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Lühikokkuvõte
Eesti Pangas toimus 15. septembril seminar teemal, kuidas tõhustada võitlust rahapesu tõkestamiseks
takistamata õiguskuulekate ettevõtjate juurdepääsu pangateenustele.
Tegemist oli järjekordse seminariga sarjast, mille eesmärk on käsitleda Eesti majanduse ja
finantssektori jaoks tähtsaid teemasid ning pakkuda aruteluplatvormi ekspertidele väljastpoolt
keskpanka. Ajendiks oli ühiskonnas üha valjemaks muutunud nurin, et rahapesu tõkestamise
karmistunud reeglite tõttu on pangateenuste kättesaadavus Eestis märkimisväärselt halvenenud.
Eesti Panga president Madis Müller ütles oma avakõnes, et kuna teame, et rahapesuriskide juhtimine
ei ole pankades varem olnud piisavalt heal tasemel, siis peabki uute ootuste täitmine tähendama
klientide rangemat kontrolli ja riskantsetest kliendisuhetest loobumist. Senised eksimused on
põhjustanud mainekahju kogu Eesti riigile. Peame rahapesu tulemuslikuks tõkestamiseks leidma õige
tasakaalu. Palju on selleks juba tehtud, kuid vajame väga mitmete osapoolte veel paremat
ühispingutust. Hiljuti sai Eesti sellise suunise ka Euroopa Liidu riigipõhistest soovitustest. Nii on väga
oluline saada tuleval aastal Moneyvalilt Eesti finantssüsteemi suutlikkusele tõkestada rahapesu hea
hinne. Eesti Pank on käivitanud uut liiki koostöö finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebürooga
efektiivsema andmeanalüüsi võimaldamiseks.
Seminari esimese osa eesmärk oli käsitleda rahapesu teema tõsidust, mille tõttu sellele ka
rahvusvaheliselt üha enam tähelepanu pööratakse.
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort kirjeldas seda, milliseid eesmärke
pestud raha maailmas toetada aitab. Need ulatuvad Peterburi trollivabrikust Põhja-Korea
relvastusprogrammi ja raketirünnakuni USA Iraagi baasile, kus teenivad Eesti sõdurid. Lisaks ohud,
mida täna veel sõnastada ei osata. Võitlus rahapesuga on lõputu, tuleb õppida riske maandama.
Järgmine suur valdkond on virtuaalraha, millega seoses tuleks enam läbi mõelda ka julgeolekuriskid.
Eestil kui e-riigil ja digilahenduste propageerijal on siin ka vastutus. Samuti peab Eesti kaaluma, kuidas
rahapesu teemaga edasi minna. Skandaalides jäi mainekahju Eestile, liitlasriikides selle teema üle nii
avalikult ei arutleta.
Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul on rahapesuvastane võitlus optimeerimisülesanne,
kus karmistunud reeglid ei tohi kasulikku majandustegevust takistada. See on paljude institutsioonide
ühisrinne, mille iga lüli peab olema tasemel. Suund on riskipõhisele lähenemisele ehk ennetusele ning
info liikumise ja teabe töötlemise reguleerimisele. Eesti murekoht ja õppetund on virtuaalvääringud,
mille puhul tegi Eesti pioneerina talitades turu liigagi vabaks. Institutsionaalselt on suur tähtsus
rahapesu andmebüroo reformil, mille eesmärk on olla tugev koordinaator ja kompetentsikeskus koos
vajaliku võimekusega. Suund on tarkadele lahendustele, eeskätt massiandmete riskianalüüsile.
Moneyvali eksam tuleb hästi sooritada – see on korralik inventuur, mis hindab regulatsioonide
rakendamist ja efektiivsust. Paralleelselt edendab rahapesu vastast võitlust EL koos plaanidega luua
ELi-keskne järelevalve. Sellega peab Eesti kohanduma ja võimalusel protsesse mõjutama.
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler kirjeldas Eesti seni olulisemaid kaasuseid
rahapesuvastases võitluses ja sellest saadud õppetunde. Need näitasid, et finantsinspektsioon suudab
tegeleda mastaapsete rahapesu tõkestamise juhtumitega ja käsitleda turuosaliste tehtud vigu

proportsionaalselt, kuid mitte leebelt, ning et vajadusel suudab finantsinspektsioon oma huvide eest
seista. Kessleri järeldused senise kogemuse baasil on, et muudatusi suudavad esile kutsuda ja
reeglitest kinnipidamise tagada ainult tugev institutsioon ning asutustevaheline koostöö, kus infot
kiivalt endale ei hoita. Lisaks on vajalik pidev dialoog finantsjärelevalve subjektidega. Kessleri
üleskutse pankadele oli mitte liiga kergekäeliselt rahapesu riskidega tegelemisest loobuda, vaid õppida
neid riske haldama. Veel lisas ta, et tihti on rahapesu seotud lühikese kasumijanu või kitsa grupi
ärihuvidega. Seetõttu lasub pankadel suur vastutus selle ees, et kogu ühiskond nende riskide tõttu ei
kannataks.
