omakapitali rentaablus oli -12,9%, näidates, et iga omakapitali paigutatud 

euro teenis 12,9 senti kahjumit. Võlakordaja oli antud suurusgrupis kõige kõrgem, mis 
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näitab, et neil oli kõige rohkem laenukohustisi, ning lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 

võrreldes teiste suurusgruppidega kõige nõrgem. Teiste suurusgruppide tulemused ei olnud 

nii halvad, kõige nõrgem tulemus omakapitali rentaabluse osas, kus näitajad olid madalad 

ning 2014. aastal oli suurusgrupis üle 1000 hektarit põllumajandusmaad tulemus miinuses 

(-4,2%). 

 

 

2.3. Ettevõtete kasutatavad finantseerimisallikad 

 

Ettevõtte bilansi passivas tuuakse välja summaarselt lühiajalised ja pikaajalised kohustised, 

kuid bilansi põhjal ei selgu täpselt, millistest allikatest on võõrkapital saadud. Ankeedis 

küsiti ettevõtetelt detailsemalt, et kes on olnud neile laenuandjateks. Küsitlusele vastanutest 

oli 118 ettevõtet (91,5%), kes oli kasutanud laenuandjate poolt pakutavaid teenuseid (joonis 

9). 

 

 

Joonis 9. Kreeditorid võõrfinantseeringu kasutamisel 

 

Peamisteks laenuandjateks olid pangad ning liisingufirmad, mida olid kasutanud vastavalt 

84,7% ja 67,8% vastanutest. Ligi üks kolmandik vastanutest oli kasutanud tarnijate poolt 

pakutavat krediiti sööda, väetiste jms soetamiseks. Omanike poolt ettevõtetele laenu 

andmine on samuti üsna levinud, seda oli praktiseerinud 34 ettevõtet. Rahastamiseks oli 

kasutatud vahendeid ka muudelt finantsvahendusega tegelevatelt ettevõtetelt ja hoiu-laenu 

ühistutelt, mõlemat võimalust oli kasutanud 4 ettevõtet (3,4%). 
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Viimastel aastatel on krediiditurule tulnud lisaks krediidiasutustele üsna palju ka muid 

finantsteenuseid pakkuvaid ettevõtteid (näiteks erinevad laenu pakkuvad osaühingud), kelle 

poolt pakutavate laenude intressimäärad on aga kõrgemad pankade pakutavate laenude 

intressimääradest. Ettevõtete käest küsiti, kas nad on kasutanud viimastel aastatel keskmiselt 

kõrgema riskiastmega (intressiga üle 8%) likviidsuskrediite. Tulemused on esitatud joonisel 

10. 

 

 

Joonis 10. Ettevõtjad, kes olid kasutanud kõrgema intressimääraga laenuandja teenust 

 

Vastanud ettevõtjatest 12 (9,3%) oli kasutanud viimastel aastatel niisuguseid kõrge 

intressimääraga likviidsuskrediite. Kõige rohkem oli vastanud ettevõtetest neid, kes oli 

kasutanud kõrgema intressiga likviidsuskrediiti üksikutel kordadel (12 vastajast 7). Neist 

ükski polnud laenusummat avaldanud. Kolm vastajat oli laenu kasutanud aeg-ajalt, nende 

kasutatavad laenusummad olid vahemikus 10 000…50 000 eurot. Üks ettevõtja oli vastanud, 

et kasutab kõrgema riskiastmega laenu kogu aeg, summas 100 001…300 000 eurot. 

Kõrgema intressimääraga (üle 8%) laenu kasutab tihti üks ettevõtjatest, kelle laenusumma 

jääb vahemikku 10 001…50 000 eurot. pigem üksikutel kordadel, kuid üks vastanud vastas, 

et kasutab tihti. 

Enam-vähem sama vastanute arv oli valmis kasutama kõrge intressimääraga krediiti ka 

2016. aastal. Küsimusele „kas oleksite valmis kasutama kõrgema riskiastmega (intressiga 

üle 8%) likviidsuskrediite lähitulevikus“ vastati „pigem jaa“ kokku 4 korral (3,1%) ning „nii 

ja naa“ kokku 21 korral. (joonis 11). 
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Joonis 11. Lähitulevikus kõrgema intressimääraga laenuteenuse kasutamise valmisolek 

 

Üle poole vastanutest kindlasti ei kasutaks kõrge intressimääraga laenu. 

