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Finantsinspektsiooni järelvalvesubjektide arvamusuuring 2008

1.Sissejuhatus
Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja, millised on Finantsinspektsiooni (edaspidi

FI) järelvalvesubjektide hinnangud FI tegevusele ja koostööle FI-ga, millest need

hinnangud on tingitud ning milliseid on järelvalvesubjektide ettepanekud FI tegevusele.

Uuring viidi läbi veebiküsitlusena. Valimisse olid kaasatud lisaks Finantsinspektsiooni poolt

edastatud nimedele FI kodulehel www.fi.ee leiduvad juhatuse ning nõukogu liikmete nimed.

Valimi moodustasid järgmised turuosalised: krediidiasutused, kahjukindlustusseltsid,

elukindlustusseltsid, kindlustusmaaklerid, investeerimisühingud, fondivalitsejad,

reguleeritud turu korraldaja (AS Tallinna Börs), väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja (AS

Eesti Väärtpaberikeskus), välisriigi krediidiasutuste filiaalid, välismaiste kindlustusandjate

filiaalid.

Suurematest turuosalistest kaasati valimisse 5-10 inimest. Ülejäänutest 3-5 inimest.

Erandiks olid kindlustusmaaklerid, kellest kaasati 1-2 inimest. Ei küsitletud neid, kelle

tegevusluba on lõppenud ja neid, kes on nimekirjast kustutatud.

221-le FI järelvalvesubjektile saadeti 23.05.2008 e-maili teel uuringut tutvustav

värbamiskiri palvega täita veebiankeet. 66 järelvalvesubjekti ei saanud värbamiskirja kätte,

kuna aadress oli vale. Aadresside korrigeerimiseks helistas uuringukeskus vastavatesse

ettevõtetesse ning tegi järelpärimisi õige aadressi kohta. Esimene meeldetuletuskiri

saadeti e-maili teel 06.06.2008. Seejärel toimus telefoni teel ülevärbamine ajavahemikus

09.06.-17.06.2008. Lõpetuseks saadeti 18.06.2008 teine meeldetuletuskiri. Kokku laekus

96 täidetud ankeeti. Vastamisprotsent oli seega 43%.

Kõik aruandes esinevad avatud vastused on toodud aruandes originaalkujul, toimetamata

ning tekstis kaldkirjas.

2.Vastajate taust
Järgnevalt on ära toodud vastajate jaotused mõningate taustatunnuste lõikes.

Millist finantsvaldkonda esindate?

Arv Protsent

Pangandus 24 25%

Kindlustus 39 41%

Investeerimine 33 34%

Kokku 96 100%
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Finantsvaldkonnas on valdav enamik vastanutest (86%) töötanud üle 5 aasta, üle 10 aasta

on finantsvaldkonnas töötanud 61% vastanutest. Erinevate valdkondade lõikes on kõige

vähem staaži investeerimise esindajatel, neist 14% on finantsvaldkonnas töötanud alla 3

aasta ning 23% alla 5 aasta. Panganduse esindajatest on finantsvaldkonnas töötanud üle 5

aasta 95%.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kui kaua olete töötanud finantsvaldkonnas?

Alla 3 aasta 3-5 aastat 5-10 aastat üle 10 aasta

2.1 Suhtlemine FI töötajatega
FI spetsialistidega on 62% vastanutest aasta jooksul suhelnud üle 5 korra ning 32% üle 10

korra. Kindlustuse valdkonnas on on märgata teistest mõnevõrra harvemat suhtlemist FI

spetsialistidega, pooltel kindlustuse esindajatest on FI spetsialistidega olnud aasta jooksul

alla 5 kontakti.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mitu korda Te viimase aasta jooksul FI spetsialistidega suhtlesite?

0-5 korda 6-10 korda üle 10 korra

FI juhatuse liikmetega suhtlemine on oluliselt harvem kui suhtlemine FI spetsialistidega.
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80% vastanutest on viimase aasta jooksul FI juhatuse liikmetega suhelnud 0-5 korda. Üle

10 korra on FI juhatuse liikmetega suhelnud 4% vastanutest (3 vastajat). Sealjuures ei

esine märgatavaid erinevusi valdkondade lõikes.

2.2 FI veebilehekülje külastatavus
FI veebilehekülge külastab kõige suurem hulk vastanutest (39%) kord kuus. 31% külastab

veebilehekülge vähemalt korra nädalas, sealjuures 4% (3 vastajat) mitu korda nädalas. 4

vastajat (5%) väidab, et ei külasta FI veebilehekülge üldse.

Teistest harvemini kalduvad FI veebilehekülge külastama investeerimisvaldkonna esindajad,

kellest 45% külastab FI veebilehekülge harvemini kui kord kuus. Kõige tihedamini

külastavad FI veebilehekülge kindlustusvaldkonna esindajad, kellest 84% külastab lehekülge

vähemalt korra kuus.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kui tihti Te külastate FI veebilehekülge www.fi.ee?

Mitu korda nädalas Kord nädalas Kord kuus Paar korda aastas Ei külasta üldse

3.Seosed sõnaga Finantsinspektsioon
Vastajatel paluti hinnata, mil määral iseloomustavad Finantsinspektsiooni erinevad

omadussõnad skaalal -5 kuni +5. Hinnangud olid valdavalt positiivsed, negatiivsed

hinnangud moodustasid kõigist hinnangutest 12%, positiivsed 79% ning hinnang „0“ 8%.

Kõige enam positiivseid hinnanguid sai sõnapaar 'ebausaldusväärne/usaldusväärne', mille

puhul positiivsed hinnangud moodustasid 89%. Kõige enam negatiivseid hinnanguid sai

sõnapaar 'jäik/paindlik', mille puhul negatiivsed hinnangud moodustasid 24%.
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jäik/paindlik

kinnine/avatud

paigalseisev/arenev

vaenulik/sõbralik

otsustusvõimetu/otsusekindel

vähetegus/tegus

arusaamatu/arusaadav

ebakompetentne/kompetentne

subjektiivne/objektiivne

ebausaldusväärne/usaldusväärne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Millega seostub Teie jaoks sõna Finantsinspektsioon?

“5”
“4”
“3”
“2”
“1”
“0”
"-1”
"-2”
"-3”
"-4”
"-5”

Pangandusvaldkonna esindajad kalduvad hinnangutes olema positiivsemad kui teiste

valdkondade esindajad. Suurim erinevus valdkondade lõikes esineb sõnapaari

'otsustusvõimetu/otsusekindel' puhul, millele pangandusvaldkonna esindajatest 50% annab

hinnangu +4 või +5. Kindlustuse valdkonnas on sama näitaja 13%, investeerimisvaldkonnas

31%.

