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Keskkond

To improve is to change, 

to be perfect is to change often.

Winston Churchill



Keskkond
S&P index näitab ajaloolisi tippe

Standard & Poors 500 USA Equity index (1995-today)

Allikas: Bloomberg
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Keskkond
Arenevad turud



Keskpankade rahapoliitika 
toetab varahindade kasvu

Hoiuseintressid püsivad 
madalad

Võlakirjade tootlus jääb 
inflatsioonile alla
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Keskkond
Mõjurid



Viimase nelja aastaga on HNWI jõukus kasvanud 8,5% 

(60 trillionit USD, 2012)

Aastaks 2016 kontrollivad HNWI kliendid ca 80 trillionit

Samuti kasvab UHNWI jõukus ca 8%

HNWI jõukus arenevates riikides kasvab ca 13% ja 
arenenud riikides ca 4,5% 

Aastaks 2016 moodustab arenevate turgude jõukus ca 37% 
maailma HNWI jõukusest
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Privaatpangandus
Jõukuse seis maailmas

Allikas: McKinsey



Jõukus maailmas kasvab

Klientide riskivalmidus taastumas

Ootus suuremale läbipaistvusele

Value for Money

Surve kasumlikkusele

Regulatsioonid

Kriisieelne teenindusmudel ei tööta

Liikumine offshore -> onshore

Jõukus otsib uut kohta
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Privaatpangandus
Trendid



Turuosaliste koondumine ja diskussiooni tekitamine sektorit 
mõjutavate osapoolte vahel

Turustatistika koondamine ja parendamine
– ühine kriteerium 100 000 EUR

– 6438 klienti (+3% vs 12/2012) kokku varadega 2.92 miljardit EUR (+15%)

– vastavalt FI statistikale portfellijuhtimise varad on 971 mio EUR (+2,3%), 

sh 38% mitteresidendid

Rahvusvahelise privaatpanganduse äri strateeglilise
positsioneerimise analüüs

– soov rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide poolt tellida uuring, mis kaardistaks 
rahvusvahelise privaatpanganduse äri arendamisest ja suurendamisest tulenevad 
potentsiaalsed riskid ja võimalused Eesti makromajandusele. See oleks diskussiooni aluseks 
oluliste osapoolte vahel. Hange oli kaheetapiline ja võitjaks osutus Ernst & Young. Hetkel 
paneme paika uuringu lõplikku skoopi. Tulemusi ja sellest tulenevat tegevuskava saame 
tutvustada 1-2 kvartal 2014. 
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FinanceEstonia
Senised tegevused



Osalemine rahvusvahelistel seminaridel
– Bosco International Wealth Forum, Tallinn, Sept 2013, Reet Raidur SEB ja Joel Zernask KPMG

– Shorex Wealth Management Forum, Moskva, Aprill 2013, Anton Gans Zenith Capital Management

– Shorex Wealth Management Forum, Zurich November 2012 and Genf December 2013, Ranno
Tingas E&Y, Reet Raudur SEB, Joel Zernask KPMG ja Kristel Meos Zenith Capital Management

– Elite Summit, Montreux, Nov 2013, Marek Herm (Raidla Lejins & Norcous), Anton Gans (Zenith)

Sisend Välismaalaste seadusesse
– Sisend on antud ja Siseministeerium on koostamas võimalikku tegevuskava
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FinanceEstonia
Senised tegevused



Äri sisu ja väärtuse defineerimine Eesti jaoks

Äri kasvatamine 
– mitte ainult riigisisese kasvu arvelt

– klientide värbamine ka Skandinaaviast ja Lääne-Euroopast

Sisulise diskussiooni arendamine oluliste osapoolte vahel 

(sh regulaatorid)
– IPB äri potentsiaal, riskid, võimalused ja efekt Eesti makromajandusele

Turustatistika kogumine (kaks korda aastas) ja anda sisendit FI 
statistika veelgi paremaks esitamiseks
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FinanceEstonia
Edasised plaanid – suurendada teadlikkust



