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SISSEJUHATUS 
EESTI PANGA 
2020. AASTA 
ARUANDELE
2020. aasta läheb ajalukku kui koroona- 

aasta. Kiiresti pandeemia mõõdud võt-
nud koroonaviiruse levik aasta esimestel 
kuudel sundis kõikjal kehtestama piiran-
guid, mis pärssisid nii tootmist kui ka 
tarbimist, tuues kaasa järsu majandus-
languse kogu maailmas.

Piirangute mõju euroala riikidele ja 
majandussektoritele oli väga erinev. 
Eestis oli majanduslangus üks pehme-
maid, sest viiruse pisut aeglasema leviku 
tõttu ei olnud kitsendused nii karmid. 
Teisalt vähenes tööhõive ulatuslikumalt 
kui enamikus teistes Euroopa riikides.

Paindlik tööturg võimaldas uute olu-
dega siiski hästi kohaneda. Seda kin-
nitab ka asjaolu, et kui töötasuhüvitiste 
maksmine lõpetati, ei järgnenud sellele 
laialdast koondamislainet ja töölt vabas-
tatute arv ei kasvanud ka oktoobris-novembris.

Kevadise haiguspuhangu ja piirangute lõdvendamise järel taastus maa-
ilmamajandus üsna  jõuliselt. Kuid uus, sügisel alguse saanud viiruse-
laine purustas lootused majanduse peatsest pöördumisest endistele 
radadele.

KESKPANKADE EESMÄRK ON 
LEEVENDADA PANDEEMIA 
MÕJU MAJANDUSELE

Keskpankade juhid reageerisid kriisile kiiresti. Euroopa Keskpanga 
nõukogus võtsime 2020. aasta vältel kasutusele erinevaid meetmeid, 
et laenuraha hind püsiks euroalal ettevõtetele, valitsustele ja inimestele 
soodne. Juba märtsi alguses langetas Euroopa Keskpanga nõukogu 
otsuse, et kommertspankadele antakse tavalisest märksa soodsamat 
laenu – tingimusel, et pangad ei tõmba oma laenutegevust koomale.

Kriisi leevendamise seisukohast oli eriti oluline 18.  märtsil toimunud 
Euroopa Keskpanga nõukogu istung, kus kuulutati välja uus, pandee-
mia majandusmõju ohjeldamise erakorraline varaostukava, mille maht 
oli 750 miljardit eurot. Aasta jooksul suurendati selle mahtu 1,85 triljoni 
euroni. Erakorralise varaostukava eesmärk on luua paremad tingimused 
euroala majanduse taastumisele, vähendades laenukulusid ja suuren-
dades laenuandmist euroalal.
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Lisaks võlakirjade kokkuostmisele astusime teisigi samme, et erineva-
tes majandussektorites oleks piisav ligipääs soodsale laenurahale ja et 
pankadel oleks võimekus seda laenuraha pakkuda. Euroala keskpan-
kade huvides on teha kõik mis võimalik, et pangad jätkaksid ettevõtete 
rahastamist ega tõmbaks kaotuste hirmus oma laenutegevust koomale. 
Just seetõttu pakub ka Eesti Pank kommertspankadele laenu intressi-
määraga, mis on veel madalam kui intressimäär, millega me pankade 
hoiuseid keskpanka võtame. Seda siiski tingimusel, et pank jätkab vähe-
malt endises mahus laenupakkumist ettevõtetele ja majapidamistele.

Kohe, kui pandeemia puhkes, asus Eesti Pank hindama selle mõju 
majandusele. 2020. aasta esimeses kvartalis koostasime ja avaldasime 
tugeva ajasurve all Eesti majanduse võimalikke arengustsenaariume, 
teises kvartalis panime kiiresti muutuvates oludes kokku plaanikohase 
majandusprognoosi. 

Põhjalikud majandusanalüüsid aitavad täita üht meie põhiülesannet – 
anda nõu valitsusele majanduspoliitiliste valikute tegemisel. Kriisimeet-
mete kujundamisega seoses oleme olnud dialoogis valitsuse liikmete 
ning erinevate ametkondadega. Muu hulgas osales Eesti Pank majan-
dus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kokku kutsutud kriisimeetmete 
töörühmas, mille eesmärk oli hinnata juba varem rakendatud abinõusid 
ja teha soovitusi, mida võtta ette süveneva majanduslanguse korral.

Eesti Pank on olnud seisukohal, et toetusmeetmed peavad olema sihi-
pärased, kiirelt rakendatavad ja ajutised. Oleme rõhutanud, et kuna 
tegevusalati on viiruse majanduslik mõju erinev, peaksid meetmed 
olema suunatud kõige suuremates raskustes olevate ettevõtete ja ela-
nikerühmade abistamiseks. Pikemaajalised tugimeetmed ettevõtlusele 
peaksid aga eelkõige toetama valdkondi, millel on tulevikus kõige tuge-
vam potentsiaal ja mis suurendavad Eesti pikaajalist konkurentsivõimet. 
Samuti on äärmiselt oluline toetada inimeste ümberõpet, et nende osku-
sed vastaksid tööturu nõudmistele.

KRIIS SUNDIS KOHANDAMA 
TÖÖPLAANE

Rahapoliitiliste lisameetmete väljatöötamine ja elluviimine oli Eesti 
Panga ökonomistide üks olulisemaid tegevussuundi Euroopa Kesk-
panga nõukogus ja komiteedes. Mahult ja ulatuselt suurenenud ostu-
programmide rakendamine Eestis suurendas meie finantsturgude 
osakonna töökoormust. 

Teisel poolaastal sai hoo sisse kevadise viiruselaine tõttu edasi lükatud 
Euroopa Keskpanga rahapoliitika strateegia ülevaatus, mille eesmärk 
on tagada, et rahapoliitika on eesmärgikohane nii praegu kui ka tulevi-
kus. Läbi vaadatakse kõik rahapoliitika aspektid, juhindudes eesmärgist 
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hoida euroalal hinnastabiilsust. Strateegia läbivaatuse käigus konsultee-
riti erinevate osapooltega kõikjal Euroopas. Et kaasata Eesti avalikkust 
rahapoliitilistesse aruteludesse, korraldas Eesti Pank sügisel mittetulun-
dusühingute ümarlaua ja internetiküsitluse.

Koroonakriisist põhjustatud järsk majanduslangus tõi suurema tähele-
panu alla Eesti finantssektori toimimise ja seda ohustavad riskid. Eesti 
Panga kevadel ja sügisel tehtud hinnangu põhjal olid finantsstabiilsuse 
riskid Eestis suured. Et saada paremat ülevaadet kriisi mõjust, kohtu-
sime tavapärasest tihedamini suuremate kommertspankade juhtidega. 
Ühtlasi täiendasime seireks vajalikku pankade aruandlust. Vaatasime 
üle ka süsteemse riski puhvri nõude ja otsustasime seda langetada, et 
luua soodsamad tingimused võimalike laenukahjumite katmiseks ja uute 
laenude väljastamiseks.

Kutsusime kokku finantsinnovatsiooni ümarlaua, et pidada regulaar-
selt arutelusid riigiasutuste ja erasektori vahel, toetamaks finants- 
innovatsiooni arengut. Ümarlaua teemadeks on olnud keskpanga 
digiraha, piiriülesed maksed ja maksesüsteemid, küberturvalisus,  
krüptovarad jms.

Sularaharinglusele ei avaldanud pandeemia õnneks tuntavat mõju, kuid 
töökorralduses on olnud vajalik teha muudatusi, välistamaks riske sula-
raharinglusele võtmeisikute haigestumisel. Juunis viis keskpank koos 
SEB ja Swedbankiga läbi õppuse „Sula kevad 2020“ eesmärgiga kont-
rollida sularaharingluse hädaolukorra lahendamise plaanis kirjeldatud 
ülesannete ja tegevuste asjakohasust.

Me ei jätnud unarusse ka teemat, mille tähtsust koroonakriisis on ehk 
raske aduda, kuid millega tuleb tegeleda viirusest olenemata – see on 
kliimaneutraalsus. 2020. aastal oli Eesti Panga fookus kahel roheteemal: 
nn rohelisel investeerimisel ja kliimamuutuste mõjul finantsstabiilsusele. 
Eesti Pank ühines keskpankade rohevõrgustikuga, et otsida üheskoos 
võimalusi, kuidas võtta keskpanga tegevuses arvesse kliimamuutuste 
riske ja aidata kaasa majanduse muutumisele jätkusuutlikumaks.

Väärib ka märkimist, et sügisel sõlmis Eesti Pank koostöölepingu Tal-
linna tehnikaülikooliga. Koostöö eesmärk on otsida võimalusi ajaloolise 
pangakvartali süsinikujalajälje vähendamiseks ja nutika ehk targa maja 
põhimõtete kasutamiseks. 

Kokkuvõttes võib öelda, et vaatamata keerulisele aastale tuli keskpank 
organisatsioonina oma ülesannetega hästi toime. Sarnaselt paljude 
teiste asutustega kujunes 2020. aasta kõikidele keskpanga töötajatele 
eriliseks juba seetõttu, et tulenevalt kevadel kehtestatud eriolukorrast ja 
sügisel taas karmistatud piirangutest töötati suuremal või vähemal mää-
ral osalisel kaugtöörežiimil. Elutähtsat teenust pakkuvates osakondades 
rakendati ka meeskondade eraldatuse põhimõtet.
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EESTI PANK TOETAS RIIGI 
FINANTSSEISU ERAKORRALISELT 
SUURE OSAGA KASUMIST

Vaatamata tervishoiutöötajate, valitsuste ja keskpankade jõupingutus-
tele on tõenäoline, et viiruskriis avaldab majandusele veel pikka aega 
negatiivset mõju. Euroala tasemel jätkub lähiaastatel majanduskasvu 
taaskäivitumist toetav rahapoliitika, mille kujundamisel on Eesti Pangal 
teiste keskpankadega võrdselt kaalukas roll.  Eestis on valitsuse ja ava-
likkuse nõustamisel, samuti makrofinantsjärelevalve teostamisel meie 
kohus keskenduda eeskätt majanduse kriisist taastumise ja finantssek-
tori jätkusuutliku arengu toetamisele.

Koroonakriisi mõju nii riigile kui ka üksikisikutele on tõepoolest erakord-
selt suur. See on kaasa toonud täiendavaid finantsriske keskpangale, 
kuid palju vahetum on kriisi mõju olnud siiski riigieelarvele. Seetõttu pida-
sime õigeks anda oma otsene panus riigi rahalise seisu tugevdamiseks ja 
jagada riigiga oma kasumist maksimum, mida Eesti Pank saab seaduse 
järgi riigile eraldada. Kui tavaliselt eraldab keskpank eelmise aasta kasu-
mist riigieelarvesse veerandi, siis 2020. aastal kandis Eesti Pank oma  
2019. aasta jaotamata kasumist riigile üle kolmveerandi ehk ligi 19 mil-
jonit eurot. Viimati eraldas keskpank riigieelarvesse rohkem kui veerandi 
kasumist 2009. aastal. 
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EESTI PANGA PEAMISED 
ÜLESANDED

MISSIOON
Eesti Vabariigi keskpangana ja eurosüsteemi liikmena anname 
oma panuse Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse 
kasvu. Hoiame hinnakasvu mõõdukana, kujundades koos teiste 
euroala keskpankadega ühist rahapoliitikat ja viies seda Eestis 
ellu. Hoiame Eesti finantssüsteemi stabiilsena, aidates kujun-
dada finantssektori poliitikat. Tagame kvaliteetse sularaha ning 
edendame turvalist ja hästi toimivat maksekeskkonda. Anname 
sõltumatu hinnangu majanduse olukorrale ja väljavaatele, 
nõustame valitsust olulistes majanduspoliitilistes küsimustes 
ja teeme kvaliteetset statistikat.

VISIOON
Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui 
ka rahvusvaheliselt. Eesti Pank on tõhus ja uuendusmeelne 
organisatsioon ning Eesti tugevaim kompetentsikeskus makro-
tasandi majandus- ja finantsküsimustes.

EUROALA ÜHTNE RAHAPOLIITIKA

Eurosüsteemi keskpangana osaleb Eesti Pank euroala ühtse rahapo-
liitika kujundamises. Ühtse rahapoliitika elluviimiseks vajalikud otsused 
valmistatakse ette kõigi eurosüsteemi keskpankade koostöös. Päde-
vate otsuste langetamiseks analüüsib Eesti Pank nii kogu eurosüsteemi 
mõjutavaid protsesse kui ka arengusuundi Eesti majanduses. Eurosüs-
teemi kuuluvad keskpangad viivad need otsused ellu.

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Eesti Panga ülesanne on tagada finantssüsteemi kui terviku toimimine. 
Selleks analüüsib ja hindab keskpank finantssektorit ja seda ohustavaid 
riske ning astub vajadusel samme riskide vähendamiseks.  Eesti Panga 
ülesanne on jälgida, et panganduse olukord tervikuna oleks stabiilne ja 
tugev. Eesti Pank kujundab finantssektori poliitikat, osaledes õigusak-
tide väljatöötamises ja arendades kriisihaldusraamistikku.

FINANTSVARA INVESTEERIMINE

Eesti Pank hoiab oma reservidega raha väärtust ja selle pealt teenitud 
tuluga rahastab oma tegevust. Eesti Pank investeerib ja haldab oma 
ning Euroopa Keskpanga varasid. Keskpanga varade säilimine ja inves-
teerimine on keskpanga finantsilise sõltumatuse eeldus. Lisaks haldab 
Eesti Pank koostööleppe alusel tagatisfondi investeerimisportfelli ja on 
valmis investeerima muidki avaliku sektori pikaajalisi reserve.

RAHARINGLUS

Eesti Panga ülesanne on tagada nõudlusele vastav kogus kvaliteet-
set sularaha. Eesti Pank emiteerib koostöös euroala keskpankade ja 
Euroopa Keskpangaga euroalal seadusliku maksevahendina kehtivaid 
pangatähti ja münte. Eesti Pank hoolitseb selle eest, et europangatäh-
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tede ja -müntide nõudlus oleks rahuldatud ja säiliks ringluseks vajalik 
käibevaru, tagab sularaha kvaliteedi ja osaleb pangatähtede võltsimise 
vastases tegevuses. Eesti Pank täidab oma kohustust tagada sularaha-
ringluse toimimine hädaolukordades. 

 ARVELDUSED

Keskpank hoolitseb selle eest, et maksed ja arveldused toimuksid tõr-
geteta. Eesti Pangal on õigus asutada ja hallata maksesüsteeme. Eesti 
Pank tegutseb oluliste makse- ja arveldussüsteemide järelevaatajana – 
hindab nende riske ja teeb soovitusi süsteemide tõhusamaks muutmi-
seks. Eesti Pank osaleb maksekeskkonna arendamisel ning selle polii-
tika ja õigusraamistiku kujundamisel.

STATISTIKA

Eesti Pank on statistikaameti kõrval teine riikliku statistika tegija Eestis. 
Statistikat kasutab keskpank finantsstabiilsuse tagamisel ja majandus-
prognooside ja -analüüside koostamisel, samuti abistab see ettevõtjaid 
investeerimisotsuste tegemisel. Eesti Pank vastutab Eesti finants- ja 
välissektori ning finantskontode statistika tegemise eest. Samuti osaleb 
Eesti Pank Euroopa majandus- ja rahaliidu statistika tegemises ja statis-
tikametoodikate arendamises.

ANALÜÜS JA NÕUSTAMINE

Eesti Pank nõustab valitsust majanduspoliitilistes küsimustes ja teeb 
koostööd teadusasutuste, teiste keskpankade ning rahvusvaheliste ins-
titutsioonidega. Keskpanga analüüse ja uuringuid saab valitsus kasu-
tada majanduspoliitika kujundamisel, ettevõtjad ja eraisikud aga oma 
rahaliste otsuste tegemisel. Nõustamise ja koostööga seotud ülesan-
nete edukas täitmine eeldab aktiivset suhtlust eurosüsteemis, samuti 
rahvusvahelistes organisatsioonides ja meedias. 
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EESTI PANGA NÕUKOGU 
TEGEVUS 2020. AASTAL
Aasta 2020 oli nii maailma, Eesti kui ka Eesti Panga jaoks täis tõsiseid väl-

jakutseid. Üleilmne koroonapandeemia tõi kaasa suure määramatuse, millest 
pole tänaseni üle saadud. Tekkinud olukord nõudis operatiivset tegutsemist, et 
riiki toimimas hoida. Eesti Panga nõukogu täitis oma ülesandeid tõrgeteta ning 
panustas tervise- ja majanduskriisiga toimetulekusse ja sellest ülesaamisesse. 

2020. aastal jõustus Eesti Panga seaduse muudatus, millega suurenes nõu-
kogu koosseis. Seaduse järgi koosneb Eesti Panga nõukogu riigikogu iga 
fraktsiooni liikmest ja neljast valdkonna asjatundjast. Eesti Panga nõukogu 
liikmed nimetas riigikogu ametisse 15.06.2020 ja need on riigikogu liikmed 
Jaanus Karilaid, Ivari Padar, Sven Sester, Andres Sutt ja Jaak Valge ning vald-
konna asjatundjad Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblane. 
Nõukogu eelmisesse koosseisu kuulusid Kalev Kallo, Kaie Kerem, Enn Listra, 
Rein Minka, Jaanus Tamkivi, Liina Tõnisson ja Urmas Varblane. Nõukogu esi-
mees on Mart Laar.

Eesti Panga nõukogu pidas 2020. aastal kokku üheksa korralist istungit, mil-
lest kuus toimusid elektroonselt. Üks istung jäi seoses nõukogu koosseisu 
vahetumisega korralise istungi toimumise päeval ära. Lisaks istungitele jätkas 
nõukogu täiendava töövormina seminaridega; kokku korraldati kolm seminari. 

Varemgi teravalt päevakorras olnud teemana andis panga president aasta 
alguses nõukogule ülevaate rahapesu tõkestavate meetmete rakendamisest. 
Nõukogu jätkas sama teema käsitlemist traditsioonilisel koostööseminaril 
finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatusega. Seminaril kuulati järgmisi ette-
kandeid:
• Mis toimub Eesti krüptomaailmas? Kas ja kes peaks selle järele valvama? 
• Pangakontode sulgemisest emotsioonideta
• Haldustrahvid kui puuduv tööriist finantsinspektsiooni instrumentaariumis. 

Ühtlasi peeti vajalikuks ühisseminaride traditsiooni jätkata. 

Eelarve tasakaalu eest seismine on aidanud hoida Eesti laenukoormust väga 
väiksena. See võimaldas koroonakriisi ajal valitsusel laenu abil väga kiiresti 
rahastada majanduse elavdamise pakette ja leevendada majanduslangust. 
Kuid järgmiste aastate jooksul on vaja hästi läbi mõelda, kuidas vältida laena-
mise lõksu langemist ja jooksvate kulude katmist laenurahaga. 

JÄRELEVALVE EESTI PANGA 
JUHATUSE TEGEVUSE ÜLE

Nõukogu kuulas ära ülevaate Eesti Panga 2019. aasta finantstulemustest ja 
kinnitas Eesti Panga presidendi ettepanekul panga 2019. aasta aruande. Kin-
nitatud aruande esitas nõukogu esimees riigikogule. 

Vaadanud üle Eesti Panga kasumijaotuse strateegia, otsustas nõukogu jät-
kata senise strateegiaga kanda riigieelarvesse igal aastal kuni 25% panga 
kasumist. Kuid tervise- ja majanduskriisi tõttu otsustas nõukogu juhatuse 
ettepanekul Eesti Panga 2019. aasta kasumi jaotamisel mitte juhinduda oma 
eelnevast otsusest, vaid eraldada kriisist kiiremini üle saamiseks riigieelar-
vesse 75% Eesti Panga kasumist. Nõukogu liikmed rõhutasid, et tegu on era-
korralise otsusega.
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Nõukogu otsustas muuta juhatuse tasustamise aluseid. Nimelt lisati võima-
lus, et Eesti Panga president võib, arvestades asepresidendi tagasikutsumise 
või tagasiastumise asjaolude ja edaspidi vajalike toimingupiirangute ulatu-
sega, ühepoolselt vähendada hüvitise suurust või loobuda hüvitise maksmi-
sest, mida asepresidendil on õigus saada talle kehtestatud piirangute eest 
huvide konflikti vältimiseks.

Nõukogu kuulas ära juhatuse liikmete aruanded 2019. aasta ja 2020. aasta 
esimese poole kohta ning jäi tehtud tööga rahule. Alanud kriisi arvestades 
otsustati juhatuse tasustamise muutmist mitte arutada.

Nõukogu käsitles Eesti Panga uuendatud strateegiat ja võttis strateegia muu-
datused teadmiseks. 

Samuti kuulas nõukogu ära riskijuhtimise aruande, käsitles riskijuhtimisega 
seotud probleeme ning sai vastused aruandest tõusetunud küsimustele. 
Heast juhtimistavast lähtuvalt kohtus nõukogu Eesti Panga presidendi ja sise-
auditi osakonna juhatajaga ka mitteformaalselt.

Aasta viimasel istungil tutvustas Eesti Panga president nõukogule panga 
2021. aasta eelarve kavandit. Nõukogu võttis kavandatava eelarve teadmi-
seks. 

SISEAUDIT 
Nõukogu peab siseauditi tõhusust Eesti Panga edukaks toimimiseks väga 

oluliseks ja pöörab sellele pidevat tähelepanu. Nõukogu tõdes 2020. aastal, et 
juhatuse ja siseauditi tõhusa ühistegevuse tulemusel on siseauditi soovituste 
hulk vähenenud ja neid menetletakse kiiremini. Ühtlasi toetab nõukogu sise-
auditi praktikat viia läbi talituspidevusteste tundlikel aladel, nagu küberturvali-
sus. Nõukogu kuulas ära ka siseauditi osakonna aruanded tööplaani täitmise 
kohta ja esitas oma ettepanekud.

PANGA OSALEMINE EUROSÜSTEEMI 
OTSUSTE TEGEMISEL JA NENDE 
OTSUSTE ELLUVIIMISEL

Nõukogu sai istungitel korrapäraselt ex post ülevaateid Euroopa Keskpankade 
Süsteemi tööst, sealhulgas ühtse rahapoliitika kujundamisest, ühtse pangan-
dusjärelevalve tegevusest ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegemis-
test. Juhatus esitles nõukogule Eesti Panga majandusprognoose, mis valmisid 
koostöös Euroopa Keskpanga ja teiste eurosüsteemi riikide keskpankadega 
ühise prognoosiprotsessi käigus.

FINANTSSTABIILSUS
Tavapärased ülevaated majandusarengust, finantsstabiilsusest, majanduse 

rahastamisest ja tööturust olid sel korral integreeritud teistesse ülevaade-
tesse, mida nõukogule esitleti.

Lisaks teavitati nõukogu Eesti Panga finantsvarade investeerimisest.

NÕUSTAMINE JA KOOSTÖÖ 
MAJANDUSPOLIITILISTES KÜSIMUSTES 

2020. aasta väljakutsed andsid uue tähenduse Eesti Panga rollile valitsuse 
nõustamisel majanduspoliitika, eriti eelarvepoliitika vallas. Ühtlasi sai nõukogu 
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ülevaate rahandusministrilt ja väljendas toetust võimalikult kiirele naas-
misele tasakaalustatud eelarvepoliitika juurde.

2020. aastal tutvustati nõukogule kahel korral eelarvenõukogu tege-
vust, sealhulgas aastaaruannet ja hinnanguid koostatavale kriisiolukorra 
riigieelarvele. Eesti Panga nõukogu avaldas eelarvenõukogu tegevusele 
nii toetust kui ka tunnustust. Lisaks väljendas nõukogu lootust, et kon- 
struktiivne koostöö valitsusega eelarvetasakaalu teemadel jätkub.

Juhatus tutvustas nõukogule ka oma tegevust Rahvusvahelises Valuu-
tafondis ja Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas.

ORGANISATSIOON
Nõukogu hoidis end kursis Eesti Panga osakondade tegevusega, seal-

hulgas statistikaosakonna tööga, makse- ja arveldussüsteemide osa-
konna ülevaatega arveldustest ja uuematest suundumustest finantsteh-
noloogias, personalitööga ja töötajate rahulolu uuringu tulemustega.

Nõukogu vaatas üle oma töökorra ja ajakohastas seda. Uus nõukogu 
koosseis sai põhjaliku ettekande Eesti Panga ja Eesti Panga nõukogu 
tegevuse õiguslikest alustest.

Nõukogu tunnistas kehtetuks Eesti Panga osaluspensioni põhitingi- 
mused.

AMETISSE NIMETAMISED
Nõukogu vabastas ametist asepresident Maive Rute tema enda alga-

tusel, samuti kutsus nõukogu Maive Rute tema enda algatusel tagasi 
finantsinspektsiooni nõukogu liikme ametikohalt.

Nõukogu nimetas Veiko Tali Eesti Panga asepresidendiks ja finants- 
inspektsiooni nõukogu liikmeteks.

MEENEMÜNDID JA 
AJALOOLINE PÄRAND

2020. aastal kinnitas nõukogu kahe 2eurose pühendusmündi rahvus-
liku külje ja kahe hõbedase meenemündi kujundused. Samuti esitleti 
nõukogule Eesti majanduse ja majandusteaduse ajaloo tutvustamise 
projektide seisu (sh raamat Rudolf Jalakasest).

HINNANGUD EESTI PANGA 
JUHTIMISTEGEVUSELE AASTAL 2020

Eesti Pank suutis 2020. aastal ülemaailmse koroonapandeemia tingi-
mustes, mis on panga tegevust tugevasti mõjutanud, jätkata oma stra-
teegiliste ülesannete täitmist ja saavutada eeldatud tulemusi. Nõukogu 
toetab Eesti Panga tugevat rolli valitsuse nõustamisel majanduspoliiti-
listes küsimustes. Nõukogu peab ka jätkuvalt tähtsaks juhatuse tege-
vust panga küberturvalisuse taseme tõstmisel ning sel alal järelkontrolli  
jätkamist.

Eesti Panga juhatus on tulnud panga töö ümberkorraldamisega koroo-
napiirangute tingimustes hästi toime.
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EESTI PANGA NÕUKOGU PÄDEVUS
Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan. Nõukogu päde-

vusse kuulub järelevalve Eesti Panga kogu tegevuse üle.

Nõukogu pädevusse kuulub:
• Eesti Panga põhikirja kinnitamine;
• Eesti Panga eelarve täitmise järelevalve;
• Eesti Panga aastaaruande kinnitamine; aastaaruande 

esitamine riigikogule;
• ettepaneku tegemine Vabariigi Presidendile Eesti Panga 

presidendi ametissenimetamiseks;
• Eesti Panga asepresidentide ning siseauditi osakonna 

juhataja ametissenimetamine ja vabastamine;
• finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamine ja 

tagasikutsumine Eesti Panga presidendi ettepanekul;
• Eesti Panga juhatuse tasustamise aluste kinnitamine;
• siseauditi osakonna põhimääruse kinnitamine
• Eesti Panga siseaudiitorite nimetamine ja siseauditi töö-

plaani kinnitamine;
• Eesti Panga siseauditi osakonna juhataja palga määra-

mine;
• Eesti Panga sõltumatute audiitorite nimetamine Eesti 

Panga seaduses sätestatud korras;
• Eesti Panga kasumi jaotamine seaduse ja nõukogu kinni-

tatud kasumijaotuse strateegia järgi;
• Eesti Panga nimel riigikogule esitatavate kirjalike ettepa-

nekute ja muude dokumentide läbivaatamine ja heaks-
kiitmine;

• otsuste tegemine mälestusmüntide rahvusliku külje 
kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse 
kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras;

• Eesti Panga sümboolika kujunduse kinnitamine;
• Eesti Panga iseseisvate allasutuste asutamise, reorgani-

seerimise ja likvideerimise otsustamine presidendi ette-
panekul;

• Eesti Panga iseseisvate allasutuste ja esinduste põhikir-
jade kinnitamine;

• eelarvenõukogu põhikirja kinnitamine ja nõukogu liikmete 
nimetamine ning tagasikutsumine.1 

1  Vt Eesti Panga seaduse § 4² 2014. aastal lisandunud kohustus: Euroopa Liidu riikide 
vaheliste kokkulepete järgi on stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate eelarvetasakaalu 
nõuete järgimise üle alustatud põhjalikumat järelevalvet. Eestis valvab eelarvetasakaalu 
järele eelarvenõukogu.
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ÜLEVAADE EUROALA 
JA EESTI MAJANDUSE 
OLUKORRAST
Koroonaviiruse levik avaldas möödunud aastal majandustegevusele väga ulatus-

likku mõju: rahvusvaheline kaubavahetus vähenes järsult, globaalsete väärtusahe-
late toimimine oli tugevalt häiritud ja ebakindlus finantsturgudel kasvas. Varasemate 
kriisidega võrreldes erineb eelmisel aastal puhkenud koroonakriis selle poolest, et 
selle juured on väljaspool majandust. 

EUROALA
Nii nagu ülejäänud maailma, mõjutas ka euroala majandust 2020. aastal üleilmne 

viiruskriis. Koroonapandeemia esimene laine jõudis enamikku euroala riikidesse 
märtsis ja aprillis, tuues kaasa ranged piirangud. Aasta esimeses pooles olid häi-
ritud nii tarbimine kui ka tootmine ja muu äritegevus, eriti piirangutega valusamini 
pihta saanud teenustesektoris. Kasumite vähenedes lükkasid ettevõtted edasi 
investeerimisotsuseid. Kõige selle tagajärjel oli majanduslangus teises kvartalis 
mitmel pool erakordselt sügav: tervikuna kahanes euroala majandus ühe kvartaliga 
11,7%, aasta esimeses pooles ühtekokku 15,4%. 

Mais-juunis võimaldas toimetulek viiruse esimese lainega pea kõikjal piiranguid 
lõdvendada ja suur osa ettevõtteid sai jätkata oma tavapärast tegevust. Kolman-
das kvartalis toimus majanduses tugev tagasipõrge. Taastumine oli laiapõhjaline nii 
sektoriti kui ka riigiti, olles üldjuhul jõulisem just neis maades, kus majanduslangus 
oli olnud suurem. Suve lõpus hakkas aga kasvuhoog raugema ja uute viirusjuh-
tumite kasv sundis neljandas kvartalis taas piiranguid karmistama. Kokkuvõttes 
kahanes euroala majandus 2020. aastal 6,8%.

Alates kevadest kiirenes valitseva ebakindluse tõttu reaalsektori ettevõtete lae-
numahu kasv, jäädes aasta keskmisena 6,3% tasemele. Eelkõige kasutati laene 
ennetavate likviidsuspuhvrite loomiseks, millele viitab ka hoiusemahu hüppeline 
kasv, ulatudes detsembris 20,7%le aasta varasemaga võrreldes. Samal ajal pak-
kusid ettevõtetele tuge nii raha- kui ka eelarvepoliitika, mis tagasid soodsad ja 
stabiilsed rahastamistingimused ning piisava likviidsuse. 

Pandeemia majanduslik mõju oli euroala riikidele ja majandussektoritele väga eri-
nev. Ennekõike sõltus see piirangute rangusest, kuid ka poliitikameetmete ulatu-
sest ja olemusest. Peamiselt on olnud häiritud teenustesektori tegevus, kus piiran-
gute mõju oli suurem. Tööstussektori tegevus kannatas vähem ja tööstustoodangu 
maht ka taastus kiiremini, muu hulgas tänu suurenenud nõudlusele elektroonika, 
arvutite ja meditsiinitoodete järele ning kiiremale piirangute kaotamisele. 

