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1. SISSEJUHATUS 

Tänapäeval väheneb sularaha kasutamine, kuna palku, hüvitisi ja kommunaalkulude arveid 
makstakse üha enam pangakonto kaudu. Pangakonto on nagu värav, kuna avab juurdepääsu 
muudele põhilistele finantsteenustele, mis ulatuvad elektroonilistest maksetest 
tarbimislaenude, hüpoteekide ja elukindlustuseni1. Juurdepääs pangakontole, mille kaudu 
pakutakse teatavaid põhilisi elektroonilisi maksetehinguid, on muutunud siseturul täieliku 
osalemise ja inimeste vaba liikumise võimaldamise jaoks väga oluliseks. 

2. ÜLESANDE PÜSTITUS 

2.1. Probleemid 

2.1.1. Probleemi ulatus 

Kuigi juurdepääs põhilistele makseteenustele on muutunud tänapäeva ühiskonna majandus- ja 
ühiskondlikus elus osalemise hädavajalikuks eeltingimuseks, näitavad andmed,2 et kogu ELis 
on vaja veel palju ära teha, et tagada kõigile juurdepääs pangamakseteenustele. Tänapäeval ei 
saa paljud inimesed ELis kasutada kõiki siseturu hüvesid, kuna neil ei ole juurdepääsu 
elektroonilistele maksevahenditele ja nad peavad kandma suuri kulusid, kuna saavad kasutada 
vaid sularaha. See olukord tekitab ühiskonnas püsivat ebavõrdsust, mis võib viia paljude ELi 
kodanike majandusliku või sotsiaalse tõrjutuseni3. 

Hiljutiste andmete kohaselt ei ole 7 % ELi tarbijatest ehk 30 miljonil üle 18-aastasel 
eurooplasel oma pangakontot4. Nende 30 miljoni „pangavälise” kodaniku kohta hinnatakse, et 
umbes 6,4 miljonit ei saaks pangakontot, kui nad tahaksid selle avada, või kardavad seda 
taotledagi5. Olukord pangakontode puudumisega ELi liikmesriikides on väga erinev ja eriti 
suur on kontrast EL 12 ja EL 15 vahel: EL 12-s on 91 %-l täiskasvanud elanikest pangakonto, 
samas kui EL 15-s on see 97 %-l. Rumeenias ja Bulgaarias ei ole ligi pooltel vastanutest 
pangakontot. 

Pangakonto puudumine kahjustab oluliselt „pangavälise” tarbija huvisid seoses ajuti 
kasutatavate makseteenuste kõrgema hinnaga ja juurdepääsu puudumisega odavamatele oma 
riigis või välismaal interneti kaudu pakutavatele kaupadele ja teenustele. „Pangavälisel” 
tarbijal võib tekkida raskusi ka töökoha leidmise, elamispinna üürimise ja palga või hüvede 

                                                 
1 Euroopa finantsintegratsiooni aruanne 2008, SEK(2009) 19 (lõplik). 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, DG Employment, Social Affairs 

and Equal Opportunities, European Commission, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, DG Internal Market and Services, 
European Commission, 2010 (Finantsteenuste pakkumine ja majandusliku tõrjutuse ärahoidmine, 
tööhõive peadirektoraat, sotsiaalküsimused ja võrdsed võimalused, Euroopa Komisjon, 2008, põhilisele 
pangakontole juurdepääsu tagamise poliitikameetmete kulude ja tulude uuring, siseturu ja teenuste 
peadirektoraat, Euroopa Komisjon, 2010; edaspidi „CSESi uuring”). 

3 Euroopa finantsintegratsiooni aruanne 2008, SEK(2009) 19 (lõplik). 
4 Eurobaromeetri kiiruuring 282 „Tarbijate arvamused teenusepakkuja vahetamise kohta”, Euroopa 

Komisjon, valmimas. 
5 Selle arvu puhul ei ole võetud arvesse elanikkonna liikuvat osa, kellel võib olla raskusi pangakonto 

avamisega muus kui oma asukohaliikmesriigis. 



 

ET 2   ET 

saamisega. Välismaale õppima, koolitusele või (ajutisele) tööle minejal võivad tekkida kõik 
need raskused, kuna residentsuse põhjustel võidakse keelduda talle pangakontot avamast. 

