EESTI FINANTSTEENUSTE TURG
seisuga 30.06.2007

Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on
anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon teeb kõik endast oleneva, et käesolevas analüüsis sisalduv
informatsioon oleks õige ja täpne, ei eelda ega võta Finantsinspektsioon
kohustust tulevikus igakordselt informeerida analüüsis toodud faktiliste
asjaolude muutumisest ning selliste muudatuste võimalikust mõjust. Finantsinspektsioon ei vastuta kahju eest ega võta kohustusi, mis tulenevad või on
seotud käesoleva analüüsi ja/või selles esitatud informatsiooni kasutamisega.

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Suurima osakaaluga Eesti finantsteenuste turul on laenutooted.

Säästmisele suunatud finantsteenustesse (sh investeerimisfondid,

2007. aasta juuni lõpus oli krediidiasutuste koondlaenuportfelli

pensionifondid, individuaalportfellid ning tähtajalised hoiused)

suuruseks 214 miljardit krooni (sealhulgas moodustasid Eesti

oli paigutatud 100 miljardit krooni, millest Eesti residendist

residendist eraisikute laenud 96 miljardit krooni).

eraisikud moodustasid ligikaudu 40 miljardit krooni.

Eesti finantsasutuste poolt pakutavate finantsteenuste mahud:
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Eesti finantsasutuste poolt osutatud investeerimis- ja pangateenuste maht, sh andmed Eesti residendist eraisikute kohta,
on toodud järgmises tabelis (mld kr):

Teenus

Kokku

Sealhulgas Eesti residentidest eraisikud

mld EEK

mld EEK

osakaal koguteenuses

Investeerimisfondide maht

24,3

3,4

14%

Pensionifondide maht

10,3

10,3

100%

3,9

NA

NA

Eestis pakutavad välisfondid
Individuaalportfellide maht
Laenude maht

19,7

1,9

10%

214,1

96,0

45%

Nõudmiseni hoiuste maht

85,5

29,9

35%

Tähtajaliste hoiuste maht

44,5

20,6

46%
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Lepingute arvu järgi on Eestis ettearvatult enimkasutatud teenuseks nõudmiseni hoius (arvelduskonto). Ainuüksi eraisikutele kuulus 2007. aasta juuni lõpu seisuga 2 495 000
arvelduskontot (paljud eraisikud omavad mitut arvelduskontot).

Teiseks eraisiku poolt enamkasutatavaks finantsteenuseks on
laen. Eraisikutega sõlmitud laenulepingute arv ulatus 948 tuhandeni. Võrdluseks – tööeas elanike arv Eestis on ligikaudu
687 tuhat inimest. Seega iga tööeas inimene oli 2007. aasta
juuni lõpu seisuga sõlminud keskmiselt 1,4 jõusolevat laenulepingut.
Keskmiselt 80% inimestest1 koguvad pensioni läbi pensionifondi, 23%2 inimestest on sõlminud elukindlustuslepingu
ning 53% tähtajalise hoiuse lepingu.
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1

Vastava teenuse lepingute arv jagatuna tööealises vanuses elanike arvuga (687 tuh). Allikas: Statistikaamet.

2

V.a. lisakindlustused

Oluline märkus: Analüüs ei arvesta asjaoluga, et mõni isik võib olla sõlminud mitu lepingut.

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Üldine turujaotus: Hansa Elukindlustus

45%

SEB Ühispanga Elukindlustus

28%

SE Sampo Life Insurance Baltic

17%

Kliente:

323,4 tuh kehtivat lepingut

Teenuse maht:

poolaastaga laekunud kindlustusmaksed
0,9 mld kr
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A. Teenus
2007. aasta I poolaasta lõpuks ulatus laekunud kindlustusmak-

Kindlustusmaksed elukindlustuse liikide kaupa (mln kr)

sete maht 0,93 miljardi kroonini (2006. aasta I poolaasta lõpuks
611

vastavalt 0,78 miljardit krooni).

I pa 2006
I pa 2007

480

Suurima mahuga elukindlustustoode on investeerimisriskiga
elukindlustus (IRE) kindlustusmaksete mahuga 611 miljonit
krooni (2006. aasta I poolaasta lõpuks vastavalt 480 miljonit

223 233

krooni). Järgneb kapitalikogumiskindlustus maksete mahuga
233 miljonit krooni (2006. aastal vastavalt 223 miljonit krooni).
2

1

17

22
Lisakindlustused

24

Sünni- ja
abiellukindlustus

18

Surmajuhtumikindlustus

42
Annuiteet

miljonit krooni (2006. aastal vastavalt 81 miljonit krooni).