Rahvusvahelise privaatpanganduse tutvustusmaterjalide 
koostamine

Eesti privaatpanganduse tutvustamine seminaridel
– FE konverents

– Rahvusvahelised seminarid (sh koostöös EAS’iga)

Sisendi andmine seadusandluse arendamisse, mis puudutab 
rahvusvahelise privaatpanganduse äri
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FinanceEstonia
Edasised plaanid – suurendada teadlikkust



Tuua Eestisse 2-3 rahvusvahelist teenuseosutajat, kes 
pakuksid oma IPB teenust Eestist (eesmärk turu 
suurendamine)

Panustada turupraktika ja -reeglite arendamisse, mis tagaks 
selguse, läbipaistvuse ning seeläbi panustada Eesti 
finantskeskkonna tuntuse ja reputatsiooni kasvu

Luua oma seminare sihtriikidesse (Skandinaavia, Lääne-
Euroopa, CIS), mis aitaks leida potentsiaalseid kliente
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FinanceEstonia
2018 – IPB äri suurendamine



Now this is not the end. 

It is not even the beginning of the end. 
But it is, perhaps, 

the end of the beginning

Winston Churchill



Tänud!
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Mida peaks tegema rahvusvahelise privaatpanganduse äri 
suurendamiseks 5 korda? 

Mis on rahvusvahelise privaatpanganduse äri olulise 
suurendamise võimalused Eesti majandusele? 

Mis on rahvusvahelise privaatpanganduse äri olulise 
suurendamise ohud Eesti majandusele? 
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Diskussioon



DISKUSSIOONI TULEMUSED
Mida peaks tegema Eesti rahvusvahelise privaatpanganduse äri 
suurendamiseks 5 korda?

0,1-1 MEUR klientide värbamine
– mujal maailmas sellele segmendile huvi pigem väheneb (rõhk affluent ja UHNWI)

E-kodakondsus
– klientide uus põlvkond pole ühe riigi põhine (suur liikuvus)

Usalduse loomine meie riigi ja PB teenuse vastu
– parimate tegijate esindus Eestisse (JB, UBS, Carnegie jt)

Teadvustada võimalust teha Eestis äri ja hoida eraisiku 
vara siin

– meie maksusüsteemi ja PB teenuse tutvustamine



DISKUSSIOONI TULEMUSED
Mis on rahvusvahelise privaatpanganduse äri olulise suurendamise 
võimalused Eesti majandusele?

Kapitali juurdevool Eestisse
– nii eraisikute kui ka äride näol

Infrastruktuuri areng (sh otselennud)

Maksud
– läbi tarbimise (käibemaks), elukoht (tulumaks)

Ettevõtluse kasv
– luuakse juurde ka uusi ärisid (prototüüpide tootmine jms)

Lisanduvad töökohad teenindavasse sektorisse
– Tallinn - teenuskeskus

Ligipääs raha allika turgudele
– Läbi tekkivate kontaktide on võimalik pääseda ka teistele turgudele

Know-how
– Suurem klientide maht toob teisi kogenud teenusepakkujaid ja võimaldab Eesti PB 

teenusepakkujatel oma kompetentsi pidevalt tõsta



DISKUSSIOONI TULEMUSED
Mis on rahvusvahelise privaatpanganduse äri olulise suurendamise ohud 
Eesti majandusele?

Riigi maine langus
– AML teema, äriisu vs regulatsioonid, tuleb hoida mainet! 

“Kuuma” raha oht
– raha, mis muutuste korral kiirelt riigist kaob (CYP näide)

Pangandussektori osakaalu liigne suurus

Kompetentsus
– kas täna ollakse valmis sellist mahtu ja kogu PB äri kompleksust teenindama? 

Hindade tõus
– HNWI sissevool riiki tõstab teenuste hinda

Ühiskonna kihistumine
– läbi hindade tõusu jäävad osade kodanike jaoks mõned teenused liialt kalliks