4.FI strateegias püstitatud eesmärkide täitmine
Vastajatel paluti hinnata finantsinspektsiooni toimetulekut tegevuseesmärkide täitmisega.

Selleks paluti hinnata nõusolekut erinevate väidetega ning kahe väite puhul ka

kommenteerida nõustumist või mittenõustumist.

Enamiku esitatud väidetega oli valdav osa vastajatest kas pigem nõus või täiesti nõus.

Kõige enam nõustuti väitega „FI tegevus toetab finantssektori stabiilsust“, mille puhul oli

nõus või pigem nõus 86%.

Kõige enam mitte-nõustujaid oli väidetel „FI otsused on selged ja arusaadavad“ ja „FI

tegevus toetab Eesti finantsasutuste konkurentsivõimet Euroopa finantsturul“ (mõlemal

30% ei ole nõus või pigem ei ole nõus).

Vastuste 'Ei oska öelda' osakaal jääb enamiku väidete puhul alla 10%. Kõige enam

valmistasid vastamisel raskusi väited „FI tegevus toetab Eesti finantsasutuste

konkurentsivõimet Euroopa finantsturul“ (34% vastuseid 'Ei oska öelda') ning „Erinevate

taotluste ja pöördumiste menetlemise protsess FI-s on optimaalne“ (28%).

7 / 30



Finantsinspektsiooni järelvalvesubjektide arvamusuuring 2008

[FI otsused on selged ja
arusaadavad]

[FI tegevus toetab Eesti
asutuste konkurentsivõimet
Euroopa turul]

[FI tegevus aitab tarbijatel
finantsteenuste olemusest
paremini aru saada]

[FI juhendid loovad lisaväärtust
õigusakti mõistmisel]

[FI juhendid on arusaadavad]

[Taotluste ja pöördumiste
menetlemise protsess FI-s on
optimaalne]

[FI tegevus aitab vähendada
finantssüsteemi riske]

[FI tegevus toetab asutuste
klientide ja investorite huve
vahendite säilimisel]

[FI tegevus aitab kaasa ausa
finantsturu toimimisele]

[FI tegevus toetab finantssektori
stabiilsust]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI tegevuseesmärkide täitmine.
Märkige, mil määral nõustute esitatud väidetega.

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Finantsvaldkondade lõikes kalduvad enamiku väidetega teistest enam nõustuma

pangandusvaldkonna esindajad. Kõige vähem nõustujaid on üldiselt kindlustusvaldkonnas.

Kõige suuremad on erinevused väite puhul „FI tegevus aitab vähendada finantssüsteemi

riske“, kus pangandusvaldkonna esindajatest nõustub väitega täielikult 58%, samal ajal kui

kindlustusvaldkonnas on täielikult nõustujaid vaid 17%.
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Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI tegevus aitab vähendada finantssüsteemi riske

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Suured on erinevused ka väite puhul „FI otsused on selged ja arusaadavad“, mille puhul

panganduse esindajatest ei nõustu või pigem ei nõustu väitega 12%, kindlustusvaldkonna

esindajatest on mitte-nõustujaid aga koguni 42%.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI otsused on selged ja arusaadavad

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

4.1 Menetlusprotsessi optimaalsus: põhjused mittenõustumiseks
Põhjused FI menetlusprotsessi optimaalsuse väitega mittenõustumiseks võib jagada

peamiselt kaheks. Üks põhjus menetlusprotsessi mitte-optimaalseks pidamiseks on

menetlemiseks kuluv aeg ning teine vastuse kvaliteet ning menetlusprotsessi läbipaistvus.

Heidetakse ette, et menetlusprotsess kipub venima, kasutatakse ära maksimaalne lubatud

aeg, pole selgelt ülevaadet, kui kaua üks või teine asi aega võtab, menetlus hääbub
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kusagile ja mittemillekski, tuleb ise olla aktiivne ja peale käia, et vastuste ja info saamiseks

tuleb vahel saata meeldetuletusi või olla ise aktiivne suhtluspool või et asjad, milles on

esitanud koostööettepanekuid, venivad.

Vastuse kvaliteedi koha pealt tuuakse välja, et vastused järelpärimistele on formaalsed, liiga

vähe on sisulist põhjendust ning sellest tulenevalt jäävad ka vastused sisutühjaks.

Samamoodi ei ole näha menetlusprotsesside sisulist poolt, seega pole menetlused piisavalt

läbipaistvad ning arusaadavad ega võimalda lõplikult veenduda menetlusprotsessi

optimaalsuses. Üks vastaja tõi ka välja, et vastused järelpärimistele on pahatihti

formaalsed, väljavõtted seadustest vm. õigusaktidest, /.../mitte aga konkreetse küsimuse

sisusse või ajenditesse süüvivad sisulised põhjendused.

Veel tõi üks vastaja välja, et kuigi ta ei hinda FI taotluste ja pöördumiste

menetlemisprotsessi optimaalseks, ei näe ta selles otseselt süüd Finantsinspektsioonil, vaid

seadusandlusel, mis on ette kirjutanud tehnilised nõuded.

4.2 Menetlusprotsessi optimaalsus: põhjused nõustumiseks
Menetlusprotsessi peeti optimaalseks eelkõige sellepärast, et isiklik kogumus

Finantsinspektsiooniga pole siiani tõestanud vastupidist: menetlusprotsess on paigas,

arusaadav ja formaalselt läbipaistev, vastused on kompetentsed ja piisavalt põhjalikud,

vastustega pole asjatult viivitatud, pigem vastupidi – kui on olnud võimalik, on vastatud ka

juba enne tähtaega. See annab aga omakorda tunnistust vastutulelikkusest ja

koostöövalmidusest.

Protsess on paigas – tähtajad on selged, protsess on arusaadav ja läbipaistev, lähtub

seadusandlusest ning kulgeb plaanipäraselt. Isegi kui leitakse, et protsess ei ole

maksimaalselt operatiivne, siis ei nähta selle taga Finantsinspektsiooni, vaid seadusandlust,

mis vajab veel täiustamist parima praktika sätestamiseks. Üks vastaja hindab, et võrreldes

FI-d ja teisi riike, on positiivne see, et FI tegevus on läbipaistev ja avatud ka suhtluseks

otse turuosalisele (ei eelda "atesteeritud" juriidilise büroo kui vahendaja kasutamist).

Kompetentsus, piisav põhjalikkus – kuigi võib esineda aeg-ajalt teatavaid puudujääke, siis

senine kogemus on vastanud ootustele menetlemise aja ja saadud vastuse piisava

põhjalikkuse osas – kirjutavad vastajad.