2.1.2. Pangakontole juurdepääsu puudumise põhjused 

Pangakontole juurdepääsu põhjusi võib leida nii pakkumise kui ka nõudluse poolelt. Nõudluse 
poolel võib inimesi pangandusteenuste kasutamisest eemale tõrjuda terve rida psühholoogilisi, 
kultuurilisi või hariduslikke põhjusi. Paljusid nendest võib seletada majandusliku kirjaoskuse 
aluste puudumisega või teadmiste puudumisega selle kohta, milliseid eeliseid annab 
pangateenuste kasutamine. 

Pakkumise poolel on probleemi teravus mõnel määral seotud pangandussektori 
arengutasemega: majanduslikult vähem arenenud ühiskonnas on pangandussektor nõrgemini 
arenenud ja seal on ka pangakontole juurdepääs vähem levinud. Kuid sõltumata majandusliku 
või finantsarengu tasemest on ELis osa tooteid piiratult kättesaadavad tarbijatele, kes ei paku 
kaubanduse jaoks huvi. Seda tüüpi tarbija jaoks võivad tooted olla ka liiga kulukad; samuti 
võib see mõjutada mobiilset tarbijat, kellele võõrsil pakutakse muud (kõrgemat) teenuse hinda 
kui oma riigis. Lisaks võib selge teabe puudumine kontoga seotud tasude üldsumma ja 
teenuste kohta võtta mõnelt tarbijalt soovi taotleda konto avamist. Mõnele tarbijale ei avata 
kontot sellepärast, et ta ei vasta teatavatele valikutingimustele, millest osa tuleneb 
õigusnõuetest (nt isiku kontrollimise nõue) või asjaomase majandussektori tavast ja nõuetest 
(residentsusnõuded, sissetulekutõend, tulupotentsiaal, riskihindamine, krediidiajalugu jne). 
Paljudelt isikutelt, kes taotlevad pangakontot, nõutakse ka kehtiva aadressi teatamist või 
kõnealuse riigi residentsustõendit. See tekitab probleemi ELi kodanikele, kes kasutavad oma 
vaba liikumise õigust, et töötada või õppida muus liikmesriigis kui oma residentsusriigis ning 
neil on raskusi pangakonto saamisega oma peremeesriigis. 

2.2. Tagajärjed 

Kindlaks tehtud põhjused tekitavad tarbijale, tööstusharule ja avaliku halduse asutustele 
järgmisi tagajärgi. 

2.2.1. Tagajärjed tarbija jaoks 

Kaupade ja teenuste piiratud valik 

Üha enam kaupu ja teenuseid pakutakse interneti teel. Sellisel juhul on tarbija jaoks 
juurdepääsu puudumine elektroonilistele maksevahenditele eriti kahjulik, kuna ta ei saa 
täielikult kasutada kõiki siseturu hüvesid; sisuliselt on tema jaoks kaupade ja teenuste valik 
väiksem ja hind sageli kõrgem. Näiteks interneti kaudu kauba ostmine (e-kaubandus) on ilma 
elektroonilise maksevahendita võimatu. 

Suuremad kulud 

Pangateenuste ajuti kasutamine on kallim võrreldes sellega, kui olla panga regulaarne klient. 
Pangakontota klient peab võib-olla maksma teenustasu pangatšeki sularahaks vahetamise eest 
või kasutama vahendajat, kelle komisjonitasu võib ulatuda 3 %-ni tšeki summast. Kui selline 
tarbija tahab teha makse, näiteks maksta kommunaalteenuse arve või tasuda kauba või teenuse 
eest, peab ta võib-olla ostma tšeki või kasutama pangaülekande teenust, mis võib olla väga 
kallis. Võõrsil töötavad inimesed või hooajatöölised, kes on sõitnud muusse liikmesriiki, 
tahavad võib-olla saata raha koju, ja kui nad teevad seda väljaspool pangandussüsteemi, 



 

ET 3   ET 

peavad nad tasuma rahaülekande suurt teenustasu. Lisaks ei saa „pangaväline” tarbija 
kasutada hinnasoodustust, mida kommunaalteenuste pakkuja annab elektroonilise makse 
puhul. 

Majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus ning vaesuslõks 

Pangakontole juurdepääsuta tarbijal võivad tekkida raskused muude finantsteenuste 
saamisega ja seepärast ähvardab teda majanduslik tõrjutus. Sellisel tarbijal võivad ka 
igapäevaelu muudes valdkondades tekkida raskused, kuna tänapäeval makstakse palka üha 
enam kontole ning elamispinna üürileandjad ja kommunaalteenuste pakkujad nõuavad üha 
enam elektrooniliselt maksmist. See kehtib eriti riikide puhul, kus sularaha kasutamine on 
vähem levinud. Ent tarbijad sellistes liikmesriikides, kus pangandus ei ole veel nii laialt 
levinud, võivad juba lähematel aastatel jõuda tõsiste probleemideni. 

Majanduslik tõrjutus võib tekitada ühiskonnast eemalejäämist ehk sotsiaalset tõrjutust; 
sotsiaalne tõrjutus omakorda võib tekitada majanduslikku tõrjutust, kui ebasoodsas olukorras 
tarbija ei saa avada pangakontot, kas pangakonto kõrge hinna või pankade kehtestatud 
valikukriteeriumide tõttu. 

Isikute vaba liikumise tõkestamine 

Isiku õigust vabalt liikuda ELis ei tohi seada ohtu selliste raskustega nagu pangakonto 
avamisega seotud raskused. Euroopa ühtse makseala (SEPA) eesmärk on tagada, et ühest 
pangakontost piisab kõigi riigisiseste ja välismaksete tegemiseks. Kuid Euroopa ühtne 
makseala kehtib ainult euromaksete puhul Euroopa Majanduspiirkonnas ja seda ei ole veel 
lõpule viidud. Teiseks kehtib see ainult elektrooniliste tehingute puhul. Kui tarbija kolib 
ajutiselt muusse liikmesriiki ja viimane ei kuulu euroalasse, võib tal siiski olla kasulik avada 
pangakonto selles liikmesriigis. 

2.2.2. Tagajärjed ettevõtjate jaoks 

Üha enam teenusepakkujaid pakub allahindlust elektrooniliste maksete eest või pakub oma 
kaupu või teenuseid interneti kaudu. Sellisel juhul tähendab mõne tarbija juurdepääsu 
puudumine sellistele maksevahenditele, et ei ettevõtja ega tarbija ei saa täielikult kasutada 
kõiki siseturu hüvesid. Tarbija käsutuses on väiksem valik kaupu ja teenuseid, millel sageli on 
ka kõrgem hind, ning ettevõtja kaotab müügivõimalusi. 

Kommunaalteenuste pakkujate jaoks on pangakontota tarbijate teenindamine samuti kulukam. 
Lisaks ei saa nad sel puhul pakkuda maksevahendina otsekorraldust, mis aitab tagada neile 
rahavoogu6 ja hõlbustab sellega rahavoogude juhtimist. 

2.2.3. Tagajärjed riiklike haldusorganite jaoks 

Uuringud näitavad,7 et on olemas tugev korrelatsioon sissetulekutaseme ja „pangavälise” 
kliendi staatuses olemise vahel, see tähendab, et madala sissetulekuga inimesed (ELis on 84 
miljonit inimest vaesusriski olukorras), puudega inimesed, töötud või üksikvanemad on 
sagedamini ka ilma pangakontota. Sellised inimesed on ka sotsiaalabi kõige tõenäolisemad 

                                                 
6 Vähemalt teoreetiliselt, kuna võib esineda olukordi, kus madala sissetulekuga tarbija eelistab pigem 

kreeditkorraldust või muid maksevahendeid, mis lubab tal hoida oma rahaasjad tugeva kontrolli all. 
7 Vt joonealune märkus 2. 
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saajad. Lisaks on olemas korrelatsioon „pangavälises” staatuses olemise ja vanuse vahel, 
kusjuures kõige vanemad inimesed, see tähendab pensionärid (enamasti EL 12 riikides) on 
ilma pangakontota. 