Järgnevalt on eraldi vaadeldud nende ettevõtete võlakordajaid, kes vastasid, et nad on 

kasutanud kõrgema intressiga likviidsuskrediiti. Hinnates kõrge intressimääraga 

laenuvõtjate olemasolevat võlakordajat saab öelda, et nende ettevõtete, kes kasutasid 

vastavaid laene kogu aeg või tihti, võlakordaja oli kõrgem valimi keskmisest näitajast (tabel 

5). 

 

Tabel 5. Kõrgema intressimääraga laenude kasutajate võlakordajad aastatel 2013 ja 2014 

Kasutamise sagedus Vastanute arv Võlakordaja, % 

2013 2014 

Kogu aeg 1 91,5% 68,6% 
Tihti 1 80,4% 92,7% 

Aeg-ajalt 3 24,6% 23,1% 

Üksikutel kordadel 7 38,6% 42,4% 

 

Võlakordaja on 2013. aastal vastaja „kogu aeg“ korral üle 90%, mis on väga kõrge näitaja. 

Vastaja „tihti“ puhul on kõrge näitaja 2014. aastal samuti kõrge (üle 90%) näidates, et 

ettevõtte rahastamiseks kasutatakse väga suures osas võõrfinantseeringut. 

 

 

2.4 Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavate teenuste 

kasutamine tulevikus 

 

Eesti Vabariigi Valitsus kaalub koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja 

põllumajandustootjatega äriühingu asutamist, et selle vahendusel pakkuda põllumajandus- 
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ja kalandustootjatele alternatiivseid finantsteenuseid, mis aitaksid kaasa nimetatud 

valdkondade ettevõtjate rahastamisvõimaluste mitmekesistamisele. Alternatiivsed 

finantsteenused, mida kaalutakse, on vara müük ja tagasiliisimine (leaseback), omakapitali 

tugevdamine, kaasinvestori kaasamise kasutus tagatisena, likviidsuskrediidi ja lisagarantiide 

finantsteenused, saagi- ja sissetulekute kindlustusskeemid, põllumeeste kriisifond. 

(Alternatiivsete…2015: 3). Need peaksid andma Eesti põllumajandusettevõtjatele paremat 

ligipääsu finantskapitalile. 

Uuringu käigus küsitigi ettevõtjate käest, et missugune on nende huvi ja vajadus 

eelnimetatud finantsteenuste järele ning kas ja millistel tingimustel nad selliseid võimalusi 

kasutaksid. 

Esimeseks finantsteenuseks, mille kohta uuriti, oli vara müügi ja tagasiliisimine. Tootjatelt 

küsiti, kas nad üldse oleksid sellisest teenusest huvitatud, kui seda hakkaks pakkuma MES-

i ja põllumajandustootjate koostöös loodav uus äriühing. 

Tootjate antud vastustest selgus, et 37 vastajat pigem ei ole antud teenusest huvitatud 

(28,5%). Kindlasti on huvitatud antud teenuse kasutamisest ainult 6 tootjat, mis on vähima 

vastajate arvuga vastusevariant (4,6%) (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Maa ja muude varade müügi ja tagasiliisimise teenuse kasutamine (autori 

koostatud) 

 

Huvi teenuse vastu puudus 13,1% vastanutel, kes vastasid „kindlasti mitte“. Tootjatest 

25,4% vastas, et nad pigem on huvitatud antud toote kasutamisest; erapooletuid vastuseid 

ehk vastusevarianti „nii ja naa“ oli ligi kolmandik vastanuid. Seda võib tõlgendada nii, et 

teenuse kohta pole otsustamiseks piisavalt infot. 

Seejärel uuriti täpsemalt, et missugust vara ollakse valmis müüma ja seejärel tagasi liisima. 

Tulemused on esitatud joonisel 13. 
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Joonis 13. Valmisolek müüma ja tagasi liisima maad ja muud vara (autori koostatud) 

 

Selgub, et põllumajandustootjad on kõige rohkem valmis müüma ja tagasi liisima 

põllutöömasinaid, transpordivahendeid (27,7%). Teise vastuse variandina tuli välja 

põllumajandusmaa (24,6%), mida ollakse valmis müüma ja tagasi liisima. 

Põllumajandusloomi oleks valmis müüma ja tagasi liisima 18 vastanut (13,8%). 

