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Tasustamispoliitika seoses koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiaga  
 

Teade 

EKP pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu enda järelevalve alla kuuluvate finantsasutuste 

tasustamispoliitikale ja eriti mõjule, mida see poliitika võib avaldada tugeva kapitalibaasi säilitamisele. 

Pärast EKP järelevalvenõukogu esimehe kirja avaldamist 28. juulil 20201 on EKP tähelepanelikult jälginud 
järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste otsuseid tasustamise kohta. EKP võtab teadmiseks meetmed, 

mida mitu järelevalve alla kuuluvat üksust on võtnud selleks, et kohandada oma tasustamispoliitikat 

eesmärgiga piirata muutuvtasu mõju enda kapitalibaasile COVID-19 kriisi olukorras.  

Isegi makromajandustingimuste paranedes ja 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 pandeemiast 

tingitud majandusliku ebakindluse vähenedes, püsib määramatuse tase siiski suur ja mõjutab jätkuvalt 

pankade suutlikkust prognoosida oma kapitalivajadusi keskmise aja jooksul. Seega eeldatakse, et 
krediidiasutused keskenduvad ka edaspidi peamiselt piisava kapitalimahu säilitamisele, et katta 

võimalikke kahjusid ja toetada reaalmajandust, andes laene kodumajapidamistele ning väike- ja 

suurettevõtetele.  

Proportsionaalsuse põhimõttest tuleb juhinduda ka allpool esitatud EKP järelevalveootuste rakendamisel, 

kuna krediidiasutuste olukord on väga erinev sõltuvalt sellistest teguritest nagu tasustamistavad, ärimudel 

ja organisatsiooni suurus. 

Neid kaalutlusi arvesse võttes kinnitab EKP oma ootusi, et teie krediidiasutus kohaldab kuni 

30. septembrini 2021 muutuvtasu maksmisel äärmist mõõdukust, eelkõige olulise riski võtjatena 

 
1Kiri tasustamispoliitika kohta seoses koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiaga (SSM-2020-0315) on kättesaadav 
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tuvastatud töötajate puhul, niivõrd kui see võib kahjustada teie asutuse kogukapitali mahtu või kvaliteeti. 

Seejuures peaks teie asutus võtma nõuetekohaselt arvesse vajadust säilitada või taastada kindel 

kapitalibaas, pidades silmas COVID-19 pandeemia võimalikke tagajärgi. Seetõttu eeldame, et teie asutus 

kaalub, mil määral on võimalik muutuvtasu maksmist piirata. 

Kui muutuvtasu maksmist ei ole võimalik piirata, peaks teie asutus igal juhul kaaluma, kas suurema osa 

muutuvtasust saaks pikemaks ajaks edasi lükata ja kas muutuvtasu oleks võimalik maksta 

instrumentides2. 

Eespool nimetatud järelevalveootused ei tohiks põhjustada teie asutusele kohtuvaidluste riski või 

õiguslikku riski. Seetõttu ei tuleks neid ootusi rakendada juhtudel, kui teie asutusel on õiguslik kohustus 

maksta muutuvtasu. 

Üleilmses kriisiolukorras ei tohiks alahinnata muutuvtasu maksmise mõju mainele – eriti suurte summade 

korral – ja seda tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta, pidades ühtlasi meeles finantsasutuste olulist rolli 

kriisiga toimetulekul. 

Teie asutus ei tohiks ka astuda samme muutuvtasu vähendamise või kaotuse hüvitamiseks töötajatele, 

sest see tähendaks asjakohastest regulatiivsetest sätetest ja EKP järelevalveootustest kõrvalehoidmist 

ning kahjustaks eelnimetatud meetmetega taotletavate üldeesmärkide saavutamist. 

Asutuste tasustamispõhimõtete ja -tavade asjakohasust võetakse arvesse 2021. aasta järelevalvealase 

läbivaatamise ja hindamise protsessis.  

EKP jätkab nende järelevalveootuste rakendamise hindamist ka teie asutuse ja asjaomase ühise 

järelevalverühma vahelise pideva dialoogi raames vastavalt eespool täpsustatud tingimustele. Ühist 

järelevalverühma tuleks krediidiasutuse tasustamispoliitikaga seotud otsustest korrapäraselt teavitada. 
Konkreetset krediidiasutust käsitleva analüüsi põhjal võidakse kehtestada rangemad 

järelevalvemeetmed. 

Need järelevalveootused on seotud praeguse erakorralise olukorraga ja kehtivad kuni 2021. aasta 
septembri lõpuni. Kui ei ilmne väga ebasoodsaid suundumusi, kavatseb EKP seejärel naasta tavapärase 

järelevalvetsükli juurde ning hinnata pankade tasustamispõhimõtteid ja -tavasid selle kontekstis. 

 

Lugupidamisega 

[allkiri] 

Andrea Enria 

 

 
2 Nagu on sätestatud kapitalinõuete direktiivi artikli 94 lõike 1 punktis l. 