Liikmesriik, kes ei maksa sotsiaaltoetusi või pensione elektrooniliste vahenditega, näiteks 
kreeditkorraldusega, kannab suuremaid rahaülekande kulusid. Kuna mitmel liikmesriigil on 
praegu tegemist suurte eelarvepiirangutega, oleks üha asjakohasem vähendada tehingukulusid 
elektrooniliste maksete kasutamisega füüsilise kättetoimetamise asemel. See eeldab vajalikku 
infrastruktuuri, et liikmesriikide asutused saaksid teha ja vastu võtta makseid pangakontode 
kaudu. Lisaks ei saavutata digitaalarengu tegevuskava ja e-valitsuse eesmärki, milleks on 
kodanike ja asutuste vahelise suhtlemise täielik digitaliseerimine, kui sotsiaalabi saajatel ei 
ole pangakonto avamise võimalust. 

2.3. Dünaamiline alusstsenaarium 

Dünaamilises alusstsenaariumis tuleb arvesse võtta paljusid tegureid, mis võivad osaliselt 
kaasa aidata ELi „pangavälise” elanikkonna probleemide lahendamisele. Kõigepealt peaks 
Bulgaaria ja Rumeenia eriolukord (nendes riikides on peaaegu pool elanikkonnast praegu ilma 
pangakontota) paranema Ungari tasemeni vastavalt nende eeldatavale majanduskasvule ja 
finantssektori arengule järgmise 15–20 aasta jooksul. 

Teiseks võib tekkida küsimus, kas ei peaks praegune majandusolukord kannustama 
finantsteenuste pakkujaid hoogustama oma jõupingutusi, et kasutada ära kõik 
kasumiteenimise võimalused, seejuures madala sissetulekuga tarbijate segmendist, milles 
võiks oodata majanduskasvu. Ei ole aga tagatist, et teenusepakkujad nii teevad, kuna nad 
võivad valida konservatiivsema strateegia ja püüda võimalikult hästi kasutada oma sidemeid 
praeguse tarbijaskonnaga. 

Kolmandaks peaks pangandusettevõtjate isereguleerumise vormis algatus tagada pangatasude 
läbipaistvus ja võrreldavus võimaldama tarbijal teha informeeritud otsuseid. Koos riigi 
tasandil pakutava pankade vahetamise võimalusega peaks see võimaldama kontoomanikul 
saada kasu suuremast konkurentsist. Sellise algatuse piirang on see, et seda tehakse riigi, kuid 
mitte üleeuroopalisel tasandil, seepärast jäävad siseriiklikud struktuursed turutingimused 
samaks. 

Lõpuks võivad ELi ja liikmesriikide tasandil võetavad finantsharimise meetmed aja jooksul 
küll tõsta 30 miljoni „pangavälise” tarbija teadlikkust sellest, kui kasulik on omada 
maksekontot, ja sellega aidata kaasa pangakontoga elanikkonna osatähtsuse suurenemisele, 
kuid see üksi ei aita põhiprobleemi lahendada, seda arvavad ka paljud tarbijaorganisatsioonid. 

3. POLIITIKAMEETMETE EESMÄRGID 

Algatuse üldised eesmärgid on, esiteks, edendada kõigi ELi kodanike täielikku osalemist 
siseturul ja, teiseks, edendada majanduslikku ja sotsiaalset kaasatust. Konkreetne eesmärk on 
parandada juurdepääsu maksekontole ja elektroonilistele maksevahenditele kogu ELis. 
Rakenduslikud eesmärgid oleksid järgmised: 

– tagada, et kaubanduse seisukohast vähe huvi pakkuvale tarbijale pakutaks sobivat 
toodet; 
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– tagada, et pangakontode avamiseks kehtestataks kaasavad tingimused tarbija jaoks, 
kel on raskusi panga juurdepääsunõuete täitmisega (mis võivad olla seotud näiteks 
sissetuleku, majandusliku olukorra, varasemate laenude või residentsusstaatusega). 

