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FAKTILEHT  
 
 

1. Swedbankist 

Swedbank AS on Rootsi panga Swedbank AB 100% tütarettevõtja. Eestis on Swedbank suurima turuosaga tugev 
ning stabiilne pank, mis on hästi kapitaliseeritud. Panga likviidsusnäitajad ja varade tootlus on head.   
 
Swedbank AS on Eestis tegutsev jaepank, mis keskendub valdavalt kohalike elanike või nendega seotud era- ja 
äriklientide teenindamisele.  
 
 
Swedbank AS näitajad seisuga 31.12.2019 
 

Varad  

Turuosa 38,2% 

Varade maht 11,1 miljardit eurot 

  

Hoiused  

Hoiuste maht 9,2 miljardit eurot 

Eesti residentide hoiused 9 miljardit eurot ehk 97,8% hoiuste mahust 

Mitteresidentide hoiused 0,2 miljardit eurot ehk 2,2% hoiuste mahust 

  

Laenud  

Laenuportfelli maht 8,4 miljardit eurot 

Eesti residentide laenud 8,3 miljardit eurot ehk 98,8% laenuportfelli mahust 

Mitteresidentide laenud 0,1 miljardit eurot ehk 1,2% laenuportfelli mahust 

  

Likviidsus  

Likviidsuskattekordaja (LCR) 145% 

  

Tulu ja kasumlikkus  

Puhaskasum 192,8 miljonit eurot 

Omakapitali tootlus (RoE) 11%  

Varade tootlus (RoA) 1,8% 

  

Muud näitajad  

Esimese taseme põhiomavahendite 
(CET1) suhtarv 

40,6% 
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2. Finantsinspektsiooni tulemuslik tegevus rahapesu tõkestamisel 

Rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine on Finantsinspektsiooni prioriteet 
 
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika on olnud ühemõtteline alates 2014. aastast – Eesti professionaalsetel 
turuosalistel ei tohi olla puuduvaid või äristrateegiale mittevastavaid kontrollisüsteeme. Finantsjärelevalves ja 
sealhulgas ka rahapesu tõkestamisele kaasaaitamisel kasutab Finantsinspektsioon riskipõhist lähenemist.  
Ressursid suunatakse sinna, kus nähakse kõige enam riske. Rahvusvahelise Valuutafondi IMF hinnangul oli  
Finantsinspektsioon üks esimesi finantsjärelevalveasutusi, mis sellist lähenemist rahapesu tõkestamise 
valdkonnas rakendas. Finantsinspektsioonis on rahapesu tõkestamise riskikontrollide järelevalveks kasutusele 
võetud uued metoodikad, loodud rahapesu tõkestamisega tegelev osakond, suurendatud rahapesu vastase 
võitlusega tegelevate töötajate arvu ning tõstetud oluliselt kontrollitegevuste arvu.  
 
Finantsinspektsiooni tegevuse tulemusena on Eesti finantssektoris täna rahapesu risk oluliselt madalam kui 
2014. aastal.  Finantsinspektsiooni survel lõpetas Danske Bank Eestis 2015. aastal kõrge riskiga mitteresidentide 
teenindamise. USA sanktsioonide all olnud Eesti Krediidipank müüdi 2016. aastal Finantsinspektsiooni 
suunamisel ja järelevalvel Eesti tarbijate ühistute kontsernile, pank muutis ärimudelit ja loobus mitteresidentide 
teenindamisest. Finantsinspektsiooni ja Swedbanki dialoogi tulemusena lõpetas Swedbank 2017. aastal kõrge 
riskiga mitteresidentide teenindamise. 2018. aastal tunnistati tegevusluba kehtetuks mitteresidentidele 
keskendunud Versobankil. Rahapesu reeglite olulise rikkumise tõttu 2019. aastal tunnistati kehtetuks ka kolme 
makseasutuse tegevusload. 
  

Finantsinspektsioon seisab Eesti finantsstabiilsuse ja läbipaistvuse eest 
 
Rahapesu tõkestamisega tegelevad Eestis nii pangad kui ka mitmed institutsioonid ja asutused. Seaduse kohaselt 
peavad pangad oma organisatsiooni üles ehitama selliselt, et see aitaks tuvastada kahtlaseid tehinguid ning 
tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Kahtlastest tehingutest tuleb teavitada rahapesu andmebürood, 
kes on Eestis keskne rahapesu vastu võitlev asutus. Rahapesu andmebüroo omakorda kogub ja analüüsib 
rahapesule viitavat teavet, jälitab kriminaaltulu, külmutab kontosid, nõuab teavet isikutelt ja vahetab seda teiste 
riikide rahapesu andmebüroodega ning edastab kuriteo ilmnemise korral materjalid uurimisasutustele edasiseks 
menetluseks. Prokuratuur ning Politsei- ja Piirivalveamet uurivad rahapesu kuritegusid, koguvad tõendeid, 
tagavad kriminaalmenetluse läbiviimise ja ning teevad koostööd välisriikide õiguskaitseasutustega.  

 
Finantsinspektsiooni roll on seista Eesti 
finantssektori stabiilsuse ja 
usaldusväärsuse eest. See tähendab, et 
hinnatakse pankade kapitali, juhtide ja 
organisatsiooni ning riskikontrollide 
vastavust finantsturu õigusaktidele, 
ärimudelile ning riskidele, sealhulgas 
rahapesu tõkestamist puudutavatele 
õigusaktidele ning rahapesu ja terrorismi 
rahastamise riskidele. Finantsinspektsioon 
ei uuri kuritegusid ega mõista kohut.  
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Finantsinspektsioon on rahapesuriske Eesti panganduses oluliselt vähendanud 
 
Finantsjärelevalve hinnangul on Eesti 
panganduses mitteresidentide 
teenindamisega seotud riskid 
märkimisväärselt vähenenud ja 
valdavat osa pangandusest kõrge 
rahapesu risk ei ohusta.  2020. aastal 
keskenduvad Eestis pangad  teenuste 
osutamisel enamjaolt kohalikele või 
nendega seotud äri- ja eraklientidele 
ning valitsus- ja mittetulundussektorile. 
Väljastpoolt euroliitu pärit inimeste ja 
ettevõtete hoiuseid on Eesti 
finantssektoris täna vaid 1% kõikidest 
hoiustest. Madala maksumääraga 
territooriumil registreeritud klientide 
hoiuste osakaal on langenud alla poole 
protsendi. Võrdluseks, 2014. aastal oli 
väljaspool euroliitu pärit inimeste ja 
ettevõtete hoiuseid  11% ja madala 
maksumääraga territooriumil 
registreeritud klientide hoiuseid 9%. 
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Rahapesuriskid on Eestis väikesed ka võrreldes euroala teiste riikidega 
 
Rahapesuriski olulist vähenemist näitab Eestis muu hulgas ka eraisikute ja ettevõtete maksetehingute ja  
dollarimaksete statistika. Näiteks on Eestist väljaminevate välismaksete mahud vähenenud kuue aasta taguse 
ajaga võrreldes 45%. Seejuures on USA dollarimaksete osakaal kõikidest maksetest  vähenenud lausa viis korda.  
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