Küsimuste ja vastuste voorust jäi kõlama, et peamine arenguhüpe peab tulema sellest, milliseid
andmeid, kuidas ja millises ulatuses töödeldakse ja kellega infot vahetatakse. Areng seisneb
targemates IT-süsteemides, kus enam ei pea tüütutele küsimustikele vastama, vaid töödeldakse
registritest ja mujalt kogutud infot, millest võivad välja joonistuda rahapesule viitavad mustrid.
Rahapesu teemast kujunenud poliitiline malakas pole hea ei Eesti majandusele ega julgeolekule.
Seminari teises osas räägiti sellest, kuidas karmistunud reeglite puhul hoida pangateenuseid
ettevõtjatele rahuldaval tasemel ning mida saavad rahapesu tõkestamise ahela erinevad lülid
selleks ära teha.
Vandeadvokaat Maivi Ots kirjeldas, milliseid raskusi on karmistunud reeglid ettevõtjatele kaasa
toonud. Tehingud ei ole tingimata ära jäänud, kuid neid on näiteks sõlmitud väljaspool registreid. Uued
lahendused on vähem läbipaistvad ja koormavamad. Ühtlasi kahjustavad need Eesti kuvandit, et riik
on avatud ja investeeringud teretulnud. Rida probleeme on tingitud mujal maailmas kasutusel olevate
juriidiliste ühingute struktuuride vähesest tundmisest, kus takistuseks on saanud, et pole võimalik
tuvastada tegelikke kasusaajaid. Otsa hinnangul aitaks lahendusele lähemale sisukam dialoog ja
tagasiside.
EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul on halb, et oleme liikunud ühest äärmusest teise.
Ettevõtjad mõistavad probleemi tõsidust ning rahapesuvastaste meetmete ja Eesti hea maine
tähtsust. Meetmed võiksid aga olla paremini arusaadavad ja põhjendatud ja selgitatud.
Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu ütles, et pangad ei taha end leida n-ö teisel pool lauda, vaid
pigem samal pool koos lahendusi otsimas. Keskkond on palju muutunud, muuhulgas on nõudlikumaks
muutunud ka korrespondentpangad. Turule on tulnud keerulisemad ärimudelid (krüptoraha) ning
erinevad sanktsioonid, mille täitmine tuleb tagada. Makseid tehakse reaalajas, mis tähendab, et
seiresüsteemide käivitamine on keeruline. Kõigeks selleks on vaja rohkem ressursse, koolitusi,
koostööd ja uusi tehnoloogiaid.
Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertkomitee Moneyvali
programmijuht Veronika Mets selgitas, kuidas Moneyvali hindamine toimib ja miks hea hinne on
tähtis. Moneyvali raportitest lähtuvad oma hinnangutes ka mitmed teised rahvusvahelised
organisatsioonid ja investorid.
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm nentis, et Eesti ei toimeta omaette. Üleminekuajad
ongi konarlikud. Appi tulevad nii tugevad institutsioonid kui ka uudsed tehnoloogilised lahendused.
Riskide välistamine pole lahendus – nii kängub oskus riske hallata. Rahapesu vastase võitluse kõrval
on esile kerkimas juba uued arengusuunad, mis nõuavad pankadelt suuremat ühiskondlikku vastutust.
Küsimuste ja vastuste sektsioonis kinnitas rahapesu tõkestamiseks lahendusi välja töötava idufirma
Salv juht Taavi Tamkivi, et meie riigil on perspektiivi aidata leida uusi lahendusi ja neid Eestist välja
müüa. Kitsaskohana tõi ta välja, et samal ajal kui kuritegevus on võrgustunud, pole reguleeritud

pankadevaheline infovahetus. Riikidevaheline infovahetus on seevastu aga tänu ELi regulatsioonidele
paranemas. Samuti on täheldatav, et mitmes teises riigis pole rahapesu nii terava tähelepanu all kui
Eestis.
Arutelust jäi kõlama, et nulltolerants on ambitsioonikas, kuid vähe realistlik eesmärk. Rahapesu
probleem ei kao kuhugi ja ainult muutub ajas, mistõttu peavad sellega sammu pidama ka standardid
ja rahapesu ohjeldamise tööriistad. Vaja on rohkem arvestada tagasisidet ning koolitada eksperte.
Kõlas ka küsimus, kas Eestile ei või tekkida uusi probleeme sellest, et oleme üks väheseid liikmesriike,
mis ei toeta ELis ühise institutsiooni loomist rahapesu vastu võitlemiseks. Veiko Tali sõnul tervitab
Eesti tihedamat infovahetust ELis, kuid keskse organiga on seotud rida küsimärke.
Seminari kokkuvõttes nentis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, et keskkond on muutunud,
tagasiteed ei ole ja meil tuleb kohaneda. See aga eeldab senisest veelgi tihedamat koostööd.