IRE elukindlustus

Ülejäänud elukindlustustoodete lepingutesse oli laekunud 89

Kapitalikogumiskindlustus

44

B. Teenusepakkujad
Eesti elukindlustusteenuste turg jaguneb põhiosas kolme elukindlustusseltsi vahel. 2007. aasta I poolaastal laekunud kindlustusmaksetest kuulus Hansa Elukindlustusele 45%, SEB Ühispanga
Elukindlustusele 28% ning Sampo Life Insurance Baltic’ule 17%.

3

Andmed elukindlustuse kohta hõlmavad ainult Eestis sõlmitud lepinguid.
Andmed ei sisalda Eesti elukindlustusseltside välisriikide filiaalides sõlmitud kindlustuslepinguid.
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Enamiku elukindlustustoodete lõikes kuulub 2007.a esimese poolaasta põhjal suurim turuosa Hansa Elukindlustusele:

Turujaotus: kapitalikogumiskindlustus

Turujaotus: surmajuhtumikindlustus

Seesam Elukindlustus
3%
ERGO Elukindlustus
9%

Sampo Life Insurance Baltic
6%

Hansa
Elukindlustus
42%
SEB Ühispanga
Elukindlustus
40%

Sampo Life
Insurance
Baltic
12%

Turujaotus: IRE elukindlustus

SEB Ühispanga Elukindlustus
10%

ERGO
Elukindlustus
31%

Seesam Elukindlustus
3%

Sampo Life
Insurance
Baltic
23%
Seesam
Elukindlustus
57%
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Hansa
Elukindlustus
59%

SEB Ühispanga
Elukindlustus
12%

Turujaotus: annuiteet

Hansa Elukindlustus
2%

ERGO Elukindlustus
5%
Seesam Elukindlustus
12%

Turujaotus: sünni- ja abielukindlustus

SEB Ühispanga
Elukindlustus
25%

Hansa
Elukindlustus
49%

SEB Ühispanga
Elukindlustus
6%

Hansa
Elukindlustus
94%

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

C. Teenuse tarbijad
2007. aasta juuni lõpu seisuga oli Eestis tegutsevate elukindlustusseltsidega sõlmitud 323,4 tuhat jõusolevat elukindlustus-

Eestis sõlmitud jõusolevate elukindlustuslepingute arv seisuga 30.06.2007
(tuh tk)

lepingut.

Enim sõlmiti lisakindlustuse lepinguid – 126,1 tuhat. Kapitali-

126,1
109,9

kogumiskindlustuse lepingute arv ulatus 109,9 tuhandeni.

34,9

30,2
16,0

Suurim laekunud kindlustusmaksete maht 2007. aasta I poolaastal on investeerimisriskiga elukindlustustoodetel – keskmine

Lisakindlustused

Sünni- ja
abiellukindlustus

Surmajuhtumikindlustus

Annuiteet

IRE elukindlustus

Kapitalikogumiskindlustus

6,1

Keskmine lepingusse poolaastaga sissemakstud kindlustusmaksete summa,
I pa 2007 (tuh kr)

maht 17,5 tuhat krooni lepingu kohta.
17,5

0,2

0,2
Lisakindlustused

Surmajuhtumikindlustus

Annuiteet

IRE elukindlustus

Kapitalikogumiskindlustus

0,8

Sünni- ja
abiellukindlustus

2,6

2,1
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Üldine turujaotus: IF Eesti Kindlustus

34%

ERGO Kindlustus

26%

Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 15%
Kliente:

info puudub

Teenuse maht:

poolaastaga laekunud kindlustusmaksed
1,8 mld kr
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A. Teenus
2007. aasta esimese poolaasta lõpuks ulatus laekunud kindlus-

Kindlustusmaksed kahjukindlustuse liikide kaupa (mln kr)

tusmaksete maht 1,8 miljardi kroonini (2006. aasta I poolaasta
I pa 2006

lõpuks vastavalt 1,5 miljardit krooni).

746

I pa 2007
598

Suurim osakaal on maismaasõidukite kindlustusel (kindlustus457

413

kindlustusel (0,5 miljardit krooni).

2007. aasta esimesel poolaastal maksti hüvitistena välja 1,0 miljardit krooni (2006. aasta I poolaastal vastavalt 0,8 miljardit
krooni). Hüvitissummade suurim kasv toimus maismaasõidukite
kindlustuses ning liikluskindlustuses.
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4

Andmed kahjukindlustuse kohta hõlmavad ainult Eestis sõlmitud lepinguid.
Andmed ei sisalda Eesti kindlustusseltside välisriikide filiaalides sõlmitud kindlustuslepinguid.