Järgmiseks uuriti, kui pikaks ajaks oleksid ettevõtjad valmis müügi ja tagasiliisimise teenust 

kasutama. Kõige enam pakutud vastusevariandiks osutus vahemik 3,1…5 aastat, mida 

pakuti 21 ettevõtja poolt, ja järgmine valik oli 5,1…10. aastat (14 vastanut). Sellest järeldub, 

et Eesti põllumajandusettevõtjad rakendaksid pigem suhteliselt lühikest tagasiliisimise 

perioodi. Samas mitmetes teistes riikides on maa ja kinnisvara puhul tagasiliisimise 

perioodid tavaliselt suhteliselt pikad ning üle 10-aastased tagasiliisimise perioodid on maa 

puhul väga levinud (Alternatiivsete 2015: 23). 

Ettevõtjatelt küsiti ka seda, missuguse intressimääraga oleksid nad valmis vara tagasi liisima. 

Vastustest selgub, et oodatakse pigem suhteliselt madalat intressimäära. Vara ollakse valmis 

tagasi liisima kõige enam intressimääraga vahemikus 2,1…4% (30 vastajat) ning 14 vastajat 

nimetas ka väga madalat intressimäära (kuni 2%) (joonis 14). 
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Joonis 14. Intressimäär, millega uuringuga hõlmatud ettevõtted oleks valmis vara liisima  

 

Võib teha järelduse, et vara müügi ja tagasiliisimise teenust ollakse valmis kasutama vaid 

siis, kui intressimäär on suhteliselt madal. 

Nende ettevõtete käest, kes ei tundnud huvi müügi-tagasiliisimise kohta, küsiti täiendavalt, 

et mis on vastavad. Vastanutest 25 leidis, et neil puudub vajadust antud teenuse järele. 

Keeldumise üheks põhjuseks toodi välja, et olemasolevad finantsteenuse pakkujad suudavad 

pakkuda piisavalt teenuseid võõrkapitaliga rahastamiseks, aga ka, et kogu vara on juba 

hüpoteegiga kaetud. 19 vastajat väitis, et neil ei ole sobivat vara või maad, mida müüa ja 

tagasi liisida. Ühe põhjusena toodi, et ettevõtte võlakohustised on juba liiga suured, et võtta 

täiendavaid kohustisi. Kaks tootjat nimetasid põhjusena tegevuse lõpetamise. Oli ka neid 

tootjaid, kelle meelset müügi ja tagasiliisimise teenus on liiga riskantne. Ankeedis oli ka 

avatud küsimus, mille vastustena oli võimalik nimetada muid põhjusi möögi ja 

tagasiliisimise teenusest keeldumiseks. Sellele küsimusele vastas 7 ettevõtet. Vastused: „see 

on agoonia pikendamine“, „ see on lühiajalise mure lahendu“, „omanikud investeerivad 

vajadusel“, „kindlasti on kallim kui panga poolt pakutav laen“. Üks vastaja leidis, et „MES 

teenus on jube kallis – täielik koorimine!“. Üks vastaja leidis, et on liiga eakas, et FIE-na 

suurelt investeerida. Üks vastaja suhtus teenusesse ettevaatusega: „puudub ülevaade antud 

finantskohustusest“. 

Küsitluses küsiti lisaks avatud küsimusena, mida üldse arvatakse vara müügi ja 

tagasiliisimise teenusest. Kokku esitati 77 vastust, nende hulgas oli nii positiivseks kui 

negatiivseks hinnatavaid. Üks vastaja leidis, et „see on heaks alternatiiviks pangalaenule 

ning teenuse kasutamisel on võimalik tõsta ettevõtte ajutist likviidsust, mis annab võimaluse 

investeeringuteks ja laiendamiseks“. Samas märgiti ära, et „võivad tekkida raskused vara 

tagasiliisimiseks ning seevastu jääda ilma põhitootmisvahenditest, mis võib viia 
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pankrotini“. Mitmed vastajad suhtusid teenusesse ettevaatlikult, näiteks tõdemusega „ma ei 

usalda ühtegi kindlustust ega liisingufirmat, mis püüavad minu osakest-aitamisest omale 

saada“. Oli ka neid vastajaid, kes leidsid, et nad ei oska teenuse kohta midagi arvata, kui ei 

tea täiendavaid lisatingimusi. Mõni vastus oli küllalt emotsionaalne: „see on EV ajuvaba 

väljamõeldis“. 

Veel küsiti ettevõtetelt, kas omanik oleks valmis võõrandama oma ettevõtte aktsiaid/osasid 

MESi ja põllumajandustootjate loodavale uuele finantsteenust pakkuvale äriühingule. 