Piisav kiirus – pole põhjendamatuid viivitusi, ei raisata asjatult aega, vahel saab vastuse ka

enne lubatud tähtaega juba kätte. Võimalus ka kontrollida kaua üks või teine protsess aega

võtab ja seega mitte seada ka endale põhjendamatuid ootusi kiiruse osas. Üks vastaja

rõhutab, vastukaaluks eelnevalt ühe teise vastaja poolt väljendatule, et tihti on protsessi
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kiirema menetlemise huvides ka enda poolt (FI) initsiatiivi üles näidatud.

Samuti FI avatus erinevatele pöördumistele, vastutulelikkus ja koostöövalmidus on need,

mida tõstetakse esile kui menetlusprotsessi optimaalsusele kaasa aitajaid. See avaldub

muuseas ka selles, et kui on võimalik kiiremini kui tähtaeg, siis ka tehakse seda, teisisõnu

ei raisata asjatult aega.

Üsna spetsiifilise probleemina on toonud üks kindlustusmaakler välja, et kuigi

menetlusprotsess ise võib olla suhteliselt optimaalne, siis selle protsessi tulemusel tehtud

otsused on kahjulikud ning muudavad kindlustumaakleri töö vähem optimaalseks.

4.3 Eesti finantsasutuste konkurentsivõime toetamine Euroopa
finantsturul: põhjused mittenõustumiseks
Põhjused, miks ei leita, et Finantsinspektsioon toetaks Eesti finantsasutuste

konkurentsivõimet Euroopa finantsturul, võib jagada tinglikult kaheks:

a) ei leita, et FI tegevus konkreetselt üldse mõjutakski kuidagi konkurentsivõimet ühes või

teises suunas.

Leitakse, et FI tegevusel pole konkreetset mõju – mõju on seadustel ja riigil tervikuna, sh

seaduste ja riigi mõju nähakse nii toetava kui pärssivana. Ei nähta FI tegevusest tulenevat

lisaväärtust konkurentsivõime tõstmisel. Kui see isegi on olemas, siis jääb see ühe vastaja

sõnul igatahes avalikkusele ebaselgeks.

b) FI teeb midagi valesti või jätab üldse tegemata.

FI tegevusest või tegematusest tulenev negatiivne mõju finantsasutuste

konkurentsivõimele: ametnike ebakompetentsus, orienteerumatus oma vastutusalasse

kuuluvas valdkonnas ning vähene orienteeritus turul ja turul toimuvast laiemas plaanis;

kalduvus toetada üht turuosalist rohkem, pole alati erapooletu,kahjustades seega ühe või

teise huvisid; vähene teavitus- ja selgitustöö Eesti regulatsioonide asetamisel Euroopa

konteksti; valiku korral konkurentsivõimet pärssivate nö rangemate reeglite kasuks

otsustamine; piiriülese tegevuse läbipaistmatus. Üks vastaja tõi ka välja, et viimasel ajal on

FI tegelnud vähem sisuliste küsimuste ja rohkem odava populaarsuse võitmisega.

4.4 Eesti finantsasutuste konkurentsivõime toetamine Euroopa
finantsturul: põhjused nõustumiseks
Konkurentsivõimet Euroopa finantsturul toetab Finantsinspektsioon nii reaalsete tegevuste

kui oma olemasolu ja operatiivse toimimisega üldises plaanis.

Leitakse, et regulatsioonid on juba iseenesest eelis, sest need tagavad usaldusväärsuse,
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tugev finantsinspektsioon oskab luua arenemist võimaldava turukeskonna ja samas

pakkuda investoritele lisa turvatunnet.

Eriti heas valguses tõstetakse Finantsinspektsiooni esile võrreldes teiste Balti riikidega.

Rõhutatakse, et see on palju avatum, paindlikum, kompetentsem, kõige eesmärgiärasem

ning vähem ülereguleeritud, mis omakorda loogiliselt aitab tõsta Eesti finantsasutuste

konkurentsivõimet Balti turul ning Euroopa turul laiemalt.

Välja tuuakse ka häid rahvusvahelisi koostöösuhteid ja infovahetust ning nõustamist ja

teavitamist üldiselt, et FI-l on head rahvusvahelised koostöösuhted ja infovahetus. Avatud

teiste riikide kogemustele ja juurutamisele koduturul. Mainiti ka, et pankade nõustamine ja

teavitamine, ümarlauad erinevate rahvusvaheliste suundumustega seoses on see, mis loob

väärtust.

Lisaks rõhutatakse Finantsinspektsiooni tegevuse praktilist väärtust ning läbipaistvust. Eesti

õigusaktid pole kõige selgemad, aga FI annab selgitusi, võtab seisukohti, suhtleb piisavalt

operatiivselt, olles selle kõige juures konkreetne ning läbipaistev. Üks vastaja toob välja

ilmeka võrduse iseloomustamaks Fi tegevuse praktilist väärtust ning selle paratamatut

positiivset seost konkurentsivõimega: tõhus järelvalve = stabiilsus ja usaldusväärsus =

konkurentsivõime.

Samuti leitakse, et Finantsinspektsioon toetab erinevaid turuosalisi võrdselt, loob arenemist

võimaldava turukeskkonna. Suurte ja väikeste turuosaliste samaaegse tegutsemise

võimalus on turul tagatud, ütleb üks vastaja.

Üks vastaja leidis ka, et kuigi FI tegevus toetab konkurentsivõimet, on ikkagi veel

arenguruumi ning tõi välja ettepaneku, et Finantsinspektsioon peaks olema heas mõttes

"innovatiivne" leidmaks riigi sees lahendusi, mis annaks konkurentsieelise riigis

tegutsevatele pankadele ja samas ei läheks vastuollu Euroopa seadustega.

4.5 FI tegevuseesmärkide täitmine: lisakommentaarid
Vastajatel võimaldati FI tegevuseesmärkide täitmist ka vabalt kommenteerida. Leidus nii

positiivseid kui negatiivseid kommentaare, peamiselt ettepanekute vormis.

Üks põhilisi valupunkte näib olevat FI vähene avalik kõlapind ja sekkumine. Soovitakse näha

seisukohavõttude ja sõnavõttude sagenemist. Samuti rõhutati FI sotsiaalset vastust ning

sellest tulenevat avalikkusele suunatud käitumist. Hetkel on FI oma sesiukohavõttudes pisut

liiga paindlik ning viimasel paaril aastal pildilt ära kadunud isegi. Tarvis oleks jõulisemat

sekkumist ja rohkem FI juhtide sõnavõtte ajakirjanduses. Üks vastaja kirjutab, et FI-l

puuduvad ärihuvid ja seetõttu saaksid nad oluiselt rohkem kanda endas sotsiaalset
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vastutustunnet.