Euroala väliskaubanduse ülejääk suurenes 2020. aastal. Hiinas rakendatud meet-
med viiruse leviku tõkestamiseks kahjustasid aasta alguses kaubavahetust euroalaga 
ja Euroopas kehtestatud piirangud vähendasid teises kvartalis järsult nii ekspordi- kui 
ka impordimahtu. Suvekuudel, piirangute lõdvenedes, hakkas kaubavahetus taas-
tuma, ent pandeemia teine laine ei lasknud sel kaua kesta. Euroala eksport vähenes 
aasta kokkuvõttes 9,2% ja import sellest veelgi ulatuslikumalt, 10,8%, mille tagajärjel 
suurenes varasem väliskaubanduse ülejääk veelgi. Samas pidurdas ülejäägi kasvu 
euro vahetuskursi tugevnemine. Euro nominaalne efektiivne vahetuskurss (NEER) 
kallines möödunud aastal peaaegu 6%, tugevnedes valdavalt USA dollari suhtes. 
Teisalt hoidis euro kallinemine tagasi hinnakasvu euroalal.
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Pandeemia mõju inflatsioonile varjutas suur ebaselgus. Ühest küljest võis eel-
dada, et vähenenud nõudlus summutab inflatsiooni; teisalt suurendasid globaal-
sete tarneahelate häired ohtu hindade järsuks tõusuks. Määravaks sai kahanenud 
majandusaktiivsusest tulenev hinnakasvu aeglustav mõju. Energia märkimisväärne 
odavnemine viis tarbijahinnad alates augustist langusesse. 2020.  aasta keskmi-
sena aeglustus inflatsioon 0,2%le, alusinflatsioon ehk hinnakasv energiat ja toitu 
arvesse võtmata oli 0,7%. 

Kuigi valitsuste toetusmeetmed aitasid pandeemia mõju tööturule leevendada, 
langes tööjõus osalemise määr märgatavalt ja 2020. aasta esimeses pooles kao-
tas euroala riikides töö umbes 5 miljonit inimest. Kokkuvõttes vähenes tööhõive  
2020. aastal 1,9% ja töötuse määr tõusis aasta teises pooles 8,5%ni. Töötuse kasv 
oli siiski aeglasem kui eelmiste kriiside ajal ja seda suuresti tänu valitsuste õigeaeg-
sele tegevusele. 

EESTI
Nii nagu ülejäänud maailma, kujundas ka Eesti käekäiku 2020. aastal võitlus 

koroonaviirusega. Viiruse esimese laine hakul levinud pessimism väljendus kõne-
kalt prognoosides, mille kohaselt võis majanduslangus küündida 10%ni. Tagant- 
järele vaadates osutusid kevadised prognoosid ja ettevõtete küsitlustulemused liiga 
süngeteks. Ühest küljest on see selgitatav suure ebakindlusega, mille põhjustas 
kriisi majandusväline allikas. Teisalt kujunes viroloogiline olukord esimeses laines 
kergemaks kui enamikus teistes Euroopa riikides. Nakkuse levik saadi kiiresti kont-
rolli alla, mis võimaldas majandustegevust takistavad piirangud tühistada ja majan-
dusel kiiresti taastuda. Eestil kui väga avatud majandusel läks kardetust tunduvalt 
paremini ka seetõttu, et meie peamised eksporditurud taastusid märksa kiiremini, 
kui esialgu ennustati. 

Aasta kokkuvõttes kahanes Eesti majandus mullu 2,9%. Eesti majanduslangus oli 
Euroopa riikide väiksemaid, mis on tubli saavutus, arvestades, et Eestil on väga 
väike ja teistest riikidest tugevasti sõltuv majandus. Varasem kogemus on näida-
nud, et turbulentsed ajad on toonud kaasa suurema heitlikkuse kui ümberkaud-
setes riikides. Praeguses kriisis on kasuks tulnud Eesti ettevõtete paindlikkus ras-
kete tingimustega kohanemisel. Kui aasta lõpus rullus üle riigi viiruse teine ja veelgi 
võimsam laine, ei mõjunud see majandusele enam sedavõrd halvavalt kui kevadel.

Samas pani kriis eri tegevusalade ettevõtted väga erinevasse olukorda: oli vald-
kondi, kus ettevõtete keskmine käive ületas aasta lõpuks kriisieelset taset (info ja 
side, ehitus, töötlev tööstus), ning neid, kus see jäi märkimisväärselt väiksemaks ja 
võimalused madalseisust taastuda olid kesised (majutus ja toitlustus, turismiteenu-
sed ja reisijatevedu, meelelahutus ja vaba aeg).

Eesti paistis eelmisel aastal teiste riikide hulgas välja väga paindliku tööturuga. 
Kohanemine toimus peamiselt hõives, mis kahanes teises kvartalis aastatagusega 
võrreldes 3,6%. Palgakasv samal ajal küll aeglustus, ent 2020. aasta teises pooles 
püsis keskmine palgaväljamaksete aastane muutus 5% juures; seejuures jätka-
sid palgad kasvamist ka enamikul neil tegevusaladel, kus hõive vähenes. Endiselt 
küllaltki kiire tööjõukulude kasv ei välistanud siiski tarbijahindade langust – üldine 
hinnatase alanes aastaga 0,4%. Paljuski tulenes see energia odavnemisest, kuid 
Eesti paistis silma ka suurema rendi- ja majutushindade langusega. 
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Eesti Pank on aastate 
jooksul soetanud 
kunstikogu, kus on 
esindatud erinevad 
kunstižanrid skulptuurist 
maalikunstini. Kunstikogu 
koosneb valdavalt eesti 
kunstnike loomingust. 
Vanim teos kogus on 
valminud 19. sajandi 
keskel.
  
Eesti Panga 2020. aasta 
aruannet illustreerib valik 
panga kunstikogusse 
kuuluvatest teostest.



EESTI PANGA 2020. AASTA ARUANNE

18

EESTI PANGA TEGEVUS 
2020. AASTAL

OSALEMINE EUROSÜSTEEMI 
RAHAPOLIITIKA KUJUNDAMISEL 
JA ELLUVIIMISEL
RAHAPOLIITILISED OTSUSED 

Eesti Pank osaleb euroala ühtse rahapoliitika kujundamisel ning 
rahapoliitika elluviimiseks vajalikud otsused valmistatakse ette kõigi 
eurosüsteemi keskpankade koostöös. Need otsused viivad oma riikides 
ellu keskpangad. 

Sarnaselt ülejäänud maailmaga mõjutas ka Euroopa Keskpanga (EKP) 
rahapoliitilist tegevust 2020. aastal üleilmne viiruskriis, mille majandus-
mõjudega võitlemiseks kasutati euroalal mitmekesist meetmete paketti. 
Keskpanga meetmed olid mõeldud nii finantsturgude rahustamiseks kui 
ka soodsate rahastamistingimuste tagamiseks, et aidata finantssektoril, 
ettevõtetel ja majapidamistel kriisis paremini toime tulla. 

Euroopa Keskpangast ja euroala 19 liikmesriigi keskpangast koosneva 
eurosüsteemi rahapoliitika kõige olulisem ülesanne on hoida euroalal 
hinnad stabiilsena. Hinnastabiilsus tähendab seda, et inflatsioon püsib 
keskmise aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. 

Pandeemia mõju inflatsiooni väljavaa-
tele ümbritses esialgu suur ebakindlus, 
kuna oodati, et samal ajal kui väiksem 
nõudlus hakkab inflatsiooni summu-
tama, võivad häired globaalsetes tar-
neahelates  panna hinnad tõusma. 
Kokkuvõttes viis majandusaktiivsuse 
vähenemine koos energiahindade mär-
kimisväärse odavnemisega 2020. aas- 
tal euroala inflatsiooni alanemiseni 
ning alates augustist olid tarbijahinnad 
aastavõrdluses languses (vt joonis 1). 
Eurosüsteemi ekspertide 2020. aasta 
detsembris avaldatud prognoosi koha-
selt kerkib inflatsioon 2021. aastal 1%le 
ning tõuseb siis 2022. ja 2023. aas-
tal vastavalt 1,1 ja 1,4%ni. Selleks, et 
tagada hinnakasvu lähenemine seatud 
eesmärgile  ja majapidamisi ning ette-
võtteid viiruskriisi tõttu suurenenud eba-
kindluse tingimustes toetada, lõdvendas 
EKP nõukogu 2020. aastal rahapoliitikat ulatuslikult, seda just mitte- 
standardseid meetmeid kasutades. 

Esiteks käivitati 12. märtsi rahapoliitika istungil euroala rahastamistingi-
muste karmistumise vältimiseks täiendav varaostuprogramm. Laienda-
tud varaostukava (expanded asset purchase programme, APP) raames 

Allikas: Eurostat.

Joonis 1. Euroala inflatsioon ja alusinflatsioon %
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ostis EKP nõukogu möödunud aastal lisaks 20 miljardi suurustele kuis-
tele netovaraostudele täiendavalt 120 miljardi väärtuses varasid. Edaspidi 
jätkatakse APP raames netovaraostude tegemist tavapärases tempos 
(20 miljardi euro väärtuses kuus). Nõukogu eeldab endiselt, et netova-
raoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju 
tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu 
hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma. Samuti jätkab EKP nõukogu 
varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist.  

Lisaks käivitas EKP nõukogu 18. märtsil pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamiseks ajutise erakorralise väärtpaberite ostukava (pandemic 
emergency purchase programme, PEPP), mille kogumahtu suurendati 
2020. aasta jooksul kahel korral. Kokku on PEPPi raames võimalus2 
osta 1850 miljardi euro väärtuses varasid ning netovaraoste  tehakse 
vähemalt kuni 2022. aasta märtsi lõpuni, kuid igal juhul seni, kuni EKP 
leiab, et viiruse kriisifaas on läbi. Kuigi ostetavad varakategooriad on 
sarnased, on PEPPi näol tegu tavapärasest varaostukavast paindlikuma 
programmiga, mis võimaldab vastavalt vajadusele ostumahte ajaliselt ja 
riigiti varieerida. Paindlikkus on oluline selleks, et PEPP suudaks tõhu-
salt turge stabiliseerida ka suurenenud ebakindluses, mis on seotud 
pandeemia ebaühtlase mõjuga erinevatele varaturgudele ja euroala rii-
kidele. PEPPi raames ostetud, aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist jätkatakse vähemalt 
2023. aasta lõpuni. 

Euroala finantssüsteemi likviidsuse toe-
tamiseks pakutakse pankadele endiselt 
erineva tähtajaga refinantseerimisope-
ratsioone tavapärasest soodsamatel tin-
gimustel. Aprillikuu istungil otsustas EKP 
nõukogu käivitada alates maikuust uued 
refinantseerimisoperatsioonid pandee-
mia majandusmõjude ohjeldamiseks 
(PELTRO). Lisaks lõdvendati suunatud 
pikemaajalistele refinantseerimisoperat-
sioonidele (TLTRO-III) kohaldatud tin-
gimusi ja likviidsust pakkuvate operat-
sioonide tagatistele esitatavaid nõudeid. 
See võimaldab pankadel võtta euroala 
keskpankadelt suuremas mahus ja 
tavapärasest pikema tähtajaga laenu 
ning motiveerib laenama rohkem ka vii-
ruse levikust enim mõjutatud osapool-
tele, eelkõige väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. 

Rahapoliitilisi intressimäärasid 2020. 
aastal ei muudetud ning intressid püsivad ikka majandus- ja rahaliidu 
kõigi aegade madalaimal tasemel (vt joonis 2). Hoiustamise püsivõi-
maluse intressimäär on –0,50%, põhiliste refinantseerimisoperatsioo-
nide intressimäär 0% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25%.  

2 Kui soodsaid rahastamistingimusi suudetakse säilitada ka väiksemas mahus neto- 
varaostudega, siis ostetakse vähem. Vastupidiselt on võimalus oste suurendada. 

Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 2. Eurosüsteemi rahapoliitilised ja 
rahaturu intressimäärad %

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

01
.2

01
1

07
.2

01
1

01
.2

01
2

07
.2

01
2

01
.2

01
3

07
.2

01
3

01
.2

01
4

07
.2

01
4

01
.2

01
5

07
.2

01
5

01
.2

01
6

07
.2

01
6

01
.2

01
7

07
.2

01
7

01
.2

01
8

07
.2

01
8

01
.2

01
9

07
.2

01
9

01
.2

02
0

07
.2

02
0

põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär
hoiustamise püsivõimaluse intressimäär
laenamise püsivõimaluse intressimäär
3 kuu EURIBOR

EKP nõukogu 
käivitas pandeemia 
majandusmõjude 
ohjeldamiseks ajutise 
erakorralise väärtpaberite 
ostukava, mille 
kogumahtu suurendati 
aasta jooksul kahel korral.
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Nõukogu eeldab praegu, et EKP baasintressimäärad püsivad nüüd-
sel või sellest madalamal tasemel nii kaua, kuni inflatsiooniväljavaade 
on jõuliselt lähenenud piirini, mis on 2%st allpool, ent sellele piisavalt 
lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt inflatsiooni arengus. 
Negatiivse hoiuseintressimäära ebasoodsat mõju pankadele aitab endi-
selt leevendada reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süs-
teem, millega vabastatakse osa pankade keskpangas hoitavast ülelik-
viidsusest hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast.

Kriisi puhkemise eel, 2020. aasta esimesel istungil, algatas EKP nõukogu 
ka oma rahapoliitika strateegia läbivaatamise. Koroonapandeemiast tingi-
tuna lükati aprilli alguses strateegia ülevaatus kuue kuu võrra edasi ja uue 
ajakava kohaselt jõuab läbivaatus lõpule 2021. aasta suvel.

EKP rahapoliitika strateegia ülevaatus 

Eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk on hoida euroalal hinnad stabiilsena. See on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikes 1. EKP nõukogu algatatud strateegia läbivaa-
tus ei hõlma aluslepingutes sätestatud rahapoliitika lõppeesmärgi ehk hinnastabiilsuse hoid-
mise ülevaatamist. Selle käigus hindab EKP nõukogu, kuidas senine  strateegia ehk vahe-ees-
märkide, analüüsimeetodite ja instrumentide kogum on aastate jooksul lõppeesmärgi täitmist 
toetanud ja kaalub selle elementide kohandamise vajadust.3 

Alates  EKP viimasest rahapoliitika strateegia ülevaatamisest 2003. aastal on euroalal ja maa-
ilmamajanduses toimunud mitmed struktuurimuutused ning viimast kümnendit iseloomustab 
pidev inflatsiooni ja tasakaaluliste ehk loomulike intressimäärade alanemine. Keskpangad säti-
vad oma intressimäärasid tasakaalulise intressimäära suhtes, et majandusele ja inflatsioonile 
hoogu juurde anda või seda pidurdada. Rekordiliselt madalad tasakaalulised intressimäärad on 
aga tingitud rahvastiku vananemisest ja tootlikkuse ning üleüldise majanduse kasvu aeglustu-
misest enamikus arenenud riikides. Sellistes tingimustes peab keskpank majanduse elavda-
miseks langetama intressimäära väga madalale või appi võtma teised meetmed, et inflatsiooni 
soovitud suunas mõjutada. Lisaks on rahapoliitika toimimise keskkonda ja inflatsioonidünaami-
kat muutnud jätkuv üleilmastumine, muutused finantsstruktuurides, digitehnoloogia kiire areng 
ning kliimamuutused. 

Strateegia ülevaatuse käigus hinnatakse muu hulgas seda, kuidas inflatsiooni mõõta, millised 
on hinnakasvu mõjutavad tegurid, kuidas hinnastabiilsuse eesmärki selgemalt sõnastada ja kui 
tõhusad on inflatsiooni juhtimises EKP rahapoliitika instrumendid. Seejuures võetakse arvesse, 
milline on muude tegurite, nagu tööhõive, sotsiaalne kaasatus, kliimamuutused ja finantssta-
biilsus, roll ja asjakohasus rahapoliitika lõppeesmärgi ehk hinnastabiilsuse säilitamisel. Läbi 
vaadatakse ka kommunikatsioonipõhimõtted.

Et tagada parem arusaam rahapoliitikast ja teisalt mõista ühiskonna ootusi rahapoliitikale, on 
EKP kutsunud erinevaid osapooli üles panustama strateegia ülevaatuse protsessi. Selleks on 
EKP ja euroala rahvuslikud keskpangad, sh Eesti Pank, korraldanud mitmeid kodanikuühis-
konna esindajate kuulamisüritusi ja arutelusid näiteks Euroopa Parlamendi liikmete, akadee-
mikute ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Kuulamisüritustelt saadud infot võetakse 
strateegia ülevaatuse käigus arvesse ja analoogsete ürituste organiseerimist plaanitakse jät-
kata ka tulevikus.  

3 Pragune rahapoliitika strateegia võeti vastu 1998. aastal ja 2003. aastal täpsustati selle mõningaid elemente.

Koroonapandeemiast 
tingituna lükkas 

EKP nõukogu edasi 
rahapoliitika strateegia 

ülevaatuse ja uue ajakava 
kohaselt lõpetatakse see 

2021. aasta suvel.
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Tabel 1. Eurosüsteemi rahapoliitika rakendamise raamistik 2020. aastal

Rahapoliitika  
standardraamistik Tähtaeg Sagedus Muudatus 2020. aastal

1. Avaturuoperatsioonid

EKP nõukogu on säilitanud hoiustamise 
püsivõimaluse intressimäära tasemel  –0,50%; 
põhilise refinantseerimisoperatsiooni intressimäära 
tasemel 0% ja üleöölaenamise intressimäära 
tasemel 0,25%. Nõukogu eeldab, et EKP 
baasintressimäärad püsivad nüüdsel või sellest 
madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade 
on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on 
ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt 
lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt 
alusinflatsiooni arengus.

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 
(MRO)

Nädal Kord nädalas

Pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 
(LTRO)

3 kuud Kord kvartalis

Peenhäälestusoperatsioonid 
(FTO)

Vastavalt 
vajadusele

Vastavalt 
vajadusele

Struktuurioperatsioonid Vastavalt 
vajadusele

Vastavalt 
vajadusele

2. Püsivõimalused

Hoiustamise püsivõimalus (DF) Üleöö Iga päev

Laenamise püsivõimalus (MLF) Üleöö Iga päev

3. Kohustuslik reserv

Nõue hoida kohustuslikku reservi Iga päev Iga päev Ei muutunud midagi

Peamised mittestandardsed 
meetmed ja uued 

kriisimeetmed
Tähtaeg Sagedus Arengusuunad 2020. aastal

Jaotamispiiranguta ja fikseeritud 
intressimääraga laenurežiim

Alates 
oktoobrist 2008; 
nii kaua kui vaja

Pidevalt

10. detsembril otsustas EKP nõukogu jätkata 
eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamist 
piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga 
pakkumismenetlusena praegu kehtivatel 
tingimustel nii kaua, kui see on vajalik.

Vahetustehingute liinid erinevate 
euroala väliste keskpankadega Tähtajatu Vastavalt 

vajadusele

20. märtsil Taani keskpangaga, 15. aprillil 
Horvaatia keskpangaga, 22. aprillil Bulgaaria 
keskpangaga,  5. juunil Rumeenia keskpangaga.

Repoliinid erinevate euroala- 
väliste keskpankadega (EUREP) 
– täiendav kriisimeede

Alates  
25. juunist 2020 
kuni vähemalt  
märtsini 2022

25. juunil kuulutati välja repoliin (EUREP) laiemale 
keskpankade ringile. Juulis avati repoliinid 
Albaania, Serbia ja Ungariga, augustis Põhja-
Makedoonia ja San Marinoga; 10. detsembril 
pikendati repoliinide kehtivust 2020 märtsini.

Suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide 
kolmas seeria (TLTRO-III)

September  
2019 –  
detsember 2021

Kord kvartalis

12. märtsil otsustas EKP nõukogu, et 2020. aasta 
juunist kuni 2021. aasta juunini kohaldatakse kõigi 
sel ajal lõpetamata TLTRO-III operatsioonide puhul 
märkimisväärselt soodsamaid tingimusi. Selle aja 
jooksul kohalduv max intressimäär on MRO-25 
baaspunkti ja min intressimäär DFR-25 baaspunkti. 
Ühtlasi on vastaspooltel TLTRO-III raames võimalik 
laenata kuni 50% kõlblike laenude osakaalust 
seisuga 28. veebruar 2019 ja ühel operatsioonil 
võib laenata korraga kogu lubatud limiidi; 
ennetähtaegse tagasimakse võimalus on alates 
sept 2021. 30. aprillil leevendati intressimäära 
veel 25 baaspunkti võrra. 10. detsembril pikendati 
soodsaid intressimäärasid 12 kuu võrra juunini 
2022, tõsteti laenuandmise piirmäära 55%ni ja lisati 
3 täiendavat operatsiooni ( juuni, sept, dets 2021).

Täiendavad pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 
(LTRO)

Alates  
18. märtsist  
2020 kuni  
24. juunini 2020

Kord nädalas, 
kokku 13 
operatsiooni

Kriisimeede; intressimäär –0,50%, kõik lõppesid 
24. juunil 2020.

RAHAPOLIITIKA ELLUVIIMINE EUROALAL 
Eurosüsteem täiendas 2020. aastal nii oma olemasolevaid rahapolii-

tika meetmeid kui ka lisas uusi instrumente: suurendas varaoste, võttis 
kasutusele mitu uut laenumeedet, pikendas olemasolevate laenuprog-
rammide tähtaegu ja leevendas laenutingimusi. Euroala rahapoliitika 
raamistikust ja selles 2020. aasta jooksul tehtud muudatustest annab 
täpsema ülevaate tabel 1. 
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Suunamata pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 
pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamiseks (PELTRO)

Alates 21. maist

Umbes 
kord kuus, 
kokku seitse 
operatsiooni

Kriisimeede; intressimäär –0,25%, erineva 
pikkusega, viimane algab detsembris 2020, kõik 
lõpevad III kvartalis 2021. 10. detsembril lisati veel 
neli operatsiooni 2021. aastal.

Kõlbliku tagatisvara (ajutised) 
leevendusmeetmed – täiendav 
kriisimeede

7. aprillist kuni 
vähemalt  
juunini 2022

Pidevalt

Külmutati reitingud 7. aprilli tasemel, vähendati 
väärtuskärpeid ühtlaselt 20%, laiendati täiendavat 
krediidinõuete raamistikku valitsuste kriisiaegsete 
garantiiskeemidega. 10. detsembril pikendati 
meetmete kehtivust juunini 2022.

USA dollari operatsioonid Alates 16. 
märtsist

Iga päev 
kuni 1. juulini 
2020 ja kord 
nädalas 
(pikem)

Regulaarne nädalane operatsioon muudeti 
igapäevaseks ja lisati regulaarsed 84päevased 
operatsioonid. Täiendavad kriisimeetmed.  
1. juulist asendusid  igapäevased operatsioonid 
nädalastega.

Laiendatud varaostukava (APP), 
mis koosneb pandivõlakirjade 
kolmandast ostuprogrammist 
(CBPP3), varaga tagatud 
väärtpaberite ostuprogrammist 
(ABSPP), avaliku sektori 
võlakirjade ostuprogrammist 
(PSPP) ja 2016. a lisandunud 
ettevõtete võlakirjade 
ostuprogrammist (CSPP)

Alates 2019. a 
novembrist kuni 
see on vajalik 
baasintressi-
määrade  
toetava mõju 
tugevdamiseks

Pidevalt

Varaostud jätkusid igakuiselt 20 miljardi euro 
ulatuses. Varaostud lõpetatakse vahetult 
enne seda, kui nõukogu hakkab EKP 
baasintressimäärasid tõstma. 12. märtsil otsustas 
EKP nõukogu, et  kuni 2020. aasta lõpuni tehakse 
ajutiselt täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro 
ulatuses.

Laiendatud varaostukava (APP) 
võlakirjade reinvesteerimine

2020. aastal jätkati varaostukava raames ostetud, 
aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses 
reinvesteerimist, mis jätkub pikema aja jooksul 
pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma 
baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni 
see on vajalik soodsate likviidsustingimuste 
ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi 
säilitamiseks.

Laiendatud varaostukava 
raames ostetud võlakirjade 
väljalaenamine

Alates  
2. aprillist 2015

Vastavalt 
vajadusele

Novembris 2020 muudeti meetme hinnastamine 
soodsamaks.

Pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava (PEPP)  – täiendav 
kriisimeede

Alates  
2020. a märtsist 
kuni vähemalt  
2022. a märtsini

Pidevalt

18. märtsil otsustas EKP nõukogu täiendava 
kriisimeetme 2020. a lõpuni kogumahuga  
750 miljardit eurot. 4. juunil suurendati mahtu 
600 miljardi võrra kuni 1,35 triljonini, oste jätkati 
vähemalt kuni juuni lõpuni 2021;  
10. detsembril suurendati mahtu veel 500 miljardi 
võrra 1,85 triljonini ja tähtaega märtsini 2022.

Ajutise erakorralise väärtpaberite 
ostukava (PEPP) võlakirjade 
reinvesteerimine

Alates  
4. juunist 2020 
kuni vähemalt 
2023. a lõpuni

Pidevalt

4. juunil otsustati, et lõppenud väärtpaberid 
reinvesteeritakse ja tehakse seda vähemalt 
2022. aasta lõpuni. 10. detsembril pikendati 
reinvesteerimist vähemalt kuni 2023. a lõpuni.

Intressivabastus ehk tiering Alates 30. 
oktoobrist 2019 Kehtib muutmata kujul edasi.

Varaostud

Erinevate varaostukavade raames oli eurosüsteem 2020. aasta lõpu sei-
suga ostnud kokku 3,6 triljoni euro väärtuses varasid, sellest ligikaudu 1 
triljoni väärtuses 2020. aastal. Laiendatud varaostukava raames ostetud 
varade (neto)maht suurenes aasta jooksul 2,7 triljonilt 2,9 triljoni euroni. 
Kevadel lisandunud pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava (PEPP) raames soetatud varade maht ulatus 2020. aasta 
lõpus amortiseeritud soetusmaksumuses 753,7 miljardi euroni. Mõlema 
raamprogrammi ostude jaotus on toodud joonisel 3.

Suurima osa varaostudest moodustavad avaliku sektori võlakirjad. 
Eurosüsteem ostab avaliku sektori võlakirju ainult järelturult; ostetekse 
kuni 33% ühest võlakirjaemissioonist ja mitte rohkem kui 33% ühelt emi-
tendilt. Erasektori varaostukavade puhul osaleb eurosüsteem nii esmas-
turul kui ka järelturul.

PEPPi raames ostab eurosüsteem kõiki varaklasse, mida on lubatud 
osta ka muude programmide alusel: valitsusvõlakirju, Euroopa institut-

Erinevate varaostukavade 
raames oli eurosüsteem 

2020. aasta lõpu seisuga 
ostnud kokku 3,6 triljoni 
euro väärtuses varasid, 

sellest ligikaudu 1 triljoni 
väärtuses 2020. aastal.
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sioonide võlakirju, ettevõtete võlakirju, pandikirju, varaga tagatud väärt-
pabereid ja kommertsväärtpabereid. Lisaks on erinevalt APPst võimalik 
PEPPi raames osta Kreeka riigi võlakirju ja vähem kui aastase järelejää-
nud tähtajaga valitsuse võlakirju. PEPP on oma olemuselt teistsugune 
programm, kuna oste sooritatakse vajadusel paindlikumalt nii ajaliselt 
kui ka varaklasside ja riikide arvestuses. Sarnaselt APP-le tuleb aga ava-
liku sektori võlakirjade puhul lõppkokkuvõttes siiski järgida riikide kapi-
talivõtme põhimõtteid. 

Repoturgude likviidsuse toetamiseks laenab eurosüsteem PSPP (ava-
liku sektori võlakirjade ostuprogramm), CSPP (ettevõtete võlakirjade 
ostuprogramm), CBPP3 (pandivõlakirjade kolmas ostuprogramm) ja ka 
PEPPi raames ostetud võlakirju välja. Võlakirju saab laenata nii (teiste) 
võlakirjade kui ka sularaha tagatisel. Turuosalised kasutavad seda või-
malust aktiivselt.

Eurosüsteemi rahapoliitilised laenuoperatsioonid

Tänu varasemast soodsamatele tingimustele oli pankade nõudlus 
eurosüsteemi laenude järele erakordselt suur. 2020. aasta jooksul tehtud 
suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria 
(TLTRO-III) raames laenati kokku rekordilised 1,8 triljonit eurot ning pan-
deemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud pikemaajaliste refinant-
seerimisoperatsioonide (PELTRO) raames veel täiendavad 25 miljardit 
eurot. Varasemate laenude tagasimakseid arvesse võttes tähendab see, 
et eurosüsteemi rahapoliitiliste laenude jääk suurenes aastaga 1,1 triljonit 
eurot. Nädalaste ja kolmekuuliste tavaraamistikku kuuluvate laenuoperat-
sioonide maht ja tähtsus on kahanenud marginaalseks. 

Tagatisvaradele kehtestatud ajutised 
leevendusmeetmed

Olulise osa kriisimeetmetest moodustasid aprillis heaks kiidetud taga-
tisvaradele kehtestatud ajutised leevendusmeetmed. Uus raamistik 

Märkus. APP detsembri lõpu seis, PEPP novembri lõpu seis.
Allikas: Euroopa Keskpank. 

Joonis 3. Varaostukavade portfelli jaotus
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avaliku sektori võlakirjad ettevõtete võlakirjad ja kommertsväärtpaberid pandikirjad varaga tagatud väärtpaberid 

93,1%

6,5% 0,4%

PEPP

Tänu varasemast 
soodsamatele 
tingimustele oli pankade 
nõudlus eurosüsteemi 
laenude järele erakordselt 
suur.
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lubab tagatisvarana aktsepteerida ka tavaraamistikust halvema kre-
diidikvaliteediga laene, kuid nendest tehingutest tekkiv võimalik kahju 
jääb iga keskpanga enda kanda. Kaubeldavate varade puhul otsustas 
eurosüsteem (võimalike reitingute alanemise mõju pehmendamiseks) 
ajutiselt külmutada kõikide kõlblike kaubeldavate varade reitingud  
7. aprilli tasemel. Lisaks alandas eurosüsteem kõikidele varadele keh-
tivaid väärtuskärpeid ühtlaselt 20% võrra. Osaliselt riigispetsiifilise 
meetmena otsustas eurosüsteem ajutiselt aktsepteerida tagatisvarana 
Kreeka riigivõlakirju. Kõikide nende meetmete tulemusel suurenes kõlb-
like kaubeldavate varade maht 1,5 triljoni euro võrra. 

Püsivõimalused ja ülelikviidsus

Eurosüsteemi ülelikviidsus4 suurenes aastaga 1,6 triljoni euro võrra ja 
ulatus 2020. aasta lõpus 4,3 triljoni euroni. Aasta-aastalt muutub kesk-
panga juures raha hoiustamise võimalus suureneva ülelikviidsuse, üha 
madalamate rahaturu intressimäärade ja intressivabastuse konteks-
tis järjest atraktiivsemaks. Eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide 
bilansimahtudest annab ülevaate joonis 4.

RAHAPOLIITIKA ELLUVIIMINE 
EESTI PANGAS 

2020. aastal jätkus Eesti Panga senine tegevus eurosüsteemi rahapo-
liitika elluviimisel. Põhiline märksõna möödunud aasta kohta on suure-
nenud mahud. Kokkuvõttes kasvas 2020. aastal rahapoliitiliste varade 
(varaostuprogrammid ja välja antud laenud) väärtus Eesti Panga bilan-
sis 4 miljardi euro võrra, sh suurenes rahapoliitika eesmärgil hoitavate 
väärtpaberite väärtus 2 miljardi euro võrra. 

4 Ülelikviidsuse all mõistetakse neid vahendeid, mida krediidiasutused hoiavad euroala 
riikide keskpankades üle kohustusliku reservi nõude.

Joonis 4. Eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide mahtude 
muutused 2014–2020. aastal  mld eurodes
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Allikas: Euroopa Keskpank.

01
.2

01
4

07
.2

01
4

01
.2

01
5

07
.2

01
5

01
.2

01
6

07
.2

01
6

01
.2

01
7

07
.2

01
7

01
.2

01
8

07
.2

01
8

01
.2

01
9

07
.2

01
9

01
.2

02
0

07
.2

02
0

01
.2

02
1

Kokkuvõttes kasvas  
2020. aastal 

rahapoliitiliste varade 
väärtus Eesti Panga 

bilansis 4 miljardi euro 
võrra.



