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Miks tööstusettevõte seda tegema peaks?

• Võimalus pikemas perspektiivis ettevõtte kulusid vähendada 
või vähemalt hoida samal tasemel

• Töötajatele paremad töötingimused

• Vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge

• PR ja väline kuvand – innovatsioon, eesrindlikkus

• Kokkuvõttes tegemist investeeringuga 

    efektiivsuse tõstmiseks.
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Efektiivsus fookuses
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Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?

INVESTEERINGUD: 90% ettevõtetest plaanib investeeringuid

• Investeeringute fookuses on efektiivsus (47%), millega pareeritakse tööjõukulude edasist kasvu

• Suuremaid investeeringuid plaanitakse toiduaine- ja puidutööstuses. 

K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
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Millega peaks arvestama energiasäästu 
finantseerimisel?

Tasuvusaeg pikem, samas efekt avaldub kohe peale 
investeeringu valmimist

Mõju rahavoole esialgu negatiive, hiljem positiivne
Mõju kinnisvara väärtusele positiivne
Teostusrisk – korrektne energiaaudit ja läbimõeldud plaan on 

aluseks projekti õnnestumisel
Kogemuste vahetamine tegijatega

 „Ettevõtte kasu(m) tuleb kokku sellest 

    täiendavast 1-2%-st, mida suudad 

    kuludes kokku hoida“
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Kuidas pank saab abiks olla?

• Sildfinantseering riigi poolsele energiasäästumeetmele: laen 
tagastatakse toetuse laekumisel, laenuperioodil ainult 
intressimakse

• Täiendav laen ka omaosaluse katmiseks energiasäästu 
projektis

• Investeeringu finantseerimisvalmidus olemas ka ilma toetuseta 
(kui numbrid seda toetavad)

• Laenu saavad taotleda kõik ettevõtted, mitte ainult 
tööstussektor (nt hotellid, spaad, kinnisvara)

• Intressid madalad, tingimused pandlikud, raha kättesaadavus 
väga hea – investeeringuteks sobilik keskkond
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Laenutaotluse olulisemad dokumendid

•  Energiaaudit ja/või tasuvusanalüüs

•  Ehitusprojekt

•  Ehitusluba (kui antud juhul vajalik)

•  Renoveerimise eelarve

•  Hinnapakkumised

•  Ehitaja ja järelevalve

•  Viimase aasta finantsaruanne
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Swedbank’i kogemused energiasäästu finantseerimisel

• Oleme finantseerinud energiasäästuprojekte soojamajanduses, 
energeetikas, tööstus – ja kinnisvara ettevõtetes ning avalikus 
sektoris

• Muuhulgas on al. 2002 aastast laenu saanud üle 3000 korteriühistu

Soovitus
• Renoveerimise ettevalmistus ajamahukas: esialgsest ideest kuni 

ehitamiseni võib minna 1-2 aastat

• Enneta buumi, alusta varem - paremad võimalused leida sobivad 
teenusepakkujad (nt. projekteerija, ehitaja jne)

• Kui täna ehitada/renoveerida, siis kohe võimalikult energiasäästlik 
lahendus. Elamuehitus ja bürood on tööstusele suunanäitajaks
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Aitäh!
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• Küsimused, mõtted?
• keijo.kohv@swedbank.ee / 888 6503
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