Teine põhiline märkus puudutab asjaolu, et valdav osa FI ametnikkonnast ei oma erasektori

kogemust. Järelevalvesubjektide arvates oleks hea kui erasektori kogemusega ametnikke

(kes teavad, kui keeruline on tegelikkuses selle regulatsioonikogumi all äri korraldada)

osakaal suurem oleks. See looks ühe vastaja arvates eelduse, et inspektsioon olukordadele

mõistvamalt reageerib. Üks vastaja leidis ka, et kohati jääb mulje, et mõned FI töötajad

tegelevad rohkem oma isikliku ametnikupositsiooni tagamisega, ohverdades objektiivse

asjaajamise.

Samal ajal leiti, et viimaste aastate jooksul on koostöö ja avatuse suunal toimunud

positiivne areng, samas rõhutati koostöö suurendamise vajalikkust just naaberriikidega.

Siinkohal tõsteti jällegi Eesti Finantsinspektsiooni võrdluses naaberriikidega positiivselt esile

ja rõhutati, et koostöö ja avatus on viimase aasta jooksul oluliselt paranenud.
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5.FI tegevus
Vastajatel paluti hinnata mõningaid FI tegevust puudutavaid väiteid ning mõnel väite puhul

ka nõustumist või mittenõustumist eraldi kommenteerida.

Märkimisväärne on 'Ei oska öelda' vastuste suur hulk mõnede väidete puhul. Näiteks väidet

„Tarbijakaebuste menetlemine FI-s on asjatundlik“ ei oska hinnata 67% vastajatest. Üle

40% vastajatest ei oska hinnata muude menetluste läbiviimist, FI infosüsteeme ja ressursse

puudutavaid väiteid ning sanktsioonide raskust puudutavat väidet.

Ülekaalukalt kõige enam nõustutakse väitega „FI arvamus on minu jaoks oluline“, mille

puhul nõustujate osakaal on 93% (sealhulgas on väitega täiesti nõus 64% vastanutest).

Kõige enam mitte-nõustujaid on väidetel „Järelevalvetasu määrad on optimaalsed“ (27%

vastanutest ei ole väitega nõus või pigem ei ole nõus) ja „FI arvestab oma tegevuses

järelevalvesubjektide ettepanekutega“ (26%).
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[FI on piisavalt informeeritud
turuosaliste tegevusest]

[FI on oma otsuste tegemisel
sõltumatu]

[FI infosüsteemid on lihtsad
kasutada]
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kaasaegsed]
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täitmiseks piisavad ressursid]
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[Tarbijakaebuste menetlemine FI-
s on asjatundlik]

[FI töötajad on kompetentsed]

[FI töötajad on erapooletud]

[Muudemenetluste läbiviimine
FI-s on asjatundlik]
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Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda
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[Järelevalvetasu määrad on
optimaalsed]
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5.1 Tarbijakaebuste menetlemise asjatundlikkus: põhjused
mittenõustumiseks
Põhjusi, miks tarbijakaebuste menetlemist FI-s asjatundlikuks ei peetud, eriti palju välja ei

toodud.

Mainiti, et liiga palju on formaalsust, sisu ja põhjalikkust soovitakse rohkem näha. Liigse

formaalsuse põhjusena nähakse vähest sidet praktikaga. Ka oskusteabe vähesust heideti

ette.

5.2 Tarbijakaebuste menetlemise asjatundlikkus: põhjused
nõustumiseks
Kui paluti selgitada, miks tarbijakaebuste menetlemine asjatundlik tundub, siis toodi välja

peamiselt kahte sorti põhjendusi: esiteks, et on kokku puutunud või kuulnud konkreetsetest

juhtumitest, millele on antud asjakohane selgitus, või teiseks, et kuigi endal otsene

kokkupuude puudub, siis on normaalselt toimiv protsess ning FI positiivne kuvand see, mis

annab alust eeldada, et ka tarbijakaebuste menetlemine toimib asjatundlikult. Niisiis, isiklik

kokkupuude ja positiivne tagasiside ning usaldus FI ja protsessi enese vastu panevad

turuosalisi menetlusprotsessi asjatundlikuks pidama. Loogika on lihtne: kuna asjatundlik

organisatsioon, siis ilmselt ka asjatundlik menetlus.

Lisaks leidis üks vastaja, et vähemasti tema turuosa (kindlustusseltsi) suhtes on FI igati

asjatundlik, kuigi võib-olla alati ei ole nõus FI seisukohtadega.

Tehti ka ettepanek küsida ekspertarvamusi erinevatelt turuosalistelt, keda kaebus ei

puuduta, et ületada paratamatus: kõik inimesed ei saa olla korraga erinevate sektorite

spetsialistid.

5.3 Muude menetluste asjatundlikkus: põhjused mittenõustumiseks
Kuna neid, kelle meelest ei ole FI-s muude menetluste läbiviimine asjatundlik, praktiliselt ei

olnudki, siis oli ka põhjendusi säärasele arvamusele ainult kaks. Põhiliseks etteheiteks on

läbipaistvuse puudumine ning menetluste teadmatusse vajumine.

5.4 Muude menetluste asjatundlikkus: põhjused nõustumiseks
Kui paluti selgitada, milles väljendub FI muude menetlusprotsesside asjatundlikkus, siis ei

osanud vastajad kuigi hästi oma hinnangut põhjendada – lihtsalt on, pole tõestust

vastupidisest, pole suuri prohmakaid, kogemus on näidanud, et saadakse hakkama, võiks

paremini, aga suund on õige.
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Hulk vastajaid rõhutas, et kuigi FI menetlusprotsesside läbiviimine on asjatundlik, siis saaks

alati ka paremini ning tegid konkreetseid parendusettepanekuid. Leiti, et võiks veelgi enam

süveneda teenuste iseloomu ja ajalukku, veelgi põhjalikumalt selgitada, ning sooviti näha

rohkem FI enda seisukohta.

Siiski kiitvate argumentidena toodi välja, et otsused on süstemaatilised ja ei ületa etteantud

aega, menetlusprotsess on arusaadav ja läbipaistev, mõistetakse ja tuntakse menetletavat

ning ollakse avatud ja teavitatakse seisukohtadests.

5.5 FI tegevuse professionaalsus: põhjused mittenõustumiseks
Inimesi, kes oleksid leidnud, et FI tegevus tervikuna ei ole eriti professionaalne, väga palju

ei leidunud. Sellest tulenevalt on vastavasisulisi põhjendusi ka võrdlemisi vähe.

Leiti, näiteks, et kuigi FI võiks oma teadmistega olla sammukese ees turuosalistest, siis

tegelikkuses teavad nad täpselt sama palju kui turuosalised (eriti Solventsus 2 puudutavas)

või on kohati ebakompetentsemadki , kuna neil puuduvad konkreetsed, praktilised

kogemused finantssektori toimimisest. Heideti ette, et otsuseid tehakse distantsilt,

valdkonda põhjalikult tundmata ning nii jääb ka tagasiside kohati formaalseks ja

ebaadekvaatseks ja seega ei saa FI tegevust tervikuna professionaalseks hinnata.

