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Euroopa Keskpank koos riiklike keskpankadega töötas 2020
sügisel välja jaemaksete strateegia, et edendada ohutuid ja
tõhusaid Euroopa jaemakse lahendusi ning vastata kasvavatele
arvelduskeskkonna väljakutsetele.

Peamiste elementidena leiavad käsitlust:

• üle-euroopaline makselahendus müügikohas, mis on hallatud
euroopa tasandil;

• laialdane välkmaksete kasutusele võtmine;

• piiriüleste maksete edendamine väljaspool ELi;

• toetada maksete valdkonna innovatsiooni ja digitaliseerimist.

TAUST
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Uus makselahendus peaks vastama järgnevatele tingimustele:

1. üle-euroopaline haare ja kliendikogemus;

2. mugav ja madal hind;

3. ohutu ja tõhus;

4. Euroopa kaubamärk ja juhtimine;

5. pikas perspektiivis globaalne aktsepteeritavus (visioonina). 

Võimalikest lahendustest on siiani kõige perspektiivsem European

Payments Initiative (EPI).

ÜLE-EUROOPALINE MAKSELAHENDUS MÜÜGIKOHAS
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LAIALDANE VÄLKMAKSETE KASUTUSELE 
VÕTMINE (pakkujate kaetus)

4
Allikas: European Payments Council



Välkmaksete kasutusele võtmise eesmärgid:

• Välkmaksed peavad olema kättesaadavad kõikidele eraisikutele ja

ettevõtetele üle-euroopa;

• Välkmaksed peaksid saama uueks normaalsuseks, mis tähendab, et

välkmaksete tingimused peavad olema lõpptarbijale atraktiivsed;

• Lõpptarbijate lahendused peavad olema laiema funktsionaalsusega

(N. võimaldama maksete küsimist);

• Olemasolevad kasutusele võtmise takistused tuleb ületada

(tagasilükatus maksete suur osakaal, AML/CFT jne).

LAIALDANE VÄLKMAKSETE KASUTUSELE 
VÕTMINE (2)

5



Toetamaks piiriüleseid makseid Euroopa Keskpank:

• Toetab G20 teekaarti täitmist:

o Teekaart töötati välja 2020 sügisel;

o Koosneb 19 erinevast plokist;

o Võimalike lahendustega soovitakse valmis jõuda aastaks 2025.

• Enda operaatori rollis uurib kuidas TIPS (Target Instant Payment

Settlement) saaks piiriülestele maksetele kaasa aidata:

o Koostöö Rootsi keskpangaga – rootsi kroon;

o Valuutaülene lahendus.

PIIRIÜLESTE MAKSETE EDENDAMINE
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Peamiste teemadena on Euroopa Keskpank võtnud enda lauale:

• Info ja koostöö FinTech ettevõtetega;

• Uute tehnoloogiate analüüs;

• Makseasutuste ja e-raha asutuste otsene ligipääs

jaemaksesüsteemidele (arvelduslõplikkuse direktiivi muutmine –

SFD);

• Euroopa ülene e-ID ja eAllkirjade kasutamise ühtlustamine

finantssektoris (eIDAS regulatsioon);

o Biomeetria – turvalised maksed;

o Laialdasem kasutatavus.

INNOVATSIOONI JA DIGITALISEERIMISE TOETAMINE
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Eurosüsteemi jaemaksete strateegia sisaldab täiendavalt tööd
maksetehingute ja infrastruktuuride keskkonnasäästlikkuse nimel ning
selle tagamist, et kõikidel eurooplastel oleks juurdepääs turvalistele,
tõhusatele ja mugavatele maksetele, arvestades kõikehõlmavat
digitaliseerimisprotsessi.

Peamiste teemadena leiab siin käsitlust:

• töötada välja metoodika maksetehingute ja infrastruktuuride
keskkonnasäästlikkuse taseme mõõtmiseks;

• haavatavate isikutele lahenduste pakkumine – pangakontorite ja
sularahaautomaatide jätkuv vähenemine;

• finantsiline kaasatus – esmalt kitsaskohtade kaardistus;

• digitaalse euro analüüs.

TÄIENDAVAD EESMÄRGID
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Aitäh!



LISA: G20 ROADMAP - PIIRIÜLESTE MAKSETE VÄLJAKUTSED
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G20 roadmap on jaotatud neljaks
peamiseks alagrupiks:

1. Avalik ja erasektor kohustuvad
ühiselt edendama piiriülesid
makseid;

2. Koordineerida reguleerimis-,
järelevalve- ja
järelevalveraamistikke;

3. Parandada olemasolevat
maksetaristut ja -korda, et
toetada piiriüleste makseturu
nõudeid;

4. Läbi turupraktikate suurendada
andmete kvaliteeti ja
töötlemist.



A DIGITAL EURO WOULD BE CENTRAL BANK MONEY MADE AVAILABLE IN DIGITAL FORM 

FOR USE IN RETAIL PAYMENTS
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