25

2020. aasta oli mõneski mõttes varasematest aastatest erinev, sest 
keskpanga jalajälg kohalikul pangandusmaastikul suurenes märgatavalt. 
Sellele aitasid kaasa keskpangast sõltumatult toimunud muutused Eesti 
finantssektoris.  Esiteks emiteeris Eesti 18aastase vaheaja järel taas rii-
givõlakirju, nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi. Teine oluline muutus tulenes 
2019. aastal vastu võetud pandikirjaseadusest, mille alusel kohalikud 
kommertspangad esmakordselt ajaloos pandikirju emiteerisid. Eesti 
valitsuse võlakirjad ja Eesti kommertspankade emiteeritud pandikirjad 
muutusid eurosüsteemi jaoks kõlblikuks nii varaostuprogrammide kui 
ka tagatisvara vaates. Kevadel lisati Eesti lühiajaliste valitsusvõlakirjade 
turg eurosüsteemi poolt aktsepteeritud mittereguleeritud turgude nime-
kirja ja Nasdaq CSD eurosüsteemi poolt (rahapoliitiliste laenutehingute 
arveldamiseks) kõlblikuks tunnistatud väärtpaberiarveldussüsteemide 
nimekirja5.

Lisaks võttis Eesti Pank kasutusele täiendavate krediidinõuete raamis-
tiku, mis võimaldab kommertspankadel, kes kasutavad laenude hinda-
miseks enda sisemist reitingusüsteemi (IRB), selle abil hinnatud laene 
keskpanka tagatiseks tuua. Varasemalt pidi kommertspanga reitingu- 
süsteem (lisaks finantsinspektsiooni heakskiidule) olema eurosüsteemi 
poolt hinnatud ja heaks kiidetud; sellest nõudest kriisi ajaks loobuti. 

Osalemine varaostukavas 

Viiest aktiivsest ostuprogrammist (2020. a lisandus ajutine erakorraline 
väärtpaberite ostukava, PEPP) osales Eesti Pank 2020. aastal kolmes. 
Seega võrreldes aastataguse ajaga lisandus osalemine kahes täienda-
vas programmis: CBPP3s ehk pandikirjade kolmandas ostuprogrammis 
ja PEPPis ehk nn kriisiprogrammis. 

Avaliku sektori võlakirjade ostukavas (PSPP) on Eesti Pank osalenud 
ka eelnevatel aastatel. Kui siiani olime selle programmi raames ost-
nud kapitalivõtme proportsioonis6 Euroopa institutsioonide võlakirju, 
siis 2020. aasta juunist hakkasime ostma ka Eesti valitsuse võlakirju. 
Aasta lõpu seisuga oli PSPP  raames ostetud väärtpabereid Eesti Panga 
bilansis 6185 miljonit eurot, sellest valitsuse võlakirju 72 miljonit eurot. 
Valitsuse võlakirjade puhul riske eurosüsteemis ei jagata, need on Eesti 
Panga enda kanda. 

Juba 2014. aastal välja kuulutatud pandikirjade kolmandas ostuprog-
rammis (CBPP3) osalemise tingis see,  et 2020. aasta jooksul emiteeri-
sid Eesti kommertspangad Eestis välja antud laenuportfellide tagatisel 
pandikirju. Aasta lõpu seisuga oli CBPP3 raames ostetud pandikirju 
Eesti Panga bilansis 115 miljoni euro väärtuses. 

Ajutises erakorralises väärtpaberite ostukavas (PEPP) osalesid kõik 
eurosüsteemi liikmesriikide keskpangad. Eesti Pank on aasta jooksul 
ostnud PEPPi raames nii valitsusvõlakirju, Euroopa institutsioonide võla-
kirju kui ka pandikirju. Aasta lõpu seisuga oli PEPPi  raames ostetud 
väärtpabereid Eesti Panga bilansis 1484 miljoni euro väärtuses. 

5 Nasdaq CSD täitis kõiki tingimusi ka varem, kuid kuna Eestis polnud kodumaist kõlblik-
ku tagatisvara, ei saanud protsessi formaalselt lõpuni viia.

6 Kapitalivõtmeks (ingl capital key) nimetatakse rahvuskeskpanga osaluse suurust Euroo-
pa Keskpanga kapitalis. See arvutatakse riigi SKP ja rahvaarvu suhtelise võrdselt kaalutud 
osatähtsuse põhjal euroalal iga viie aasta järel. Alates 1. jaanuarist 2019 on Eesti Panga 
osaluse suurus 0,2827%. 

Kui varem oli Eesti Pank 
avaliku sektori võlakirjade 
ostukava raames ostnud 
Euroopa institutsioonide 
võlakirju, siis 2020. aasta 
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Eesti valitsuse võlakirju.
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Varaga tagatud väärtpaberite ostuprogrammis (ABSPP) ja ettevõtete 
võlakirjade ostuprogrammis (CSPP) Eesti Pank endiselt ei osalenud, 
kuid jagab riske/tulu teiste eurosüsteemi liikmetega vastavalt EKP kapi-
talivõtmele. Eesti ettevõtete (AS Elering ja AS Eesti Energia) võlakirju on 
ettevõtete võlakirjade ostuprogrammi raames ostnud Soome keskpank. 

Rahapoliitilistes laenuoperatsioonides osalemine

Aastaid stabiilsena püsinud Eesti pangandusturul on viimastel aas-
tatel toimunud muutusi, mis avaldavad mõju ka pankade rahastamis- 
otsustele. Nende pankade, mis ei kuulu välismaistesse pangandus- 
gruppidesse, osakaal turul on oluliselt kasvanud. See võib pangandus-
turu rahastamisstruktuuri juures mängida suurt rolli, sest neil panka-
del puudub emapanga tugi. Kuigi ka 2020. aastal pidas endiselt paika 
väide, et kohalikel pankadel on piisavad likviidsuspuhvrid ja nad ei vaja 
keskpanga pakutavat likviidsust, oli siiski näha olulist huvi kasvu kesk-
panga pakutavate võimaluste vastu. Kindlasti mängis selles suurt rolli ka 
asjaolu, et seoses koroonakriisiga olid keskpanga rahastamistingimu-
sed ajaloo kõige soodsamad, ulatudes  suunatud pikemaajalise laenu-
meetme puhul kuni –1%ni. Teine tegur, mille tähtsust ei saa alahinnata, 
on kohaliku (rahapoliitiliste laenuoperatsioonide tagatiseks) kõlbliku 
tagatisvara tekkimine riigivõlakirjade ja pandikirjade näol, mis sobivad 
tagatiseks ka juhul, kui need on panga enda emiteeritud.

2019. aasta lõpus oli rahapoliitiliste laenude jääk Eesti Panga bilansis  
23 miljonit eurot. 2020. aasta jooksul osalesid veel mitmed pangad 
TLTRO-III ehk suunatud pikemaajalistel refinantseerimisoperatsioo-
nidel, mida aasta jooksul oli kokku neli. Rahapoliitiliste laenude jääk 
bilansis tõusis aastaga märkimisväärselt, olles aasta lõpus 1882 miljonit 
eurot. Laenude tagatiseks antud varade väärtus (peale allahindlusi) on  
2137 miljonit eurot. Laienes ja teisenes ka Eesti Panga kasuks panditud 
varade koostis, mh olid 2020. aasta lõpu seisuga panga tagatisvarade 
hulgas ka krediidinõuded7. 

Muude rahapoliitiliste meetmete kasutamine

Euroala rahapoliitiliste meetmete hulka kuuluvad ka püsivõimalused 
(igapäevane võimalus võtta üleöölaenu või hoiustada keskpangas 
vabu vahendeid). Kõik kommertspangad peavad hoidma kohustuslikku 
reservi, millele kehtib põhilise refinantseerimisoperatsiooni inressimäär, 
mis viimastel aastatel on olnud 0%. Kohustuslikku reservi ületavatele 
keskpangas hoitavatele summadele (nn ülelikviidsus) kehtib hoiusta-
mise püsivõimaluse intressimäär, mis alates 2014. aastast on negatiivne 
(2020. a –0,5%). 2019. aasta lõpust kehtima hakanud intressivabastust 
(kuuekordne kohustusliku reservi summa, mille ulatuses kehtib kesk-
pangas hoitavale ülelikviidsusele samuti nullintress) kasutavad Eesti 
kommertspangad usinalt. Krediidiasutused hoidsid 2020. aasta lõpu 
seisuga keskpangas 7034 miljonit eurot, millest kohustuslik reserv moo-
dustas 222 miljonit eurot ja negatiivsest intressist vabastatud hoiused 
1332 miljonit eurot. 

7 Need ei ole panditud mitte täiendava krediidinõuete raamistiku, vaid nn tavaraamistiku 
tingimuste abil. Eesti Pank võtab tavaraamistikus vastu avaliku sektori (riik, linnad, vallad) 
krediidinõudeid.

Seoses koroonakriisiga 
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FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE
FINANTSSTABIILSUST 
OHUSTAVAD RISKID

Koroonakriisist põhjustatud sügav majanduslangus tõi 2020. aas-
tal suurema tähelepanu alla ka Eesti finantssektori toimimise ja seda 
ohustavad riskid. Eesti Panga nii kevadel kui ka sügisel tehtud hinnangu 
põhjal püsisid finantsstabiilsuse riskid Eestis suured. Eesti Pank hin-
dab finantssektori riske, et vajadusel kohandada makrofinantsjärele-
valve poliitikat. Saamaks paremat ülevaadet kriisi mõjudest, täiendati 

seireks vajalikku pankade aruandlust 
ning tavapärasest tihemini leidsid aset 
ka regulaarsed kohtumised suuremate 
kommertspankadega.

Suurele majanduslangusele vaatamata 
jäid finantsteenused hästi kättesaada-
vaks. Ootamatult tabanud kriis ja riikliku 
eriolukorra kehtestamine 2020. aasta 
kevadel põhjustasid majanduskeskkon-
nas suurt ebakindlust. Ettevõtted muu-
tusid uute investeeringute tegemisel 
väga ettevaatlikuks. Samal ajal tekkis 
pingeid ka tööturul ning vähenes maja-
pidamiste tarbimine. Nendel põhjustel 
kahanes märgatavalt reaalsektori laenu-
nõudlus.

Esimesest koroonaviiruse lainest taas-
tus majandus aga jõudsalt ning aasta 
teises pooles ettevõtete investeerimis-
julgus ja sellega seoses ka laenuak-
tiivsus suurenes. Samuti elavnes lae-
nuasemeturg (vt joonis 5). Ettevõtetele 
ja majapidamistele väljastatud laenude 
keskmised intressimäärad püsisid kogu 
aasta vältel stabiilsed.

Eelmisel aastal kasvasid koroonakriisist 
hoolimata ettevõtete ja majapidamiste 
pangahoiused väga kiiresti. Ettevõtete 
hoiused suurenesid aastaga 24% ja 
majapidamiste hoiused 15%. Hoiuste 
kiire kasvu põhjuseks oli paljuski ettevõ-
tete väiksem investeerimine ja majapida-
miste tagasihoidlikum tarbimine.

Vaatamata paljude ettevõtete ja maja-
pidamiste keerulisele olukorrale püsis 
pankade laenuportfelli kvaliteet eelmi-
sel aastal väga hea. Üle 60 päeva mak-
setähtaega ületanud laenude osakaal 
langes alla 0,5% kõikidest laenudest 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 5. Uute laenude ja liisingute 
aastakasv 2020. aastal
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Joonis 6. Üle 60 päeva maksetähtaega 
ületanud laenude osakaal
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(vt joonis 6). Reaalsektori võimekust laenumakseid tasuda on toetanud  
enne kriisi kogutud puhvrid. Samuti võimaldasid pangad klientidele kee-
rulisemate aegade üle elamiseks maksepuhkuseid. Tipphetkel oli mak-
sepuhkuste osakaal pankade laenuportfellis 11,5%, kuid aasta lõpuks 
kahanes see 2,5%ni. Reaalsektori maksevõimet toetasid ka riigipoolsed 
toetusmeetmed.

Kriisi edenedes võib sellest enim mõjutatud ettevõtetel ja majapida-
mistel tekkida raskusi laenude tagasimaksmisega. Sügisel hindas Eesti 
Pank, et negatiivse majandusstsenaariumi korral võib pankade viivis-
laenude osakaal suureneda viie protsendini. Eesti Panga poolt kom-
mertspankadele kehtestatud puhvrid ja pangandussektori üldine hea 
kapitaliseeritus loovad head eeldused laenukahjumitega edukaks toi-
metulekuks.

Aasta lõpus jätkas koroonasse haigestumine kiiret kasvu, mistõttu oli 
kriisi majandusmõju ebamäärane. Riskistsenaariumis võib lisaks nen-
dele valdkondadele, mida viiruse levik ja kehtestatud piirangud on otse-
selt mõjutanud (nt turism ja majutus), olulisi raskusi tekkida muudes 
valdkondades tegutsevatel ettevõtetel. Halveneda võib ka tööturu olu-
kord. Majanduskeskkonna halvenedes võib väheneda pankade riskiisu 
ja ühtlasi valmisolek reaalmajandust rahastada. Et vältida majanduskriisi 
süvenemist, on oluline, et nii ettevõtetel kui ka majapidamistel säiliks 
piisav juurdepääs rahastamisele kogu kriisi vältel. See võimaldab majan-
dusel kriisist ka sujuvamalt taastuda.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu hinnangul oli Euroopa Liidus 
peamine süsteemse riski allikas 2020. aastal koroonakriisist tulenev 
negatiivne mõju majandustegevusele ja sellega kaasnevad võimalikud 
raskused ettevõtetel ja majapidamistel laenude tagasimaksmisel. Valit-
suste tugimeetmed koos eurosüsteemi rahapoliitikaga on aidanud säi-
litada soodsaid finantseerimistingimusi, kuid samas ka suurendanud 
valitsuste eelarvete puudujääke.

Arvestades Euroopa Liidu pankade väikest kasumlikkust on nende 
jaoks tõsiseks väljakutseks tulla toime kasvavate laenukahjumite katmi-
sega. Samas on riskide tase riigiti erinev ja see sõltub ühelt poolt majan-
duslanguse ulatusest ning teisalt finantssektori vastupanuvõimest. Eesti 
pangandussektorit enam mõjutav majanduslangus Põhja- ja Baltimaa-
des oli Euroopa Liidu keskmisest väiksem. Samal ajal on regiooni pan-
kade kapitaliseeritus ja kasumlikkus püsinud suurem, mis aitab neil krii-
siga paremini toime tulla. 

Kliimamuutuste riskid ja Eesti Panga tegevus 

Eesti Pank jälgib rohepanganduse arengut ja hindab selle mõju finantsstabiilsusele. 2020. 
aastal liitus Eesti Pank finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustikuga (Network 
of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS). Selle eesmärk 
on aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppes määratud eesmärkide täitmisele. Võrgustik pakub 
hea võimaluse jagada parimaid analüüsimeetodeid sellese kuuluvate keskpankade vahel. Eesti 
Pank panustas NGFSi töösse, osaledes makrofinantsjärelevalve töögrupis, mis hindab kliima-
riskide mõju majandusele ja finantssüsteemile. 

Eesti Panga esmase hinnangu põhjal on Eesti pangandussektori avatus kliimariskidele mõõdu-
kas. Seoses üleminekuga madala süsinikuheitega majandusele on mäetööstuse, energia ning 
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MAKROFINANTSJÄRELEVALVE 
POLIITIKA

Makrofinantsjärelevalve otsused

2020. aasta makrofinantsjärelevalve otsuseid mõjutas väga tugevalt 
COVID-19 pandeemiast tingitud majanduskriis. Kevadel valitsenud suur 
määramatus kriisi majanduslike kahjude suhtes ajendas järelevalveasu-
tusi astuma erakordseid samme, et pehmendada kriisi mõju finantssek-
torile ning tagada, et finantsvahendus toimiks. Makrofinantsjärelevalve 
poliitika keskendus sellele, et leevendada varasematel aastatel panka-
dele kehtestatud kapitalipuhvri nõudeid. 

Eesti Pank otsustas langetada alates 1. maist 2020 süsteemse riski 
puhvri nõude 1%lt 0%le. Lisaks kinnitas ta, et ei kavatse 2020. aas-
tal tõsta vastutsüklilise kapitalipuhvri määra nulltasemest kõrgemale. 
Nende sammude eesmärk oli lisada pankadele paindlikkust võimalike 
laenukahjude katmiseks ja uute laenude väljastamiseks. Endiselt jäid 
kehtima pankade süsteemsest olulisusest lähtuvad puhvrinõuded. 
Samas on pankadel võimalik vajadusel ka nende nõuete täitmiseks 
kogutud kapitalipuhvreid täies ulatuses kasutada. 

Eesti Pank täiendas 2020. aastal süsteemselt oluliste pankade mää-
ramise põhimõtteid. Selle põhjus oli Luminori struktuurimuutus 2019. 
aasta alguses, mil pank tõi Läti ja Leedu filiaalid Eestis asuva pea-
kontori alla. Hindamisraamistikku täiendati siinsete hoiuste ja laenude 
mahte kajastavate näitajatega. Eesti Panga uuendatud metoodika võtab 
arvesse süsteemselt oluliste pankade tähtsust nii pangandussektori toi-
mekindluse tagamisel kui ka Eesti majandusele finantsteenuste pakku-
misel. Ettevaatavalt arvestab metoodika muudatus asjaolu, et kohalike 
väikepankade kiire kasvu jätkudes suureneb nende tähtsus Eesti pan-
gandusturul.

Raamistiku muutmine ei toonud 2020. aastal kaasa muutusi süsteem-
selt oluliste pankade nimekirjas ega neile kehtestatud puhvrinõudes. 
Süsteemselt oluliseks määrati endiselt neli panka, kellest Swedbank, 
SEB Pank ja Luminor peavad hoidma riskivarade suhtes kaheprotsen-
dilist ja LHV Pank üheprotsendilist omavahendite lisapuhvrit (vt tabel 2).  

Euroopa Liidu institutsioonide otsused

Kui pangad on hästi kapitaliseeritud, aitab see kriisi ajal suurenevate 
laenukahjumitega paremini toime tulla. Sarnaselt teiste finantsstabiilsuse 
eest hea seisvate asutustega leidis ka Eesti Pank, et kasumi dividen-

veonduse ja laonduse sektoris suur osa märkimisväärse üleminekuriskiga ettevõtteid. Laenud 
nendesse sektoritesse moodustasid eelmisel aastal 15% pankade ettevõttelaenude portfellist. 
Haavatavaid ettevõtteid on ka tööstussektoris, mille vastav osakaal oli 10%. Kliimariskile enam 
avatud sektorite varade maht Eesti kindlustussektoris oli ligikaudu 9% koguvaradest.

Vajaduse korral on Eesti Pangal võimalik suurendada finantssektori kui terviku vastupanuvõi-
met kliimariskidele, kasutades selleks makrofinantsjärelevalve meetmeid. Eelmisel aastal tehtud 
hinnangu kohaselt on vähetõenäoline, et kliimariskid lähiaastatel Eesti finantsstabiilsust olulisel 
määral mõjutavad, ning seetõttu ei olnud meetmete kehtestamine vajalik. 
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didena väljamaksmine tavapärases korras ja mahus ei ole praeguses 
kriisis mõistlik ega ka kooskõlaline valitsuste, keskpankade ja järeleval-
veasutuste poolt kriisi mõju leevendamiseks rakendatud meetmetega. 
Ka  finantsinspektsioon veenis koroonakriisi alguses, kui määramatus 
oli erakordselt suur,  panku dividende mitte maksma.

Kooskõlas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) vastava 
soovitusega soovitas Euroopa Keskpank pankadel täielikult hoiduda 
dividendide maksmisest ja aktsiate tagasiostudest. Soovitus raken-
dus pangagruppide emapankadele ehk tütarpangad võisid dividende 
maksta. Samas ülepiiriliste pangagruppide puhul nägi soovitus ette 
osapoolte dialoogi. Teisisõnu tuli dividendi maksmise lubamist hinnata 
lähtuvalt asukohariigi finantsstabiilsuse olukorrast. 2020. aasta lõpus 
otsustati pikendada üldist väljamaksete piirangut kuni 2021. aasta sep-
tembri lõpuni, sest suuremate laenukahjude realiseerumist oodatakse 
alles käesoleval aastal, kui esmased tugimeetmed on lõppenud. Samas 
lubab uuendatud soovitus pankadel välja maksta kuni 15% 2019. ja 
2020. aasta kogukasumist, kui mõju panga kapitalile jääb seejuures 
etteantud piiridesse. 

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) otsustas kevadel samuti raken-
dada mitmeid meetmeid. Et vähendada järelevalvega seotud koormust, 
otsustas EBA Euroopa Liidu pankade tugevusanalüüsi lükata edasi 
aastasse 2021. Samuti soovitas EBA riikide pangandusjärelevalve asu-
tustel olla rohkem paindlik järelevalvetoimingute läbiviimisel. Enim mõju-
tas Eesti panku ja laenuvõtjaid EBA suunis ajutiste pangandussektori- 
üleste maksepuhkuste andmiseks, mille alusel kehtestas Eesti Pangaliit 
üldised maksepuhkuste andmise tingimused. EBA suunise peamine 
eesmärk oli, et kriisi tingimustes ajutiste maksepuhkuste andmisel ja 
laenude tagasimaksegraafiku muutmisel ei tuleks vastavaid laene kohe 
liigitada makseviivituses olevaks. Novembris otsustas EBA pikendada 
maksepuhkuste suunist 2021. aasta märtsi lõpuni. 

Pärast pandeemia puhkemist keskendus ESRB viiele prioriteetsele 
valdkonnale: riiklike garantiiskeemide ja teiste fiskaalmeetmete mõju 

Tabel 2. Eesti Panga makrofinantsjärelevalve meetmed

Instrument Määr Kehtivuse algus

Süsteemse riski puhver 0% 1. mai 2020

Muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

     Swedbank AS 2% 1. august 2016

     AS SEB Pank 2% 1. august 2016

     Luminor Bank AS 2% 1. juuli 2018

     AS LHV Pank 1% 1. jaanuar 2019

Vastutsükliline kapitalipuhver 0% 1. jaanuar 2016

Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir* 15% 30. september 2019

Eluasemelaenunõuded**

1. märts 2015
     laenusumma ja tagatise suhtarvu piirmäär 85%***

     laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu piirmäär 50%

     maksimaalne laenutähtaeg 30 aastat

* Nõue on seatud sisereitingute meetodit kasutavate pankade hüpoteeklaenuportfelli keskmisele riskikaalule.
** Piirmäärasid ületavate laenude maht võib moodustada kuni 15% kvartali jooksul välja antud eluasemelaenude mahust.
*** KredExi käendusega antud laenude puhul on piirmäär 90%.

Kooskõlas ESRB vastava 
soovitusega soovitas 

Euroopa Keskpank 
pankadel täielikult 

hoiduda dividendide 
maksmisest ja aktsiate 

tagasiostudest.
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finantssüsteemile; finantsturgude ebalikviidsuse mõju fondivalitsejatele 
ja kindlustusandjatele; võlakirjade reitingute massilise langetamise mõju 
finantsturgudele ja selle osalistele; dividendidele ja teistele kapitali väl-
jamaksetele süsteemiüleste piirangute seadmine ja lisatagatise nõue-
tega seotud likviidsusrisk. Mitme valdkonna puhul anti välja soovitus või 
koostati põhjalik analüüs, milles juhiti tähelepanu neile süsteemi osa-
dele, mis on kriisis rohkem haavatavad. 

Koostöös liikmesriikide asutustega hakkas ESRB jooksvalt koguma 
teavet makro- ja mikrofinantsjärelevalve ning fiskaalmeetmete rakenda-
mise kohta ja seda avaldama süstematiseeritud kujul oma veebilehel. 
Makrofinantsjärelevalve asutustel soovitati välja töötada analüüsiraamis-
tik kriisimeetmete mõju seireks ning edastada ESRB-le Euroopa Liidu 
üleste analüüside koostamiseks regulaarselt andmeid meetmete kasu-
tamise kohta. 

Finantsstabiilsuse riske ja makrofinantsjärelevalve meetmeid arutati ka 
regionaalsel tasandil NBMFi (Nordic-Baltic Macroprudential Forum) raa-
mes, kuhu kuuluvad Põhja- ja Baltimaade keskpankade ja järelevalve-
asutuste juhid. 2020. aasta sügisel kiitis NBMF heaks makrofinantsjäre-
levalve meetmete vastastikuse tunnustamise põhimõtted, mille eesmärk 
on tagada integreeritud pangandusturul makrofinantsjärelevalve tõhus 
toimimine.  Lisaks käivitus Eesti Panga eestvedamisel aktiivsem finants-
stabiilsuse alane koostöö Balti riikide keskpankade vahel, kuna seoses 
Luminori pangandusgrupi tekkimisega suurenesid Balti-ülesed finants-
stabiilsuse riskid ning täienesid Eesti Panga makrofinantsjärelevalve 
asutuse ülesanded. Riskihinnangute kõrval pöörati 2020. aastal suure-
mat tähelepanu pangandussektori konkurentsi temaatikale Balti riikides.

FINANTSSEKTORI POLIITIKA

Eesti õigusaktid

Eesti Panga spetsialistid osalesid krediidiasutuste seaduse muuda-
tuste ettevalmistamises, mille eesmärk on parandada pankade vastu-
panuvõimet kriisiolukordades ning siduda neile kehtestatud nõudeid 
paremini riskidega. Enamik muudatusi põhinevad 2019. aastal vastu-
võetud Euroopa Liidu kapitalinõuete direktiivi ja määruse täiendustel. 
Eesti Panga spetsialistid aitasid koostada eelnõus makrofinantsjärele-
valve instrumente puudutavaid sätteid, näiteks erinevate kapitalipuhvrite 
arvestuse põhimõtteid.

Eelnõu ametkondlikus konsultatsioonis juhtis Eesti Pank tähelepanu, et 
ettepanek vähendada pangale kehtestatud miinimumkapitali nõuet viielt 
miljonilt eurolt ühele miljonile ei ole piisavalt põhjendatud. Kuna kredii-
diasutustel on õigus kaasata avalikkuselt hoiuseid, peaks sellest tulene-
valt neile kehtima teiste finantssektori osalistega võrreldes kõrgendatud 
nõuded ja ulatuslikum finantsjärelevalve.

Hoiu-laenuühistud ei kuulu Eestis finantsjärelevalve alla ning ühistu 
tegevuse kontrolli peaks teostama ühistu liikmed,  samuti ei ole hoiu- 
laenuühistu hoiused riiklikult tagatud. Hoiu-laenuühistu liikmete arv on 
viimastel aastatel kasvanud väga kiiresti ja seetõttu ei pruugi mitme-
tes ühistutes sotsiaalse kontrolli põhimõte toimida. Rahandusministee-
rium valmistas ette hoiu-laenuühistute seaduse muudatused, mille järgi 

Eesti Panga 
eestvedamisel 
käivitus aktiivsem 
finantsstabiilsuse alane 
koostöö Balti riikide 
keskpankade vahel.
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peaks tulevikus suuremad ühistud taotlema krediidiasutuse litsentsi ning 
väiksematel ühistutel tõhustakse sisekontrolli reegleid. Eesti Pank toetab 
hoiu-laenuühistute finantsjärelevalve alla viimist ning tegi eelnõu kom-
menteerimisel ettepaneku, et krediidiasutuse litsentsi taotlemise kohus-
tus võiks olla eelnõuga võrreldes väiksema liikmete piirarvu ja suurema 
hoiuste mahu korral. Samuti soovitas keskpank tõsta likviidsete varade 
osakaalu nõuet ja rakendada hoiu-laenuühistutele krediidiandjate ja 
-vahendajate  seaduses toodud laenuandmisele kehtestatud nõudeid.

Lisaks on Eesti Pank toetanud rahandusministeeriumi  kavatsust luua 
Eestis finantsteenustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise ins-
titutsioon ja ka eraisikute laenude krediidiregister. Kohtuvälise lahenda-
mise institutsiooniks sobib Eesti Panga arvates nii finantsinspektsioon 
kui ka tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Täp-
sem eelistus sõltub institutsioonile seatavatest ülesannetest. Vastutus-
tundliku laenamise toetamiseks loodava eraisikute laenude registri puhul 
eelistab Eesti Pank  eraõigusliku infovahetusplatvormi loomist.

Euroopa Liidu finantssektori poliitika

2020. aastal jätkusid mitmed varasemad Euroopa Liidu finantssektori 
arengut puudutavad arutelud, samuti esitas eelneval aastal ametisse 
asunud Euroopa Komisjon mitmeid algatusi oma eelseisva ametiaja 
prioriteetide elluviimiseks. Kevadel lahvatanud koroonakriis kiirendas 
täiendavate kapitaliturgudele tuginevate meetmete väljatöötamist. Sep-
tembris avaldas Euroopa Komisjon uuendatud kapitaliturgude liidu 
tegevuskava, mis sisaldab meetmeid VKEde rahastamise toetami-
seks, jaeinvestorite aktiivsema osalemise edendamiseks ning laiemalt  
Euroopa Liidu piiriüleste kapitaliturgude integreerimiseks. Esmatähtsad 
on sammud, mis aitavad koroonakriisist kiiremini taastuda ja mobilisee-
rida erakapitali. Eesti Pank toetab kapitaliturgude arendamise jätkamist, 
sealhulgas õigusnormide ühtlustamist, vähendamaks takistusi kapitali 
piiriülesel liikumisel. Samuti toetab keskpank edasiliikumist finantsteh-
noloogia kasutamist soosivate algatustega ning sellega kaasnevate ris-
kidega tegelemist. 

Oktoobris avaldati kapitaliturgude liidu initsiatiivi raames välja töötatud 
ühisrahastuse määrus. Ühisrahastus väikesemahuliste investeeringute 
koondajana on oluline alternatiivne rahastamisvõimalus Eestis dominee-
rivatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning idufirmadele. 
Rahastusallikate mitmekesistamise kõrval saab määrus pakkuda ka 
ühisrahastusturgu korrastavat funktsiooni. 

Kriisisituatsioonis astus Euroopa Liit uusi samme ka finantsjärelevalve- 
ja rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks. Komisjoni poolt mais esita-
tud tegevuskavale järgnesid septembris nõukogu järeldused, milles on 
kolm põhilist teemaplokki: reeglite ühtlustamine, ühtse Euroopa Liidu 
ülese järelevalveameti loomine ning rahvuslike rahapesu andmebüroode 
võrgustiku toetamine ja koordinatsioon. Eesti Pank toetab Euroopa Liidu 
ühisameti loomist, samuti mittepankadest finantsasutuste lülitamist 
selle järelevalve alla. See võimaldaks analüüsida rahavoogusid laiemalt. 
Samas tuleks välistada tegevuste dubleerimist hiljuti täiendatud man-
daadiga EBAga.

Eestis korraldas Eesti Pank septembris rahapesuteemalise seminari.
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FINANTSVARA INVESTEERIMINE 
RESERVIHALDUS

Eesti Panga reservides on raha, võlakirju, aktsiaid ja kulda. Investee-
rimisel on tähtis silmas pidada, et reservide väärtus mitte ainult ei säi-
liks, vaid et nendega teenitaks ka tulu. Samuti on oluline, et keskpanga 
reservid oleksid likviidsed ehk ettenägematutes olukordades vabalt 
kasutatavad. Seepärast paigutatakse reservid üldjuhul kindlatesse 
väärtpaberitesse suurtel rahvusvahelistel finantsturgudel, kus kapitali 
kaotuse risk on väike. 

Mõned aastad tagasi võttis Eesti Pank sihi reserve märkimisväärselt 
kasvatada, et need eesmärke paremini täidaksid. Põhimõtte järgi pea-
vad reservid olema piisavalt suured selleks, et kriitilises olukorras toe-
tada rahasüsteemi või majandust. 2020. aastal suurendati investeeri-
misportfelli 333 miljoni euro võrra.  

