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Eestis tegutsevate 
pankade kasumlikkus 
on parim Euroopas
Euroopa Liidu liikmesriikide pankade varade 
tootlus (ROA) protsentides

Allikas: Euroopa Keskpank
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TÕHUS. Tehnoloogiliselt on Eestis tegutsevad pangad 

muust Euroopast vähemalt viie aasta võrra ees.

Eesti pangad on 
Euroopa efektiivseimad

E esti Panga ase-
president Ma-
dis Müller näi-
tas eelmisel nä-
dalal toimunud 
FinanceEstonia 

foorumil slaidi, kus oli näha, 
et Eestis tegutsevad pangad on 
kõigi teiste eurotsooni riikide 
pankadest peajagu kasumliku-
mad. Veelgi enam, Eestis te-
gutsevad pangad ei ole efek-
tiivseimad mitte üksnes eu-
rotsoonis, vaid kogu Euroopa 
Liidus.

Euroopa Keskpanga statis-
tika andmetel on Eestis tegut-
sevate pankade varade toot-
lus (ROA) 1,77 protsenti, mis 
on suurim kogu Euroopa Lii-
dus. Varade tootlus näitab, kui 
efektiivselt kasutab pank te-
ma käsutuses olevat vara ehk 
omanike ja klientide raha. Iga 
panga käsutuses oleva euro 
kohta teenitakse 1,77 senti ka-
sumit. Omakapitali tootluse 
järgi, mis näitab, kui efektiiv-
selt kasutatakse kapitali, mille 
omanikud on panka paiguta-
nud, jäävad meie pangad maha 
vaid Tšehhi ja Rootsi omadest.

ID-kaart annab edumaa

Eesti Panga finantsstabiilsuse 
osakonna juhataja Jaak Tõrs 
selgitas, et sellel on kolm põh-
just.

«Esiteks on pooltes euro-
alariikides pidanud pangad 
viimase kriisi järelmõjuna te-
gema laenukahjumite katteks 
olulisi allahindlusi. Kui seda 
mitte arvestada, siis paljude 
riikide pankade varade toot-
lus oleks olnud samal tasemel 
Eesti omaga,» ütles Tõrs. «Tei-
seks sai Eesti panganduskriisi 
ajal tehtud laenude liiased al-
lahindlused tuluna taas kasu-
tusele võtta ja selle tulemusel 
teeniti 2013. aastal erakorra-
list tulu. Kolmandaks on Ees-
ti pangad ühed kuluefektiivse-
mad ehk kulude tase võrreldes 
tuludega on üks madalamaid.»

Pankade kuluefektiivsust 
toonitas ka Danske Banki te-
gevjuht Aivar Rehe.

Pangandus on olemuslikult 
kliendisuhe, kus asju aetakse 
rahas, näiteks eurodes, ja sel-
les mõttes ei eristu Eesti pan-
gad suuremast osast Euroopa 
pankadest. Väga suur erinevus 
tuleb sisse aga pangateenus-
te kanalite puhul, mis määrab 
suuresti kohalike süsteemide 
efektiivsuse aluse.

«Eesti pangad pakuvad 
praegu oma klientidele elekt-
roonilist, mobiilset ja lepingu-
te vaates mugavalt digitaalset 
pangandust. Selles teemas ole-

me Euroopa pangandusest vä-
hemalt viis aastat ees,» tooni-
tas Rehe.

Swedbank Eesti peadirek-
tor Priit Perens sõnas, et siin-
sed pangad on pidevalt efek-
tiivsust kasvatanud, mis toe-
tab kasumlikkust, nagu ka 
võrdlemisi madal kulubaas. 
Viimane tuleneb paljuski tõ-
siasjast, et Eesti pangakasuta-
jad on oma tegevustes valda-
valt liikunud elektroonilistes-
se kanalitesse, mille edenda-
misse Eesti pangandussektor 
on aastaid panustanud. Nii te-
haksegi 98 protsenti maksetest 
interneti- ja mobiilipanga va-
hendusel.

«Muust Euroopast oleme 
tänu ID-kaardi kui elektroo-
nilise autentimisvahendi või-
malustele oluliselt ees ka kee-
rukamate pangatoimingute te-
gemise osas e-kanalites,» ütles 
Perens. «Elektrooniliste kana-
lite laialdane kasutamine või-
maldab pankadel kulubaasi 
võrdlemisi madalal hoida.»