Vastuste tulemus on koondatud alljärgnevale joonisele 15. 

 

 

Joonis 15. Ettevõtte omanike valmisolek võõrandama oma ettevõtte aktsiaid/osasid MES-i 

ja põllumajandustootjate poolt loodavale uuele äriühingule  

 

Nagu selgub, on kõigest 2% vastajatest nõus oma ettevõtte aktsiaid/osasid võõrandama 

MES-i ja põllumajandustootjate poolt loodavale uuele finantsteenust pakkuvale äriühingule. 

Ligi 1/3 vastajatest vastas „nii ja naa“, kuid 60% on vastu oma ettevõtte osalust võõrandama. 

Ettevõtjad, eks vastasid, et on nõus võõranda oma ettevõtte aktsiad/osasid paluti vastata 

täiendavalt, et millisel eesmärgil nad nõustuvad. Vastuste põhjal saab öelda, et üheks sooviks 

oli ettevõtet kiiresti laiendada ja samas parandada investeerimisvõimalust. Ettevõtte osade 

võõrandamises nähti võimalust parandada oma nõrka finantsseisundit. Üks vastaja tõi välja, 

et soovib taanduda ettevõtte juhtimisest. Lisaks oli tootjate sooviks tugevdada ettevõtte 

omakapitali. 

Ettevõtjatel paluti põhjendada miks nad keelduvad oma ettevõtte aktsiate/osade 

võõrandamistest. Peamise põhjusena toodi välja, et soovitakse omada kontrolli oma ettevõtte 
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üle või öeldi, st selleks puudub vajadus. Leiti, et ei ole piisavalt informatsiooni ja peeti 

teenust liiga riskantseks. Vastajatel oli võimalik lisada muu põhjus vabas vormis. Vastatud 

oli “investorid pole usaldusväärsed, „pole sobivad investorid“, „emafirma on börsil 

noteeritud“, „ olen FIE, pole midagi“. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et uuritavate ettevõtete finantsseis oli suurusgruppides erinev. 

Arvutuste tulemustest selgus, olukord oli kõige raskem tootjatel, kelle kasutuses oli kuni 100 

hektarit põllumajandusmaad. Antud suurusgrupi müügitulu puharentaablus oli 2014. aastal 

1,4%, omakapitali rentaablus näitas, et iga omakapitali paigutatud euro teenis 12,9 senti 

kahjumit. Võlakordaja oli antud suurusgrupis kõige kõrgem, mis näitab, et neil oli kõige 

rohkem laenukohustisi ja lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli võrreldes teiste 

suurusgruppidega kõige nõrgem. Teiste suurusgruppide tulemused ei olnud nii halvad, kõige 

nõrgem tulemus ehk oli omakapitali rentaabluse osas, kus näitajad olid madalad ning 2014. 

aastal oli suurusgrupis üle 1000 hektarit põllumajandusmaad tulemus miinuses (-4,2%). 

Tootjate valmisolek kasutada kõrge intressimääraga laene (üle 8%) oli väga väikene. Vara 

müügi ja tagasiliisimise teenuse võimalikkusest oli natuke üle poole vastajatest positiivselt 

meelestatud. Kõige enam oldi nõus müüma ja tagasi liisima põllutöömasinaid, 

transpordivahendeid ja põllumajandusmaad. Teenuse kasutamise perioodi pikkus 3,1…5 

aastat oldi nõus vaid juhul, kui intressimäärad on suhtelised madalad. Müügi ja 

tagasiliisimise teenus on tootjatele uus ning paljud vastanud soovivad saada enam 

informatsiooni, et enda aramust kujundada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Toota ei saa ilma investeerimata ning selleks tuleb leida kapital. Ettevõtte tegevuste 

finantseerimiseks on mitmeid võimalusi, kuid kõige üldisemalt saab need võimalused jagada 

kaheks: omakapitaliga või võõrkapitaliga finantseerimine. Põllumajandusettevõtetes on 

üheks oluliseks võõrkapitali allikaks erinevad toetused. Kuna alates 2021. aastaga algavast 

Euroopa Liidu eelarveperioodist tõenäoliselt vähenevad põllumajandusettevõtetele 

makstavad toetused, ei saa uute investeeringute tegemisel enam loota toetustele endises 

mahus, mis tähendab, et on vaja otsida muid finantseerimisvõimalusi.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade Eesti põllumajandusettevõtete 

võimalikest finantseerimisallikatest ning analüüsida, kas oleks põhjust ja võimalust kaaluda 

ettevõtetele suunatud uute laenutoodete juurutamist. 

