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 Kommunikatsioon

on dialoog, mitte

monoloog
 Sisuks mõistmise loomine teiste
osapoolte jaoks
 Teise osapoole seniste teadmiste taseme
ja hoiakute-väärtushinnangutega
arvestamata mõistmist ei saavuta







Nagu kõik said kunagi teada, mis on visiir, teab nüüd varsti ka iga
taksojuht ja koduperenaine, mis on panga likviidsus.
Usk, et turg reguleerib ennast ise. Liberaalses keskkonnas toimiv
finantsturg suutis ja suudab välja mõelda väga ja väga keerulisi
ning innovaatilisi finantstooteid.
Enam ei ole pank asutus, mis võtab vastu hoiuseid ja laenab
hoiustatud raha välja. Suurem osa rahast kaasatakse rahaturult,
kus laenuandja ja -võtja saavad kokku.
Lisaks on head ajad genereerinud innovaatilisi lahendusi. Sisuliselt
on see kihlvedu, mitte pangandus.

 Hiina

sai 2001. aastal maailma
kaubandusorganisatsiooni WTO liikmeks

 Kaupade

hinnad langesid, inflatsioon oli

väike
 Väike

inflatsioon tingis madalad intressid
ja laenude kiire kasvu







Ülemaailmne finantskriis puhkes pärast USA
investeerimispanga Lehman Brothers pankrotti 2008. aasta
septembris. Lehmanni kokkukukkumise taga olid nn
paketeeritud (kinnisvara) võlakirjad. Finantsmaailmas kadus
üksteise suhtes usaldus, millest päästis nii USA-s kui ka
Euroopas valitsuste sekkumine. Mitmeid suuri panku tuli
doominoefekti vältimiseks maksumaksjate rahaga elule aidata.
EL-is kulutati selleks aastatel 2008 - 2009 ca 30%
SKT-st, USA-s 60%.
Liiga suur süsteem ja suured pangad, et lasta need lihtsalt
pankrotti.
Maksumaksjad maksid pankade liialdused ning liigsete riskide
võtmise ja vale riskide juhtimise kinni. Pankades olid kasutusel
lühiajalised boonusskeemid, samas võtsid nad pikaajalisi riske.

Finantskriisi aastad on olnud eriti edukad Hiina
jaoks.
 Hiina on aastaid rohkem teeninud kui kulutanud.
(USA ja EL teadupärast võime rohkem kulutada kui
teenida)
 Valuutareserve hoidis ja hoiab Hiina USA dollaris.
Hiinal on maailmas suurimad valuutareservid, mille
koguväärtus on umbes 3,3 triljonit dollarit . Hiina on
omanud USA võlakirju kuni 1 triljoni dollari
väärtuses
 2010 möödus Hiina majanduse suuruselt Jaapanist –
täna USA järel teine majandus maailmas.
 Hiina probleem: kuidas oma vaba vara tootlikult
paigutada ja sellelt tulu teenida.






Euroopa pankade varade maht on 55 triljonit
dollarit, mis on neli korda suurem USA
pangandussüsteemist. Suurusest tingituna on
Euroopa panku rahastatud peamiselt teistelt
pankadelt laenu võttes, mis on vähem kindel kui
klientide hoiused. Umbes 30 triljonit dollarit 55
triljonilisest varade mahust on rahastatud
pankadevaheliselt turult kas laene võttes või
võlakirju emiteerides.
Euroopa pangandussüsteemi sõltuvus teistest
pankadest raha hankimisel on kümme korda
suurem kui USA pangandussüsteemil.

 Indrek

Neivelt: “Pangas töötasid
maatriksid ning terve mõistus kadus
täiesti ära!”
 “Täna nimetatakse seda kriisi
millegipärast võlakriisiks. Olen varem
kirjutanud, et tegelikult on tegu üle oma
võimete elamise kriisiga.”

 Praegused

riskid ei tule mingitest
kahtlastest erasektori laenudest või
võlakirjadest, vaid üliturvaliseks
rahapaigutamise viisiks peetud riikide
võlakirjadest. Kreeka suudab oma võlgu
tagasi maksta vaid siis, kui teised euroala
riigid Kreekale raha annavad.