35 38
Tsiviilvastutuskindlustus

15 14
Rahalise kaotuse
kindlustus

15 16
Sõiduki valdaja
vastutuskindlustus
(v.a liikluskindlustus)

12 16
Transporditavate
kaupade kindlustus

Reisikindlustus

7 6
Muude sõidukite
kindlustus

38 43
Maismaasõidukite
kindlustus

25 27
Õnnetusjuhtumite
kindlustus

Liikluskindlustus

336

Varakindlustus

maksete maht 0,7 miljardit krooni) ning kohustuslikul liiklus-

509

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

B. Teenusepakkujad
Lähitulevikus on oodata kahjukindlustusturu mõningast ümberjaotamist, eelkõige seoses 2006. aastal tegevust alustanud Hansa
Varakindlustuse kiire kasvuga. Esimese poolaastaga on Hansa
Varakindlustuse turuosa kasvanud 1%-lt 8%-ni ning on oodata,
et kasv jätkub.

Seisuga 30.06.2007 oli suurima turuosaga IF Eesti Kindlustus –
34%, järgnes ERGO Kindlustus – 26% ning Seesam Rahvusvaheline Kindlustus – 15%.

Kahjukindlustuse toodete lõikes toimusid suurimad muudatused
maismaasõidukite kindlustuses, kus Hansa Varakindlustuse turuosa on poole aastaga kasvanud 2%-lt 15%-le.

Reisikindlustuses kuulub suurim turuosa Salva Kindlustusele
(36%), järgneb IF Eesti Kindlustus (27%).
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Üldine turujaotus: Hansa Investeerimisfondid

56%

SEB Ühispanga Fondid

19%

Trigon Funds

12%

Kliente:

586,7 tuh kehtivat lepingut

Teenuse maht:

fondide kogumaht 34,6 mld kr

5

A. Teenus

B. Teenusepakkujad

Eestis registreeritud investeerimis- ja pensionifondide maht

Fondivalitsejate poolt valitsetavate võlakohustuste fondide6 ja

kasvab.

pensionifondide lõikes ei ole turuosad esimese poolaastaga
märkimisväärselt muutunud. Turg on jaotatud enamasti Hansa

2007. aasta esimesel poolaastal suurenes Eestis registreeritud in-

Investeerimisfondide ja SEB Ühispanga Fondide vahel ning turu-

vesteerimis- ja pensionifondide maht 27% ehk 7,5 mld krooni

osad kõiguvad minimaalselt.

võrra, ulatudes juuni lõpuks 34,6 miljardi kroonini.
2007. aasta I poolaastal lisandusid Eestis tegutsevate fondivalitMahult suurimad on aktsiafondid kogumahuga 20,0 miljardit

sejate hulka kaks aktsiafondide valitsemisele suunatud fondi-

krooni.

valitsejat – Avaron Asset Management ja Trigon Alternative
Funds, kelle poolt valitsetavate fondide varad moodustasid juuni
lõpu seisuga vastavalt 4% ja 5%-ni aktsiafondide kogumahust.

Fondivalitsejate turuosade kohta on oluline märkida, et investeerimisfondide klientidest moodustavad märkimisväärse osa
mitteresidendid, mistõttu Eesti fondituru kohta järelduste tegemiseks on oluline eristada Eesti residendist kliendid.

Eelkõige puudutab see aktsiafonde, kus fondivalitsejate aktiivse piiriülese müügi tulemusel kuulub mitteresidentidele 72%
Eestis registreeritud fondide kogumahust.
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5

Andmed investeerimisfondide kohta hõlmavad kõike Eestis registreeritud investeerimisfondide kliente,
sh ka välisriikide kliente.

6

Rahaturufondid ja intressifondid.

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Aktsiafondidesse paigutatud 20 miljardi kroonist kuulub Eesti
residentidest eraisikutele vaid 15%. Eesti residentidest eraisikute
poolt valitumaks aktsiafondide fondivalitsejaks on Hansa Investeerimisfondid, mis valitseb 65% Eesti residentidest eraisikute
poolt aktsiafondidesse paigutatud varadest.

Võlakohustuste fondide osas moodustavad piiriülesed kliendid 16%. Eesti residentidest eraisikutele kuulub 11% võlakohustuste fondide varadest. Eesti residendist eraisikute turul on
turuliidriks SEB Ühispanga Fondid, kellele kuulub 69% võlakohustuste fondidesse paigutatud varadest.