Üks vastaja leidis, et selleks, et saaks rääkida professionaalsusest, peaks olema täidetud ka

avalikkuse ees jõulisemalt ja kindlamalt esinemise kriteerium. Professionaalsus nõuab ka

avalikku ja sotsiaalset vastutust, mida selle vastaja meelest FI puhul praktiliselt näha pole.

Majanduslanguse ja suure tarbimisbuumi ajal oodatakse ka FI väljaütlemisi, arvab see

vastaja.

5.6 FI tegevuse professionaalsus: põhjused nõustumiseks
Põhjuste hulgas, miks FI tegevus tervikuna tundub professionaalne, leidus nii väga üldiseid

arvamusi kui ka suhteliselt konkreetseid.

Suur hulk vastajaid ei osanud konkreetseid detaile välja tuua. Leiti lihtsalt, et kogemused on

olnud head, pole näiteid ebaprofessionaalsusest, organisatsioonil on hea maine ning seega

tuleb ka FI tegevust tervikuna professionaalseks hinnata.

Teine grupp vastajaid leiab, et töötajad on organisatsiooni visiitkaart ning kuna nemad on

kokku puutunud ainult kompetentsete töötajatega, kes valdavad oma teemat, tunnevad

turupraktikat ning on head spetsialistid, siis pole ka mingit põhjust kahtlustada, et FI näol

tervikuna poleks tegemist igati professionaalse organisatsiooniga ning, seega,

töötajaskonna professionaalsuse saab laiendada kogu organisatsioonile.
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Lisaks nimetati ka konkreetseid põhjuseid, miks on põhjust Finantsinspektsiooni tervikuna

professionaalseks pidada. Otsused ja seisukohavõtud on asjatundlikud ja mõistetavad,

vastused selged, põhjendatud ja kompetentsed, ei keskenduta niivõrd vormile kui sisule,

töötajad on oma ülesannete kõrgusel ning kehtestatud aruandlus on kooskõlas

rahvusvahelise finantsaruandluse standarditega. Töötajad mõistavad oma rolli ning tahavad

seda ka täita – alati saab vastuse oma küsimusele.

Leidus ka paar vastajat, kes hindasid küll organisatsiooni tervikuna professionaalseks, ent

tõid siiski välja paar kitsaskohta. Nimelt just kindlustuse valdkonnas paistab nappima

kompetentset personali. Ametnikel on kohati liiga kitsad eriteadmised, mis pärsib laiemas

plaanis asjadele vaatamist. Samuti mainiti, et kuigi oskused ja teadmised on FI-l head, siis

just nende teadmiste ja oskuste rakendamise suunad ei tundu alati mõistlikud.

5.7 FI tegevuse tulemuslikkus: põhjused mittenõustumiseks
Jällegi oli võrdlemisi vähe vastajaid, kes ei hinnanud FI tegevust tervikuna tulemuslikuks.

Etteheiteid oli vähe ja need, mis olid, näisid tulenevat üksikutest isiklikest negatiivsetest

kogemustest.

Näiteks, et FI ei suuda olla turumuutustest paar sammu ees, et ei ole oma selgitustes

piisavalt adekvaatne ega sisukas; ei suuda teatud olukordades piisavalt süübida;

asjatundlikkusest jääb puudu, seega pole ka tegevus ökonoomne ning järelikult ka mitte

tulemuslik. Üks vastaja rõhutas siinkohal regulaarsete kohtumiste tähtsust turuosalistega,

mida kahetsusväärselt ei toimu.

Toodi välja ka kitsaskoht FI personalipoliitikas, mis takistab organisatsioonil olla tulemuslik.

Nimelt, FI-s tööd alustavad spetsialistid ei tule turuosaliste juurest, tugeva praktilise pagasi

ja teadmistega, vaid töötavad ennast üles FI-s. Kuid, kui nad on omandanud väga tugeva

kompetentsi, kutsutakse nad turuosaliste juurde tööle. Peaks olema aga hoopis vastupidi, et

ühe organisatsiooni töö saaks olla tulemuslik.

Üks vastaja heitis ette ka seda, et FI tegeleb liiga palju populistlike teemadega ning jätab

seetõttu reaalse järelvalve unarusse.

5.8 FI tegevuse tulemuslikkus: põhjused nõustumiseks
Peamine argument FI tegevuse tulemuslikkuse kasuks on asjaolu, et finantsturg tervikuna

on stabiilne ja toimib ning selles tulenevalt on turuosalised rahulolevad. Kuna Eesti

finantsasutustel on hea maine, siis järelikult peab olema FI tegevus tervikuna tulemuslik.

Sest FI tegevus on see, mis reguleerib finantsturu kvaliteeti, ning seega on tulemuslikkus
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ühtlasi ka paratamatus. FI tegevus on usaldusväärne, turg toimib, kõik on rahul – järelikult

on tegevus tervikuna tulemuslik: vaatamata probleemidele on turg olnud stabiilne tarbija

jaoks, kommenteerivad vastajad. Eesti panganduse üldine maine ja kvaliteet on hea, selles

on ka FI panus, kommenteerib teine vastaja.

Lisaks toodi välja, et tegevuse tulemuslikkus avaldub ka kontrollaktides väljatoodud

puudustes ning pensionifondide reklaamimisega seotud arengutes.

Veel juhiti tähelepanu sellele, et tulemuslikkust peegeldab kindlasti nii päevakajaliste

sündmuste osas asjatundja ja erapooletu kommentaari andmine erinevatele finantssektorit

puudtavatele uudistele, valdkonna sisemiste soovituslike regulatsioonide piisavus ja

võimalus leida alati aeg kohtumisteks ja mõistlikeks lahendusteks.

5.9 Regulatsiooni vähendamise võimalused
Arvamused selles osas, millises finantsturu sektoris nähakse regulatsiooni vähendamise

võimalusi jagunesid laias laastus kolmeks.

Üks osa vastajaid leidis, et finantsturu regulatsioon on praegu optimaalne ega vajaks

vähendamist.

Teine osa leidis, et küsimus ei ole regulatsioonide vähendamises – pigemini on probleem

alareguleerituses.

Kolmas osa vastajaid leidsid aga, et tõepoolest on kohati ülereguleeritud ning tegid

konkreetseid ettepanekuid, millistes finantsturu sektorites nähakse võimalusi

regulatsioonide vähendamiseks: aruandlus ülidselt, fondivalitsemine, kindlustusmaaklerlus,

krediidiasutused ning pensionifondide investeerimispiirangud.