 Kui

maailmamajandus läks 2008. aastal
langusesse, langes Eesti reaalmajandus
14 protsenti. Nüüdne tõus tuleb
languspunktist.
 Eestis tegutsevad pangad korjavad
hoiustajatelt raha või võtavad
emapangast laenu ning laenavad selle
raha edasi. Roots pangad aga võtavad
põhiosa rahast juba laenuks rahaturult. Ja
laenavad siis seda raha edasi.

Barack Obama räägib 2009 . aastal varasemalt
publikule tundmatutes finantsterminites:
protsüklilisus, kapitali adekvaatsus: “Peame välja
selgitama süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid,
sisse seadma ühtsed raamatupidamisstandardid, üle
vaatama pankades kasutusel olevad
kompensatsioonisüsteemid mis tõukasid liigsete
riskide võtmise teele …”
 Angela Merkel: „Exessive practices in the markets
have led to many uninvolved people being affected.
Immense assets were almost instantly wiped out.
Innumerable life savings and jobs were lost – in the
United states, as well as in Europe, Asia and
elsewhere.“


„

USA ja UK avaliku sektori raha on saanud
finantskriisi lahendamisega rüüstatud. Näib
et ahnematest kõige ahnematele on avatud
VIP-liin (juurdepääs) avaliku sektori
varadele,“ Anders Borg , Rootsi
rahandusminister sügisel 2009

 Kui

see on kriis, siis sellises kriisis ma elada
tahaksingi," peaminister Andrus Ansipi
kõnest ajaleht Postimees arvamusliidrite
lõunal 17. veebraril 2009







Kapitali adekvaatsus - pankade kapitaliadekvaatsuse tase
peab 2012. aasta 30. juuniks olema vähemalt 9 protsenti ehk
iga väljalaenatud euro kohta peab olema 9-protsendiline
kate. Praegu on see 4 protsenti. Sama laenuportfelli kohta on
vaja nüüd rohkem kapitali.
Uute karmimate nõudmiste tõttu puudutab lisakapitalinõue
Eestis Marfin Panka ja lisakapitali vajab grupi tasandil ka
Swedbank. Täpsemad nõuded saavad selgeks detsembriks,
mil pankadel tuleb esitada detailne plaan, kuidas nad
kavatsevad uued kapitali adekvaatsuse nõuded täita.
Likviidsus – likviidsuse reguleerimine on üsna tundmatu
maa.



Kriisieelne semantiline kontekst versus kriis ise

Negatiivne tootlus ja negatiivne kasv
(negatiivne tootlus = kahjum, negatiivne kasv = langus).


Kas negatiivselt rikas pere vajab sotsiaalabi? Kas negatiivselt
kaine inimene võib autot juhtida? Kas negatiivselt õitsevad
lilled võiks vaasist ära visata?
Kas teie palga- või sissetulekute kasv oli möödunud aastal
negatiivne?


Nüüd aga levivad kriisis igasugused nakkused



Kindlustuspreemia ? Preemia ÕSi järgi - rahaline auhind,
lisatasu, ergutusraha







Kriisi tagajärg on, et finantsjärelevalve koondub. Eeskätt panganduse
valdkonnas on plaanis alates 2013 aastast suurem osa nõudeid kehtestada
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsekohalduvate määrustena.
2011. aastast alates teostavad Euroopa Liidu pankade, kindlustusseltside
ning väärtpaberituru üle järelevalvet kolm ühtset finantsjärelevalve
asutust: Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus EBA (European Banking
Authority), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutus
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ja
Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutus ESMA (European Securities
and Markets Authority). Asutuste tegevust rahastavad liikmesriikide
finantsjärelevalved ja Euroopa Liit.
Uued Euroopa Liidu asutused koordineerivad liikmesriikide
finantsjärelevalvete tegevust.











Ühtsed asutused aitavad vältida erinevat järelevalvelist praktikat, kus
näiteks ühes liikmesriigis rakendatakse Euroopa Liidu reegleid täie
rangusega, kuid teises jäetakse rikkumised tähelepanuta.
Asutustel on kohustus reageerida olukorrale, kus liikmesriik ei kohalda
õigesti Euroopa Liidu seadusi.
Erakorralistel asjaoludel võib asutus võtta vastu kohalikule pangale,
kindlustusseltsile või muule järelevalvesubjektile kohustusliku akti
eesmärgiga Euroopa Liidu õiguse rikkumine kõrvaldada.