Lisaks 3,4 miljardi kroonise Eestis registreeritud investeerimisfondidesse investeeritud summale kuulub Eesti eraisikutest residentidele veel 3,9 miljardit krooni, mis on investeeritud Eestis
avalikult pakutavatesse välisfondidesse.
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

C. Teenuse tarbijad
Eestis registreeritud fondidest suurima kliendibaasiga on kohustuslikud pensionifondid (515 000 isikut).
n

aktsiafondide osakuid omab 31 300 isikut

n

vabatahtlike pensionifondide osakuid omab 35 200 isikut

n

võlakohustuste fondide osakuid omab 5 100 isikut

Suurimad investeeringud ühe kliendi kohta on tehtud võlakohustuste fondidesse, mis tuleneb asjaolust, et seda liiki fonde
kasutavad enim juriidilised isikud (likviidsuse juhtimine):
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n

võlakohustuste fondid

849 tuh krooni

n

aktsiafondid

638 tuh krooni

n

vabatahtlikud pensionifondid

18 tuh krooni

n

kohustuslikud pensionifondid

26 tuh krooni

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Üldine turujaotus: Hansapanga Grupp

36%

Suprema Securities

31%

Kliente:

info puudub

Teenuse maht:

portfellide kogumaht 19,7 mld kr

7

A. Teenus

B. Teenusepakkujad

Individuaalportfellide valitsemise teenust pakuvad nii investee-

Suurim turuosa individuaalportfellide valitsemise teenuses kuu-

rimisühingud, fondivalitsejad kui ka krediidiasutused.

lub Hansa Grupile (36%) ning AS-ile Suprema Securities (31%).

2007. aasta juuni lõpu seisuga ulatus klientide individuaalport-

Fondivalitsejate lõikes suurim individuaalportfellide koondport-

fellide maht 19,7 miljardi kroonini, millest Eesti residentidest

fell kuulub Sampo Baltic Asset Management’ile (46%), krediidi-

eraisikutele kuulus ca 1,9 miljardit krooni ja Eesti residentidest

asutuste lõikes Hansapangale (73%) ning investeerimisühingute

juriidilistele isikutele 11,9 miljardit krooni.

lõikes Suprema Securities’ile (94%).

30.06.2007 seisuga haldasid suurimaid mahte krediidiasutused –
7,2 miljardit krooni. Investeerimisühingud haldasid 6,6 miljardit
krooni ning fondivalitsejad 5,9 miljardit krooni.

7

Andmed individuaalportfellide valitsemise kohta hõlmavad kõike nimetatud teenust Eestis pakutavaid
subjekte, kelle klientideks võivad olla nii Eesti, kui ka välisriikide kliendid.
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Turujaotus:

Hansapank

49%

SEB Eesti Ühispank

26%

Sampo Pank

11%

Eraisikutest kliente: ca 950 tuh kehtivat lepingut
Teenuse maht:

koondlaenuportfelli maht 214 mld kr

8

A. Teenus
Seisuga 30.06.2007 ulatus krediidiasutuste koondlaenuportfell
9

214 miljardi kroonini, millest nii äriühingutele

kui ka eraisiku-

tele10 kuulus 45%. Eraisikutele oli väljastatud laene 97,2 miljardi
krooni ja äriühingutele 96,4 miljardi krooni ulatuses. Laenud
finantseerimisasutustele11 moodustasid 17,7 miljardit krooni
ning laenud valitsusele12 2,8 miljardit krooni.

B. Teenusepakkujad
Laenuturg on jaotunud peamiselt 4 krediidiasutuse vahel, kellele kuulub kokkuvõttes 95% koguturust. Suurimat turuosa
omab Hansapank – 49% kogu koondlaenuportfellist, järgnevad
SEB Eesti Ühispank 26%, Sampo Pank 11% ning Nordea Panga
Eesti filiaal 9%-ga.

Ülejäänud 5% turust jagavad omavahel 8 turuosalist.

Suurim osa äriühingute laenudest on väljastatud Hansapanga
(42% laenudest) ja SEB Eesti Ühispanga poolt (28%).
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8

Andmed laenude kohta sisaldavad Eestis väljastatud laenusid.

9

Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing, muu äriühing.

10

Eraisik, mittetulundusühing.

11

Kindlustusasutus ja pensionifond, muu finantseerimisasutus.

12

Keskvalitsus, kohalik omavalitsus, riiklik sotsiaalkindlustusfond, muu eelarveväline fond.

Suurim osa eraisikute laenudest moodustavad eluasemelaenud –
79,3 miljardit krooni. Eraisikute laenud kasvasid esimese poolaastaga 12,4 miljardit krooni.

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Suurim osa eraisikutele väljastatud laenudest on eluasemelaenud, kokku 82% ehk 79 miljardit krooni. Igapäevaste kulutustega seotud laenud (tarbimislaenud, krediitkaartide kasutatud osa, arvelduskrediit) moodustavad kokku 10,8 miljardit
krooni.