Eesti suuremad krediidiasutused pakuvad põllumajandusettevõtetele erinevaid laene. Eesti 

Panga statistika andmetel on viimaste aastate jooksul laenude intressimäärad alanenud. 

Olulist rolli omab ka Maaelu Edendamise Sihtasutus, mis pakub laene läbi krediidiasutuste. 

Paari viimase aasta jooksul on krediiditurule tulnud ka teisi ettevõtteid, kes pakuvad laene 

näiteks maa tagatisel, kuid need laenud on suhteliselt kõrgema intressimääraga. 

Töö empiirilises osas vaadeldakse, missuguseid võõrfinantseerimise vahendeid Eesti 

põllumajandusettevõtted kasutavad ning milline on nende vajadus ja valmisolek uute 

finantsteenuste kasutamiseks. Algandmed olid saadud Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudi uurimisgrupi poolt uuringu „Alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde äriühingu asutamisega seonduvate 

rahastamisvõimaluste analüüsimine“ käigus. Uuringuga hõlmatud ettevõtted on jagatud 

nelja suurusgruppi ning analüüsitud vastavalt nende erinevaid finantsnäitajaid aastatel 2013 

ja 2014 suurusgrupis. 

Omakapitali puhasrentaabluse analüüsi käigus selgus, et näitajad varieeruvad nii aastate kui 

suurusgruppide lõikes; kui 2013. aastal teeniti igalt omakapitali paigutatud eurolt kasumit, 

siis järgneval aastal olid tulemused nõrgemad. Võlakordaja analüüsi tulemusel selgus, et 

ettevõtted, kus kasutatakse maad kuni 100 hektarit, oli võlakordaja suurem kui suurema 
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maakasutusega ettevõtetes ehk väiksema maakasutusega ettevõtetel on keskmiselt suuremad 

võlakohustused. Omakapitali võlasiduvuse analüüs näitab, et  suurusgrupis kuni 100 hektarit 

oli võõrkapitali kasutamine suur (vastav näitaja üle 2 mõlemal vaadeldud aastal). Teistes 

suurusgruppides oli oma- ja võõrkapitali kasutus ligikaudu võrdsel tasemel. Kõige enam 

kasutati pangalaene ning sellele järgnesid liisingud.  

Viimastel aastatel on lisaks krediidiasutustele tulnud krediiditurule muid finantsteenuseid 

pakkuvaid ettevõtteid, kelle pakutavate laenude intressimäärad on reeglina kõrgemad 

pankade pakutavate laenude intressimääradest (üle 8%). Kõrgema intressimääraga laene oli 

analüüsi andmete põhjal kasutanud ligikaudu kümnendik ettevõtteid ning ettevõtjate 

valmisolek kasutada tulevikus kõrgema intressimääraga laenu oli väga madal. Ettevõtetel, 

kes olid kasutanud kõrgema intressimääraga laene, oli võlakordaja oluliselt kõrgem 

niisuguseid laene mittekasutanud ettevõtete võlakordajast. 

Tootjate käest küsiti veel, kas nad oleksid huvitatud oma vara müügi ja tagasiliisimise 

võimalusest. Vastuste põhjal saab öelda, et veidi üle poole tootjatest on positiivselt 

meelestatud antud teenuse osas. Kõige enam oldi nõus müüma ja tagasi liisima 

põllutöömasinaid ja transpordivahendeid, põllumajandusmaa müümisest ja tagasiliisimisest 

oleksid huvitatud veidi vähem vastajaid. Ettevõtjad oleksid valmis müügi ja tagasiliisimise 

teenust kasutama perioodil 3,1...5 aastat vaid juhul, kui intressimäär on suhteliselt madal. 

Müügi ja tagasiliisimise teenus on tootjatele suhteliselt uus ning paljud vastanud soovivad 

saada enam informatsiooni, et enda arvamus kujundada. 