Euroopa Liidu ülese või osa liidust haarava kriisiolukorra puhul tuleb
ühtsetel järelevalveasutustel koordineerida liikmesriikide järelevalvajate
poolt probleemi lahendamist. Kriisiolukorras on asutustel õigus vastu
võtta vastavate liikmesriikide finantsjärelevalvete jaoks siduvaid otsuseid.
2011. aastast alustas tegevust ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu,
mis tegeleb võimalike regionaalset finantsstabiilsust ohustavate
küsimustega.



Finantsvaldkonnas on plaanis alates 2013. aastast suurem osa
nõudeid kehtestada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
otsekohalduva määrusega. Euroopa Komisjon tõlgib määrused
kõikide liikmesriikide keeltesse ning määruse seaduslik jõud on
kõikides keeltes võrdne. Kui kõikidel ametlikel tõlgetel on
originaaliga võrdväärne seaduslik jõud , võib iga tõlkeviga meile
tulevikus suuri probleeme tekitada. Komisjon on küll öelnud, ee
kuna tegu on väga oluliste määrustega, ei jõustata tõlkeid kindlasti
enne kui on saadud kooskõlastus liikmesriigilt. Aga siiski sõltub
tõlke lõplik kvaliteet oluliselt sellest, kes see ülevaataja ja
kooskõlastaja on.
Tõlke kvaliteedi pärast on mures kõik riigid. Isegi Inglismaa on
väljendanud oma muret otsekohalduvate määruste arusaadavuse
pärast, kuna "Euroopa inglise keel" võib kohalikust inglise keelest
mõnikord päris erinev olla 

 Terminite

tõlkimine nõuab eelkõige
erialast ja alles seejärel keeleteadmist,
muidu võib tagajärjeks olla:
- back-office - endine kontor
- long position - küllapositsioon
- short position - vaegpositsioon
- treeningu eesmärk on hinnata EL-i
pangandussektori üldist vastupidavust …

“ Baasstsenaariumis mõjutab üldine intressimäära
pingestatus kõiki kauplemisportfelli otseseid ja kaudseid
riigi maksejõuetuse riske, kujutades intressikõvera liikumist
tõususuunas. See üldine intressimäära pingestatus mõjutab
mitteriiklikke maksejõuetuse riske samamoodi kui riigi
maksejõuetuse riske.
Lisaks mõjutab negatiivses stsenaariumis edasine
hindamise kõrvalekalle, mis põhineb konkreetsel riigi
intressimäära kõrvalekaldel, Euroopa majandusruumi
riikide otseseid maksejõuetuse riske, mis on registreeritud
kauplemisportfellis. Euroopa majandusruumi mittekuuluvate
riikide maksejõuetuse riske (otseseid ja kaudseid) mõjutab
teist liiki üldise intressimäära pingestatus, mis on
intressikõvera tõsisem tõus kui baasstsenaariumis.”

 Kahjuks

tõlge ei kannata mingit kriitikat, ka
kõige tavapärasema finantsvaldkonna
mõisted on valesti tõlgitud, keerulisematest
rääkimata.
Näiteks:
panga normkapital - see on muidugi panga
omakapital;
ohutusasutus - see on siis finantsjärelevalve
asutus;
pankade treening – stressitest jne, jne.



Tere!
Täname tagasiside eest. Meil on kahju, et Te ei ole selle tõlke
kvaliteediga rahul. Kinnitame Teile, et anname alati endast parima,
tagamaks kvaliteetsed tõlked. Valisime selle tõlke teostamiseks tõlkija,
kes on töötanud 10 aastat finantsvaldkonnas, usaldasime talle töö. Kuid
kuna antud tõlge ei vasta Teie ootustele, siis püüame võimalikult kiiresti
välja selgitada selle põhjuse.



Tere ja tänud info eest!

Ei usu, et 10 aastat finantsvaldkonnas töötanud inimene ei tee vahet
sõnadel test ja treening ning pole kuulnud mõistet omakapital..., näiteks.
Kui just ei töötanud tellerina? Kindlustuse müügiesindajana?
Kena nädalavahetust soovides
Malle
mob 5108561; malle.aleksius@fi.ee