Erinevate laenutoodete jaotus on toodud joonistel. Eraisikute
laenuturg on väga kontsentreeritud, ligikaudu pool turust kuulub Hansapangale, ülejäänu põhiosa jaotavad omavahel SEB
Eesti Ühispank, Sampo Pank ning Nordea Panga Eesti filiaal.

Õppelaenude osas kuulub Hansapangale 2/3 ja SEB Eesti Ühispangale 1/3 turust.
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Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

C. Teenuse tarbijad

2007. aasta I poolaastaga kasvas eluasemelaenude keskmine

Eraisikute keskmised laenujääkide summad:

jääk 532 tuhandest kroonist 575 tuhandeni, muude laenude13
keskmine jääk 97 tuhandest 122 tuhandeni, tarbimislaenude
jääk 41 tuhandest 45 tuhande kroonini. Muude laenude kõrge

Eraisikutele väljastatud laenude keskmine jääk, tuh kr

31.12.2006

30.06.2007

532

575

keskmine jääk on tingitud eelkõige äritegevuse eesmärgil võetud laenudest, mille jääk ulatus keskmiselt ca 500 tuhande kroo-

Eluasemelaenud

16

nini.

Õppelaenud

30

29

Tarbimislaenud

41

45

Seisuga 30.06.2007 ulatus eluasemelaenu lepingute arv 137,8

Arvelduskrediit

3

4

tuhandeni, õppelaenude arv oli 104,9 tuh, tarbimislaenude arv

Krediitkaardid

6

6

180,0 tuh, arvelduskrediidi lepingute arv 127,8 tuh, krediitkaardi

Muud laenud

97

122

lepingute arv 362,9 tuh ning muude lepingute arv 34,7 tuh.

13

Muud eraisikutele ja mittetulundusühingutele väljastatud laenud on muuhulgas
väärtpaberite soetamiseks, äriühingu tegevuse alustamiseks ja laiendamiseks võetud
laenud.

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

Turujaotus:

Hansapank

54%

SEB Eesti Ühispank

26%

Sampo Pank

10%

Kliente:

3,0 miljonit kehtivat lepingut

Teenuse maht:

hoiuste kogumaht 130 mld kr
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A. Teenus
Eestis tegutsevates krediidiasutustes deponeeritud kliendihoiuste maht ulatus 2007. aasta juuni lõpu seisuga 130 miljardi kroonini. Nõudmiseni hoiused moodustasid sellest 86 miljardit krooni
(66% hoiustest) ning tähtajalised hoiused 44 miljardit krooni
(34% hoiustest).
Suurima osa hoiustest moodustasid äriühingute15 hoiused osakaaluga 50% koguhoiustest ning kogumahuga 65 miljardit
krooni.
Eraisikutele16 kuulus 38% koguhoiustest, kogumahuga 50 miljardit krooni, millest nõudmiseni hoiused moodustasid 32 miljardit ning tähtajalised hoiused 18 miljardit krooni.
Finantseerimisasutuste17 hoiused kogumahuga 6 miljardit krooni
moodustasid 4% koguhoiustest.

B. Teenusepakkujad
Eesti hoiusteturg on jaotatud suures osas Hansapanga ja SEB
Eesti Ühispanga vahel.

Juuni lõpu seisuga deponeeriti suurim osa valitsuse hoiustest SEB
Eesti Ühispangas (43%). Finantseerimisasutuste, äriühingute ja
eraisikute hoiused aga Hansapangas – vastavalt 66%, 49% ning
63%.

14

Andmed hoiuste kohta hõlmavad kõigis Eestis tegutsevates krediidiasutustes ning välisriikide Eesti filiaalides
deponeeritud summasid, ehk nii Eesti residentide, kui ka mitteresidentide hoiuseid.

15

Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühingud, muud äriühingud.

16

Eraisikud, mittetulundusühingud.

17

Kindlustusasutused ja pensionifondid, muud finantseerimisasutused.

17

Eesti finantsteenuste turg seisuga 30.06.2007

C. Teenuse tarbijad
Kehtivate lepingute arv:
n

n

nõudmiseni hoiused

2 676 tuh lepingut

sh eraisikud

2 495 tuh lepingut

tähtajalised hoiused

373 tuh lepingut

sh eraisikud

365 tuh lepingut

Eraisikute nõudmiseni hoiuste keskmine maht oli 2007. aasta
juuni lõpu seisuga 12,6 tuh krooni ning tähtajaliste hoiuste maht
50,2 tuh krooni.
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