2020. aasta lõpus oli Eesti Panga 
investeerimisvarade portfelli suuruseks  
1553 miljonit eurot, mis võrdub umbes 
6%ga sisemajanduse kogutoodangust. 
Kulda oli pangal 12,7 miljoni euro väärtu-
ses. Eesti Panga investeerimisvarad olid 
2020. aasta lõpu seisuga paigutatud 
valdavalt kvaliteetsetesse võlakirjadesse 
ja osaliselt ka arenenud riikide aktsia-
turgudele (vt joonis 7). Aktsiainves-
teeringud on tehtud peamiselt riskide 
hajutamiseks, aga ka selleks, et teenida 
täiendavat tulu.

Euros nomineeritud võlakirjadesse oli 
2020. aastal investeeritud 61 miljonit 
eurot. Teistes valuutades nomineeritud 
osa väärtus reservidest oli aasta lõpus 
1357 miljonit eurot. Välisvaluutareservi 
moodustasid USA, Austraalia, Kanada 
ja Ühendkuningriigi riigivõlakirjad, USA 

hüpoteegiga tagatud väärtpaberid ning riigiüleste institutsioonide võla-
kirjad. Aktsiaportfelli suuruseks oli aasta lõpus 135 miljonit eurot. 

Kulda on Eesti Pangal väga vähe, kokku vaid 256,6 kilogrammi ehk 
8250 untsi, ning seda on Eesti Pank säilitanud pigem ajaloolistel kui 
finantsilistel põhjustel. Taasiseseisvumisaja algul müüdi suurem osa 
Eesti Panga kullavarudest maha, et soetada selle asemel võlakirju, mis 
võimaldasid paremini täita reservidega seatud eesmärke. 

Eesti Panga investeerimisvarade tootlus oli 2020. aastal portfelli kon-
servatiivset varade jaotust arvestades hea, 3,71% ehk ligi 47 miljonit 
eurot (vt joonis 8). Möödunud aasta oli finantsturgudel väga heitlik. 
Kevadel vallandunud pandeemia viis riskivarade, sh aktsiate hinnad 
kiirele langusele. Samal ajal langesid järsult ka riigivõlakirjade intres-
simäärad. See asjaolu tasandas oluliselt panga investeerimisportfelli 
tootlust.

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 7.  Eesti Panga investeerimisvara 
struktuur mln eurodes

aktsiad, 135

võlakirjad välisvaluutas, 1357

reservid omavaluutas (eurovõlakirjad), 61 
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Järgnenud jõulised ja kiired toetus-
meetmed nii raha- kui ka eelarvepolii-
tikas aitasid riskivarade hindadel kiirelt 
taastuda, samal ajal kui võlakirjade 
intressimäärad jäid madalaks. Selline 
keskkond oli panga investeerimisport-
fellile väga soodne ja kokkuvõttes tõid 
nii võlakirjade kui ka aktsiate kerkinud 
hinnad pangale märkimisväärset tulu. 

2020. aasta lõpus oli Eesti Pangal kolm 
välishaldurit. PIMCO alustas panga 
jaoks tööd 2005. aastal ja Informed 
Portfolio Management alates 2007. 
aastast. Schroders asus Eesti Panga 
välishaldurina tööle 2017. aastal. Välis-
haldurite kasutuses on osa riskilimiidist, 
mis investeeritakse põhiliselt tuletisinst-
rumente kasutades. 

Koos teiste Balti riikide keskpankadega 
alustas Eesti Pank koostööd Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (EBRD), kellega sõlmiti vastas-
tikuse mõistmise memorandum. Koostöö eesmärk on edendada piir-
kondlikku kommertsväärtpaberiturgu, mis oleks kooskõlas Euroopa 
Keskpanga Euroopa lühiajaliste väärtpaberite (STEP) algatuse parimate 
tavadega. Piirkondliku kommertsväärtpaberituru arendamine aitab mit-
mekesistada rahastamisallikaid kohalike ettevõtete jaoks. 

VARAHALDUSTEENUSTE OSUTAMINE 
Varahaldusteenust osutati täisteenusena tagatisfondile, mille eesmärk 

on kaitsta hoiustajate, investorite ja kohustusliku pensionifondi osaku-
omanike raha. Tagatisfondi investeerimisportfelli maht oli 2020. aasta 
lõpus üle 250 miljoni euro. 

Lisaks haldab Eesti Pank koostöös Soome Pangaga osa Euroopa 
Keskpanga välisvaluutareservidest. Selle portfelli suuruseks oli 2020. 
aasta lõpus üle miljardi USA dollari ja haldamisel on põhirõhk likviidsusel 
ning säilivusel, et need oleksid vajadusel igal ajal kasutatavad eurosüs-
teemi valuutainterventsioonideks. Täpsemalt saab Euroopa Keskpanga 
reservihaldusest lugeda keskpanga aastaaruandest. 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 8. Investeerimisvarade tulusus võrreldes 
rahaturu tulususega %
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Pandeemia raputas finantsturge

Veebruari lõpus puhkenud pandeemia avaldas finantsturgudele väga suurt ja kiiret mõju. Et 
viiruselaine alguses oli segadust palju ja valitses teadmatus võimalike edasiste arengute kohta, 
tõusis aktsiaturgude volatiilsus kiiresti tasemele, mida nähti viimati Lehman Brothersi pankro-
tiga alanud globaalse finantskriisi ajal 2008. aasta sügisel.

Turud reageerisid pandeemiale kiiresti ja jõuliselt. Peamistel aktsiaturgudel leidis aset ajaloo 
kiireim kukkumine rekordtasemelt 20% madalamale ehk nn karuturule. Kuu ajaga langes mär-
kimisväärselt ka Eesti Panga aktsiaportfelli väärtus.
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Teiselt poolt reageerisid viiruseuudistele ja sellest omakorda tingitud keskpankade tegevusele 
muidugi ka võlakirjaturud. 3. märtsil langetas USA keskpank ehk Föderaalreserv baasintressi-
määra 50 baaspunkti võrra, 15. märtsil veel 100 baaspunkti võrra. Massiivse võlakirjade ostu-
programmi väljakuulutamine ei suutnud siiski ära hoida negatiivset reaktsiooni aktsiaturgudel 
ja USA aktsiaindeksid tegid pühapäeval võetud otsusele järgnenud esmaspäeval oma suurima 
päevase kukkumise finantskriisist alates.

Ka teised keskpangad reageerisid kiirelt baasintressimäärade langetusega ja/või ostuprog-
rammide väljakuulutamisega, mistõttu riiklike võlakirjade tulumäärad kukkusid kõikjal. Teisedki 
finantsvarad ei jäänud pandeemia mõjust puutumata, sealhulgas toorained ja kuld. Eriti kõvasti 
sai pihta toornafta turg, mille nõudlus majanduste seiskamise tõttu järsult langes. Nafta hoid-
misvõimaluste nappuse tõttu kauples USA-s toornafta pretsedenditult aprilli teises pooles kor-
raks sügavalt negatiivse hinnaga. Kuna ebakindlust on veel palju ja majanduste taaskäivitamine 
võtab aega, on võlakirjade tulumäärad jäänud väga madalatele tasemetele, kuid aktsiaturud 
on samal ajal pretsedenditult kiiresti taastunud – kui rekordtasemetelt karuturuni langeti USA-s 
rekordiliselt kiiresti, siis rekordiliselt kiire oli ka taastumine uute tippudeni.

Pandeemiaaegsed kiired ja ulatuslikud raputused finantsturgudel näitasid, kuivõrd oluline on 
koostada pikaajalise vaatega hästi hajutatud investeerimisportfell, mis ühelt poolt aitab lühi-
ajalisi järske kõikumisi siluda ning teiselt poolt neid ka paremini taluda, et teenida pikaajaliselt 
stabiilset tootlust. 
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Ants Laikmaa.
Talu Läänemaal.
1930. Pastell.
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Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 9. Pangaautomaatide, pangakaarte aktsep-
teerivate müügikohtade ja müügiterminalide arv
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RAHARINGLUS JA 
SULARAHA KÄITLEMINE
SULARAHARINGLUSE KORRALDAMINE

Koroonaviiruse mõju sularaharinglusele

Seoses koroonaviiruse levikuga kasva-
sid sularaha väljastamise mahud 2020. 
aastal kogu Euroopas. Eesti Pangast 
väljastatud sularaha maht suurenes aju-
tiselt märtsikuus, kui väljastati 3,4 miljonit  
pangatähte, mida oli võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga 29% rohkem. 
Kasvanud sularahanõudluse üheks 
põhjuseks oli eriolukorra kehtestamine 
ja riigiasutuste soovitused hoida kodus 
vajalikus koguses sularaha. Lisaks valit-
ses ühiskonnas ebaselgus, millised 
piirangud kehtestatakse ja kuidas see 
sularaha kättesaadavust mõjutab.

Viiruse levides ja nakatumisohu suu-
renedes rakendas Eesti Pank mitmeid 
meetmeid elutähtsate funktsioonide 
töö tagamiseks. Sularaha väljastamise 
tagamiseks muudeti panga töökorral-
dust, nii et toiminguid teostati nakatu-
misohu vältimiseks eraldatud meeskondades. Kokkuvõttes võib öelda, 
et sularaharinglus kui elutähtis teenus toimis tõrgeteta. 

Et tegemist oli uue ja tundmatu kergesti nakkava tõvega, tekkis loo-
mulik küsimus rahatähtede turvalisusest. Euroopa Keskpanga korralda-
tud uuringud on siiski näidanud, et tõenäosus saada sularahalt koroo-
naviirus ei erine muudelt pindadelt nakkuse saamise ohust. Ka Eesti 
inimesed arvavad, et sularaha kasutamine on ohutu. Viiruse levimist 
pangatähtede ning müntidega ei peeta usutavaks. Inimeste makse- 
käitumine ei ole oluliselt muutunud – ca 48% ostutehingutest tehakse 
endiselt sularahas. 

Sularaha kättesaadavus on Eestis aasta-aastalt paranenud tänu poe 
kassast sularaha väljavõtmise teenust pakkuvate ettevõtete üha suu-
renevale hulgale. Sularahaautomaatide arv on viimastel aastatel olnud 
küllaltki stabiilne. 2020. aasta lõpu seisuga oli Eestis 718 pankade sula-
rahaautomaati, millest sularaha sissemakse funktsiooniga oli kasutu-
sel 209 masinat (vt joonis 9). Endiselt on sularahateenus kättesaadav  
29 pangakontoris. Sularaha kui elektroonilisest infrastruktuurist sõltu-
matu maksevahend on strateegilise tähtsusega riigi majandusjulgeoleku 
tagamisel. 

Eesti Pangast väljastati 2020. aastal krediidiasutustele 1,16 miljardit 
eurot ja Eesti Panka tagastati 0,78 miljardit eurot (vt tabel 3). Eestis ring-
leva sularahamassi tegelikku mahtu ei ole võimalik täpselt mõõta, kuna 
pangatähed liiguvad riikide vahel nii euroalal kui ka väljaspool seda.  

Koroonakriis ei mõjutanud 
oluliselt inimeste 

maksekäitumist ja ligi 
pool tehingutest tehakse 

endiselt sularahas.
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Alates euro kasutuselevõtust on euro sularaha netoemissioon olnud 
positiivne ja kümne aasta kokkuvõttes on Eesti Pangast väljastatud  
2,3 miljardi euro väärtuses sularaha rohkem, kui seda on tagastatud. 

2020. aastal väljastas keskpank 35,3 miljonit pangatähte. Nagu varase-
matel aastatel, moodustasid suurema osa neist 50eurosed rahatähed ehk 
ligi 51% kõigist väljastatud pangatähtedest. Võrreldes eelmiste aastatega 
on kasvanud 5- ja 20euroste pangatähtede väljastamine (vt joonis 10). 

50euroste populaarsus seostub asja-
oluga, et tegemist on sularahaautomaa-
tides kasutatava pangatähega ja seda 
kasutatakse nii maksete eest tasumiseks 
kui ka säästmiseks. 2019. aastal lõpeta-
sid euroala keskpangad 500eurose emi-
teerimise, kuid see ei ole eriti mõjutanud 
nõudlust suurema nimiväärtusega 200- 
ja 100euroste pangatähtede järele, mis 
on viimastel aastatel langustrendis.

Eesti Pank emiteeris 2020. aastal ligi 
23,3 miljonit münti, millest 1- ja 2sendi-
sed mündid moodustavad 48%. Kuna 
1- ja 2sendiseid münte kasutatakse 
maksmisel vähe ja neid saadakse pigem 
vahetusrahana, ei ole nende kasutamine 
mõistlik. Euroopa Komisjon hindab või-
malust võtta kasutusele üleeuroopalised 
ümardamisreeglid, mis vähendaks väga 
suures mahus 1- ja 2sendiste vajadust.

Tabel 3. Sularaha liikumine Eesti Panga ja krediidiasutuste vahel

Aasta

Summa mld eurodes Arv mln tk

Eesti Pangast 
väljastatud

Eesti Panka 
tagastatud

Eesti Pangast väljastatud Eesti Panka tagastatud

pangatähed mündid pangatähed mündid

2016 1,00 0,84 23,1 23,9 18,7 0,7

2017 1,01 0,82 25,7 25,3 19,8 2,2

2018 0,97 0,68 25,6 26,1 17,5 2,4

2019 0,84 0,57 26,1 21,4 16,2 0,8

2020 1,16 0,78 35,3 23,3 24,4 3,6

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 10. Eesti Pangast väljastatud pangatähed mln tk
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Igal mündil on kaks külge

Euro käibemüntide rahvusliku külje ehk vapikülje lähem silmitsemine võib pakkuda põnevaid 
avastusi. Oleme harjunud Eesti kontuuridega maakaardi kujundusega meie euromüntidel, 
samuti on paljudele tuttavaks saanud naaberriikide Soome vapilõviga mündid või Läti neiu 
peakujutisega 2eurone, mida aeg-ajalt ringlusest võib vahetusrahana tagasi saada. Arvesta-
des, et euro on käibel 19 Euroopa Liidu liikmesriigis ja euromünte emiteeritakse erikokkuleppe 
alusel ka Vatikanis, San Marinos ja Andorras, on euroalal ringlemas väga paljude erinevate 
kujundustega münte. 
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Inimeste reisimisega liigub liikmesriikide vahel ka sularaha. Müntide liikumise jälgimiseks viivad 
euroala riigid regulaarselt läbi n-ö mündimigratsiooni uuringuid, mis võimaldab kindlaks teha 
peamised müntide liikumisteekonnad. Uuringutest selgub, millistest riikidest liigub münte roh-
kem välja ja kuhu tuleb neid enam juurde. See võimaldab riikidel paremini planeerida müntide 
tootmise vajadusi.

Tänu mündimigratsiooni uuringutele teame, et Eestis ringlevatest müntidest on keskmiselt 
40% Eesti kujundusega mündid ja ülejäänud jagunevad Soome (20%), Saksamaa (10%), Läti 
(7%), Hispaania (5%), Itaalia (4%) ja Prantsusmaa (3%) müntide vahel. Üldiselt võib tõdeda, et 
mida väiksem on riik ja mida kaugemal see meist asub, seda väiksem on tõenäosus neid ringlu-
sest saada. Nii näiteks on meil tõeliseks harulduseks Malta, Küprose, Sloveenia ja Luksemburgi 
mündid, mis on alati kogujate seas kõrgelt hinnatud. Samamoodi väärtustatakse kaugemates 
maades Eesti münte ja seega tasub neid reisides pisut kaasa võtta, et kasvõi restoranis söögi 
eest tasudes võõrustajatele jootraha jätta.

Seega ütlus, et igal mündil on kaks külge, pole lihtsalt sõnakõlks! Uuri järele, millistest riikidest 
on pärit Sinu rahakotis olevad mündid!8 

8 Vt https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2euro/html/index.et.html.

Sularaharingluse talitluspidevus

Eestis on neli krediidiasutust – Swedbank, SEB Pank, Luminor Pank 
ja LHV Pank –, kes on hädaolukorra seaduse alusel elutähtsa teenuse 
osutajad sularaharingluse ja makseteenuste tagamisel. 2020. aastal viidi 
läbi sularaha talitluspidevuse õppus, kus testiti krediidiasutuse sularaha- 
vabas kontoris sularahateenuse taastamist.  Sama õppuse raames tes-
titi ka Eesti Panga valmisolekut sularaha transportimiseks selle väljas-
tamise kohtadesse. Testid näitasid, et nii krediidiasutused kui ka Eesti 
Pank on valmis hädaolukorras tegutsemiseks. 

Eesti Pank kinnitab krediidiasutuste sularaharingluse ja -maksete inf-
rastruktuuri toimimise tagamiseks koostatud talitluspidevuse plaanid. 
Tulevikus muutub sularaha talitluspidevuse tagamine järjest olulise-
maks, kuna väheneb nii krediidiasutuste kontorite arv kui ka nende sula-
rahaga töötamise kogemust omavate töötajate hulk, kellel on piisavad 
teadmised sularaha arvestuse ja turvareeglitest.

Sularaharingluse talitluspidevuse tagamisel on tähtis roll ka sularaha 
käitlemise ja inkassatsiooniteenust pakkuvatel ettevõtetel. Eesti turul 
tegutsevad kolm sularaha käitlemise ja inkassatsiooniteenust pakkuvat 
ettevõtet. Sularaha käitlemise ettevõtted hoolitsevad selle eest, et sula-
rahaautomaadid oleksid täidetud ning inimesteni jõuaks hea kvalitee-
diga sularaha. Samuti pakuvad nad inkassatsiooniteenust ettevõtetele.

SULARAHA KÄITLEMINE
Euro sularaha kvaliteedi tagamiseks ja euro usaldusväärsuse kaitseks 

on euroala riikidele kehtestatud ühtsed nõuded. Ka Eestis tegutsevate 
sularahakäitlejate tegevus peab olema kooskõlas neile kohalduvate 
õigusaktidega, et takistada võltsingute levi ja mittekvaliteetse sularaha 
sattumist ringlusesse. Eesti Pank teeb järelevalvet sularahakäitlejate 
tegevuse üle, kontrollides sularahakäitlejate rahakäitlusseadmete vasta-
vust ja testides regulaarselt nende töökindlust. 

Testid näitasid, et 
nii krediidiasutused 

kui ka Eesti Pank on 
valmis hädaolukorras 

tegutsemiseks.

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2euro/html/index.et.html
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Kuigi suurem osa ringluses olevast sularahast töödeldakse sulara-
hakäitlusettevõtte poolt, on Eesti Panga töödeldud kogused võrrel-
des viimaste aastate mahtudega kasvanud – 2020. aastal töödeldi  
21,8 miljonit europangatähte (vt joonis 11). Töödeldud pangatähtede 
maht kasvas 35% ja selle põhjuseks on sularahakäitluse turul toimu-
nud muutused, mille tõttu suurenes sularahakäitlejate poolt Eesti Panka 

tagasi toodud pangatähtede hulk.  
Keskpanka tagastatud pangatähed 
sorteeritakse täisautomaatsete sortee-
rimismasinatega. Kõikide pangatähtede 
autentsust kontrollitakse vaid keskpan-
kadele teadaolevate parameetrite järgi. 
Käibekõlblikud pangatähed pakenda-
takse ja suunatakse uuesti ringlusesse. 
Kulunud, määrdunud, rebenditega või 
plekkidega pangatähed kõrvaldatakse 
ringlusest. 

Eesti Pangas toimunud töötluse käigus 
tunnistati 2020. aastal käibekõlbmatuks 
ligikaudu 1/3 pangatähtedest. Tavapä-
rasest kõrgem käibekõlbmatute pan-
gatähtede osakaal on seotud esimese 
seeria pangatähtede ringlusest kõrval-
damisega ja väiksema nimiväärtusega 
pangatähtede (5-, 10- ja 20eurosed) 
kulumisega, mistõttu asendati neid ring-
luses rohkem uute pangatähtedega. 

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti 
ning münte. Kahjustustega pangatähed suunatakse ekspertiisi, mille 
käigus tuvastatakse, kas pangatähtede ja müntide näol on tegemist 
ehtsa rahaga, ning seejärel määratletakse kahjustuste ulatus. Ümber-
vahetamisele kuuluvad pangatähed, millest on säilinud enam kui 50%. 
2020. aastal teostati sularahaekspertiis 1954-le rikutud või vigastatud 
pangatähele. Ringlusest kõrvaldati 177 münti. 

Eesti Pank korraldab Eesti krooni sularaha vahetamist eurodeks. Seni-
ajani on ringlusest tagasi tulemata ligi 44,4 miljoni euro väärtuses kroone. 
2020. aastal kasutati kroonide vahetamise võimalust tuhandel korral ja 
ümber vahetati 202 000 euro väärtuses kroone. Kuigi aegade jooksul 
on ringluses olevast krooni sularahast mingi osa jäädavalt kadunud või 
hävinenud ning aasta-aastalt on vahetatavad kogused vähenenud, on 
inimestel endiselt võimalus kroone eurodeks vahetada.

Eestis avastati 2020. aastal 393  võltsitud europangatähte, mis moo-
dustab 0,09% euroalal avastatud võltsingutest – Eestis avastatud 
võltsingute arv on endiselt euroala väiksemaid. Kõige rohkem regist-
reeriti 10- ja 50euroste võltsinguid. Mündivõltsingute arv on nii abso-
luutarvult kui ka võrdlusena ringlusesse lastud müntidega marginaalne.  
2020. aastal avastati kokku 106 võltsitud münti.

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 11. Eesti Pangas töödeldud 
pangatähtede arv mln tk
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PANGATÄHTEDE JA KÄIBEMÜNTIDE 
TOOTMISE KORRALDAMINE

Igal aastal osalevad euroala keskpangad europangatähtede toot-
mises. Eesti Panga 2020. aasta tootmiskohustuse täitmiseks osaleti 
koos seitsme euroala riigi keskpankadega ühishankes (ingl joint Euro-
pean tender) Euroopa Keskpanga nõukogu poolt ette antud mahus 
teise seeria 20euroste tootmiseks. Ühishanke võitjaks osutus Bun-
desdruckerei trükikoda Saksamaal, kus valmisid Eesti Panga hangitud  
18,78 miljonit pangatähte. Pangatähed tarniti eurosüsteemi ühtsetesse 
varudesse. 2020. aastal täiendati ka käibemüntide varusid, tarnides 
Leedust 10 miljonit 2sendist  ja 3,5 miljonit 20sendist. 

MEENE- JA MÄLESTUSMÜNTIDE 
EMITEERIMINE

2020. aastal emiteeris Eesti Pank 15eurose meenemündi Jüri Jaaksoni 
150. sünniaastapäeva tähistamiseks. Hõbemündi kujundas kunstni-
ketrio Anna Roomet, Risto Tali ja Rait Siska ning see vermiti Hollandi 
rahapajas. Meenemünti anti välja 3000 tükki. Lisaks korraldati Tokyo 
suveolümpiamängude tähistamiseks emiteeritava hõbedast 8eurose 
meenemündi vermimise hange. Hanke võitjaks osutus Hollandi raha-
paja, kuid seoses olümpiamängude edasilükkamisega 2021. aastasse 
lükkus edasi ka meenemündi emiteerimine.

2020. aasta alguses lasti ringlusesse kaks erikujundusega 2eurost 
mälestusmünti (pühendusmünti). Jaanuari lõpus ringlusesse lastud 
mälestusmünt on pühendatud Antarktika avastamise 200. aastapäevale 
ja selle tiraažiks oli  750  000. Mündid vermiti Leedu rahapajas. Teine 
2eurone mälestusmünt pühendati Tartu rahu 100. aastapäevale. Münte 
toodeti üks miljon ja need vermiti Leedu rahapajas. 

Mälestusmüntidega koos valmisid meenetoodetena kaks mündikaarti. 
Antarktika mündikaardi kujundasid Tiiu Pirsko ja Mati Veermets ja neid 
valmistati 10 000 tükki. Tartu rahu mündikaardi kujundaja oli Ivar Sakk ja 
neid trükiti 10 000 tükki.

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Pank osaleb pangatähtede komitee ja selle töögruppide töös, 
kus arutatakse europangatähtede tootmise, emiteerimise ja käitlemi-
sega seonduvaid teemasid. Euroalal on järjest aktuaalsemaks muutu-
mas sularaha kättesaadavuse ja krediidiasutuste teenustasude teemad. 
Lisaks osaletakse Euroopa Komisjoni juures asuva euromüntide komitee 
ja selle töögruppides, kus käsitletakse müntide ringluse, emiteerimise ja 
seadusandlusega haakuvaid küsimusi. 2020. aastal jätkus Balti-suuna-
line koostöö, mille kohaselt on Balti riikide keskpangad valmis vajadusel 
üksteisele talitluspidevuslikku tuge pakkuma.

Ringlusesse lasti kaks 
pühendusmünti, millest 

üks oli pühendatud 
Antarktika avastamise 

200. aastapäevale ja  
teine Tartu rahu  

100. aastapäevale.
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MAKSEKESKKONNA TOIMIMINE 
EESTI PANGA HALLATAVAD 
MAKSESÜSTEEMID 

Eesti Pank on osaline eurosüsteemiüleste TARGETi teenuste9 haldami-
ses ja arendamises. TARGETi teenuste hulka kuuluvad:
1. rahaarveldusi pakkuv üleeuroopaline automatiseeritud reaalaegne 

brutoarveldussüsteem10  TARGET2, mille kaudu arveldatakse kõiki 
kiirmakseid, sh rahapoliitilisi tehinguid ja pankadevahelisi tehinguid 
eurodes; 

2. väärtpaberite arveldusplatvorm T2S, mille vahendusel arvelda-
takse keskpanga rahas väärtpaberitehingute rahajalga;

3. välkmaksete arveldussüsteem TIPS, mis võimaldab maksejuhiseid 
välkmaksesüsteemide vahel saata ja vastu võtta, et SEPA välk-
maksed11 oleksid kättesaadavad kogu euroalal.

TARGET2 teenused kokku tagavad raha, väärtpaberite ja tulevikus 
tagatiste vaba liikumise üle Euroopa. 

2020. aasta detsembris oli Eestis TARGET2 teenuste kasutajateks 11 
osalejat, kellele oli avatud 14 rahaarvelduskontot ja 4 väärtpaberiarvel-
duskontot. TIPSiga liitunud pankasid detsembri seisuga Eestis ei olnud. 

Tagamaks välkmaksete üleeuroopalist kättesaadavust, tegi Euroopa 
Keskpanga nõukogu otsuse, et kõik SEPA välkmaksete skeemiga lii-
tunud makseteenusepakkujad peavad 2021. aasta novembriks olema 
kättesaadavad TARGETi välkmaksete teenuse ehk TIPS-konto kaudu. 
Pangad saavad TIPS-kontot kasutada ka olemasolevate erasektori välk- 
maksesüsteemide kaudu ja see võimaldab neil olla välkmaksete tegemi-
seks valmis ööpäevaringselt. Praegu ei ole see veel võimalik. 

Tagatiste igapäevases haldamises oli 2020. aasta Eesti jaoks märgilise 
tähtsusega, kuna viiruskriisist tingituna väljastati esmakordselt Eesti valit-
suse võlakirjasid, mis on turuosalistele esimesed kodumaised eurosüstee-
mile sobilikud tagatisväärtpaberid. Selleks et võimaldada nende väärtpa-
berite kasutamist eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena, 
sõlmis Eesti Pank Nasdaq CSD Eesti filiaaliga koostöölepingu eurosüs-
teemi seatud nõuete täitmiseks. Alates 15. aprillist 2020 on Nasdaq CSD 
Eesti väärtpaberiarveldussüsteem eurosüsteemi kõlblike arveldussüstee-
mide nimekirjas. Eesti võlakirjade emiteerimisega lisandus Eesti Pangale 
uus, korrespondentkeskpanga (ingl correspondent central bank) roll, mis 
tähendab  Eestis väljastatud võlakirjade tagatisena vastuvõtmist teiste 
keskpankade nimel. Uue rolli lisandumine tingis täiendusi igapäevastes 
toimingutes ja süsteemi valmisoleku saavutamist.

Alates 2018. aastast on TARGETi teenusena arenduses ECMS – 
eurosüsteemi tagatiste halduse süsteem krediidioperatsioonide taga-

9 TARGETi teenused on eurosüsteemis välja töötatud finantstaristuteenused, mis võimal-
davad teha üleeuroopalisi raha- ja väärtpaberiarveldusi keskpangas avatud kontodel.

10 Reaalaegses brutoarveldussüsteemis arveldatakse makseid süsteemis päeva jooksul 
ükshaaval ja pidevalt. Maksed arveldatakse kohe, kui need süsteemi saabuvad, ning 
arveldus on lõplik kohe pärast seda, kui maksesumma on vastuvõtja panga kontole 
krediteeritud.

11 TIPS-süsteemis toimub SEPA välkmaksete töötlemine vähem kui viie sekundiga ja seda 
ööpäev läbi ning aasta ringi. Võrdluseks: TARGET2 kiirmakseid töödeldakse ainult tööpäe-
vadel ja maksimaalselt 15 minuti jooksul.

Nasdaq CSD Eesti 
väärtpaberisüsteem 
on alates aprillist 
2020 lisatud 
eurosüsteemikõlblike 
arveldussüsteemide 
nimekirja.
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tiste haldamiseks ja rahapoliitiliste operatsioonide arvelduste toeta-
miseks.  ECMSi kasutuselevõtt võimaldab vältida tagatiste haldusega 
kaasnevate arenduste ja muudatustega seotud tegevuste dubleerimist 
erinevates keskpankades, hoides kokku nii aega kui ka raha. Tulenevalt 
pandeemiast otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu ECMSi valmimise 
tähtaega aasta võrra edasi lükata 2023. aasta novembrini.  Eesti Pank 
tegi ettevalmistusi 2021. aasta alguseks planeeritud pangasisese pro-
jekti alustamiseks oma süsteemide ja töökorra vastavusse viimiseks 
ECMSiga. 

2020. aastal jätkati TARGETi teenuste konsolideerimisega. Selle pro-
jekti eesmärk on tõsta nende teenuste kasutusmugavust, ühtlustades 
TARGET2 ja T2Si tehnilised ja funktsionaalsed lahendused. Arvestades 
turuosaliste soovi muuta koroonakriisi tõttu projekti lõpptähtaega ja 
SWIFTi otsust lükata korrespondentpanganduses ISO20022 sõnumite 
rakendamine aasta võrra edasi, otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu 
lükata TARGETi teenuste konsolideerimise projekti tähtaega aasta võrra 
edasi, s.o 2022. aasta novembrini. Seetõttu korrigeeris ka Eesti Pank 
oma projektiplaani tähtaegu.

Kriisi tingimustes töötati Eesti Pangas eraldatud meeskondades ja 
vaheldumisi kaugtööl olles, et tagada pankadevahelise arvelduse kui 
elutähtsa teenuse toimepidevus. 

MAKSESÜSTEEMIDE JÄRELEVAATAMINE
Eesti Panga kui maksesüsteemide järelevaataja ülesanne on jälgida 

Eesti inimestele ja majandusele oluliste süsteemide toimimist, hinnata 
süsteemides olevaid riske ning teha ettepanekuid riskide maandami-
seks. Järelevaatamise eesmärk on hoida süsteemide riskid väikesed. 

Eesti Pank jälgib Nets Estonia hallatava kaardimaksete süsteemi ja 
Nasdaq CSD hallatava väärtpaberite arveldussüsteemi toimimist. Need 
süsteemid töötasid möödunud aastal hästi nii tavaolukorras kui ka keva-
dise eriolukorra ajal. Lisaks jälgib Eesti Pank Eestile oluliste üleeuroopa-
liste süsteemide tööd. Eesti maksekeskkonna jaoks on olulised STEP212 
ja RT113, sest Eesti pangad kasutavad neid klientide maksete tegemisel, 
TARGET2 Eesti osasüsteem ning T2S, sest seal arveldatakse eestimaa-
laste väärtpaberite ostu- ja müügitehinguid.