«Eesti panganduses on toi-
munud hüppeline digiteenus-
te areng, mis annab võimalu-
se muuta kontoriteenuse mude-
lit,» kinnitas Rehe. Valdav osa 
Eesti pankade klientuurist ei 
soovi saada pangakontoris sil-
mast silma teenindust n-ö ta-
vaarveldusteenustes. «Esindus-
tes käiakse saamas vaid pro-
fessionaalset nõustamist klien-
dile oluliste majandus- ja pan-
gandusküsimuste ning lepingu-
te osas. Praegu saavad kliendid 
näiteks oma pangakaardid koju 
kätte ning ei soovi neile eraldi 
esindusse järele tulla,» lisas ta.

LHV panga juhatuse esi-
mees Erki Kilu ütles, et sisu-
liselt tähendab Eesti panka-
de kohta käiv statistika ikka-
gi Swedbanki ja SEB näitajaid.

«Mõlema panga peamis-
teks aktsionärideks olid ku-
nagi Eesti ettevõtjad ja inves-
torid, kes panid nendes pan-
kades aluse kõrgele juhtimis-
kultuurile ning soovile ja mo-
tiveeritusele näidata häid fi-
nantstulemusi. Ilmselt on see 
säilinud tänaseni. Eestis te-
gutsevad pangad ei ole muu-
tunud n-ö suurteks ministee-
riumideks, kus omanikele ka-
sumi teenimine oleks jäänud 
tagaplaanile,» ütles Kilu.

SEB juhatuse esimees Riho 
Unt lisas, et Eesti pankade ka-
sumlikkust toetab endiselt ka 
see, et suured pangad pole veel 
sisenenud normaalsesse kre-
diidikahjumite tsüklisse ning 
endiselt tuuakse tagasi vara-
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sematel aegadel teenitud pro-
visjone. «Seetõttu on pankade 
kasumlikkus mõnevõrra üle-
hinnatud, mispärast on oluli-
ne hinnata pankade kasumlik-
kust üle tsükli, kus on sees ka 
majanduskriisides saadud kah-
jumiperioodid,» toonitas Unt.

Vaid neli tugevat

Priit Perens lisas, et võrreldes 
mitmete teiste Euroopa riikide-
ga on Eesti pangad 2008. aas-
tal alanud kriisist läbi tulnud 
tugevana, vajamata ühelgi het-
kel maksumaksja toetust.

«Meie pankade kapitalisee-
ritus on kõrge – seda toetab 
suuresti Eesti maksusüsteem, 
mis väljamaksmata kasumit 
ei maksusta. See tähendab, et 
pankade siin teenitud raha on 
aastaid puhvrina Eestis kogu-
nenud, panustades kapitalisee-
rituse kasvu,» toonitas Perens.

Eesti pangandus on väga 
kontsentreerunud. Finantsins-
pektsiooni värske ülevaate põh-
jal on hoiuste turul nelja suure-
ma panga turuosa 87 ning lae-
nuturul koguni 90 protsenti.

Pangajuhid liigset kontsent-
reerumist – ehk nõrka konku-
rentsi – ei näe.

«Eesti pangandusturul on 
konkurents tihe, enamik klien-
tidest võtab vähemalt kolm-ne-
li konkureerivat pakkumist fi-
nantseerimisotsuste langeta-
misteks. Arvestades turu suu-
rust on see väga tugev konku-
rents,» ütles Riho Unt. «Küll on 
Eestis veel palju ruumi kapita-
lituru arengus, mis avardaks 
klientide valikuid pangaväliste 
lahenduste osas,» lisas ta.

Erki Kilu toonitas, et kasu-
mit teeniv pank on tunduvalt 
tugevam ja tal on parem võime 
kasvatada omakapitali kui pan-
gal, mis kasumit ei teeni.

«Sellise panga investoril ja 
hoiustajal on oluliselt kindlam 
tunne panga jätkusuutlikkuse 
osas,» ütles ta. «Pigem võib nä-
ha probleemi Euroopa pankade 
madalas kasumlikkuses.»

Võrreldes mitmete teiste 
Euroopa riikidega on Eesti 
pangad 2008. aastal alanud 
kriisist läbi tulnud tugevana.