5.10 Teenuse osutamise standardite ja regulatsioonide täiendused
Valdkondi, kus tuleks standardeid ja regulatsioone täiendada, toodi välja mitmeid – fondid,

kindlustus, maaklerteenuse osutamine, SMS-laenud, finantsteenuseid pakkuvad mitte-

finantsasutused, piiriülene tegevus, võlakirjaemissioonide korraldamine ning analüüside

avalikustamine.

Toodi välja ka ohud, mis kaasnevad regulatsioonide täiendamisel – võib seada ohtu

konkurentsi ning põhjustada huvide konflikte. Seda tuleks kindlasti regulatsioonide

täiendamisel silmas pidada.

Sooviti rohkem transparentsust ning vältida huvide konflikte, riskide kuhjumist ja valitseva

mõju ärakasutamist.
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Rõhutati ka teenuste osutamise regulatsioonide kohatist kahjulikku mõju tarbijale.

5.11 FI tööandjana
49% vastanutest soovitaks oma tuttavatele FI-d tööandjana, 7% (5 vastanut) ei soovitaks.

Väga suur hulk vastajatest (44%) ei oska aga sellele küsimusele vastata. Enamus

vastajatest, kes FI-d tööandajana ei soovitaks, esindavad investeerimisvaldkonda (4

vastajat).

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kas soovitaksite oma tuttavatele FI-d tööandajana?

Ei Jah Ei oska öelda

5.12 Põhjused mitte soovitada FI-d tööandjana
Neid, kes kindlasti ei soovitaks Finantsinspektsiooni tööandjana, oli väga vähe. Põhjendusi

säärasele suhtumisele oli ainult üks: avalik sektor üldiselt on vastuvõetamatu tööandjana ja

selles ei ole mingit kriitikat Finantsinspektsiooni enda aadressil. Avalik sektor pole lihtsalt

meelepärane sektor töötamiseks.

5.13 Põhjused soovitada FI-d tööandjana
Põhjuseid, miks umbes pooled vastanutest Finantsinspektsiooni tööandjana soovitaksid on

mitmeid: organisatsiooni stabiilsus, mis tagab kindla töökoha ja korraliku palga; võimalused

isiklikuks arenguks ja sisuliselt midagi ära teha; FI enese hea maine ja professionaalne ning

meeldiv töötajaskond ehk teisisõnu hea töökeskkond.

Kindel ja väljakujunenud organisatsioon, turvaline töökoht, korralik palk ja stabiilsus, lisaks

huvitav ja arendav töö, head võimalused koolituseks ja arenguks, eriti tulevikuperspektiive

silmas pidades ning FI hea maine, professionaalne ning kompetentne töötajaskond ja

meeldiv töökeskkond on põhjused, miks FI-sse tasub tööle tulla vastajate arvates.
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5.14 Näidisdokumendid veebilehel
Üle poole vastajatest (58%) nõustub seisukohaga, et FI veebilehel peaks seoses

loamenetlustega olema näidisdokumente. Arvamusega ei nõustu vaid 3 vastajat. 38%

vastanutest ei oska aga sellele küsimusele vastata. Valdkondade lõikes ei ole antud

küsimuses märgata silmapaistvaid erinevusi.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kas loamenetlusega seoses peaks FI veebilehel olema näidisdokumente?

Ei Jah Ei oska öelda

5.15 FI tegevus: lisakommentaarid
Finantsinspektsiooni tegevust üldiselt kommenteerides osutati veelkord mõningatele

olulistele kitsaskohtadele, mida ka juba eelpool välja on toodud: rohkem tähelepanu

avalikele suhetele; sotsiaalne vastutus ja tarbijate finantskäitumise harimine; SMS laenude

reguleerimine. Samas viidati ka FI sisekommunikatsiooni puudujääkidele, et "üks tuba”

teaks, mida "teine tuba" teeb, eelarve täitmise kontrolli vähesele läbipaistvusele. Üks

vastaja tõi ka välja, et FI viimases aastaraamatus olid mitmed järelvalvesubjektide andmed

(juhatuse liikmed) tugevalt aegunud.
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6.Koostöö
Vastajatel paluti hinnata koostöö toimimist FI-ga. Valdav enamik hinnangutest on täiesti

rahuldavad või pigem rahuldavad. Täiesti mitterahuldavaks ei hinda koostööd mitte ükski

vastaja. Pigem mitterahuldavaks hindab koostööd 4 vastajat. Kõige vähem paistavad

koostööga rahul olevat kindlustusvaldkonna esindajad, kelle hulgas on täiesti rahulolevate

osakaal väiksem kui teiste valdkondade puhul (33%, investeerimises vastavalt 57% ja

panganduses 65%).

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus
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Kuidas Teie arvates toimib koostöö FI-ga?

Täiesti mitterahuldavalt Pigemmitterahuldavalt Pigem rahuldavalt Täiesti rahuldavalt
Ei oska öelda

6.1 Koostöövaldkonnad FI-ga
Vastajatelt sooviti ka teada, millistes valdkondades on FI-ga koostööd tehtud.

Peamiseks kokkupuutepunktiks Finantsinspektsiooniga on juhendite väljatöötamine ning

subjekti järelvalve; seadusloome ning seaduste tõlgendamine; fondide registreerimine ja

tingimuste muutmine; kindlustuse ning pangandusega seotud kokkupuutepunktid.

Lisaks veel nimetati konkreetsemaid koostöökohti: isikuandmete kaitse, konkurentsiseaduse

küsimused, IPOde korraldamine ülevõtmispakkumised, välismaakleri tausta uuringud,

riskijuhtimine, rahapesu, talituspidevus.

6.2 Ettepanekud koostöö edendamiseks
Põhiliseks koostöö nurgakiviks paistab olevat kommunikatsiooni kvaliteet. Kommunikatsioon

just dialoogi mõttes, mitte ainult ühepoolne info edastamine. Järelvalvesubjektidele on väga
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oluline avatud dialoog, vahetu suhtlus, rohke ja põhjalik tagasiside ning Finantsinspektsiooni

enese poolt üles näidatud aktiivsus selles suunas – et suhtlus ei jääks stiili meie küsime,

teie vastate. Ja selle kõige juures on äärmiselt oluline järjepidevus, mitte üksikud

pingutused selles vallas.

Regulaarsed kohtumised – et saaks arutada läbi probleeme ning jagada infot vahetumalt ja

samuti rohkem tagasisidet ning konstruktiivset mõlemapoolset teemaarendust. Vajatakse

avatud diskussiooni. Arvati, et võib-olla võiks FI turule lähemal olla, kuulata proaktiivselt

turuosaliste mõtteid, et kuhu arenetakse ja mida plaanitakse. Praegu on ka hästi, aga

rohkem käib suhtlus sellises meie küsime, teie vastate stiilis – kirjutab üks vastaja.