Need süsteemid toimisid üldiselt sujuvalt, kuid eurosüsteemi hallata-
vas reaalaegses süsteemis TARGET2 toimus aasta jooksul kaks tõsist 
ja pikaajalist tõrget, mis avaldasid negatiivset mõju ka Eesti pankade 
maksetele TARGET2 Eesti osasüsteemis ja  STEP2 jaemaksetele, lisaks 
olid häiritud  T2Si väärtpaberite arveldused. Tõrgete toimumise kohta 
antakse lõplik hinnang pärast sõltumatu uurimise lõppu.

Esmatähtis ülesanne 2020. aastal oli ka muudatuste ja arenduste hinda-
mine kaardivaldkonnas. Kuna mitmed pangad viisid kaardimakse tööt-
lemise teenuse Eestist välja, hakati Nets Estonia hallatava kodumaise 
kaardimaksete süsteemi asemel kaardimakseid töötlema rahvusvahe-
listes kaardiskeemides (Visa ja MasterCard) ja pöörduti piiriüleste tee-
nusepakkujate poole. Kuigi rahvusvahelised kaardiskeemid on eurosüs-

12 STEP2 on üleeuroopaline automatiseeritud arvelduskoda.

13 RT1 on üleeuroopaline SEPA välkmaksesüsteem.

Kaardimaksete  
süsteem ja väärtpaberite 

arveldussüsteem töötasid 
hästi nii tavaolukorras  

kui ka kevadise  
eriolukorra ajal.
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teemi keskpankade poolt kontrollitavad ja võib eeldada, et nende riskid 
on piisaval moel maandatud,  muutsid tehtud arendused pankade senist 
kaardimakseteenuse pakkumist märkimisväärselt ja muutus ka riskipilt.

Eesti Panga hinnangul on välisühenduste katkemise risk kaarditeenuse 
toimepidevusele kasvanud. Täiendav oht tuleneb sellest, et süsteemide 
toimimiseks vajalike osapoolte arv on suurenenud. Kuna kaardimak-
seteenus on üks elutähtsatest teenustest, siis tuleb elutähtsat teenust 
osutavatel pankadel tagada, et hädaolukorras saaks riigisiseseid kaar-
dimakseid teha ka siis, kui välisühendused ei toimi või kui mõni piiriülene 
skeem või teenusepakkuja süsteem tõrgub. Eesti Panga hinnangul 
tuleks tagada igapäevaste kaardimaksete sujuv toimimine ka väikse-
mate tõrgete korral. 

Kaardimaksete turvalisuse hindamiseks analüüsisid järelevaatajad 
kaardipettuste mahtusid ja seda, kuidas pettuseid toime pannakse. 
Eesti pangakaartidega toime pandud pettustest moodustavad lõviosa 
ehk 87% internetipettused. Pettuste vähendamiseks on vajalik, et 
e-kaupmehed ja pangad kogu Euroopas nõuaksid e-kaubanduse kaar-
ditehingute tugevat autentimist ehk tehingu kinnitamist läbi kaardioma-
niku panga, mitte ainult kaardiandmete alusel. Need nõuded jõustusid 
31. detsembril 2020.

Eesti Pank analüüsis nende nõuete võimalikku mõju, sest e-kaubandus 
on Eesti elanike seas järjepidevalt kasvanud ja võimalikud tõrked takis-
taksid maksete sujuvat toimimist.  Jõuti seisukohale, et riigisiseste e-te-
hingutega eeldatavasti probleeme ei teki, kuid  piiriüleste tehingute tege-
mine võib takerduda, kuna kõik kaupmehed Euroopas ei ole vajalikke 
nõudeid rakendanud. Veenduti et pangad ei hakka vaikimisi tehinguid 
tagasi saatma, vaid teostavad kaardi väljaandjatena tehingute riskia-
nalüüsi, võtavad kaardi väljaandja riski kaardivaldaja eest ja keelduvad 
tehingu tegemisest vaid juhul, kui see osutub hädavajalikuks. 

MAKSEKESKKONNA ARENDAMINE
Eesti Pank teeb pankade, ettevõtete ja tarbijate esindajatega koos-

tööd, et aidata kaasa maksekeskkonna tõhusale toimimisele ja aren-
gule. Tähelepanu on eelkõige kiiretel ja mugavatel makseteenustel, mis 
arvestavad muutustega tarbijate ja ettevõtete vajadustes ning makse-
keskkonnas. 

2020. aastal keskendus Eesti Pank sellele, et toetada SEPA välkmak-
sete laiaulatuslikku kasutuselevõtmist kahel suunal. Keskpank pidas 
oluliseks, et pangad võimaldaksid klientidel välkmakseid teha sõltumata 
makse algatamise kohast ehk nii internetipangas, pangakontoris kui ka 
mobiilsetes pangarakendustes. Märkimist väärib, et juba on pankasid, 
kes võimaldavad ka ettevõtetel algatada välkmakseid läbi oma raamatu-
pidamisprogrammi. Lisaks seisis keskpank selle eest, et pangad raken-
daksid suvel kehtestatud 100 000 euro suurust välkmakse tegemise 
piirmäära.

Välkmaksed on nüüdseks väga levinud. 2020. aasta lõpus liikus kel-
laajast ja nädalapäevast sõltumata koheselt vähemalt 90% kõikidest 
maksetest (vt joonis 12). Välkmakseid pakuvad SEB Pank, Swedbank, 
LHV Pank, Coop Pank ja Citadele Pank ja neid saab algatada ka läbi 
mõne Eestis tegutseva e-raha ja makseasutuse. 

Eesti Pank soovib, 
et pangad võtaksid 
meetmeid tagamaks,  
et kaardimaksed 
toimivad ka siis, 
kui välisühendused 
välismaailmaga ei 
toimi või kui mõne 
teenusepakkuja  
süsteem tõrgub.
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2020. aastal jälgis ja toetas Eesti Pank 
ka aasta varem kinnitatud välkmak-
sete tegevuskava elluviimist.  Kevadel 
hakkasid pangad klientidele pakkuma 
pankadevahelist nimemakseteenust, 
mis võimaldab makset teha telefoniraa-
matu kontaktile rahasaaja kontonumbrit 
teadmata. Lisaks võeti pankades tänu 
avatud panganduse rakendumisele 
kasutusele universaalse pangalingi tee-
nus. Universaalne pangalink tähendab, 
et kaupmees ei pea enam pangalingi 
lepingut igas pangas eraldi sõlmima, 
vaid saab ühe lepingu alusel makseid 
koguda erinevate pankade klientide 
kontodelt. 

Kaardimaksete ja sularaha kõrval müü-
gikohas kasutatavate välkmakselahen-
duste arengu toetamiseks uuris Eesti 
Pank, kas väikeettevõtjad on huvitatud 
makselahendusest, mis võimaldab neil oma toodete või teenuste eest 
mobiilse pangarakenduse või QR-koodi abil raha küsida ja saada tasu 
välkmaksena. Uuringust selgus, et väikekaupmehed ootavad võimalust 
saada makseid ilma kaardimakseks vajalikku taristut omamata, kui see 
on soodne, tarbijale mugav ja tagab raha kiirema laekumise. See tead-
mine annab pankadele kindluse arendada edasi rahaküsimise teenust, 
mis siiani toimib pangasiseselt ja vaid eraisikute vahel. 

2020. aasta näitas, et maksekeskkonnas võetakse samm-sammult 
kasutusele reaalajas toimivaid makselahendusi, mis muudavad raha 
küsimise ja maksmise sujuvamaks. Uuendused suurendavad inimeste 
ja ettevõtete valikuvõimalusi ning soodustavad konkurentsi maksetee-
nuste turul, mis siiani on olnud peamiselt pankade pärusmaa. Kiired 
maksed, mis tagavad saajale kohese rahade laekumise, on peamiseks 
eelduseks uutele makselahendustele. Nende vajalikkust kinnitas ka 
kevadine eriolukord, mis näitas tarbijate tahet ja valmisolekut kasutada 
elektroonilisi müügikeskkondasid ning teha viipemakseid kauplustes 
kohapeal. Kontaktivabaduse suurendamiseks tõsteti viipemakse limiit 
50 euroni.

Maksekeskkonna uuendamise vajalikkust rõhutati ka oktoobris kor-
raldatud maksekeskkonna foorumil. Foorumil kutsuti ellu maksekesk-
konna digitaliseerimise töögrupp, mille eesmärk on digitaliseerida kogu 
makseahel kaasaegsete lahendustega nagu e-arved, e-kviitungid ja 
digitaalsed müügikeskkonnad nii, et Eesti ettevõtted ja tarbijad saaksid 
kasutada uuenduslikke ja turvalisi makselahendusi. Soov on tõsta era-
ettevõtete seas digiteadlikkust, äratada nende huvi digilahenduste vastu 
ja julgustada ettevõtjaid neid lahendusi kasutama.

Maksekeskkonna arengu täiendavaks toetamiseks, uue finantstehno-
loogia kasutamise soodustamiseks, aga ka ohtude paremaks teadvus-
tamiseks loodi 2020. aastal Eesti Panga eestvedamisel finantsinnovat-
siooni ümarlaud, mis pakub sektoriülest aruteluplatvormi. Peamised 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 12. Riigisiseste maksete aastane koguarv 
maksete liikumise kiiruse järgi mln
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aruteluteemad keskendusid keskpanga digirahale ja rahapesu tõkes-
tamisele. Nimelt on varasemad rahapesuskandaalid näidanud, et Eesti 
vajab rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimiseks ning julge-
olekukeskkonna tagamiseks uut lähenemisviisi. See peaks andma selge 
signaali, et Eesti panustab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkesta-
misse finantssektoriüleselt nii oma oskusteabe kui ka tehnilise võime-
kusega. Lisaks arutati ümarlaual õigusraamistikku ja kuidas see soo-
dustab finantstehnoloogia kasutamist ja mittepankadest finantsasutusi 
suurendama konkurentsi makse- ja finantsteenuste pakkumisel.

Eurosüsteemi suunal osales Eesti Pank 2020. aastal aktiivselt Euroopa 
jaemaksete strateegia laiendamises. Laiendatud strateegia kohaselt 
jätkuvad üleeuroopalise müügikoha makselahenduse otsingud. Eesti 
Pank andis oma panuse, keskendudes välkmaksete täielikule kasutuse-
levõtule ja osalemisvõimaluste laiendamisele maksesüsteemides. Eesti 
Panga algatusel sai strateegia oluliseks osaks ka vajadus ühtlustada 
e-identifitseerimise ja e-allkirjastamise teenuste piiriülene kasutamine 
Euroopas. Tunnistati vajadust tõhustada maksekeskkonna digitaliseeri-
miseks koostööd finantstehnoloogia sektoriga. Lisaks osales Eesti Pank 
aktiivselt digieuro raporti koostamises ja kutsus Eesti tehnoloogiafirma-
sid üles avaldama arvamust, millisel viisil võiks digieuro tarbijatele välja 
pakkuda ja kuidas seda kasutada. 

Kas euro võiks olla digitaalne?

Sularaha – europangatähed ja -mündid – on täna ainus ühiskonnale kättesaadav seaduslik 
maksevahend, mille emiteerimise ainuõigus kuulub keskpangale. Tulenevalt sularaha kasutuse 
vähenemisest ja uute krüptovääringute laialdasemast levikust võib keskpank hakata tulevikus 
emiteerima digitaalset raha. Digitaalne euro oleks üldtunnustatud, riskivaba ja seaduslik mak-
sevahend sularaha ja praegu pangakontodel hoitava raha kõrval. Digiteeruv majandustegevus, 
eriti jagatud andmeraamatu ja plokiahela tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu, vajab uut, tur-
valist ja nutikat raha tehingute automaatseks sooritamiseks. Otsust digitaalse euro kasutusele-
võtu kohta ei ole tehtud. 

Euroopa Keskpanga eestvõttel uurivad alates 2020. aasta algusest kõik euroala keskpangad 
üldkasutatava digitaalse euro plusse ja miinuseid ning tehnilisi võimalusi selle kasutamiseks. 
Näiteks vaadatakse, kas keskpanga digiraha kasutuselevõtt võiks tõsta maksesüsteemide 
efektiivsust,  vähendada makseteenustega seotud riske ja võimaldada väga suurel arvul raha-
omanikel üheaegselt peaaegu reaalajas, turvaliselt ning väga madalate kuludega sooritada üli-
suurel arvul tehinguid. Analüüsitakse ka, kas uute tehnoloogiate kasutuselevõtt võib omada 
potentsiaali maksesüsteemide ökoloogilise jalajäle vähendamisel. Eraldi küsimus on, kas kesk-
panga digiraha võiks anda keskpangale uusi võimalusi rahapoliitika veelgi efektiivsemaks teos-
tamiseks.

Keskpanga digiraha kasutuselevõtt oleks praeguses rahasüsteemis oluline muutus. Seepärast 
vajab see põhjalikku kaalumist rahasüsteemi, maksekeskkonna, finantsstabiilsuse, kuid ka teh-
noloogia tulevikukindluse ja turvalisuse vaatest. 

Eesti Pank käivitas 2020. aasta oktoobri alguses uurimisprojekti, et uurida Eesti e-riigi ühe alus-
tehnoloogia KSI plokiahela sobivust keskpanga digiraha ringlusse laskmisel. Vastavat tehno-
loogiat on Eesti riik kasutanud andmete turvalisuse tagamiseks alates 2012. aastast.  Uurimis-
projekti eesmärk ei ole teha valikuid konkreetsete tehnoloogiate kasuks. Sellega panustatakse 
Euroopa Keskpanga koordineeritud digitaalse euro analüüsi, juhtides plokiahela tehnoloogia 
eksperimenteerimise eelprojekti. 

Eesti Panga algatusel 
sai Euroopa jaemaksete 
strateegia oluliseks 
osaks vajadus ühtlustada 
e-identifitseerimise ja 
e-allkirjastamise teenuste 
piiriülene kasutamine.
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STATISTIKAALANE TEGEVUS
STATISTIKA KOOSTAMINE 
JA LEVITAMINE

Pandeemia puhkemisele ja eriolukorra 
kehtestamisele vaatamata ei esinenud 
2020. aastal statistika avaldamisel ja 
edastamisel kalenderplaanist kõrvale-
kaldeid. Oma panuse sellesse andsid ka 
andmeesitajad, kes suutsid erinevatest 
piirangutest hoolimata  statistika tege-
miseks vajalike üksikandmete edastus-
tähtaegadest kinni pidada. Rahvus-
vaheliste organisatsioonide koostatud 
kvaliteediraportites tunnistati Eesti 
Panga statistika taas usaldusväärseks 
ja kvaliteetseks.

Huvi veebilehel avaldatud statistika 
vastu oli 2020. aastal endiselt suur. 
Veebilehe külastuste arv kasvas 10%, 
samas suurenes ka avaldatavate tabe-
lite arv 12%. Enim tuntakse huvi finants-
sektori statistika vastu, mida on veebile-
hel ka kõige suuremas mahus avaldatud 
(vt joonis 13). Kui finantssektori statistika 
kasutajatest kaks kolmandikku vaatavad 
eestikeelseid tabeleid ja jooniseid, siis 
välissektori ja finantskontode statistika 
puhul on üle poole huvitundnutest uuri-
nud ingliskeelset versiooni (vt joonis 14).

Rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastatavate andmete maht kasvas 
2019. aastal hüppeliselt ja on jäänud 
suureks ka peale seda. Eelkõige on selle 
taga 2018. aasta sügisel rakendunud 
krediidiasutuste detailsete laenuand-
mete (nn AnaCrediti aruandlus) kogu-
mine ning edastamine Euroopa Kesk-
pangale (vt joonis 15).  

Pandeemia puhkedes ja eriolukorra 
kehtestamise tõttu tekkis Eesti Pangal 
vajadus saada kiiresti muutuva majan-
dusolukorra hindamiseks operatiivset 
infot eraisikute ja ettevõtete finantskäitu-
mise kohta. Selleks juurutati kokkulep-
pel suuremate krediidiasutustega maksete ja kaarditehingute nädalane 
aruandlus, tänu millele sai koostada maksestatistika nädalaülevaadet, 
mida kasutatakse Eesti Panga sees.

Et info avaldatud statistika ja selle põhisõnumite kohta jõuaks tar-
bijateni veelgi paremini, jätkati uute infograafiliste näidikulaudadega 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 13. EP välisveebi statistika kasutus 
valdkonniti

välissektori statistika ja finantskonto 17% 
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finantssektori statistika 62% 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 14. EP välisveebi statistika kasutus 
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varustatud statistikateadete väljatöö-
tamist. 2020. aastal lisandus viis uut 
statistikateadet: krediidiasutuste mak-
sestatistika, investeerimis- ja pensio-
nifondide statistika, krediidiasutuste ja 
liisinguettevõtete statistika, hoiu-laenu-
ühistute statistika ning finantskontode 
statistika. Enamus uusi statistikatea-
teid avaldatakse kvartali sammuga. 
Uudsed näidikulauad lisati ka kuu ja 
aasta maksebilansi statistikateadetele.

Infot euroala, sh Eesti majapidamiste 
varandusliku seisu ja tarbimisharju-
muste kohta annab leibkondade finants-
käitumise ja tarbimisharjumuste uuring 
(Household Finance and Consumption 
Survey, HFCS), mis on Euroopa Kesk-
panga ja kõikide euroala keskpankade 
ühine, iga kolme aasta tagant korralda-
tav uuring. Tänaseks on uuringut teh-

tud kolm korda, Eesti on osalenud kahel korral – 2013. ja 2017. aas-
tal. 2020. aasta uuring peatati üsna pea pärast selle alustamist, sest 
eriolukorra kehtestamine ei võimaldanud leibkondade intervjueerimist 
jätkata. Uuringu läbiviimine otsustati edasi lükata 2021. aastasse. Lisaks 
tavapärasele ukselt uksele toimuvale küsitlusele on koostöös statisti-
kaametiga välja töötatud alternatiivsed küsitlusmeetodid – telefoni- ja 
veebiintervjuud. Samuti on uuringusse lisatud täiendavaid küsimusi, et 
hinnata pandeemia mõju majapidamiste majanduslikule olukorrale ja nii 
finants- kui ka tarbimiskäitumisele. 

UUTE STATISTIKAVALDKONDADE 
ARENDAMINE

Eesti Panga uuendatud strateegia üks eesmärk on pakkuda avalik-
kusele senisest laiaulatuslikumat statistikat Eesti finantssektori kohta. 
Sellest ajendatuna täiendati veebilehel finantssektori statistika rubriiki 
investeerimis- ja pensionifondide statistikaga, mis hõlmab muu hulgas 
ka kiiresti kasvavaid era- ja riskikapitalifonde. 

Peamine osa finantssektori statistika tegemise ressursist on seotud 
Euroopa Keskpanga määruste ja suunistega kehtestatud andmenõuete 
täitmisega ning osalemisega andmete kogumise ja statistika tegemise 
metoodikate arendamises. 2020. aastal rakendus Euroopa Keskpanga 
pensionifondide statistika määrus, millega kaasnesid uued andmeedas-
tused Euroopa Keskpangale. Samuti jätkus töö Euroopa Keskpanga 
rahaloomeasutuste bilansistatistika määruse muudatuste väljatöötami-
sega ja nende integreerimisega Eesti krediidiasutuste aruandlusesse.

Lisaks krediidiasutuste detailsete laenuandmete korrapärasele edas-
tamisele Euroopa Keskpangale tegeleti sisemiste süsteemide ja prot-
sesside arendamisega, et tagada laenuandmete kõrge kvaliteet. Kesk-
pankade ja järelevalveasutuste statistikakasutajatele anti juurdepääs 
laenuandmetele 2020. aasta lõpus. 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 15. Välis-, finantssektori ja väärtpaberistatistika 
edastus rahvusvahelistele organisatsioonidele mln
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Krediidiasutuste detailsete laenuandmete baas Euroopa 
Keskpankade Süsteemi teenistuses 

Viimane finantskriis näitas, et Euroopa Keskpankade Süsteemi peamiste ülesannete täitmiseks 
on vaja täiendavaid ja üksikasjalikumaid andmeid.

Selleks algatas Euroopa Keskpank 2011. aastal AnaCrediti (analytical credit datasets) projekti, 
mille eesmärk oli koguda tervel euroalal standardiseeritud andmeid krediidiasutuste väljastatud 
laenude, tagatiste ja laenuvõtjate kohta. Nende andmete kogumist ja edastamist reguleeriv 
Euroopa Keskpanga määrus anti välja 2016. aasta maikuus ja andmekogumine ning andmete 
edastamine Euroopa Keskpangale algas 2018. aasta sügisel. Lisaks euroala riikidele on kõne-
aluse aruandlusega vabatahtlikult liitunud ka mõned euroalasse mitte kuuluvad riigid. 

AnaCrediti aruandluse raames kogutakse praegu andmeid ettevõtetele ja teistele juriidilistele 
isikutele antud laenude kohta, kuid tulevikus on andmekogumist plaanis laiendada muudele 
mittepankadest laenuandjatele ning koguda andmeid ka eraisikutele antud laenude kohta. 
AnaCrediti aruandlusega kogutav andmestik on väga üksikasjalik, sisaldades iga raporteeri-
tud laenu kohta ligikaudu 90 erinevat näitajat, sh infot laenude tagatiste ja laenuvõtjate kohta. 
Laenuvõtjate ja muude tehingupoolte andmete paremaks haldamiseks ja andmete kvaliteedi 
tagamiseks on Euroopa Keskpangas välja töötatud keskne asutuste ja filiaalide register RIAD 
(Register of Institutions and Affiliates Database), milles sisalduvate andmete kvaliteedi eest vas-
tutavad nii Euroopa Keskpank kui ka kõik Euroopa Liidu riikide keskpangad. Registris on prae-
guseks juba üle 11 miljoni asutuse. 

Eesti Pank on kirjeldatud aruandluse juurutamise, andmete kvaliteedi tagamise ja andmete 
Euroopa Keskpangale edastamisega väga hästi toime tulnud –  kvaliteediraportites on Eesti 
Pank alati parimate hulgas. Eesti edu põhjuseks on ühelt poolt riigi väiksus, kuid kindlasti ka 
väga hea koostöö andmeesitajatega, kaasaegsed IT-lahendused ja töötajate pühendumus. 

Kuigi keskpangad edastavad laenuandmeid Euroopa Keskpanga hallatavasse kesksesse and-
mebaasi juba 2018. aasta lõpust, said need keskpankade ja järelevalveasutuste statistikaka-
sutajatele kättesaadavaks alles 2020. aasta lõpus. Erandiks oli väga piiratud hulk kasutajaid, 
kellele võimaldati pandeemia mõju analüüsimise eesmärgil juurdepääs andmetele 2020. aasta 
kevadel. Niivõrd pikk viitaeg tulenes sellest, et andmeid ei olnud võimalik kättesaadavaks teha 
enne, kui oli saavutatud piisav andmekvaliteet.

Jätkati panustamist Euroopa Keskpanga integreeritud aruandlusraa-
mistiku (Integrated Reporting Framework, IReF) väljatöötamisse. Selle 
raamistiku eesmärgiks on lõimida statistika tegemiseks vajalikud and-
menõuded ning rakendada neid euroala rahaloomeasutustelt andmete 
kogumisel. Aruandlusraamistiku juurutamine on ajendatud soovist 
vähendada andmeesitajate aruandluskoormust ja tõsta andmete kvali-
teeti ning võrreldavust riigiti.

KOOSTÖÖ
Statistikaametiga koostöös jätkusid ettevalmistused ettevõtetelt küsit-

lustega kogutava teenuste väliskaubandusstatistika andmekorje ülevii-
miseks Eesti Pangalt statistikaametile. Muudatuse põhjustas Euroopa 
ettevõtlusstatistika määruse baas- ja rakendusaktide vastuvõtmine. 
Need sätestavad teenuste väliskaubandusstatistikale hulga uusi nõu-
deid ja andmelõikeid ning need ei vasta enam Eesti Panga seaduses 
kehtestatud maksebilansistatistika tegemise nõuetele. 2021. aasta  
I kvartali maksebilansi sisendiks olevad ettevõtete teenuste ekspordi ja 
impordi andmed saab Eesti Pank juba statistikaametilt.
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väliskaubandusstatistika 

antakse üle 
statistikaametile.
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Koostöös rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooniga töötati välja 
andmete asutustevahelise jagamise mudel, kus rahapesu tõkestami-
seks vajaminevad näitajad kogutakse koos statistika- ja järelevalveliste 
andmetega krediidiasutuste integreeritud aruandluses. See tagab and-
mete ühekordse raporteerimise põhimõtte, pidades silmas kõikide and-
mesaajate vajadusi, ning vähendab andmeesitajate halduskoormust. 

Eesti Pank on üle 10 aasta teinud koostööd Tartu ülikooli inimgeograa-
fidega, et arendada mobiilpositsioneerimise suurandmetest tehtava rei-
sistatistika metoodikat. Statistikamaailmas oli tegu teedrajava sammuga, 
mis tõi täpsemad tulemused ja madalama halduskoormuse. See töö 
võeti kokku nüüd avaldatavas teadusartiklis „Methodological framework 
for producing national tourism statistics from mobile positioning data“ ja 
avaldati ajakirjas Annals of Tourism Research, vol 81, March 2020.

STATISTIKA INFOSÜSTEEMIDE 
ARENDAMINE

2020. aastal suuremahulisi IT-arendusi ei käivitatud. Eesmärk oli poo-
leliolevad arendused lõpule viia ja teha pigem väiksemaid efektiivsuse 
tõstmisele suunatud arendusi, et toime tulla lisanduvate tööülesanne-
tega ning valmistuda statistika tegemise infosüsteemi arenduse alusta-
miseks 2021. aastal. 

Esiletoomist väärib statistika avaldamise rakenduse uuele platvormile 
viidud administreerimisliidese kasutuselevõtt ja andmekogumispor-
taali mitmete lisaarenduste tegemine, millest mahukaim oli täiendava 
funktsionaalsuse arendamine järelevalveliste andmete kogumise toe-
tamiseks. Olulised olid ka sisemise efektiivsuse tõstmisele suunatud 
arendused, näiteks muudeti andmeedastust nii rahvusvahelistele orga-
nisatsioonidele kui ka Eesti Panga statistika avaldamise rakendusse 
senisest mugavamaks ja automatiseeritumaks. Uuendasime ka koos-
töölepingut Eesti liisingühingute liiduga, mis päädis samuti senisest 
tõhusama andmeedastussüsteemi kasutuselevõtuga. Ka korrastasime 
sisemisi andmebaase ja andmete kasutusõiguste andmise ning halda-
mise protseduure.

Pandeemia tõttu kehtestatud piirangud ja ettevaatusmeetmed piirasid 
füüsiliste koosolekute arvu ja see avaldas negatiivset mõju ka statistika 
tegemise uue infosüsteemi arendusprojekti ettevalmistustele. Sellest 
hoolimata õnnestus põgusalt tutvuda Austria keskpanga kasutatava 
infosüsteemiga ja kujundada esialgne visioon ka nõuetest Eesti Panga 
statistika tegemise uue infosüsteemi funktsionaalsusele. Vastav riigi-
hange on plaanis käivitada 2021. aasta esimeses pooles.

Eesti Panga 
teedrajavast sammust 
statistikamaailmas 
mobiiliandmete 
kasutamisel kirjutati 
teadusartikkel.
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ANALÜÜS JA NÕUSTAMINE 
MAJANDUSE ANALÜÜS JA 
SEIRE EESTI PANGAS

Eesti Panga analüüside eesmärk on toetada panga põhiülesannete täit-
mist. Selles tegevuses eristuvad kolm valdkonda: majanduse analüüs 
koos rahapoliitilise vaatega, finantsstabiilsuse tagamist toetav analüüs ja 
sularaharingluse ning maksesüsteemide arendamisega seonduv. Suur 
osa analüütilise töö tulemustest avalikustatakse Eesti Panga korralistes 
üllitistes.  

2020. aastal avaldati Eesti Panga veebilehel järgmised analüüsid: 
• Majanduse rahastamise ülevaade, mis käsitles nii reaalsektori ette-

võtete kui ka pankade endi rahastamise võimalusi ja ka konkurentsi 
Eesti pangandusturul. 

• Konkurentsivõime ülevaade, milles analüüsiti Eesti eksportijate 
konkurentsivõimet välisturgudel, konkurentsivõimet mõjutavaid 
tegureid ja selle muutusi viimastel aastatel. Lisaks käsitleti ülevaa-
tes kliimamuutuste pikaajalist mõju Eesti majandusele ja rohema-
jandusele ülemineku riske ning võimalusi.

• Kaks tööturu ülevaadet, mis käsitlesid tavapärase tööjõu nõudluse 
ja pakkumise kõrval ka koroonakriisi mõju hõivele ning tööturu 
toetusmeetmete mõju hüvitist saanud ettevõtete majandusnäitaja-
tele. Eesti arengut, sh kriisimeeteid, on seejuures võrreldud teiste 
Euroopa riikide omaga. 

• Kaks finantsstabiilsuse ülevaadet, mis sisaldasid finantssektori 
toimimist ohustavate riskide, sh laenude teenindamise võime 
hinnanguid ja ka ülevaadet Eesti Panga makrofinantsjärelevalve 
meetmetest. Novembris ilmunud ülevaates käsitleti lisateemana ka 
ambitsioonikate kliimaeesmärkide võimalikku mõju finantsektorile.

Igas kvartalis ilmunud sarja Rahapoliitika ja Majandus numbrid sisalda-
sid kogu majandust haaravaid käsitlusi ja uuendatud ettevaadet Eesti 
majanduse käekäigu kohta. 

Lisaks avaldas Eesti Pank korrapäraselt Eesti majanduse põhinäitajate 
kommentaare ja pressiteateid ning jätkas majandusanalüüsi tulemuste 
tutvustamist Eesti Panga blogis ja avalikel loengutel. Olude sunnil toimu-
sid loengud enamasti videosilla kaudu.

Sarnaselt 2019. aastaga koostasid Eesti Panga ökonomistid ka 2020. 
aastal neli majandusprognoosi. Kahel korral valmis prognoos koostöös 
Euroopa Keskpanga ja teiste eurosüsteemi keskpankadega ning kahel 
korral – märtsis ja septembris – iseseisvalt. Euroala prognooside koos-
tamist koordineerib EKP juures tegutsev rahapoliitika komitee, mille allu-
vuses tegutsevad prognoosimise, riigirahanduse ja prognoosimudelite 
arendamise töörühmad. Eesti Panga eksperdid osalevad nii rahapoliitika 
komitees kui ka selle töörühmades. Samuti aitasid Eesti Panga eksper-
did koostada Euroopa Komisjonis ja OECDs Eesti majanduse kohta teh-
tavaid prognoose. 

Viimasel paaril aastal oli Eesti majandus toiminud ülalpool oma potent-
siaalseks peetavat taset ja seetõttu oodati 2020. aastaks kasvufaasi 
kõrgpunkti läbimisele järgnevat tavapärast majanduskasvu aeglustumist.  
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analüütilise töö 
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Juba aasta esimestel kuudel pandeemia mõõdud võtnud koroonaviiruse 
puhang tähendas ootamatult aga karmi majanduskriisi saabumist. 

Märtsis valminud prognoosi koostamisel ei olnud võimalik ette ennus-
tada ei haiguse levikut Eestis ja mujal maailmas, ei riikide poolt selle 
leviku takistamiseks võetavate abinõude hulka ega  ka nendest tule-
nevate piirangute ulatuslikku mõju majandusele. Samuti oli teadmata 
valitsuste ja Euroopa Liidu üleste toetusmeetmete olemus. Seetõttu tuli 
välja töötada mitu stsenaariumi, mis viitasid Eesti majanduse kahanemi-
sele 2020.  aastal (sõltuvalt erinevate eelduste teoks saamisest) 6–14%.  
Tollase info põhjal ei saanud välistada, et majanduslangus kujuneb 
halvimal juhul sama suureks kui 2009. aasta kriisi ajal. Alternatiivseid  
arengustsenaariume tuli suure ebamäärasuse tingimustes välja töötada 
ka kõigi järgmiste prognooside puhul.  