Põllumajandusettevõtete finantsilist jätkusuutlikkust mõjutab jätkuvalt nii looduslik kui 

äriline ja poliitiline keskkond, sh rahvusvahelised protsessid. Et teised ettevõtted (pangad, 

liisingu- ja faktooringuandjad jt) saaksid planeerida põllumajandusettevõtetele suunatud 

tooteid ning valitsus kavandada omapoolseid sekkumismeetmeid, on vaja omada infot nii 

põllumajandusettevõtete käitumisest kui hoiakutest finantseerimisalal. Käesolev 

bakalaureusetöö annabki, esialgu piiratud valimi põhjal, vastava ülevaate, mida on 

muuhulgas võimalik kasutada edasiste täpsustavate uuringute planeerimisel. Kodumaise 

põllumajanduse hea käekäik on oluline kogu ühiskonnale.  
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FINANCING POSSIBILITIES IN ESTONIAN 

ACRICULTURAL COMPANIES 

 

SUMMARY 

 

It is not possible to produce without investing, which requires capital. There are several 

options for financing the operations of a company, but in a broad sense, these options can be 

divided into two types: financing through equity capital and financing through foreign 

capital. For agricultural undertakings, different types of agricultural support serve as a key 

source of foreign capital. As agricultural support granted to agricultural undertakings will 

probably decrease during the European Union’s budget period, which begins in 2021, 

companies can no longer rely on support for investments as much as they do at present, and 

this means that they need to seek other financing options. 

The objective of this bachelor thesis is to provide an overview of the potential sources of 

financing for agricultural undertakings in Estonia and to analyse whether the introduction of 

new loan products for undertakings is necessary and feasible. 

Major credit institutions in Estonia offer different types of loans to agricultural undertakings. 

Eesti Pank’s statistics indicate that loan interest rates have dropped in recent years. The role 

of the Rural Development Foundation, which provides loans through credit institutions, is 

also important. In recent years, other companies have entered the credit market. They offer 

loans against land as security, but the interest rates of these loans are relatively high. 

The empirical part of the thesis investigates which means of external finance agricultural 

undertakings use in Estonia and what kind of new finance services they need and are willing 

to use. The source data were obtained by a research group from the Estonian University of 

Life Sciences’ Institute of Economics and Social Sciences in the course of the study entitled 

‘Analysis of financing options in connection with the foundation of a business entity at the 

Rural Development Fund for the provision of alternative financial services’. The companies 

covered by the study were divided into four groups according to size, and their financial 

indicators for 2013 and 2104 were analysed according to size groups. 
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The analysis of the net return on equity showed that the indicators vary both by years and 

size groups; while in 2013, each euro invested in equity earned profit, the results were not 

as strong in the following year. The analysis of debt coefficient revealed that the debt 

coefficient of undertakings with up to 100 hectares of land in use was higher than that of 

undertakings that use more land, i.e. the debt liabilities of undertakings that use less land are 

greater than average. The analysis of the debt-to-equity ratio shows that the use of foreign 

capital was high in the size group of max 100 hectares (the relevant figure was greater than 

2 in both years). In other size groups, the use of equity and foreign capital was approximately 

equal. Bank loans were the most common financing source, followed by leases. In recent 

years, other types of financial service providers have entered the credit market and as a rule, 

their interest rates on loans are higher than the interest rates on loans offered by banks (over 

8%). The data of the analysis indicate that approximately one-tenth of undertakings have 

used loans with a higher interest rate and the willingness of entrepreneurs to use loans with 

higher interest loans in the future was very low. The debt coefficient of those undertakings 

that had used loans with higher interest rates was notably higher than that of undertakings 

that had not used such loans. 

Producers were also asked whether they would be interested in the option of selling and then 

re-leasing their assets. The responses reveal that a bit more than half of the producers find 

that this service would be useful. Respondents were most willing to sell and then re-lease 

their agricultural machinery and transport vehicles, while slightly fewer respondents would 

be interested in selling and re-leasing agricultural land. Entrepreneurs are willing to use the 

selling and re-leasing service for a period of 3.1–5 years only if the interest rate is relatively 

low. The selling and re-leasing service is relatively new for producers and many respondents 

would like to receive more information in order to make up their mind. 

The financial sustainability of agricultural undertakings remains influenced by the natural 

environment as well as by the business and political environment, and also by global 

processes. So companies (banks, lease and factoring providers, etc.) are able to plan the 

introduction of products targeted at agricultural undertakings and the government is able to 

design its intervention measures, both companies and the government need to have 

information on the conduct of agricultural undertakings and their attitudes with regard to 

financing. 
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This bachelor thesis provides some insight into this topic. However, it is based on a limited 

sample and can be used, for instance, for planning further and more detailed studies. The 

good health of agriculture is obviously in the interests of society as a whole. 
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