Infoliikumist parendada – uuendustest teavitamine peaks olema pikemajalisem, rohkem

mitte-formaalsete suhete hoidmist ja ärakasutamist teatud küsimustes,

sisekommunikatsiooni tõhustamist osakondade vahel. Sooviti, et FI-s võiks olla iga

turuosalise jaoks oma kliendihaldur, kes tunneb kogu grupi tegevust. Tema tegevuse

eesmärk võiks olla peamiselt suhtlemise korraldamine FI erinavate osakondadega. Samuti,

et kergemate teemade puhul võiks olla rohkem mitte-formaalset suhtlust (järelepärimised

telefoni või lihtkirja teel), mis tagaks parema ja kiirema ülevaate toimuvast, samas

vähendaks juristide töökoormust mõlemal poolel.

Paarile vastajale ei meeldinud suhtluse stiil - Finantsinspektsioon on tema arvates kohati

liialt traumeeriva ja ähavardava suhtlusstiiliga.

Töötajaskonna suhtumine ja üldised käitumisreeglid – töötajaskonna suhtumine on kohati

olulisemgi kui teadmised ise. Soovitakse näha rohkem vastutust ja konstruktiivsust, avatud

suhtlemist ning valmisolekut koostööks. Siiski, kuigi töötajate suhtumine võib kohati olla

olulisemgi kui nende teadmised, häirib kui ei olda oma valdkonnas eriti pädevad. Probleeme

paistab olema eeskätt kindlustussektoris.

Samuti tuleks koostööle oluliselt kasuks kui ajakavad oleks paremini planeeritud. Lisaks

leidis veel üks vastaja, et aruannete esitamise tehnoloogia pole hetkel piisavalt

kasutajasõbralik, et võiks IT-lahendusi selles osas kasutajasõbralikumaks muuta.

6.3 Koostöö FI-ga: lisakommentaarid
Vastajale anti võimalus kommenteerida lisaks veel koostööd FI-ga. Kommentaare jällegi

praktiliselt polnud. Need, mis olid, dubleerisid ka juba FI tegevuse kommentaaridest läbi

käinud etteheiteid – FI meeskonnatöös on puudujääke ning küsimustele ei vastata piisava

põhjalikkusega.
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7.Kommunikatsioon
Vastajatel paluti hinnata erinevaid väiteid, mis puudutavad FI kommunikatsiooni ning tuua

välja ka mõningate väidetega nõustumise või mittenõustumise põhjuseid.

Enamik vastajatest oli esitatud väidetega pigem nõus või täiesti nõus. Kõige suuremaid

raskusi põhjustasid vastajatele väited „FI veebilehel on piisavalt teavet Euroopa Liidu

järelevalvekomiteede tegevusest“ ja „FI tarbijakülg www.minuraha.ee on tarbijate jaoks

informatiivne“, mille puhul vastuste 'Ei oska öelda' osakaal oli vastavalt 44% ja 52%. Kõige

enam mitte-nõustujaid esines väite puhul „FI avaldab piisavalt informatsiooni Eesti

finantsturu kohta“. Väitega ei nõustunud või pigem ei nõustunud 30% vastanutest.

[FI avaldab piisavalt
informatsiooni Eesti finantsturu
kohta]

[FI veebilehel on piisavalt teavet
Euroopa Liidu
järelevalvekomiteede tegevusest]

[FI otsused ja seisukohad on
kergesti kättesaadavad]

[FI internetilehekülg www.fi.ee on
informatiivne]

[FI teavitab järelevalvega seotud
küsimustest avatult]

[FI tarbijakülg www.minuraha.ee
on tarbijate jaoks informatiivne]

[FI teavitab järelevalvega seotud
küsimustest arusaadavalt]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kuidas iseloomustavad alljärgnevad väited FI kommunikatsiooni?

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Enamiku väidete puhul ei esine märkimisväärseid erinevusi finantsvaldkondade lõikes. Kõige

suuremad on erinevused väidete puhul „FI avaldab piisavalt informatsiooni Eesti finantsturu

kohta“, „FI internetilehekülg www.fi.ee on informatiivne“ ja „FI veebilehel on piisavalt teavet

Euroopa Liidu järelevalvekomiteede tegevusest“. Järgnevalt on ära toodud hinnangud neile

väidetele valdkondade lõikes ning vastajate kommentaarid ja ettepanekud.
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7.1 Informatsiooni avaldamine Eesti finantsturu kohta
Kindlustusvaldkonna esindajad arvasid sagedamini kui panganduse ja investeerimise

esindajad, et FI ei avalda Eesti finantsturu kohta piisavalt informatsiooni. 52%

kindlustusvaldkonna vastajatest ei ole esitatud väitega nõus või pigem ei ole nõus.

Investeerimisvaldkonnas leidus kõige enam neid (27%), kes ei osanud antud väidet hinnata.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI avaldab piisavalt informatsiooni Eesti finantsturu kohta

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Kui paluti nimetada, mis oleksid need valdkonnad, mille kohta soovitakse saada

lisainformatsiooni, siis selgus, et tegelikult polegi probleem niivõrd mingi spetsiifilise

informatsiooni puudulikus avaldamises, vaid informatsiooni avaldamises üldiselt: kas on

statistika praegu liiga üldine ja soovitakse näha seda lisaks natuke spetsiifilisemalt või on

probleem erineva statistika hajususes ja soovitakse, et see kõik oleks ühest kohast

kättesaadav, või avaldatakse neid koondandmeid ebaregulaarselt ja liiga harva.

Statistikat spetsiifilisemalt, turuosaliste põhiselt, filiaalide kohta jne, mitte turu

koondandmetena, koondandmeid regulaarsemalt avaldada, koondada kogu statistika ühte

kohta FI kodulehele – need olid vastajate peamised informatsiooni osas. Samuti rõhutati

veelkord, et avalikkusele, läbi ajakirjanduse, peaks rohkem informatsiooni suunama – et

just FI ja laiema avalikkuse vahel on informatsiooniaugud.

Tehti paar ettepanekut FI töö tõhustamiseks laiemas plaanis, näiteks et eri turuosalised

teevad palju järelepärimisi FI-sse. Need seisukohavõtud võiks olla avalikud ka teistele

turuosalistele. Oleks normaalne, kui kõigil turuosalistel oleks sama info FI seisukohtade

osas. See hoiaks ehk ka Fi ressurssi kokku, kuna muidu võidakse samas küsimuses mitu

järelepärimist esitada.

Ning et FI peaks olema riigi finantssektoris toimuva osas proaktiivne, mitte reaktiivne.