Mai lõpu andmetel põhineva ja juunis avalikustatud prognoosi puhul 
sai juba arvestada pandeemia  esialgse mõjuga ja võtta arvesse ka 
Eesti valitsuse kavandatavaid kriisimeetmeid. Teisel  poolaastal valmi-
nud prognooside koostamisel oli võimalik mingil määral hinnata ka Eesti 
majanduse vastupanuvõimet koroonakriisi esimeses laines, analüüsida 
pandeemia mõju rahvusvahelisele kaubandusele ja võrrelda Eesti valit-
suse tugimeetmeid teistes Euroopa riikides rakendatutega. Aasta jook-
sul tuli prognoose uuendades järjest tõdeda, et kuigi viiruse esimese 
laine negatiivne mõju ei olnud nii suur, kui algselt kardeti, jäi lähiaja ette-
vaate ebamäärasus suureks ja taastumise kiiruse prognoose tuli mitmel 
korral alla hinnata. 

Avamaks Eesti majanduse arengu eripära koroonakriisi ajal, sisaldasid 
Eesti Panga prognoosid ka vastavaid taustatekste. Esialgsete hinnan-
gute järgi kujunes majanduslangus 2020. aastal Eestis teiste euroala 
riikidega võrreldes väiksemaks, tarbijahindade langus aga suuremaks. 
Esmase analüüsi järgi tuli umbes kaks kolmandikku majanduslangusest 
välisnõudluse vähenemisest ja kolmandik sisemaistest piirangutest. Ka 
tarbekaupade ja teenuste hindade alanemisel oli oluline roll importkau-
padel, ehkki hinnalangusse panustas ka ajutise meetmena mõeldud dii-
selkütuse aktsiisi alandamine. Lisaks näitas analüüs seda, et inflatsioo-
nitempo hindamine oli koroonakriisi ajal raskem ning mõõtmisvigade 
tõenäosus tavapärasest suurem.

Prognoosi taustateemad ei olnud seotud ainult koroonakriisiga. Kesk-
mise ettevaate selgitamiseks käsitleti prognooside seletuskirjade lisa-
teemades nõudlus- ja pakkumispoolsete tegurite mõju tarbijahindadele, 
ettevõtete kasumi kujunemise ja inflatsiooni seoseid ning ekspordi kasvu 
sõltuvust toodete kvaliteedist. 

Detsembris avalikustatud Eesti Panga hinnangu järgi jäi majanduslan-
gus Eestis 2020. aastal 2,5% lähedale ning prognoosi põhistsenaariumi 
järgi eeldati, et Eesti majandus hakkab kriisist taastuma ja saavutab 
2021. aasta  teises pooles kriisieelse taseme. Ettevaade põhines eel-
dusel, et Euroopa riikides algab aasta lõpul vaktsineerimine, mis aitab 
viiruse leviku juba 2021. aasta esimestel kuudel peatada ning majandus-
tegevust pärssivad piirangud maha võtta. Eesti majandus on väga väike, 
avatud ja välismaailmast sõltuv. Kõik lähiaja majandusprognoosiga seo-
tud eeldused olid väga ebakindlad ka aasta lõpukuul, sest pandeemia 
kulgu oli endiselt pea võimatu ennustada.
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UURINGUD 
Eesti Panga strateegilise uurimisplaani põhjal keskenduti rahapoliitika ja 

majandusuuringute osakonnas peamiselt rahapoliitika ja finantsstabiil-
susega seotud teemadele ning makromajandus- ja pangandussektori 
mudelite arendamisele. Panga ökonomistide ja külalisuurijate uurimis-
tööde põhjal avaldati 2020. aastal kaheksa Eesti Panga toimetist ning 
kaks Eesti Panga teemapaberit (vt lisa 3). Teemapaberite sarjas avalda-
takse pangas tehtud analüüside ja uuringute ülevaateid. Nende teema-
ring on lai ja võib seetõttu huvi pakkuda kõigile majandusasjatundjatele: 
teadlastele, poliitikakujundajatele, ettevõtjatele, aga ka lihtsalt majan-
dushuvilistele oma teadmiste täiendamiseks. Toimetiste seeria kesken-
dub majanduslikul modelleerimisel põhinevatele ja ühe teema raames 
süvitsi minevatele uuringutele. 

Uuringute põhjal kirjutatud artikleid avaldati teadusajakirjades. Kokku 
avaldati Eesti Panga ökonomistide ja külalisuurijate autorluses või kaas-
autorluses 2020. aastal 15 teadusartiklit (vt lisa 3). Uurimistööde tule-
musi tutvustati rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, mis koroonapan-
deemia tõttu leidsid aset peamiselt veebikeskkonnas. 

2020. aastal jätkus pangas uuringutealane rahvusvaheline ja kodumaine 
koostöö. Majandusuuringute allosakonna spetsialistid osalesid euroala 
keskpankade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste võr-
gustiku ning majanduse modelleerimise töörühma töös. Külalisuurijate 
programmi raames oli pangas tööl kaks kodumaist külalisuurijat. Toimus 
neli Eesti Panga avatud seminari, kus esinesid külalislektorid. Avatud 
seminaride arv jäi tavapärasest väiksemaks, kuna koroonapandeemia 
tõttu oli reisimine raskendatud. 

Urmas Sepa mälestusele pühendatud Eesti Panga teaduspreema 
laureaatideks osutusid 2020. aastal doktoritöö kategoorias Gaygysyz 
Ashyrov, kelle uurimus käsitles korruptiivse käitumise seoseid firmajuh-
tide isikuomadustega, ning magistritöö kategoorias Krista Tarkmees ja 
Kseniia Kasianova. Krista Tarkmees analüüsis Eesti leibkondade varade 
ebavõrdsust erinevates varaklassides ja Kseniia Kasianova keskendus 
oma uurimuses rahapesu tuvastamisele, kasutades selleks nn peidetud 
Markovi mudelit. 

Teaduskoostöö raames viisid panga töötajad vastavalt Tartu Ülikooli 
ning Eesti Panga vahelisele koostöökokkuleppele Tartu Ülikoolis läbi 
kaks loengutsüklit monetaarökonoomikast ja ökonomeetriast.

NÕUSTAMINE 
Valitsuse nõustamine on üks Eesti Panga seadusjärgseid põhiüles-

andeid. Eesti Panga huvisfääris on eeskätt majanduse tasakaaluline 
areng ja Eesti finantssektori stabiilsus ning viimasega seonduvalt ka 
Euroopa majandus- ja rahaliidu parem toimimine. Järjest enam pälvi-
vad majanduspoliitilises diskussioonis tähelepanu finantsinnovatsiooni 
ja krüptoraha, sh digieuro loomise teemad.14 

Suhteliselt uue teemana on päevakorda tõusnud kliimapoliitika. Eesti 
Pank on rõhutanud, et rohelisele rahastamisele eeliste loomine ei tohi 

14 Täpsemalt vt peatükk „Maksekeskkonna toimimine“.
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ohustada finantsstabiilsust ja ülejäänud ettevõtete ligipääsu rahasta-
misallikatele. Samuti on Eesti Pank võimalusel valmis panustama üle-
minekumõju hindamisse ja osalema aruteludes roherahanduse teemal.  

Euroopa Liidu teemadest oli 2020. aastal esiplaanil pangandusliidu ja 
kapitaliturgude liidu väljaarendamine. Eesti Pank on selles küsimuses 
valitsuse peamine nõustaja. Nende kahe liidu kaudu on võimalik suu-
rendada rahaliidu kasvupotentsiaali ja kergendada seeläbi praegusest 
sügavast kriisist taastumist. Kapitaliturgude liidu arendamise kaudu on 
võimalik soodustada jaeinvestorite osalemist kapitaliturgudel ja mit-
mekesistada väikeettevõtetele sobivaid rahastamisallikaid. Eesti Pank 
peab oluliseks, et uute rahastamisviiside ja instrumentide arendamisel 
oleks tagatud tasakaal regulatiivsete nõuete ja riskide vahel. 

Euroopa Komisjon tegi 2020. aastal  ettepaneku võtta vastu miini-
mumpalga suurendamise direktiiv. Eesti jaoks tähendab selle direktiivi 
kiire ülevõtmine miinimumpalga järsku tõusu. Pidades silmas tööturu 
paindlikkuse tähtsust hinnastabiilsuse tagamisel, soovitas Eesti Pank 
valitsusel täiendavalt analüüsida miinimumpalga tõstmise kaudseid 
tagajärgi. Eesti Panga hinnangul võib miinimumpalga jõulise suurenda-
mise negatiivne mõju hõivele olla suurem, kui senised analüüsid seda 
näitavad. 

Riigi sees oli peamiseks aruteluteemaks koroonakriisi mõju leeven-
damine. Eesti Pank oli otseselt kaasatud finantssektorit puudutavate 
meetmete kavandamisse. 

Valitsuse nõustamine kriisimeetmetes

 2020. aasta suvel ja sügisel osales Eesti Pank majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
(MKM) kokku kutsutud kriisimeetmete töörühmas. Lisaks Eesti Pangale ja  MKMile osales 
töörühma töös erinevaid ettevõtete esindusorganisatsioone ja eksperte. Töörühma eesmärk 
oli analüüsida juba varasemalt MKMi poolt eelkõige KredExi ja EASi kaudu rakendatud kriisi-
meetmeid ja anda nõu võimalikeks uuteks meetmeteks koroonaviiruse puhangu teise laine ja 
majanduskriisi süvenemise korral. Eesti Panga peamised seisukohad olid järgnevad:  

• Kui soovitakse kasutada lisameetmeid, siis peaksid need olema suunatud ja ajutised. 
Tegevusalati  on viiruse majanduslik mõju olnud erinev. Toetusmeetmed peaksid olema 
mõeldud kõige suuremas raskustes ettevõtete ja elanike toetamiseks.

• Pikemaajalised tugimeetmed ettevõtlusele peaksid toetama eelkõige tulevikus kõige tuge-
vamat potentsiaali ja Eesti pikaajalist konkurentsivõimet omavaid valdkondi. 

• KredExi võimalike uute meetmete puhul tuleks eelistada riigi otselaenule pigem riiklikku 
käendust. Käendusi kasutades tuleb riigi rahakotist sama tulemuse saavutamiseks vähem 
raha välja anda. Samuti säilib pankade kaudu käendatud laenude korral projektide hinda-
misel kasulik erasektori vaade. Hästi toimivale laenuturule sekkudes võib riik erasektorit 
välja tõrjudes tekitada kasu asemel pikaajalist kahju.

• Vaatamata kriisile toimiv pangalaenuturg oli ilmselt üks tegur, mis aitas kaasa sellele, et 
KredExi laenumeetmeid kasutati vähem, kui algselt prognoositud. Kriisimeetmete väik-
sem kasutamine ei tohiks tingimata tähendada, et meetmete tingimusi peaks võimalike 
uute meetmete kavandamisel lõdvendama või võtma eesmärgiks väljastada riigi poolt 
rohkem laenu.
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Erinevalt 2007. aastal alanud suurest finantskriisist, mil tugevaima löögi 
alla sattus tööstus- ja ehitussektor, on sel korral kõige enam pihta saa-
nud tööjõumahukas teenindussektor. Seetõttu oli mõistlik toetada ette-
võtteid töötasu hüvitisi makstes, mis toetasid hõivet ja inimeste sissetu-
lekuid. Kuna koroonakriis võib kaasa tuua püsivaid muutusi majanduse 
struktuuris, siis soovitas Eesti Pank pöörata varasemast rohkem tähele-
panu tööjõu liikuvuse suurendamisele ja ümberõppele.

Eesti Panga üks läbivaid soovitusi majandusele riigipoolse toe pak-
kumisel puudutas abi võimalikult täpset sihtimist ning vajadust pidada 
silmas ka Eesti majanduse pikaajalise kasvu võimekuse suurendamist. 
Ühe majanduspoliitilise soovitusena pakkus keskpank välja tuge Eesti 
mahajäämuse ületamiseks tööstuse digitaliseerimisel. Samuti soovitas 
Eesti Pank mõelda suuremate investeerimisprojektide käivitamisel, kas 
need toetavad ka kliimaeesmärke, mida Eesti valitsus on juba võtnud 
ning mille saavutamine nõuab suurt panust nii riigilt kui ka erasektorilt. 

Kuna kriis on üleilmne ja ränk, on täiendavad valitsemissektori era-
kordsed kulutused põhjendatud. Juba septembri lõpuks kahekordistus 
valitsuse võlg aasta algusega võrreldes ning võla ja SKP suhe kasvas 
peaaegu 20%ni. Valitsemissektori puudujääk moodustas 4,7% aasta 
esimese üheksa kuu SKPst. Valitsus lubab vähendada valitsemissek-
tori eelarve puudujääki eelarvereeglites lubatava minimaalse tempoga. 
Selline kava tähendab aga püsivat eelarve nominaalset ja struktuurset 
puudujääki ka veel siis, kui majandus on saavutanud ja ületanud oma 
kriisieelse taseme. Eesti Pank soovitab valitsusel tasakaalustada eelarve 
struktuurne positsioon võimalikult ruttu. Kiiresti kasvanud püsikulude 
tõttu oli valitsemissektori eelarve struktuurses puudujäägis juba enne 
kriisi ja sellest vabanemine eeldab majanduspoliitilisi otsuseid. Eelarve 
tasakaalustamiseks  tuleb praeguseks välja kujunenud kulutaseme juu-
res tõsta kas maksukoormust või alandada kulusid. Vastasel juhul võtab 
puudujäägist vabanemine rohkem kui viis aastat.

Oma nõuannetes kasutas Eesti Pank korralistel prognoosidel ja pideval 
seiretegevusel põhinevat teavet. Eesti Pank jagas oma analüüsi tulemusi 
ja prognoose ka  peaministri poolt kokku kutsutud majanduse elavda-
mise eksperdikoguga ja toetas rahaliselt ning tehniliselt Eesti iseseisva 
eelarvenõukogu tegevust.

Lisaks valitsuse ja poliitikakujundajate nõustamisele korraldab Eesti 
Pank arutelusid avalikkuse ja Eesti majanduse jaoks olulistel teemadel. 
2020. aasta sügisel toimus avalik seminar, kus otsiti vastuseid, kuidas 
tõhustada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamisega nii, et see ei 
halvendaks Eestis pangateenuste kättesaadavust. Uue aruteluplatvor-
mina kutsuti 2020. aastal ellu finantsinnovatsiooni ümarlaud. Selle ees-
märk on pakkuda riigi- ja erasektori asutustele regulaarset infovahetuse 
ja arutelude platvormi finantsinnovatsiooni edendamiseks. Eesti Pangal 
on regulaarsed kohtumised peamiste koostööministeeriumide ja peami-
nistri büroo ning presidendi kantselei esindajatega. 2020. aastal kohtus 
panga juhatus Vabariigi Presidendi, peaministri ja rahandusministriga ja 
riigikogu fraktsioonide ning majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega. 

Suuremate 
investeerimisprojektide 

käivitamisel soovitas 
Eesti Pank valitsusel 

kaaluda, kuivõrd need 
toetavad juba püstitatud 

kliimaeesmärke.

Uue aruteluplatvormina 
kutsuti 2020. aastal ellu 

finantsinnovatsiooni 
ümarlaud. 
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Samuti arutas juhatus majanduse olukorda ja väljavaateid pankade 
juhtide, ettevõtjate ja nende esindusorganisatsioonidega. Eesti Panga 
juhtkonna liikmed ja eksperdid on sagedased esinejad konverentsidel 
ja seminaridel.

Eesti Pank on varasematel aastatel jaganud oma kogemusi ka tehnilise 
abi programmide raames teiste riikide keskpankadega, kuid koroonavii-
ruse tõttu olid need programmid 2020. aastal soikus.  
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 
JA AVALIK SUHTLUS
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Eesti Panga rahvusvaheline suhtlus toimus 2020. aastal pandeemia 
tõttu valdavalt interneti vahendusel. Eesti Panga peamiseks välispartne-
riks on Euroopa Keskpank ja põhiliseks koostöökoguks eurosüsteem, 
kus Eesti Panga president kujundab koos teiste euroala riikide kesk-
pankade juhtidega euroala rahapoliitikat. Paljud Eesti Panga töötajad 
on kaasatud Euroopa Keskpanga komiteede ja nende allüksuste töösse 
ning osalevad koos rahandusministeeriumi kolleegidega ka Euroopa 
Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu koostöökogudes. Suurte ühispro-
jektide, nagu digitaalne euro, kus Eesti oskusteabega aktiivselt panus-
tab, arutamiseks on loodud eraldi kõrgetasemelised töögrupid.

Teine suurem koostööpartner on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), 
mis teeb makromajanduslikku seiret ja annab liikmesriikidele nõu ning 
vajaduse korral finantsabi. Eesti Pank esindab fondis Eesti riiki, mis 
kuulub Põhja- ja Baltimaade valijaskonda. Balti ja Põhjala riikide kesk-
pankadega on Eesti Pangal tihedad otsekontaktid ka muude ühist huvi 
pakkuvate teemade käsitlemiseks.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) on Eesti Panga 
eksperdid kaasatud majandus- ja finantssektori poliitika aruteludesse. 
Eesti Panga president osaleb Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) 
kohtumistel, kus on kesksel kohal finantssüsteemi normide välja tööta-
mine. Alates 2020. aastast on Eesti Pank ka keskpankade finantssüs-
teemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku (NGFS) liige. Täpsem 
ülevaade organisatsioonidest, kus Eesti Pank osaleb, ja panga esinda-
jatest nendes on tabelis 4.

Euroopa Keskpanga tegevuses andsid 2020. aastal tooni erakorrali-
sed meetmed koroonakriisi mõju leevendamiseks koos Euroopa Liidu 
valitsusjuhtide juulis kokku lepitud toetuspaketiga kogumahus 750 mil-
jardit eurot. Hoo said sisse pandeemia tõttu vahepeal soikunud arutelud 
Euroopa Keskpanga rahapoliitika strateegia üle vaatamiseks, millesse 
said oma panuse anda ka euroala riikide, sh Eesti kodanikud.

Euroopa Liidu aruteludest olid 2020. aastal Eesti Panga jaoks olulisemad 
ühiste kriisimeetmetega seotud teemad, sh Euroopa Liidu eelarvereeg-
lite leevendamine ja taastepaketi vahenditele parima kasutuse leidmine. 
Uue tegevuskavaga tuli välja kapitaliturgude liit ning sündis kokkulepe 
pangandusliidu kriisilahendusfondi kaitsemeetme varasemaks käivitami-
seks. See tugevdab ühist kriisilahenduse võimekust, kui vajalikud eel-
nõud 2021. aastal liikmesriikide parlamentides ratifitseeritakse. 

Kuju võtab Euroopa Liidu ülene jätkusuutlike tegevuste klassifikatsioo-
nisüsteem, mis hakkab mõjutama raha kättesaadavust investeeringu-
teks. See on üks abinõu liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks, mida 
2020. aasta lõpus karmistati. 

Koostöös Euroopa Komisjoniga olid tähtsal kohal digirahanduse paketi 
avalikustamine ja arutelud digitaalse euro võimaliku käibeletuleku üle. 
Samuti otsustati tugevdada Euroopa Liidu tasandil koostööd võitluseks 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Euroopa Keskpanga 
tegevuses andsid tooni 
erakorralised meetmed 

koroonakriisi mõju 
leevendamiseks.
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Tabel 4. Eesti Panga osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide töös*

Euroopa Keskpankade Süsteem

Euroopa Keskpanga nõukogu Madis Müller, Ülo Kaasik  

Euroopa Keskpanga üldnõukogu Madis Müller, Ülo Kaasik

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu Maive Rute, Timo Kosenko 

Avalike suhete komitee Viljar Rääsk, Mart Siilivask

Eelarvekomitee Helen Riitsaar

Finantsstabiilsuse komitee Jaak Tõrs

Infotehnoloogia komitee Ahti Roosa, Jarmo Inkinen

Finantskontrolli komitee Helen Riitsaar, Helga Käärik

Turu infrastruktuuride ja maksete komitee Kaire Torsus, Rainer Olt

Organisatsiooni arendamise komitee Anu Randveer, Helen Riitsaar

Pangatähtede komitee Rait Roosve, Margot Luukas

Personalikonverents Riina Padar-Leppiman, Kadi Kapral

Raamatupidamise ja monetaartulu komitee Helen Riitsaar, Liivi Teder

Rahapoliitika komitee Martti Randveer, Peeter Luikmel

Rahvusvaheliste suhete komitee Maris Leemets, Reet Reedik

Riskijuhtimise komitee Kaari Kumari, Gerlyn Peetson

Siseaudiitorite komitee Henn Oit, Janno Kase

Statistikakomitee Jaanus Kroon, Ain Paas

Turuoperatsioonide komitee Fabio Filipozzi, Kristel Leo

Õiguskomitee Marek Feldman, Meelis Mark

Euroopa Keskpanga digiraha kõrgetasemelise rakkerühm Maive Rute, Ülo Kaasik, Rainer Olt

Euroopa Liidu Nõukogu

Mitteametlik majandus- ja rahandusasjade nõukogu (mitteametlik ECOFIN) Madis Müller

Majandus- ja rahanduskomitee (EFC) Maive Rute, Indrek Saapar

 Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga statistikafoorum Jaanus Kroon

Raha-, finants- ja maksebilansistatistika komitee Jaanus Kroon

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Majanduspoliitika komitee Ilmar Lepik, Lauri Matsulevitš

Finantsturgude komitee Taavi Raudsaar

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Aktsionäride nõukogu Madis Müller

Põhja- ja Baltimaade valijaskonna rahandus- ja finantskomitee (NBMFC) Ülo Kaasik

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)

Juhtkomitee Madis Müller

Haldusnõukogu Madis Müller, Ülo Kaasik

Nõuandev tehniline komitee Jana Kask

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Järelevalvenõukogu Timo Kosenko

Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS)

Aktsionäride nõukogu Madis Müller

Keskpanga juhtimise töögrupp Madis Müller

Keskpankade statistika komitee (Irving Fisher Committee) Jaanus Kroon

Keskpankade turvajuhtide komitee Rait Roosve

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik                                        Maive Rute

* Tabelis on toodud ainult need komiteed ja koostööfoorumid, mille raames  
2020. aastal toimus istungeid ja arutelusid.
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Rahvusvaheline Valuutafond reageeris koroonaviirusest tingitud kriisile 
kiiresti. Juba karantiinimeetmete rakendamise algfaasis 2020.  aasta 
kevadel oli selge, et Covid-19 tervishoiukriis võib areneda majanduse ja 
finantssüsteemi kriisiks. IMF hindas, et globaalse probleemiga tegele-
mine vajab koordineeritud majanduspoliitilisi meetmeid, ning keskendus 
kriisi seirele, analüüsimisele ja soovitustele, kuidas kriisi ületada. Lisaks 
muutis IMF kriisilaenude eraldamise paindlikumaks ja kiiremaks. Aasta 
lõpuks oli rohkem kui 80 liikmesriiki saanud IMFi käest 100 miljardi USA 
dollari ulatuses kriisilaenusid. Sellele lisandusid maailma vaeseimatele 
riikidele soodustingimustel antud laenud 500 miljoni USA dollari väär-
tuses. 

Kuna IMF suurendas kriisilaenude mahtu ja leevendas laenutingimusi 
kõige vaesematele riikidele, tuli selleks tagada IMFi vahendite piisavus. 
IMFil on mitmeid rahastamise allikaid, millest osa moodustavad arene-
nud riikide antavad laenud. Kehtivad laenud lõppesid 2020. aasta lõpus, 
mistõttu uuendasid maailma rikkamad riigid oma laenulepinguid IMFiga. 
Esimest korda andis ka Eesti Pank nõusoleku vajaduse korral IMFi tege-
vust rahastada. Laenulepingu summa on kuni 380 miljonit eurot. IMFi 
võimalus Eesti Panga krediidiliini kasutada kehtib kolm aastat ja seda 
aega saab pikendada aasta võrra. Samasugused krediidiliinide kokku-
lepped IMFiga on teinud suur hulk IMFi liikmesriike ning enamik Euroopa 
Liidu riike. 

2020. aasta lõpus alustas IMF osaliselt taas liikmesriikide tavapärase 
seirega ja arutlusele võeti kriisi tagajärjed. Selgelt nähtav on riikide võla-
koormuse kiire kasv, mistõttu lähiaastatel on aktuaalne riikide võlgade 
restruktureerimine ja vaeste riikide võlgade kustutamine. Kuna kriis 
annab võimaluse muuta ja parandada majanduse struktuuri, leiab IMF, 
et majanduskasv peaks edaspidi enam tuginema digipöördele (nn tar-
gale majandusele), olema kaasavam ja arvestama rohkem kliimamuu-
tustega. IMF pöörabki varasemast märgatavalt enam tähelepanu kliima-
teemadele, otsustades muuta need riikide majandus- ja finantssektori 
regulaarse seire osaks ning arvestada kliimamuutuste mõju oma majan-
duspoliitilistes soovitustes. 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on viimastel aastatel 
muutunud aktuaalseks kogu maailmas, sh meie regioonis. 2020. aasta 
lõpus otsustasid kaheksa riiki (Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Läti, 
Leedu ja Eesti) pöörduda IMFi poole palvega aidata tõhustada Põhja- ja 
Baltimaades piiriülest võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkes-
tamiseks. Selleks hindab IMF riikide vastavaid struktuure ja koostööd, 
analüüsib piiriüleseid rahapesuriske ja annab nõu, kuidas neid vähen-
dada. IMFil on tugev reputatsioon rahapesuvastases võitluses ja laial-
dased kogemused üle kogu maailma. Projekti on kaasatud kaheksa riigi 
finantsjärelevalveasutused, rahapesu andmebürood, rahandusministee-
riumid ja keskpangad ning see kestab ligikaudu poolteist aastat ehk kuni 
2022. aasta keskpaigani. 

2020.  aasta jaanuaris andsid IMFi eksperdid ja direktorite nõukogu 
hinnangu Eesti majandusele. Kuigi vahepeal on majandusolud kriisi 
tõttu muutunud, on mõned IMFi soovitused Eestile pikaajalised ja kasu-
tatavad ka pärast kriisi lõppu. Näiteks leidis IMF, et Eestil on keskpi-
kas vaates piisavalt eelarveruumi, et teha vajalikke kulutusi taristu  

Eesti Pank andis 
esimest korda nõusoleku 

rahastada vajaduse 
korral Rahvusvahelise 
Valuutafondi tegevust.
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arendamiseks ja elanikkonna vananemisega seotud probleemide lahen-
damiseks. Seetõttu peaks Eesti kiirendama reforme, mis tugevdavad 
innovatsiooni ja suurendavad tööjõupakkumist ning aitavad nii kaasa 
tootlikkuse kasvule. Oluline on jätkata käimasoleva töövõimereformiga, 
kasutada aktiivseid tööturumeetmeid ja tõhustada sotsiaalvaldkonna 
kulutusi. Tähelepanu vajab sooline ja vanuseline ebavõrdsus, sh soolise 
palgalõhe vähendamine, milleks oleks vaja suurendada palkade läbi-
paistvust nii avalikus kui ka erasektoris.

AVALIK SUHTLUS
Kõige rohkem puutuvad inimesed Eesti Panga sõnumite, analüüside ja 

muu infoga kokku meedia vahendusel. Seetõttu moodustab suure osa 
keskpanga avalikust suhtlusest ajakirjanikele vajaliku info pakkumine, 
artiklite kirjutamine, intervjuude andmine ning päringutele vastamine. 
Kasulikku ja värsket infot saavad soovijad alati ka panga kodulehelt, 
samuti sotsiaalmeediakanalitest. Kui Twitterit kasutas Eesti Pank juba 
varem, siis 2020. aasta esimeses pooles tegi pank ka Facebookis oma 
lehe, et viia oma sõnumid rohkete kasutajatega keskkonda ja pakkuda 
mugavat võimalust keskpangale küsimusi esitada.

Eesti Panga jaoks on oluline, et tema sõnumid oleksid selged ja arusaa-
davad ning mõistetavad võimalikult paljudele inimestele, mitte üksnes 
majandusekspertidele. Arusaadavust oleme püüdnud suurendada suu-
rema visualiseerimise abil, näiteks lihtsalt mõistetavate piltlahenduste, 
graafikute ja joonistega.

Keskpanga suhtluskanalid ei jäänud puutumata kogu maailma mõjuta-
nud koroonaviiruse kriisist. 2020. aasta kevadel tuli viiruse leviku tõttu 
sulgeda külastajatele Eesti Panga muuseum ja asendada avalikud üri-
tused virtuaalsetega. Samal ajal suurenes hüppeliselt avalikkuse huvi 
keskpanga hinnangute vastu – millisena näeb pank majanduse väljavaa-
teid tekkinud kriisis.

Keskpank tegi ka tihedat koostööd teiste Eesti riigiasutustega, et leida 
parimaid lahendusi, kuidas anda ajakirjanike vahendusel Eesti inimes-
tele infot majanduse käekäigust ja murekohtadest. Korraldati veebise-
minare, kus majanduseksperdid selgitasid, kuidas kriis Eesti majandust 
ja finantssektorit mõjutab. Seminarid osutusid populaarseks nii ajakirja-
nike kui ka laiema avalikkuse seas. Samuti kasutati virtuaalseid lahen-
dusi õpetajate seminaride läbiviimiseks. Kuigi muuseum oli suletud, eks-
poneeriti keskpanka ja Eesti Vabariigis käibinud vääringuid tutvustavaid 
rändnäituseid üheteistkümnes asutuses üle Eesti.

2020. aastal alustasid euroala keskpangad rahapoliitika strateegia ühist 
ülevaatust, et uuendada 2003. aastast kehtinud strateegiat ja võtta 
arvesse vahepeal majanduses toimunud muutusi. Eesti Pank korraldas 
virtuaalse ümarlaua, kus 24 erineva valdkonna Eesti kodanikuühendust 
avaldasid arvamust rahapoliitika teemal. Neist 14 osalesid sõnavõttu-
dega debatis ja veel 10 organisatsiooni said kirjalikult esitada kommen-
taare ja küsimusi. Ümarlaud oli otseülekandena jälgitav kõikide huviliste 
jaoks.

Kodanikuühendused kirjeldasid, kuidas tajuvad inimesed ja organisat-
sioonid majandusruumis toimuvaid muutusi, kui palju mõjutab nende 
tegevust hindade kõikumine, kas madalad intressimäärad on olnud 

Koroonakriisis suurenes 
hüppeliselt avalikkuse 
huvi keskpanga 
majandushinnangute 
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abiks või hoopis probleemiks ning kas keskpank võiks hinnamuutuste 
ohjamise kõrval pöörata rohkem tähelepanu ka teistele päevakajalistele 
teemadele. Kui ümarlaual said oma seisukoha välja öelda ainult kodani-
kuühendused, siis kõigil teistel oli samal teemal võimalik arvamust aval-
dada Eesti Panga kodulehel. Eesti Pank hindab laekunud tagasisidet 
kõrgelt ja kasutab seda rahapoliitika strateegia ajakohastamisel. Euroala 
keskpangad plaanivad uuendatud strateegia valmis saada 2021. aasta 
jooksul. 



67

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 16. Eesti Panga töötajate arv aastas
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Seisuga 31. detsember 2020 oli Eesti Pangas 224 töötajat ja 2 juhatuse 
liiget. Tööleping on peatatud 13 töötajaga, kellest 9 viibib lapsehooldus-
puhkusel (vt joonis 16).

2020. aastal töötas asutustevahelise tähtajalise rotatsiooni korras riigi-
kantseleis 1 töötaja, Rahvusvahelises Valuutafondis 1 töötaja ja Euroopa 
Keskpangas 2 töötajat. Osakoormusega töötab 16 töötajat. 2020. aasta 
jooksul töötas Eesti Pangas 4 praktikanti.

Personali koguvoolavus oli 6,2%, mis 
on võrreldes 2019. aastaga langenud. 

Eesti Panga töötajate keskmine vanus 
on 47 aastat (vt joonis 17). Töötajate 
keskmine tööstaaž on 13 aastat. Eesti 
Panga töötajatest 43% on mehed ja 57% 
naised (vt joonis 18). Töötajatest 79% 
omab magistrikraadi või sellega võrd-
sustatud taset, 8% on doktorikraadiga. 
2020. aasta jooksul viidi läbi 18 värba-
miskonkurssi, millest 1 oli sisekonkurss 
ja 4 konkurssi tähtajalisele ametikohale. 