4. ELI TEGEVUSE VAJALIKKUS 

Tuvastatud probleemid kahjustavad teatavat osa tarbijaid meie ühiskonnas, kuna piiravad 
tarbijale kättesaadavat kauba- ja teenusevalikut ning muudavad need tema jaoks kallimaks, 
samuti raskendavad töökoha leidmist ja sissetuleku kättesaamist. Praegu ei ole enamik 
liikmesriike lahendanud põhimaksekontole juurdepääsu probleemi riigi tasandil, ent kes on 
seda teinud, ei näe ette juurdepääsu pangakontole muust liikmesriigist. Selline tegevusetus 
siseriiklikul tasandil enamikus liikmesriikides ei võimalda siseturul toimida optimaalselt ja 
seetõttu säilivad piiriülese mobiilsuse tarbetud tõkked. Lisaks ei ole liikmesriigid võtnud 
piisavalt meetmeid ELi vaatepunktist: olukord ELi tasandil on ebaühtlane. See, et praegune 
seis lähiajal muutub, on vähetõenäoline, eriti kui võtta arvesse üleilmse finantskriisi mõju ja 
riiklike turgude kahanemist. 

Üleeuroopalise juurdepääsu tagamine maksekontole oleks esimene samm makseteenustele 
tarbija jaoks juurdepääsu võimaldamisel ning aitaks tal saada kasu hüvedest, mida pakuvad 
ELi finantsturud. Juurdepääs maksekontole muudaks tarbija jaoks võimalikuks saada kasu 
ühtsest euromaksealast, samuti makseteenuste direktiiviga kehtestatud õigustest ja kaitsest. 
Riigiasutused saaksid hüvitisi maksta lihtsamalt ja kulutõhusamalt. Lisaks ei saa tarbija, kellel 
ei ole pangaarvet, kasutada maksimaalselt ära ühtset turgu, näiteks selle e-mõõdet. 

Põhimaksekonto kättesaadavuse tagamine tarbijale oleks pikas perspektiivis kasulik nii 
siseriiklikust kui ka piiriülesest vaatenurgast. Maksekontole juurdepääsu ja sellega ELi tarbija 
täielikku siseturul osalemist takistavaid tegureid saab kõrvaldada sobivate ELi 
poliitikaalgatuste ja -meetmetega. 

5. POLIITIKAVALIKUD 

Kindlaks on tehtud mitmed tegutsemisvõimalused. Need on kokkuvõtlikult esitatud allpool 
tabelis. Kaalumiseks jäetud võimalused on märgitud poolpaksus kirjas. Analüüsi kohaselt on 
kõnealused võimalused eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kõige tõhusamad ja 
tulemuslikumad. 

Tooted ja teenused 

1: Jätta poliitika muutmata. 

2: Tagada, et makseteenuste pakkujad pakuvad põhilisi makseteenuseid. 

3: Tagada, et makseteenuste pakkujad pakuvad põhilisi makseteenuseid ja maksekaarti. 

4: Tagada, et makseteenuste pakkujad pakuvad põhilisi makseteenuseid ja maksekaarti ning arvelduskrediiti 
(krediidiliini). 

Põhimaksekonto hind 

1: Mitte sekkuda ELi tasandil. 
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2: Tagada, et kui põhimaksekontot ei pakuta tasuta, on teenustasu vähemalt mõistlik. 

3: Pakkuda põhimaksekontot tasuta. 

Põhimaksekonto saamise tingimused 

1: Jätta poliitika muutmata. 

2: Tagada juurdepääs põhimaksekontole „pangaväliste” leibkondade jaoks. 

3: Nõuda, et kõigile „pangavälistele” tarbijatele tagataks juurdepääs põhimaksekontole. 

3.1: Juurdepääs „pangavälistele” residentidele ainult koduliikmesriigis. 

3.2: Juurdepääs „pangavälistele” residentidele ja mitteresidentidele. 

4: Juurdepääs põhimaksekontole ELi iga tarbija jaoks. 

4.1: Juurdepääs residentidele ainult koduliikmesriigis. 

4.2: Juurdepääs residentidele ja mitteresidentidele. 

6. MÕJU 

Eelistatavad poliitikavalikud peaksid tagama pikaajalise mõju majanduslikule ja sotsiaalsele 
kaasatusele ning tarbija usaldusele, mis innustaks tarbijat vahetama elukohta, seejuures 
minema ka muusse liikmesriiki. Nende poliitikavalikute rakendamine peaks eriti soodsalt 
mõjutama tarbijaid, toetama nende täielikku osalemist siseturul, kuna sellega parandatakse 
põhimaksekonto kättesaadavust, juurdepääsu ja taskukohasust. See parandaks oluliselt 
juurdepääsu maksekontole ja elektroonilistele maksevahenditele kogu ELis. 