Reaktiivne on järelevalve, aga mida rohkem teha teavitustööd ja mida selgemaid seisukohti
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riigi finantssektoris toimuva kohta enne välja öelda, seda vähem on järelevalve kaasusi.

Leidus ka mõningaid spetsiifilisi soove informatsiooni osas: Eesti finantsturu regulatsioon

vs. teised EU riigid; kindlustuse ja maaklerite turg; piiriülese tegevusega seotud andmed -

võiks olla vähemalt viitega, kus ja mis vormis on need andmed subjektiti kättesaadavad,

kes siin tegevusluba omavad; turuinfo sh.turuosade informatsioon eesti residentidest

fondiinvestorite kohta sõltumata investeeringute residentsusest.

7.2 FI internetilehekülje www.fi.ee informatiivsus
Ei leidunud ühtegi vastajat, kes poleks üldse nõustunud väitega „FI internetilehekülg on

informatiivne“. Pigem ei nõustunud väitega 17% vastanutest. Valdkondade lõikes on

panganduse valdkonnas teistest enam väitega täiesti nõus olevaid vastajaid.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI internetilehekülg www.fi.ee on informatiivne

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Seega- natuke alla viiendiku vastajaist leidsid, et Finantsinspektsiooni kodulehekülg pole

piisavalt informatiivne.

Puudujäägiks on statistika vähesus, seda on raske leida või on ebamugav kasutada. Kõik

materjalid võiks olla kättesaadavad ka inglise keeles. Ning lisaks sooviti, et lehel oleks

rohkem juhendmaterjale, rohkem infot kindlustuse ja maaklerituru kohta ning sealt võiks

leida ka nimekirja analoogsetest organisatsioonidest maailmas.

7.3 Euroopa Liidu järelvalvekomiteede tegevust puudutava teabe
piisavus FI veebilehel
Väga suur hulk vastajatest (44%) ei oska hinnata, kas Euroopa Liidu järelvalvekomiteede

tegevust puudutav teave FI veebilehel on piisav. Investeerimise valdkonnas on 'Ei oska

27 / 30

http://www.fi.ee/


Finantsinspektsiooni järelvalvesubjektide arvamusuuring 2008

öelda' vastuste osakaal koguni (57%).

Neist, kes on osanud antud küsimuses hinnangu anda, leiavad omakorda 40%, et teave EL-i

järelvalvekomiteede tegevuse kohta on FI veebileheküljel ebapiisav (vastused 'Ei ole nõus'

ja 'Pigem ei ole nõus').

Pangandusvaldkonnas on antud väitega nõustujaid rohkem, kui teistest valdkondades.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FI veebilehel on piisavalt teavet Euroopa Liidu järelvalvekomiteede tegevusest

Ei ole nõus Pigem ei ole nõus Pigem nõus Täiesti nõus Ei oska öelda

Kuigi pea veerand vastanuist leidsid, et FI veebilehel pole piisavalt informatsiooni Euroopa

Liidu järelvalvekomiteede tegevuse kohta, siis seda, mis puudu on, mida sooviks seal näha,

ka eriti nimetada ei osatud. Mainiti ainult, et oleks soov leida rohkem infot aruandluse

regulatsioonide kohta erinevates riikides, rohkem kontakte, võrdlust teiste EL riikidega ning

mainiti ka, et materjalid võiksid ka eesti keeles üleval olla:

Järelevalvekomiteede materjalid võiksid olla esitatud eestikeelses tõlkes just FI kodulehel.

Milliseid seisukohti FI seal esindab? Millised on teiste EU riikide valvurite mured?

Järelvalvestatistika?

7.4 FI kommunikatsioon: lisakommentaarid
Kommentaarid Finantsinspektsiooni kommunikatsioonile olid praktiliselt olematud – ainult

kaks arvamusavaldust, kokkuvõtvalt - rohkem aktiivsust ühiskonnas.
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8.Hinnang FI tegevusele tervikuna
Vastajatel paluti hinnata FI tegevust 10-pallisel skaalal.

Enamik vastajatest (89%) hindab FI tegevust tervikuna hindega 7 või kõrgemalt.

Sealhulgas hindab 18% vastanutest FI tegevust hindega 10. Hindeid 1 ja 3 ei andnud mitte

ükski vastaja. Hindega 2 hindas FI tegevust 3 vastajat.

Hinnangute juures esinesid ka mõningad erinevused valdkondade lõikes.

Investeerimisvaldkonna esindajad andsid FI tegevusele tervikuna kõrgemaid hindeid, kui

teiste valdkondade esindajad. Investeerimisvaldkonna esindajatest ei andnud mitte keegi

madalamat hinnet kui 5.

Kokku

Investeerimine

Kindlustus

Pangandus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Millise hinde annaksite Finantsinspektsiooni senisele tööle 10-palli skaalal?

“10 - Väga hea”
“9”
“8”
“7”
“6”
“5”
“4”
“2”

8.1 FI tegevus tervikuna: lisakommentaarid
Ka üldises plaanis ei olnud vastajatel eespool öeldule midagi eriti juurde lisada. Mainiti

ainult, et Finantsinspektsioon on liiga palju politsei ning et kuigi sisuline töö võib tugev olla,

tuleks ikkagi avalikkusega rohkem suhelda. Üks vastaja pidas vajalikuks ka kiita FI tegevust

piiriüleste tegutsejatega.
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9.Kokkuvõte
Valdav osa uuringus osalenutest hindab FI tegevuse erinevaid aspekte positiivselt.

Sealjuures kalduvad pangandusvaldkonna esindajate hinnangud kohati olema teistest

positiivsemad. Võib järeldada, et üldjoontes ollakse FI tööga rahul. Rahulolu põhjusena

tuuakse välja seniseid häid kogemusi, mis on tõestanud FI töötajate kompetentsust,

menetlusprotsessi piisavat kiirust ja läbipaistvust. Mõningaid töötajaid tõstetakse ka

nimeliselt esile. FI tegevust kiidetakse eriti just võrdluses teiste Balti riikidega.

Ehkki hinnangud on üldjoontes positiivsed, esineb uuringus osalejatel FI tegevusele ka

kriitikat.

Leitakse, et FI-l puudub mõningates valdkondades reaalne mõjuvõim, riigi ja seadusandluse

kõrval ei tekita FI olulist lisaväärtust. Arvatakse ka, et FI tööprotsess võiks olla kiirem,

läbipaistvam ja sisulisem. Heidetakse ette, et FI töötajatel on vähe kogemusi erasektoris,

turuosaliste juures ning et ametnikel on liiga kitsad eriteadmised.

Eraldi tuuakse välja FI vähest avalikku sekkumist. Rõhutatakse FI sotsiaalset vastutust,

iseäranis majandusliku madalseisu kontekstis. FI poolt oodatakse rohkem avalikke

seisukohavõtte.
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