Töötasud 

Eesti Panga presidendi ja asepresi-
dentide töötasu suuruse otsustab Eesti 
Panga nõukogu. Presidendi töötasu oli 
2020. aastal 10 200 eurot kuus ja ase-
presidentide töötasu 8400 eurot kuus. 

Panga töötasustamise poliitika ees-
märk on toetada vajaliku kvalifikatsioo-
niga motiveeritud töötajate värbamist ja 
hoidmist ning tasustada töötajaid orga-
nisatsioonis õiglaselt ja tööturul konku-
rentsivõimeliselt. Keskpanga spetsialis-
tide töötasud on konkurentsivõimelised 
Tallinna ja Harjumaa piirkonna töötasu-
dega finantssektoris.

Juhatuse koosseis

Eesti Panga juhatus on kolmeliikme-
line: sinna kuuluvad president ja ase-
presidendid. Panga presidendi ameti-
aeg on seitse aastat, asepresidentide 
ametiaeg on viis aastat.

2020. aastat alustas Eesti Panga juha-
tus koosseisus president Madis Mül-
ler ja asepresidendid Ülo Kaasik ning 
Maive Rute. 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 17. Eesti Panga töötajad vanuselise 
jagunemise järgi aasta lõpu seisuga
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Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 18. Eesti Panga töötajad soolise jagunemise 
järgi aasta lõpu seisuga
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President Madis Müller juhib Eesti 
Panka ja kuulub euroala rahapoliitikat 
kujundavasse Euroopa Keskpanga nõu-
kogusse. Euroopa Keskpanga nõukogu 
koosneb eurot kasutavate Euroopa Liidu 
riikide keskpankade juhtidest ja Euroopa 
Keskpanga juhatuse liikmetest, kel kõigil 
on euroala intressikeskkonna kujunda-
misel sama kaaluga hääl.

Asepresident Ülo Kaasik vastutab Eesti 
Pangas rahapoliitiliste otsuste etteval-
mistamise ja majandusuuringute eest. 
Peale selle on tema vastutusalas Eesti 
Panga finantsarvestus ja -aruandlus, 
infotehnoloogilise töökeskkonna kujun-
damine ning välismajandusstatistika ja 
finantssektori statistika kogumine, käit-
lemine ja avaldamine. Ülo Kaasik on 
Eesti eelarvenõukogu ja Läti eelarve-
nõukogu liige.

Asepresident Maive Rute vastutusalas 
oli finantsstabiilsuse tagamine, raharingluse korraldamine, maksesüs-
teemide usaldusväärne ja tõrgeteta toimimine ning välismajandussta-
tistika ja finantssektori statistika kogumine, käitlemine ja avaldamine. 
Maive Rute oli Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvet (SSM) suu-
nava järelevalvenõukogu liige. Lisaks oli Maive Rute statistikanõukogu 
liige ja osales finantsinspektsiooni nõukogu töös.

20. oktoobril vabastas Eesti Panga nõukogu Maive Rute 1. novemb-
ril 2020 tema enda algatusel asepresidendi ametikohalt seoses 
tööle siirdumisega Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse pea- 
direktoraati. 

3. novembril nimetas Eesti Panga nõukogu president Madis Mülleri ette-
panekul uueks asepresidendiks Veiko Tali, kes alustas tööd 1. jaanuaril 
2021. Samas jaotati ümber ka juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad.

Struktuurimuudatused

1. jaanuaril 2020 jõustusid Eesti Pangas struktuurimuudatused, mille 
eesmärk oli tõhustada panga töökorraldust. Kaotati ära rahvusvaheliste 
ja avalike suhete osakond (RASO) ja loodi uus, panga juhtimist toetav 
üksus juhatuse sekretariaat, mis vastutab panga ja juhatuse kommuni-
katsiooni, juhatuse Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö korraldamise, 
organisatsiooni arendamise ning juhatusele juhiabi teenuse pakkumise 
eest. 

Varem RASO koosseisu kuulunud keele- ja kujundusteenused, samuti 
panga muuseum toodi administratiivosakonda. Ökonomiste hõlmavad 
tegevused (IMF, teatud rahvusvahelised ja ELi poliitikateemad) liikusid 
rahapoliitika ja majandusuuringute osakonda ning finantsstabiilsuse 
osakonda, mis võimaldab nende teemade analüüsimisse sujuvamalt 
kaasata teisi ökonomiste.
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Uuendatud strateegia

Eesti Panga tegevuse planeerimine näeb ette ka panga strateegia iga-aastast ülevaatamist ja 
ajakohastamist. Juhtkonna maikuus toimunud seminaril leiti, et kriisi õppetundidest ja finants-
sektoris toimunud muutustest tulenevalt tuleb mõni tegevus ja eesmärk ümber sõnastada.

Eesti Panga viies strateegilises eesmärgis sõeluti välja järgmised uuendamist vajavad suunad:

• Avalikkuse ja valitsuse nõustajana nähakse vajadust keskenduda lähiaastatel kriisist taas-
tumisele ning finantssektori jätkusuutlikule arengule.

• Koostöös finantssektoriga pööratakse senisest enam tähelepanu innovatsiooni toeta-
misele ja rahapoliitiliste laenudega seonduvale (sh tagatisraamistiku muutused ja panga 
suutlikkus erinevaid laenutagatisi hinnata). Märksa rohkem tegeldakse finantstehnoloogia 
võimalustega, et ennetada pettusi.

• Toimetulek kriisiolukordades, maksete ja sularaharingluse toimimise tagamine hädaolukorda-
des ning küberkerksus on ülesanded, mis on muutunud veelgi olulisemaks. Seetõttu täpsus-
tati nende valdkondadega seotud tegevusi. Muu hulgas tõhustatakse koostööd pankadega, 
et välja töötada kaardimaksete toimepidevust tagavad lahendused, mis võimaldaksid maksete 
toimimise olukorras, kus tavapärane ja kohene kaardimaksete autoriseerimine ei õnnestu.

• IT-süsteemi turvalisus, talitluspidevus ja kübervastupanuvõime on prioriteetsed, kuid viirus-
kriisi kogemuse põhjal on oluline kõike seda tagada ka töötamisel väljaspool keskpanga 
hooneid. Uues sõnastuses rõhutatakse ka IT-arenduste rolli organisatsiooni töö tõhusa-
maks muutmisel.

• Finantsiline sõltumatus, mis aitab tagada keskpanga usaldusväärsuse ja sõltumatuse. 
Eesti Panga töötajatega seotud tegevuste hulka lisati töötajate arendamise ja koolituse 
kooskõla panga pikaajaliste eesmärkidega. Sealhulgas suurendame töötajate kompe-
tentsi kliima-ja keskkonnameetmete mõjust majandusele ja finantssektorile ning vajadusel 
kaasame eksperte väljastpoolt keskpanka.

Viiruskriis ja eriolukord – väljakutsed ning 
võimalused

2020. aasta märtsis alanud koroonakriis ja riikliku eriolukorra väljakuu-
lutamine andsid ootamatu kiirenduse kaugtöö edendamisele.

Keskpanga töö korraldamises eriolukorra ajal lähtuti terviseameti soovitus-
test ja pangas eelnevalt koostatud kavadest. Seoses eriolukorraga otsus-
tas juhatus rakendada Eesti Pangas suurimal võimalikul määral kaugtööd. 
Kontoris lubati viibida üksnes nendel töötajatel, kelle töö on kriitilise ise-
loomuga ning kel ei ole võimalik oma tööülesandeid kaugtööl olles täita. 
See hõlmas näiteks sularahaga varustamist, turuoperatsioone, pankade-
vahelise makse- ja arveldussüsteemi töö tagamist ning keskpanga ülesan-
nete täitmiseks vajalikku IT-tuge, kus töötati panga hoonetes kahenädalase 
rotatsiooni alusel n-ö meeskondade eraldatuse põhimõtet järgides. Valmis 
uus kaugtöö hea tava ja seati sisse hübriidtööks sobivad koosolekuruumid.

Korraldati kaugtööteemaline küsitlus, millele vastas ligi 2/3 töötajatest, 
kellest  üle 90% arvas, et saavad kaugtööl oma ülesannetega hästi hak-
kama. Et kaugtöö ajal pangasisest infolevi parandada, alustas juhatuse 
sekretariaat infokirjade koostamist, mis annavad ülevaate töökorral-
duslikest uudistest ning keskpanga majanduspoliitilisest tegevusest. 
Väga oluline roll töötajate informeerimisel on panga siseveebis ehk Oma 
Lehes. Sügisel toimus ka ülepangaline töötajate rahuloluküsitlus. 
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KOOLITUS- JA ARENDUSTEGEVUS 
Seoses viiruskriisiga tuli töötajate koolitus- ja arendustegevuses koha-

neda uue olukorraga. Nii palju kui võimalik, asendati füüsiliste kokkusaa-
mistega koolitused virtuaalsete kursustega.  Piirangute leevendamise 
ajal leiti võimalusi töötajate koolitamiseks väikesemates gruppides. Rei-
sipiirangud vähendasid väljaspool Eestit toimuvate koolituste arvu 
olulisel määral ja videokoolituste arv oli 14 korda suurem kui eelmisel 
aastal. Keskmiseks koolituspäevade arvuks ühe töötaja kohta kujunes 
üksnes 3,0 (2019. aastal 5,4 koolituspäeva).

Varasemalt kahel korral aastas toimunud tervisekuu üritused viidi üle 
virtuaalkeskkonda, keskendudes eelkõige enesejuhtimise ja heaolu tee-
mal korraldatud koolitustele.

Alates 2020. aastast pakub Eesti Pank kõikidele oma töötajatele  kar-
jäärinõustamise teenust, et toetada nende arengut keskpangas. Eesti 
Pank on lepinguliste karjäärinõustajatena välja valinud kolm asjatundjat. 
Karjäärinõustamine võimaldab töötajal avastada oma varjatud võimeid 
ja tugevaid külgi, plaanida kindlaid samme erialases arengus, aga ka 
seada eesmärke isiklikus elus.  
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Eesti Panga organisatsiooniskeem 2020

NÕUKOGU
esimees Mart Laar

PRESIDENT 
Madis Müller

SISEAUDITI OSAKOND 
Henn Oit

RAHAPOLIITIKA JA 
MAJANDUSUURINGUTE 

OSAKOND
Martti Randveer

FINANTSTURGUDE 
OSAKOND

Fabio Filipozzi

INFOTEHNOLOOGIA 
OSAKOND
Ahti Roosa

FINANTSOSAKOND
Helen Riitsaar

STATISTIKAOSAKOND
Jaanus Kroon

FINANTSSTABIILSUSE 
OSAKOND
Jaak Tõrs

SULARAHA- JA 
TARISTUOSAKOND

Rait Roosve

MAKSE- JA  
ARVELDUSSÜSTEEMIDE 

OSAKOND
Rainer Olt

JUHATUSE 
SEKRETARIAAT
Anu Randveer

ADMINISTRATIIV- 
OSAKOND
Kadi Kapral

ASEPRESIDENT 
Ülo Kaasik

ASEPRESIDENT 
Maive Rute*

* Maive Rute oli asepresident kuni 31.10.2020. Alates 1.01.2021 on asepresident Veiko Tali.
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Konrad Mägi.
Lõuna-Eesti maastik.
1915–1916. Õli.
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EESTI PANGA 
RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE 
31. DETSEMBRIL 
2020 LÕPPENUD 
MAJANDUSAASTA 
KOHTA 
EESTI PANGA FINANTSSEISUNDI ÜLEVAADE
KAPITAL JA RESERVID

Eesti Panga kapital oli 2020. aasta 31. detsembri seisuga 480,4 miljonit eurot. Üksikasjalik teave 
Eesti Panga kapitali kohta on esitatud bilansi lisas kirjel 30 „Kapital ja reservid”.

ERALDIS FINANTSRISKIDE KATTEKS

Võttes arvesse riskihinnanguid, suurendas Eesti Pank eraldise mahtu finantsriskide katteks. Eraldise 
suurust ja jätkuvat vajalikkust hinnatakse igal aastal, võttes arvesse mitmeid tegureid. Riskihinnang 
põhineb riski kandvate varade riskiväärtuste arvutustel, mis omakorda arvestab riski kandvate varade 
hulka, jooksva majandusaasta vältel realiseerunud riskide ulatust ning eelolevaks aastaks prognoo-
sitavat tulemust. 2019. aasta 31. detsembri seisuga ulatus finantsriskide katteks ettenähtud eraldis 
81,6 miljoni euroni. Pank kandis 2020. aastal eraldisse 11 miljonit eurot. Selle tulemusel kasvas ris-
kieraldis 92,6 miljoni euroni. Vaata ka bilansi lisa kirje 28 „Eraldised”.

ERALDIS EESTI KROONI VAHETUSKOHUSTUSE TÄITMISEKS

Euro kasutuselevõtust on möödunud kümme aastat ja seniajani on ringlusest tagasi tulemata ligi 
44,4  miljoni euro väärtuses Eesti kroone. Suure tõenäosusega tulevikus kõiki emiteeritud kroone 
eurodeks ei vahetata, kuna osa neist on hävinenud, osa aga jäetud mälestuseks. Seetõttu moo-
dustati 2016. aastal sihtotstarbeline eraldis summas 29,6 miljonit eurot. Eraldise arvelt rahastatakse 
tulevikus tehtavaid kroonide vahetusi eurode vastu. 2020. aastal vähendati eraldist Eesti kroonide 
tagastamise tõttu summas 202,1 tuhat eurot (2019. aastal 387,8 tuhat eurot), selle tulemusena kaha-
nes eraldis Eesti krooni vahetuskohustuse täitmiseks 28,1 miljoni euroni.

ÜMBERHINDLUSKONTOD

Kulla, valuuta ja väärtpaberitega seotud realiseerimata kasumit ei kajastata tulude-kulude aruandes 
tuluna ning see kantakse ümberhindluskontodele Eesti Panga bilansi kohustuste poolel. Neil kontodel 
olevaid varasid kasutatakse hindade ja/või vahetuskursside edasise ebasoodsa arengu mõju vähen-
damiseks panga finantstulemusele. Seega saab selliste finantspuhvrite abil tugevdada panga võimet 
finantsriskidele vastu panna. Kulla, valuuta ja väärtpaberite ümberhindluskontode kogusumma oli 
2020. aasta detsembri lõpu seisuga 63,5 miljonit eurot (2019. aastal 34,8 miljonit eurot). Vaata lähe-
malt arvestuspõhimõtteid käsitlevat lisa ning bilansi lisa kirje 29 „Ümberhindluskontod”.

2020. AASTA FINANTSTULEMUS

2020. aastal oli Eesti Panga puhaskasum 3,4 miljonit eurot (2019. aastal 28,4 miljonit eurot).

2020. aastal kahanes puhas intressitulu 26,8 miljoni euroni (2019. aastal 29,4 miljonit eurot). Pea-
mine osa intressitulust tuli tuletistehingutelt, väärtpaberitelt ning Eesti krediidiasutuste ülereservidelt. 
2020. aastal oli investeerimisportfelli tootlus kõrge. Vahepealsele märkimisväärsele kõikumisele vaa-
tamata oli keskkond panga investeerimisportfellile väga soodne ja kokkuvõttes tõid nii võlakirjade kui 
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ka aktsiate kerkinud hinnad pangale märkimisväärset tulu. Eesti Panga puhastulu suurendas tulu akt-
siatelt ja osalustelt summas 8,5 miljonit eurot, sh Euroopa Keskpanga (EKP) kasumi jaotus summas 
6,2 miljonit eurot. Vaata lähemalt tulude-kulude aruande lisa kirje 34 „Tulu aktsiatelt ja osalustelt”.

Eesti Panga põhitegevuskulud kokku (sh amortisatsioon) kahanesid 20,3 miljonilt eurolt 2019. aastal 
19,8 miljoni euroni 2020. aastal. Suuremad kulutused tehti töötasudele ning info- ja kommunikatsioo-
nitehnoloogiale.

RISKID

Eesti Pangas on juurutatud riskide juhtimise süsteem, mis hõlmab kõiki panga protsesse ja või-
maldab käsitleda erinevaid riske ühes raamistikus. Riskijuhtimise eesmärk on vähendada juhuslike 
sündmuste kahjulikku mõju panga eesmärkide saavutamisele. Selleks on riskijuhtimine integreeritud 
muuhulgas investeerimise, planeerimise, eelarvestamise ja juhtimisaruandluse protsessidesse.

Riskide aruandlus ja analüüs näitavad, et väliskeskkonnast tulenevad riskid on kasvanud. Eesti Pank 
annab oma panuse ka kogu euroala riskide juhtimisse, osaledes Euroopa Keskpankade Süsteemi 
(EKPS) komiteede ja juhtorganite töös. Panga hinnangul kriitiliste protsesside võimalike katkestuste 
mõju vähendamiseks ja tegevuse jätkuvuse tagamiseks on koostatud talitluspidevuse plaanid. Välis- 
audiitorid hindavad korrapäraselt panga riskijuhtimise korraldust.

Finantsriskide suurenemine 2020. aastal on peamiselt tingitud Eesti Panga bilansimahu kasvust 
seoses varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames 
tehtud väärtpaberiostudega ning finantsturgude suurenenud volatiilsusest.

Eesti Panga finantsriskide hindamiseks kasutatakse nii riskiväärtuse (ingl Value at Risk) kui eeldatava 
puudujäägi (ingl Expected Shortfall) riskihinnanguid. Täiendavate riskimõõdikute kasutamise vaja-
duse tingis oluliselt suurenenud bilansimaht ning muutustega kaasnevad riskid.

Eesti Panga varad on mõjutatud erinevatest riskidest, nagu turu-, krediidi- ning likviidsusrisk. Riske 
hallatakse pidevalt, seades investeeringutele erinevaid riskilimiite ning tõhustades ettevaatusabinõu-
sid (näiteks rakendades neljasilma printsiipi, hoides lahus otsustus- ja kontrollifunktsioonid jne).

Rahapoliitikaga mitteseotud investeeringute riske mõõdetakse võimaluse korral riskiväärtusega. 
Eesti Panga juhatuse kinnitatud normportfell määrab Eesti Panga investeeringute üldise riskitaluvuse. 
Praegu koosneb normportfell võlakirjadest, valitsuse garantiiga kinnisvaraga tagatud võlakirjafondi 
ning aktsiafondide osakutest. Juhatus määrab normportfelliga ka aktsepteeritava valuutariski suu-
ruse. Võlakirjaportfelli valuutarisk on osaliselt maandatud valuuta forvardtehingutega. Riske, mida ei 
mõõdeta riskiväärtusega, piiratakse koguseliselt või mõne muu parameetri abil. Tehingu osapoolte 
riski hallatakse erinevate lepingute sõlmimisega. Investeerimisvara haldamisel lubatud finantsinst-
rumentide nimekirja kinnitab Eesti Panga president. Lubatud riskide piiridesse mahtumist kontrollib 
riskihalduse allosakond.

Lisaks reservihaldusest tulenevatele riskidele on Eesti Panga varad sõltuvad ka rahapoliitiliste tehin-
gute riskidest. Rahapoliitiliste tehingutega seotud riske hallatakse ühiselt Eurosüsteemi Riskide Hal-
damise Komitees, mille liikmed on euroala riikide keskpankade, sh Eesti Panga esindajad. Välja on 
töötatud riskiraamistik, mis näiteks näeb ette tingimused tehingu osapooltele, rahapoliitiliste ope-
ratsioonide tagatiseks toodavatele varadele, ostukavade raames ostetavatele finantsinstrumentidele 
jms. 2020. aastal suuri muudatusi rahapoliitiliste tagatisvarade riskiraamistikku ei tehtud. Kooskõlas 
EKPSi ja EKP põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi riikide keskpangad rahapoliitiliste operat-
sioonide ning väärtpaberituruprogrammi ja laiendatud varaostukava raames (v.a valitsuste võlakirjad) 
hoitavate väärtpaberite realiseeruvaid kahjumeid täies ulatuses jagama proportsionaalselt EKP kapi-
tali sissemakstud osadega.15 

15 Vastavalt EKPSi ja EKP põhikirja artiklile 29 märgivad liikmesriikide keskpangad vastavalt kapitalivõtmele oma osa EKP 
kapitalis. Kapitalivõtme arvestamisel võetakse võrdses osas arvesse liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisema-
janduse koguproduktis. Osakaalu korrigeeritakse iga viie aasta järel või siis, kui muutub EKPSi kuuluvate riikide keskpankade 
koosseis. Kuna  euroala välised liikmesriigid ei oma õigust kapitalivõtme alusel jaotatavale EKP kasumile ja kahjumile, on Eesti 
Panga osalus EKP riskide jagamises alates 1. veebruarist 2020 0,2817%.



EESTI PANGA 2020. AASTA ARUANNE

76

JUHATUSE KINNITUS 
31. DETSEMBRIL  
2020 LÕPPENUD  
MAJANDUSAASTA 
RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANDELE

Juhatus deklareerib oma vastutust Eesti Panga 31. detsembril 2020 lõp-
penud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euroopa Kesk-
pankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikli 
26.4 alusel kehtestatud eeskirjade kohaselt.16 Osades, mida EKP suunised 
ei reguleeri, on lähtutud Eesti finantsaruandluse standardi nõuetest. Raa-
matupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Panga vara, 
kohustusi, kapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine eelmises lõigus kirjeldatud 
nõuete kohaselt eeldab juhatuselt hinnanguid, mis mõjutavad Eesti Panga 
varasid ja kohustusi aruande kuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aru-
andeperioodil. Need hinnangud põhinevad kättesaadaval infol Eesti Panga 
seisundi ning kavatsuste ja riskide kohta raamatupidamise aastaaruande 
koostamispäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud 
majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda juhatuse antud hin-
nangutest.

Raamatupidamise aastaaruande on 22. märtsil 2021 digitaalselt allkirjas-
tanud kõik sellel päeval juhatusse kuulunud liikmed.

Madis Müller Eesti Panga president, juhatuse esimees

Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident, juhatuse liige

Veiko Tali Eesti Panga asepresident, juhatuse liige

16 EKP 3. novembri 2016. aasta suunis (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaruandluse 
õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud), (ELT L 347, 
20.12.2016, lk 3).
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BILANSS SEISUGA 31. DETSEMBER 2020 JA 2019

 tuhandetes eurodes

  Kirje 31.12.2020 31.12.2019

VARAD      

Kuld ja nõuded kullas 1 12 737 11 172

Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu   1 559 680 1 228 839

    Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi vastu 2 93 519 82 899

    Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja muud välisvarad 3 1 466 161 1 145 940

Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 4 48 901 35 614

Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 5 0 33 330

Rahapoliitiliste operatsioonidega seotud laenud eurodes  
euroala krediidiasutustele 6 1 881 500 23 000

Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 7 4 291 7 590

Euroala residentide väärtpaberid eurodes   7 860 459 5 661 519

    Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid 8 7 800 323 5 620 962

    Muud väärtpaberid 9 60 136 40 557

Eurosüsteemi-sisesed nõuded   1 593 834 2 242 673

    Kapitaliosalus Euroopa Keskpangas 10 91 815 92 147

    Välisvaluutareservide ülekandmisega samaväärsed nõuded 11 113 648 114 048

    Netonõuded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis 12 1 384 821 1 408 675

    Muud eurosüsteemi-sisesed nõuded (neto) 13 3 550 627 803

Muud varad   94 461 92 647

    Materiaalne ja immateriaalne põhivara 14 14 936 15 711

    Muud finantsvarad 15 234 234

    Bilansiväliste instrumentide ümberhindlusest tulenevad erinevused 16 12 397

    Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 17 52 326 59 944

    Mitmesugused muud varad 18 26 953 16 361

VARAD KOKKU   13 055 863 9 336 384

Selgitused lk 80–104 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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tuhandetes eurodes

  Kirje 31.12.2020 31.12.2019

KOHUSTUSED      

Ringluses olevad pangatähed 19 3 715 386 3 361 129

Rahapoliitiliste operatsioonidega seotud kohustused eurodes 
euroala krediidiasutuste vastu   7 033 660 4 901 979

    Arvelduskontod (sh kohustusliku reservi katmiseks) 20 7 033 660 4 901 979

Kohustused eurodes teiste euroala residentide vastu 21 460 932 244 767

    Valitsussektor   440 803 228 992

    Muud kohustused   20 129 15 775

Kohustused eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 23 14 520

Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 23 0 9 310

Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 24 73 032 76 459

Eurosüsteemi-sisesed kohustused   1 016 365 0

    Muud eurosüsteemi-sisesed kohustused (neto) 25 1 016 365 0

Muud kohustused   88 401 80 734

    Bilansiväliste instrumentide ümberhindlusest tulenevad erinevused 16 1 649 130

    Viitvõlad ja ettemakstud tulud 26 19 537 19 641

    Mitmesugused muud kohustused 27 67 215 60 963

Eraldised 28 120 741 110 188

Ümberhindluskontod 29 63 468 34 815

Kapital ja reservid 30 480 422 474 128

    Kapital   266 108 259 814

    Reservid   214 314 214 314

Aruandeaasta kasum   3 433 28 355

KOHUSTUSED KOKKU   13 055 863 9 336 384

Selgitused lk 80–104 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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2020. JA 2019. AASTA TULUDE-KULUDE ARUANNE

 tuhandetes eurodes

  Kirje 2020 2019

Intressitulu   178 013 115 389

Intressikulu   -151 164 -85 964

Puhas intressitulu 31 26 849 29 425

       

Realiseeritud kasum finantstehingutest   21 774 19 928

Finantsvarade allahindlused   -14 572 -2 757

Eraldised finantsriskide katmiseks   -11 000 -9 800

Finantstehingute, allahindluste ja riskieraldiste puhastulem 32 -3 798 7 371

       

Tulu tehingutasudest ja muudest tasudest   365 327

Kulu tehingutasudest ja muudest tasudest   -37 -42

Puhastulu tehingutasudest ja muudest tasudest 33 328 285

       

Tulu aktsiatelt ja osalustelt 34 8 478 8 295

Monetaartulu puhastulem 35 -9 949 1 772

       

Muud tulud ja kulud 36 1 311 1 470

       

Puhastulu kokku   23 219 48 618

       

Personalikulu 37 -10 550 -10 433

Halduskulu 38 -5 974 -6 231

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 14 -1 874 -1 911

Pangatähtede tootmise teenused 39 -801 -704

Muud põhitegevuskulud 40 -587 -984

       

Põhitegevuskulud   -19 786 -20 263

       

Aruandeaasta kasum   3 433 28 355

Selgitused lk 80–104 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANDE LISAD
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL 
KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Üldpõhimõtted

Eesti Panga (edaspidi „pank”) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euroopa Keskpankade 
Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikli 26.4 alusel kehtestatud eeskirjade 
kohaselt.17 Osades, mida EKP suunised ei reguleeri, on lähtutud Eesti  finantsaruandluse standardi 
nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine eeldab juhatuselt hinnanguid Eesti Panga varasid ja 
kohustusi ning aruandeperioodi tulusid ja kulusid mõjutavate asjaolude kohta bilansikuupäeva sei-
suga. Need hinnangud põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga kätte-
saadaval teabel Eesti Panga seisundi ning kavatsuste ja riskide kohta.

Eesti Pank ei koosta rahavoogude aruannet, kuna Eesti Panga kui keskpanga rolli arvestades ei 
pakuks rahavoogude aruande avaldamine finantsaruande lugejatele olulist asjakohast teavet.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui puudub viide mõnele teisele 
ühikule.

Bilansikirjed on rühmitatud residentsuse (euroala, mitteeuroala) ja valuuta (euro, muud valuutad) 
järgi. Eraldi ridadel tuuakse välja rahapoliitikaga seotud nõuded ja kohustused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse põhimõttest lähtudes, välja arva-
tud juhtudel, mida on lähemalt selgitatud järgnevates arvestuspõhimõtetes.

Varad ja kohustused

Varad ja kohustused kajastatakse bilansis, kui on tõenäoline, et pank saab varast või kohustusest 
tulevikus majanduslikku kasu või kahju; peaaegu kõik varade ja kohustustega seotud riskid ning õigu-
sed on üle võetud; vara või kohustuse väärtust ja sellest tekkivat tulu või kulu saab usaldusväärselt 
mõõta.

Finantsvarad ja kohustused

Finantsvarad hõlmavad raha, lepingulist õigust saada teiselt poolelt raha või muud finantsvara, ja 
lepingulist õigust vahetada teise poolega finantsvara eelduslikult kasulikel tingimustel. Finantskohus-
tused hõlmavad lepingulist kohustust tasuda teisele poolele raha või muu finantsvaraga või vahetada 
teise poolega finantsvara eelduslikult kahjulikel tingimustel.

Finantsvara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis on selle finantsvara eest makstud tasu 
õiglane väärtus. Finantskohustus võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis on selle eest saa-
dud tasu õiglane väärtus. Finantsvara ja -kohustust arvestatakse edaspidi selle tüübist tulenevalt 
turuväärtuses, soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses. Turuväärtuse all mõiste-
takse summat, mille eest informeeritud, mitteseotud ning huvitatud pooled vahetavad varasid või 
arveldavad kohustusi. Turuväärtuses kajastatavat finantsvara hinnatakse ümber igal bilansipäeval.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatav finantsvara hinnatakse alla, kui on tõenäoline, 
et selle kaetav väärtus on väiksem bilansilisest väärtusest. Olulise finantsvara väärtuse langust hin-
natakse iga objekti puhul eraldi. Väärtuse langust hinnatakse kogumina niisuguse finantsvara puhul, 
mis ei ole individuaalselt oluline ja mille korral ei ole otseselt teada, et selle väärtus on langenud. 
Finantsvara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi tulude-kulude aruandes kuluna.

17 EKP 3. novembri 2016. aasta suunis (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa 
Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud), (ELT L 347, 20.12.2016, lk 3).
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Välisvääringus toimunud tehingute kajastamine

Välisvääringus nomineeritud finantsinstrumentidega tehtud tehingud (v.a võlakirjatehingud) kajasta-
takse tehingupäeval bilansivälistel kontodel. Arvelduspäeval pööratakse bilansivälised kanded ümber 
ja tehingud kajastatakse bilansis. Välisvaluuta ost ja müük mõjutavad välisvaluuta netopositsiooni 
tehingupäeval ning realiseeritud müügitulem arvutatakse samuti tehingupäeval. Välisvääringus nomi-
neeritud finantsinstrumentidelt kogunenud intress ning üle- või alakurss arvutatakse ja kirjendatakse 
iga päev. Need summad mõjutavad iga päev ka välisvaluuta positsiooni.

Välisvääringus nomineeritud varad ja kohustused konverteeritakse eurodeks bilansipäeval kehtiva 
EKP vahetuskursi alusel. Tulud ja kulud konverteeritakse tehingu kajastamise päeval kehtiva EKP 
vahetuskursi alusel. Bilansiliste ja bilansiväliste instrumentide ning välisvaluutavarade ja -kohustuste 
ümberhindlus toimub vääringute kaupa.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arvestusühik (SDR) määratakse valuutakorvi alusel. Eesti Pangale 
kuuluvate IMFi arvestusühikute ümberhindamiseks arvutati SDRi väärtus viie vääringu (USA dollar, 
euro, Jaapani jeen, Suurbritannia nael ja Hiina renminbi) vahetuskursside kaalutud summana eurosse 
seisuga 31. detsember 2020.

2020. ja 2019. aasta 31. detsembril kasutati järgmisi valuutakursse:

  31.12.2020 31.12.2019

USD 1.2271 1.1234

GBP 0.89903 0.85080

JPY 126.49 121.94

CNY 8.0225 7.8205

SDR 0.848464 0.810438

Kuld

Kulla väärtust hinnatakse aasta lõpu turuhinna alusel, eristamata hinna ja valuuta ümberhindluse eri-
nevusi. 31. detsembril 2020 lõppenud aastal hinnati kulla väärtust sama aasta 31. detsembril kehtinud 
euro ja USA dollari vahetuskursi põhjal arvutatud kullauntsi eurohinna alusel.