Teenusepakkujale peaks tekkima võimalikku kasu, kuid ka kulusid. Selle tulemusel võib 
üldine mõju olla nõrgalt positiivsest või neutraalsest kuni negatiivseni. Põhiline otsustav tegur 
on see, milline hind kehtestatakse ja kas muud osalised katavad võimaliku kahju täielikult, 
osaliselt või ei kata üldse. 

Üldine mõju liikmesriigi asutustele tuleneb samuti mitmesugustest võimalikest kasudest ja 
kuludest. Põhiküsimus on, kas ja kui suures ulatuses peaks liikmesriik aitama katta kahju, mis 
võib tekkida teenusepakkujal, kui ta pakub põhimaksekontot kahjumiga. Mõju võib ulatuda 
mõõdukalt positiivsest kuni negatiivseni. 

Kumulatiivne kvantitatiivne mõju peaks olema oluliselt positiivne, kuna igasuguse negatiivse 
mõju teenusepakkujale peaks üles kaaluma suur positiivne mõju tarbijale (ja vähemal määral 
ka liikmesriigile). 

Enamik eelistatava poliitikavariandi mõju laotub üle kogu ELi, eriti suur peaks mõju olema 
sellistele EL 12 ja enamikule EL 15 riikidele, kus praegusel ajal sellist põhimaksekontot ei 
pakuta. Kasu ja kulu võimenduvad liikmesriikides, kes peavad oluliselt kohandama oma 
eeskirju või kehtestama täiesti uue regulatiivse raamistiku. 

Enamiku väljavalitud poliitikavalikute halduskoormus peaks olema tühine. 
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7. KOKKUVÕTE 

Analüüs võimaldas teha järelduse, et kõige tõhusam ja eelistatav poliitikavalik oleks 
järkjärguline lähenemisviis, mille kohaselt komisjon oma soovitusega kehtestaks rea 
põhimõtteid ja meetmeid, mida liikmesriigid peaksid järgima ja kohaldama või edasi 
arendama, et tagada juurdepääs põhimaksekontole tarbija jaoks, kellel ei ole pangakontot 
liikmesriigis, milles ta taotleb selle avamist. Algatusega tagataks, et kõik ELi kodanikud ja 
residendid saaksid juurdepääsu mõistliku hinnaga pangakontole. 

Liikmesriigil palutakse tagada, et tema territooriumil pakub põhimaksekontot vähemalt üks 
makseteenuste pakkuja. Kui makseteenuste pakkujad ei paku põhimaksekontot vabatahtlikult, 
võiks liikmesriik määrata individuaalse pakkuja (nagu Austrias, kus on asutatud eraldi pank 
„sotsiaalset” tüüpi makseteenuste pakkumiseks) või tagada, et põhimaksekonto avamise 
taotlused jagataks ära mitmesuguste pakkujate vahel (nagu Prantsusmaal) või kohustada kõiki 
pakkujaid pakkuma sellist kontot (nagu Belgias, kus kõik pangad peavad pakkuma 
põhimaksekontot). 

Poliitikameetmete kombinatsiooniga edendatakse kõigi ELi tarbijate, eriti madala 
sissetulekuga, majanduslikult tõrjutud või haavatavate tarbijate täielikku osalemist siseturul 
ning tugevdatakse üldisemalt nende majanduslikku ja sotsiaalset kaasatust. Sellega 
parandatakse ka inimeste, eriti töötajate, koolitatavate ja üliõpilaste piiriülest liikuvust. 

Esitatud soovituses on ette nähtud põhimaksekontodele juurdepääsu edendamise mehhanismi 
tõhususe hindamine, samuti liikmesriikides selle kohaldamise läbivaatamine eesmärkide 
saavutamise seisukohast. 

Käesoleva soovitusega antakse kiire ja selge sõnum, milliseid liikmesriikide meetmeid on 
vaja ja miks need tuleb võtta, et kõrvaldada praegused turu puudused. Samuti on see 
katalüsaator, millega arendatakse kooskõlalisi põhimõtteid, mida kohaldatakse kogu Euroopa 
Liidus. Sellega antakse liikmesriikidele selge orientatsioon, mis aitab neil edaspidi vajaduse 
korral kergemini rakendada siduvaid nõudeid. 


