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EL komisjon näeb Euroopa maksete
vahenduses tõsiseid probleeme

• Vähe kaardimakseid – palju sularahamakseid

• Digitaliseerimine ja sularaha vähenemine kulgeb aeglaselt

• Riigipiirideülene konkurents ei toimi

• Kohalikud deebetkaardimaksete skeemid

• Kodanikud ei saa alati soetada pangakontot ja maksekaarte

• Kallid kaarditeenused ja monopolettevõtted teatud riikides

• Piiratud ligipääs e-ärile ja maksetele

• Erinevad tehnilised standardid

…ja pakub välja lahenduse: 

Reguleerida toimivat turgu saavutamaks:
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EL komisjoni Vahendustasude regulatsioon 
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• Visioon
– Ühisturg kaardimaksetele ; +28 riiki (one market vision)

– Suurendada  ja kiirendada elektrooniliste maksete osakaalu effektiivsema 
ühiskonna saavutamiseks

– Suurendada konkurentsi ja edendada arengut kõikides liikmesriikides, et 
alandada kaupade ja teenuste lõpphindu tarbijatele

• Strateegia
– Sepa credit transfer T +1 - 2014

– Sepa Direct Debit – plaanis 2016

– Bank account access directive 2017

– Secure e-commerce payments – strong authentication

– Payment Services Directive 2, plaanis 2016-2017

– Interchange fee Regulation 2015

” Kaartide VahendusTasude” regulatsioon,  mis 
lööb valusalt hästitoimivaid riike Euroopas
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Kaardimaksete arv inimese kohta
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Müügiterminalide arv miljoni elaniku kohta
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Kaardimakse keskmine suurus
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Kaardimaksete käive inimese kohta
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Kaardimaksete käive suhtena SKP-sse
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Väljastatud maksekaartide arv inimese kohta
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Andmete allikas: Euroopa Keskpank
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Kaardiäri Enigma;
Olla või mitte olla? 
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Swedbank lähiturgudel

61%
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Swedbank on Nr 5 kaardimakse vastuvõtja Euroopas

Nilson Report 2013
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Regulatsiooni mõjud

– Kaardi väljaandmise ärile

• Vahendustasu  0,2% ja 0,3%

• Märgatav tulude langus  - kas kaardi kuutasu katab kulud?

• Väikeste alla 10€ maksete ebaefektiivsus – töötluskulu suurem 

kui tulu

• Intressivabade krediitkaartide negatiivne tootlus = kulu katmise 

võimaluste otsimine  

• Uued tehnilised standardid – tootele indikaator

• Konkurentsi vähenemine – kes lahkub järgmisena
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Regulatsiooni mõjud

– Kaardi vastuvõtmise ärile 

• Kulude vähenemine - samad vahendustasud igas liikmesriigis

• Võimalus teha äri üle euroopa  - Konkurentsi kasv läbi piirangute 

kadumise

• Uued tehnilised standardid

• Suured arendused teenuse vastavusse viimiseks 

• Kõikide kaupmeeslepingute muutmine

• Suurus ja kuluefektiivsus loeb – väikestel ja ebaefektiivsetel 

raske turul jätkata 
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Regulatsiooni mõjud

– Kaardivaldajale

• Kulude kasv läbi teenuse kallimaks muutumise; 

kuutasud ja aastatasud

• Tänaste hüvede vähenemine – õhem teenus

• Võimalik intressivaba perioodi kadumine 

(krediitkaardid) 

• Sularaha võimalik hinnastamine
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Regulatsiooni mõjud

– Kaupmehele

• Ootus on kulude langus läbi komisjonitasude alanemise

• Suurem läbipaistvus kulustruktuurist

• Võimalus keelduda teatud kaarte vastu võtmast

• Võimalus suunata tarbijat kasutama odavamat kaarti

• Võimalik maksegarantii kadumine ja pikem rahade laekumise 

aeg arvele 

• Arendused maksesüsteemide vastavusse viimiseks 

• Sularaha mahu võimalik kasv
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Regulatsiooni mõjud

– Ühiskonnale   - ??

• Arendus suunatud regulatsioonidele mitte ärile

• Investeeringute vähenemine äri arendusse ja turvalisusse

• Väikesed tegijad lahkuvad kaardiärist

• Osad pangad müüvad kaardiäri

• Konkurentsi vähenemine

• Sularaha mahu kasv?
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– Kaardi väljaandmise ärile
• Vahendustasu  0,2% ja 0,3%

• Märgatav tulude langus  - kas kaardi kuutasu katab kulud?

• Väikeste alla 10€ maksete ebaefektiivsus – töötluskulu suurem kui tulu

• Intressivabade krediitkaartide negatiivne tootlus = kulu katmise võimaluste otsimine  

• Konkurentsi vähenemine – kes lahkub järgmisena

– Kaardi vastuvõtmise ärile 
• Kulude vähenemine - samad vahendustasud igas EL liikmesriigis

• Võimalus teha äri üle euroopa  - Konkurentsi kasv läbi piirangute kadumise

• Suured arendused teenuse vastavusse viimiseks. 

• Kõikide kaupmeeslepingute muutmine

• Suurus ja kuluefektiivsus loeb – väikestel ja ebaefektiivsetel raske turul jätkata 

– Kaardivaldajale
• Kulude kasv läbi teenuse kallimaks muutumise; kuutasud ja aastatasud

• Tänaste hüvede vähenemine – õhem teenus

• Võimalik intressivaba perioodi kadumine (krediitkaardid) 

• Sularaha võimalik hinnastamine

– Kaupmehele
• Ootus on kulude langus läbi komisjonitasude alanemise

• Võimalik maksegarantii kadumine ja pikem rahade laekumise aeg arvele 

• Arendused maksesüsteemide vastavusse viimiseks 

• Sularaha mahu võimalik kasv

– Ühiskonnale   - ??
• Arendus suunatud regulatsioonidele mitte ärile

• Investeeringute vähenemine äri arendusse ja turvalisusse

• Väikesed tegijad lahkuvad kaardiärist

• Konkurentsi vähenemine

• Sularaha mahu kasv?

Ellu jäävad vaid 

kohanemisvõimelised 

organisatsioonid