Väärtpaberid

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavaid väärtpabereid kajastatakse amortiseeritud soetusmaksumu-
ses, mida väärtuse languse korral korrigeeritakse.

Muud väärtpaberid 

Turukõlblikke väärtpabereid (v.a rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid) ja muid sama-
laadseid varasid hinnatakse konkreetsete väärtpaberite kaupa bilansipäeval kehtinud keskmiste turu-
hindade või asjakohase tulukõvera alusel. 31. detsembril 2020 lõppenud aasta puhul kasutati sama 
aasta 31. detsembril kehtinud keskmisi turuhindu.

Tulude kajastamine

Tulud ja kulud on kajastatud tulude-kulude aruandes arvestusperioodi jooksul tekkepõhiselt, sõltu-
mata raha laekumisest või tasumisest. Välisvaluuta, kulla ja väärtpaberite müügist saadud realiseeri-
tud kasum ja kahjum arvutatakse vastava vara keskmise hinna alusel ning kajastatakse tulude-kulude 
aruandes.

Realiseerimata kasumit ei kajastata tulude-kulude aruandes, vaid bilansis kirjel „Ümberhindluskontod”.

Realiseerimata kahjum kajastatakse aasta lõpu seisuga tulude-kulude aruandes kirjel „Finantsvarade 
allahindlused”, kui see ületab vastaval ümberhindluskontol kajastatud eelnevate perioodide ümber-
hindluskasumit. Ühe valuuta-, väärtpaberi- ja kullapositsiooni realiseerimata kahjumit ei tasaarves-
tata teise valuuta-, väärtpaberi- ega kullapositsiooni realiseerimata kasumiga. Kui mis tahes valuuta-, 
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väärtpaberi- või kullapositsiooni puhul tuvastatakse aasta lõpus realiseerimata kahjum, vähenda-
takse selle keskmist hinda, et see vastaks aasta lõpu vahetuskursile või turuhinnale.

Ostetud väärtpaberite üle- ja alakursid kajastatakse osana intressitulust ning amortiseeritakse iga-
päevaselt väärtpaberi eluea lõpuni.

Rahapoliitiliste operatsioonide intressitulud ja -kulud esitatakse netona bilansi(alam-)kirjete kaupa.

Pöördtehingud

Repotehingud ehk väärtpaberite müügi- ja tagasiostutehingud on kajastatud väärtpaberite tagatisel 
võetud laenuna, st väärtpaberid kajastatakse bilansis varana ning tagasiostusumma kohustusena.

Pöördrepotehingud ehk väärtpaberite ostu- ja tagasimüügitehingud on kajastatud väärtpaberite 
tagatisel antud laenuna. Pöördrepotehingute tagatiseks olevaid väärtpabereid ei kajastata panga 
bilansis.

Investeeringud aktsiatesse

Investeeringud aktsiatesse on kajastatud turuväärtuses, kui seda saab usaldusväärselt hinnata. Akt-
siate turuväärtust ei saa usaldusväärselt hinnata, kui aktsiatega aktiivselt ei kaubelda ning puuduvad 
nende väärtuse usaldusväärse hindamise alternatiivsed meetodid. Kõnealusel juhul kajastatakse akt-
siad soetusmaksumuses, mida väärtuse languse korral korrigeeritakse. Aktsiate müügitulu ja -kulu 
on kirjendatud tulude-kulude aruandes pärast seda, kui kõik müügitingimused on täidetud. Dividen-
ditulu on kajastatud perioodi tuluna.

Põhivara

Põhivaraks peetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 eurost. 
Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest põhivara kasu-
tuselevõtuga otseselt seotud väljaminekutest. Põhivarana on bilansis kajastatud maa, hooned, hoo-
nete tehnosüsteemid, infotehnoloogia riistvara, tarkvara ja muu pikaajalise kasutuseaga vara. Samuti 
kajastatakse põhivara hulgas ettemaksed põhivara eest.

Maa ja kunsti- ning kultuurivara soetusmaksumust ei amortiseerita. Lähtudes varade eeldatavast 
kasutuseast, arvestatakse ülejäänud põhivaralt kulumit lineaarsel meetodil allpool esitatud kulumi-
määrade kohaselt.

2020

Hooned ja ehitised 3%

Hoonete tehnosüsteemid 10%

Riistvara 20%

Tarkvara, mootorsõidukid 15–50%

Muu põhivara 7–20%

Tarkvara kulumimäärade eristamise vajadus tuleneb kõrge soetusmaksumuse ja erineva kasuliku 
tööeaga rakendustarkvara kasutuselevõtust.

Hilisemad väljaminekud materiaalse põhivara objektile kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, 
et pank saab tulevikus varaobjektiga seotud majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust 
saab usaldusväärselt mõõta. Jooksvad hooldus- ja remonditööd kajastatakse perioodikuluna.

Eraldised finantsriskide katmiseks

Keskpanga tegevust arvestades võib pank moodustada bilansis eraldise finantsriskide katmiseks. 
Panga juhatus otsustab eraldise suurendamise või vähendamise panga riskipositsiooni põhjendatud 
hinnangu alusel. Riskieraldist kasutatakse ümberhindluskontodega katmata kahjude katmiseks juha-
tuse kinnitatud mahus. Kui riskidele antud hinnangu tagajärjel eraldise suurust vähendatakse, siis 
kajastatakse vähendatav summa aruandeperioodi tuluna.
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Finantsinspektsiooniga seotud nõuded ja kohustused

Eesti Panga bilansis on nõue finantsinspektsiooni vastu Eesti Panga osutatud teenuste ja käibevara 
hankimise eest ning kohustus seoses finantsinspektsiooni arvelduskontoga Eesti Pangas.

Bilansivälised instrumendid

Välisvaluutainstrumendid, st välisvaluuta forvardtehingud, valuutavahetustehingute forvardosad ja 
muud välisvaluutainstrumendid, mis hõlmavad ühe valuuta vahetamist teise vastu tulevasel kuupäe-
val, arvatakse kursivahest tuleneva kasumi ja kahjumi arvutamisel välisvaluuta netopositsiooni hulka.

Intressimäära instrumendid hinnatakse ümber konkreetsete instrumentide põhiselt. Intressimäära 
futuurlepingute marginaalide igapäevased muutused kajastatakse tulude-kulude aruandes. Opt-
sioontehinguid ja intressimäära vahetuslepinguid hinnatakse üldtunnustatud meetodite kohaselt, 
kasutades kättesaadavaid turuhindu ja -kursse ning diskontotegureid alates arvelduspäevast kuni 
hindamispäevani.

Tingimuslikud kohustused

Tingimuslike kohustustena avalikustatakse aastaaruande lisades lubadused, garantiid ja muud 
kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise 
tõenäosus on panga juhtkonna hinnangul väiksem kui mitterealiseerumise tõenäosus.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Varade ja kohustuste positsioone korrigeeritakse sündmuste korral, mis ilmnesid bilansipäeva ja aru-
ande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
tehingutega ja/või mõjutavad oluliselt varade ja kohustuste olukorda bilansipäeval. Olulised bilansi-
päevajärgsed sündmused, mis ei mõjuta varade ega kohustuste olukorda bilansipäeval, avaldatakse 
aastaaruande lisas.

Ringluses olevad pangatähed

Europangatähti lasevad ringlusse EKP ja euroala riikide keskpangad, kes koos moodustavad 
eurosüsteemi.18 Ringluses olevate europangatähtede koguväärtus jaotatakse eurosüsteemi riikide 
keskpankade vahel iga kuu viimasel tööpäeval vastavalt pangatähtede jaotamise alusele.19

EKPle jaotatud osa ringluses olevate europangatähtede koguväärtusest on 8%. Ülejäänud 92% on 
jaotatud eurosüsteemi riikide keskpankadele vastavalt nende kapitaliosalusele EKPs. Eesti Panga 
osa eurosüsteemi riikide keskpankadele jaotatud pangatähtede koguväärtusest on avaldatud bilansi 
kohustuste poolel kirjel „Ringluses olevad pangatähed”.

Pangatähtede jaotamise aluse kohaselt eurosüsteemi riikide keskpankadele jaotatud europanga-
tähtede väärtuse ja keskpankade tegelikult ringlusse lastud europangatähtede väärtuse erinevust 
kajastatakse eurosüsteemi-siseste saldodena. Need nõuded või kohustused20 avaldatakse allkirjel 
„Eurosüsteemi-sisesed saldod: netonõuded/netokohustused seoses europangatähtede jaotamisega 
eurosüsteemis” (vt „Eurosüsteemi-sisesed saldod” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

Eurosüsteemis europangatähtede jaotamisest tulenevaid eurosüsteemi-siseseid saldosid korrigee-
ritakse eurosularahale ülemineku aasta21 ja sellele järgneva viie aasta jooksul, et vältida suuri muutusi 
riikide keskpankade tuludes eelnevate aastatega võrreldes. Korrigeerimisel võetakse arvesse erine-

18 EKP 13. detsembri 2010. aasta otsus (EKP/2010/29) europangatähtede emiteerimise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 35, 
9.2.2011, lk 26).

19 Pangatähtede jaotamise alus – protsentuaalne väärtus, mis tuleneb EKP osa arvessevõtmisest europangatähtede koguväl-
jalaskes ja kapitali märkimise aluse kohaldamisest riikide keskpankade osale selles kogusummas.

20 EKP 3. novembri 2016. aasta otsus (EKP/2016/36) eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu 
jaotuse kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 347, 20.12.2016, lk 26).

21 Eurosularahale ülemineku aasta on aasta, kui europangatähed saavad liikmesriigis seaduslikuks maksevahendiks.
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vust vaatlusalusel perioodil22 eurosüsteemi riikide keskpankade ringlusse lastud pangatähtede kesk-
mise väärtuse ja nende pangatähtede keskmise väärtuse vahel, mis neile sel perioodil EKP kapitali 
märkimise aluse järgi oleks jaotatud. Korrigeerimisi vähendatakse aasta-aastalt kuni eurosularaha 
kasutuselevõtule järgnenud kuuenda aasta esimese päevani, kui tulu pangatähtedelt jaotatakse täie-
likult proportsionaalselt eurosüsteemi riikide keskpankade EKP kapitali sissemakstud osadega. Nen-
delt saldodelt saadav intressitulu ja -kulu tasaarveldatakse EKP kaudu ja avaldatakse tulude-kulude 
aruandes kirjel „Puhas intressitulu”.

Meenemündid

Emiteeritud meenemüntide nimiväärtust ei kajastata bilansis kohustusena, kuna nende tagasiost-
mise tõenäosus on väga väike ning nende väärismetalli väärtus ületab nominaalväärtust. Meenemün-
tide müügist saadud tulu kajastatakse tulude-kulude aruandes  tekkepõhiselt.

Euroopa Keskpanga kasumi vahejaotus

EKP nõukogu otsuse kohaselt tuleb EKP emissioonitulu, mis tekib 8% europangatähtede jaotami-
sest EKP-le, ja EKP tulu, mis tekib väärtpaberituruprogrammi (SMP), pandikirjade kolmanda ostukava 
(CBPP3), varaga tagatud väärtpaberite ostukava (ABSPP), avaliku sektori väärtpaberite ostukava 
(PSPP) ning pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ostukava (PEPP) raames ostetud 
väärtpaberitelt, täies ulatuses jaotada eurosüsteemi riikide keskpankadele samal majandusaastal, 
kui see tekib. Kui EKP nõukogu ei otsusta teisiti, jaotab EKP selle tulu järgneva aasta jaanuaris 
kasumi vahejaotuse käigus.23 Jaotatakse kogu tulu, välja arvatud juhul, kui EKP aasta puhaskasum 
on väiksem kui saadud tulu. Jaotatavat tulu võidakse vähendada juhul, kui EKP nõukogu teeb otsuse 
eraldise moodustamiseks katmaks finantsriske. EKP nõukogu võib ka otsustada, et kulud, mida EKP 
on kandnud seoses europangatähtede emiteerimise ja käitlemisega, kaetakse ringluses olevatelt 
europangatähtedelt saadud tulust. 

Eurosüsteemi riikide keskpankadele jaotatud tulu avaldatakse tulude-kulude aruandes kirjel „Tulu 
aktsiatelt ja osalustelt”.

Eurosüsteemi-sisesed saldod

Eurosüsteemi-sisesed nõuded, mis tulenevad Eesti Panga kapitaliosalusest EKPs, esitatakse kirjel 
„Kapitaliosalus Euroopa Keskpangas”. Eesti Panga kapitaliosalusest EKPs tulenevad eurosüsteemis-
isesed nõuded kajastatakse kirjel „Kapitaliosalus EKPs“. Nimelt hõlmab see bilansikirje i) riikide kesk-
pankade sissemakseid EKP märgitud kapitali, ii) riikide keskpankade tasutud netosummasid nende 
osade suurenemise tõttu EKP omakapitali väärtuses24 tulenevalt kõigist eelmistest kohandustest EKP 
kapitali märkimise aluses ja iii) sissemakseid kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 48.2 seoses nende 
liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud.

Eurosüsteemi-sisesed saldod, mis tulenevad eurosüsteemiga liituvate riikide EKP-le üle kantud välis-
valuutareservidest, nomineeritakse eurodes ja esitatakse kirjel „Välisvaluutareservide ülekandmisega 
samaväärsed nõuded”.

Eurosüsteemis europangatähtede jaotamisest tulenevad eurosüsteemi-sisesed saldod esitatakse 
ühtse netovara või -kohustusena kirjel „Netonõuded/netokohustused seoses europangatähtede jao-
tamisega eurosüsteemis” (vt „Ringluses olevad pangatähed” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

Eurosüsteemi-sisesed saldod tulenevad valdavalt Euroopa Liidus tehtavatest piiriülestest mak-
setest, mis arveldatakse keskpanga rahas eurodes. Enamasti algatavad neid tehinguid erasektori 

22 Vaatlusperiood on 24 kuu pikkune ajavahemik, mis algab 30 kuud enne päeva, kui europangatähed saavad vaadeldavas 
liikmesriigis seaduslikuks maksevahendiks. Eesti Panga puhul oli see periood juuli 2008 kuni juuni 2010.

23 EKP 15. detsembri 2014. aasta otsus (EKP/2014/57) Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnasta-
tud) (ELT L 53, 25.2.2015, lk 24).

24 Omakapitali väärtus hõlmab kõiki EKP reserve, ümberhindluskontosid ja reservidega samaväärseid eraldisi, millest on 
maha arvatud varasematest perioodidest ülekantud kahjum. Kui kapitali märkimise alust kohandatakse majandusaasta jook-
sul, hõlmab omakapitali väärtus ka kohandamise kuupäevaks akumuleeritud EKP netokasumit või netokahjumit.
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üksused (st krediidiasutused, ettevõtted ja üksikisikud). Tehingud töödeldakse TARGET225 kaudu 
ja nende põhjal tekivad vastastikku saldod Euroopa Liidu keskpankade TARGET2 kontodel. Saldod 
tasaarveldatakse ja suunatakse iga päev EKP-le, mille tulemusena jääb iga liikmesriigi keskpangale 
netopositsioon EKP suhtes. Euroala riikide keskpankade eurosüsteemi-sisesed nõuete ja kohustuste 
positsioonid EKP suhtes, mis tulenevad nende osalusest TARGET2s, ning muud eurosüsteemi-sise-
sed positsioonid eurodes (nt kasumi vahejaotus keskpankadele, monetaartulu jaotamine) esitatakse 
bilansis ühtse varade või kohustuste netopositsioonina kirjetel „Muud eurosüsteemi-sisesed nõuded 
(neto)” või „Muud eurosüsteemi-sisesed kohustused (neto)”. 

25 Üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem.
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BILANSI LISA
KIRJE 1 – KULD JA NÕUDED KULLAS

Eesti Panga kullareservide väärtusest annab ülevaate alljärgnev tabel.

  31.12.2020 31.12.2019

Kuld (untsi) 8250.171 8250.171

Untsi turuhind (eurot) 1543.884 1354.104

Ümberhindlus (tuhat eurot) 5 550 3 984

Turuväärtus (tuhat eurot) 12 737 11 172

KIRJE 2 – NÕUDED RAHVUSVAHELISE VALUUTAFONDI VASTU

Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi vastu sisaldavad IMFi arvestusühiku (SDR) kontot IMFis ja 
reservpositsiooni IMFis.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

SDRi konto IMFis 29 017 30 364

Reservpositsioon IMFis 64 502 52 535

    Osalus IMFis 288 098 300 976

    IMFi konto nr 1 -223 596 -248 441

Kokku 93 519 82 899

SDRi konto Rahvusvahelises Valuutafondis

IMFi igale liikmesriigile avatakse SDRi konto, mida kasutatakse laenutehingute ja mitmesuguste 
muude operatsioonide korral. SDRi kontol kajastatakse IMFi liikmesriikidele välisreservide toetuseks 
ja ülemaailmse likviidsuse suurendamiseks jagatud SDRid (vt  bilansi lisa kirje  24 „Rahvusvahelise 
Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje“).

Reservpositsioon Rahvusvahelises Valuutafondis

Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Rahvusvahelises Valuutafondis. IMFi igale liikmesriigile on kehtes-
tatud kvoot, mis määrab tema osaluse (liikmemaksu) suuruse ja hääleõiguse IMFis. Rahvusvahelise 
Valuutafondi liikmeks olek on kajastatud varades ja võrdub liikmesriigi kvoodiga.

Eesti Vabariigi kvoot Rahvusvahelises Valuutafondis oli 2020. aasta lõpul 243,6 miljonit SDRi.

Reservpositsiooni IMFis moodustab kvoodi ja IMFi konto nr 1 neto-summa. Reservpositsiooni suu-
rust mõjutab Eesti Vabariigi osalemine IMFi finantstehingute plaanis (FTP). Reservpositsiooni suure-
nemise põhjus 2020. aastal oli FTP laenude väljamakse summas 12,2 miljonit SDRi (2019. aastal FTP 
laenude makseid ei toimunud). Eesti osaleb IMFi finantstehingute plaanis alates 2012. aastast.

KIRJE 3 – PANKADE SALDOD, VÄÄRTPABERI-  
INVESTEERINGUD JA MUUD VÄLISVARAD

Kirjel 3 kajastatakse pangakontode jäägid välisvääringus euroalavälistes krediidiasutustes, USA 
dollarites nomineeritud aktsiafondid, pöördrepotehingud ja tähtajalised hoiused ning USA, Austraa-
lia, Kanada dollarites, Jaapani jeenides ning Suurbritannia naelades nomineeritud investeeringud 
euroalaväliste residentide väärtpaberitesse. Eesti Panga välisvaluutareservid olid paigutatud peami-
selt USA valitsuse võlakirjadesse ning valitsuse garantiiga kinnisvaraga tagatud võlakirjafondidesse 
ja Austraalia, Kanada, Jaapani ning Suurbritannia valitsuste võlakirjadesse. Investeeringute õiglane 
väärtus määratakse aktiivsetel turgudel noteeritud hindade alusel.
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tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Võlakirjad 1 214 615 936 382

Aktsiafondid 135 335 100 846

Võlakirjafondid 94 696 97 897

Tähtajalised hoiused 21 107 980

Arvelduskontod 408 525

Pöördrepotehingud 0 9 310

Kokku 1 466 161 1 145 940

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

USD 779 791 750 420

CAD 268 574 212 921

AUD 253 593 182 513

GBP 160 983 4

JPY 3 203 47

NZD 8 -2

SEK 6 -13

CHF 2 3

NOK 1 14

CNH 0 32

DKK 0 1

Kokku 1 466 161 1 145 940

KIRJE 4 – NÕUDED VÄLISVÄÄRINGUS EUROALA RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 4 kajastatakse pangakontode jäägid välisvääringus euroala krediidiasutustes ja USA dollarites 
nomineeritud investeeringud euroala residentide võlakirjadesse.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Võlakirjad 42 706 30 040

Arvelduskontod 6 195 5 574

Kokku 48 901 35 614

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

USD 47 893 34 111

CAD 374 318

AUD 268 478

SEK 185 180

GBP 151 425

JPY 21 94

CHF 9 8

Kokku 48 901 35 614

KIRJE 5 – NÕUDED EURODES EUROALAVÄLISTE RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 5 kajastatakse eurodes nomineeritud investeeringud euroalaväliste residentide võlakirjadesse, 
pöördrepotehingud ja pangakontode jäägid eurodes euroalavälistes krediidiasutustes.
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tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Võlakirjad 0 18 234

Pöördrepotehingud 0 14 852

Arvelduskontod 0 244

Kokku 0 33 330

KIRJE 6 – RAHAPOLIITILISTE OPERATSIOONIDEGA SEOTUD LAENUD EURODES 
EUROALA KREDIIDIASUTUSTELE

Eurosüsteemi omanduses on kokku 1793,2 miljardi euro väärtuses rahapoliitilisi nõudeid, millest 
Eesti Panga bilansis on 1882 miljoni euro väärtuses (2019. aastal 23 miljoni euro väärtuses) pike-
maajalisi refinantseerimistehinguid. Kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi 
riikide keskpangad rahapoliitiliste operatsioonidega seotud realiseeruvaid kahjumeid täies ulatuses 
jagama proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega. Eesti Panga osatähtsus EKP sisse-
makstud kapitalis on 0,2817%.

Kahjum võib tekkida vaid siis, kui vastaspool jääb maksejõuetuks ja kui vastaspoole tagatise reali-
seerimisest saadud vahendid on ebapiisavad. EKP nõukogu on välistanud riskide jagamise, kui tegu 
on tagatisega, mida riikide keskpangad võivad aktsepteerida omal vastutusel.

EKP nõukogu võttis 2019. aastal kasutusele uue, seitsmest operatsioonist koosneva seeria suuna-
tud pikemaajalisi kvartaalseid refinantseerimisoperatsioone (TLTRO-III). Nende operatsioonide täht-
aeg on kolm aastat tagasimaksevõimalusega pärast kahe aasta möödumist ning alates 2021. aasta 
septembrist on võimalik teha tagasimakse ühe aasta möödudes pärast iga operatsiooni arveldamist. 
EKP nõukogu algsete otsuste kohaselt võis igale TLTRO-III operatsioonile kohaldatav lõplik intressi-
määr olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase operatsiooni 
keskel. Lisaks otsustas nõukogu 202026. aastal  COVID-19 šokile reageerides, et ajavahemikul 24. 
juunist 2020 kuni 23. juunini 2022, nn eriintressimäära perioodil, võib kohaldatav intressimäär olla 
50 baaspunkti madalam kui sellel ajal kehtinud hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär, 
kuid ei tohi jääda alla –1%. Arvestades et tegelikud intressimäärad selguvad vaid iga operatsiooni 
lõpptähtajal ja et kuni selle ajani pole võimalik nende kohta usaldusväärset hinnangut anda, peeti 
asjakohaseks kasutada TLTRO III operatsioonide intressi arvutamiseks eriintressimäära perioodil 
hoiustamise püsivõimaluse intressimäära miinus 50 baaspunkti, kuid mitte alla –1%, ning operat-
siooni ülejäänud perioodil hoiustamise püsivõimaluse intressimäära. Hoiustamise püsivõimaluse int-
ressimäär 2020. aastal oli –0,5%.

KIRJE 7 – MUUD NÕUDED EURODES EUROALA KREDIIDIASUTUSTE VASTU

Kirjel 7 kajastatakse pangakontode jäägid eurodes euroala krediidiasutustes.

KIRJE 8 – RAHAPOLIITIKA EESMÄRGIL  
HOITAVAD VÄÄRTPABERID

Kirjel 8 kajastatakse väärtpaberid, mis Eesti Pank on omandanud pandikirjade teise ostukava 
(CBPP2) raames, pandikirjade kolmanda ostukava (CBPP3) raames, väärtpaberituruprogrammi 
(SMP) raames, avaliku sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) raames ning pandeemia majandusmõ-
jude ohjeldamise uue erakorralise ostukava (PEPP) raames.
 

Alguskuupäev Lõppkuupäev Otsus Kõlblikud väärtpaberid1

Lõpule jõudnud/lõpetatud ostukavad 

Pandikirjade esimene 
ostukava juuli 2009 juuni 2010 EKP/2009/16 Euroala residentide pandikirjad

Pandikirjade teine ostukava november 2011 oktoober 2012 EKP/2011/17 Euroala residentide pandikirjad

Väärtpaberituruprogramm mai 2010 september 
2012 EKP/2010/5 Euroalal emiteeritud avaliku ja erasek-

tori võlaväärtpaberid

26  30.04.2020 otsustas EKP nõukogu, et eriintressimäära periood on ajavahemikul 24. juunist 2020 kui 23. juunini 2021. 10. 
detsembril 2020 otsustas EKP nõukogu seda perioodi pikendada 12 kuu võrra 23. juunini 2022.
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Alguskuupäev Lõppkuupäev Otsus Kõlblikud väärtpaberid1

Varaostukava 

Pandikirjade kolmas 
ostukava oktoober 2014 käimasolev

EKP/2020/8 
(koos muuda-
tustega)

Euroala residentide pandikirjad

Varaga tagatud väärtpabe-
rite ostukava november 2014 käimasolev

EKP/2014/45 
(koos muuda-
tustega)

Euroala residentide kõrgema ja 
garanteeritud keskmise järgu nõude-
õigusega varatagatisega väärtpaberid

Avaliku sektori väärtpabe-
rite ostukava märts 2015 käimasolev EKP/2020/9 

Võlakirjad, mille on emiteerinud 
euroala riikide keskvalitsused, piir-
kondlikud või kohalikud omavalitsu-
sed või euroalal asuvad rahvusvahe-
lised organisatsioonid ja mitmepool-
sed arengupangad

Ettevõtlussektori väärtpa-
berite ostukava juuni 2016 käimasolev

EKP/2016/16 
(koos muuda-
tustega)

Võlakirjad ja kommertsväärtpaberid, 
mille on emiteerinud euroalal asutatud 
pankadevälised ettevõtted

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava 

Pandeemia majandusmõ-
jude ohjeldamise erakorra-
line varaostukava 

märts 2020 käimasolev
EKP/2020/17 
(koos muudatu-
sega)

Kõik varaostukava raames kõlblikud 
varaliigid2

1 Konkreetsete ostukavade kõlblikkuskriteeriumeid on täpsemalt selgitatud EKP nõukogu otsustes.
2 Kreeka Vabariigi valitsuse emiteeritud väärtpaberite suhtes on kehtestatud kõlblikkusnõudeid puudutav erand.

2020. aastal jätkas eurosüsteem varaostukava (APP) raames27 tehtavaid netovaraoste igakuiselt 
keskmiselt 20 miljardi euro ulatuses. 2020. aasta märtsis otsustati teha ajutiselt kuni aasta lõpuni 
täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses. Nõukogu eeldab, et netovaraoste tehakse seni, 
kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Ostud lõpetatakse vahetult 
enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma. Samuti kavatseb EKP nõukogu 
reinvesteerimist jätkata pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasint-
ressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt 
toetava rahapoliitilise kursi hoidmiseks.

Lisaks hakkas eurosüsteem alates 2020. aasta märtsist tegema oste pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamise uue erakorralise varaostukava (PEPP) raames28, mille EKP nõukogu kuulutas välja kogu-
mahuga 750 miljardit eurot. Nende varaostude eesmärk oli leevendada üldist rahapoliitika kurssi 
ning ära hoida rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ja euroala väljavaadet ohustavaid tõsiseid 
riske, mis tulenesid koroonaviiruse pandeemiast. Varaoste otsustati jätkata erinevate varaklasside lõi-
kes vähemalt kuni 2020. aasta lõpuni. 2020. aasta juunis suurendas EKP nõukogu PEPPi mahtu 600 
miljardi euro võrra ning detsembris täiendava 500 miljardi euro võrra, mille tulemusel ulatus kogumaht 
1850 miljardi euroni. Samuti otsustati jätkata selle varaostukava raames netovaraoste vähemalt kuni 
2022. aasta märtsi lõpuni. EKP nõukogu teeb netovaraoste igal juhul niikaua, kuni koroonaviiruse 
levikust tingitud kriisiolukord on tema hinnangul möödas. Ühtlasi kavatseb nõukogu reinvesteerida 
erakorralise varaostukava raames ostetud, aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhi-
osa tagasimakseid vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostu-
kava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Kõigi nende ostukavade raames ostetud väärtpabereid hinnatakse amortiseeritud soetusmaksumu-
ses, väärtpaberite allahindlus tehakse väärtuse languse korral (vt „Väärtpaberid” arvestuspõhimõtteid 
käsitlevas lisas). Väärtpaberite amortiseeritud soetusmaksumused ja turuväärtused29, mida ei kajas-
tata bilansis või tulude-kulude aruandes ning esitatakse vaid teavitamise eesmärgil, on järgmised:

27 Laiendatud varaostukava hõlmab pandikirjade kolmandat ostukava (CBPP3), varaga tagatud väärtpaberite ostukava 
(ABSPP), avaliku sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) ja ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava (CSPP). Lisateavet APP 
kohta saab EKP veebilehelt https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html.

28 Lisateavet PEPP kohta saab EKP veebilehelt https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html.

29 Turuväärtused on ligikaudsed ja tuletatakse turunoteeringute alusel. Kui turunoteeringud ei ole kättesaadavad, arvutatakse 
turuväärtused eurosüsteemi sisemudelite abil.

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
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tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

  Amortiseeritud  
soetusmaksumus Turuväärtus Amortiseeritud  

soetusmaksumus Turuväärtus

Avaliku sektori väärtpaberite ostu-
kava (PSPP) 6 184 748 6 478 005 5 589 017 5 757 697

Pandeemia majandusmõjude ohjel-
damise erakorraline varaostukava 
(PEPP)

1 483 650 1 498 161 0 0

Pandikirjade kolmas ostukava 
(CBPP3) 114 945 116 155 0 0

Väärtpaberituruprogramm (SMP) 9 985 10 351 24 953 25 916

Pandikirjade teine ostukava (CBPP2) 6 995 7 282 6 992 7 497

Kokku 7 800 323 8 110 116 5 620 962 5 791 110

Eurosüsteemi riikide keskpankade omanduses olevate väärtpaberituruprogrammi raames ostetud 
võlakirjade kogusumma on 26,3 miljardit eurot, pandikirjade kolmanda ostukava raames ostetud võla-
kirjade kogusumma on 263,5 miljardit eurot, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava raames 
ostetud Euroopa institutsioonide võlakirjade kogusumma on 249,3 miljardit eurot, ettevõtlussektori 
väärtpaberite ostukava raames ostetud võlakirjade kogussumma on 250,4 miljardit eurot ning pan-
deemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ostukava raames ostetud pandikirjade kogusumma 
2,8 miljardit eurot, Euroopa institutsioonide võlakirjade kogusumma on 47,8 miljardit eurot ja ettevõt-
lussektori väärtpaberite kogussumma on 43,2 miljardit eurot. EKP nõukogu hindab regulaarselt nende 
ostukavade raames ostetud väärtpaberitega seotud finantsriske. Varade väärtuse langust kontrollitakse 
igal aastal, võttes arvesse andmeid aasta lõpu seisuga, ning tulemused kiidab heaks EKP nõukogu. 
Seejuures hinnatakse varade väärtuse languse näitajaid iga ostukava puhul eraldi.

Kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi riikide keskpangad eelnimetatud 
varaostukavade raames hoitavate väärtpaberite realiseeruvaid kahjumeid täies ulatuses jagama  
proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega.

2020. aastal ei tuvastatud kõnealuste väärtpaberite väärtuse langust ning Euroopa Keskpanga nõu-
kogu otsustas, et on oodata kõikide tulevaste rahavoogude laekumist.

KIRJE 9 – MUUD VÄÄRTPABERID

Kirjel 9 kajastatakse eurodes nomineeritud investeeringud euroala residentide võlakirjadesse.

KIRJE 10 – KAPITALIOSALUS EUROOPA KESKPANGAS

Kirjel 10 kajastatakse Eesti Panga osalus EKPs. EKPSi põhikirja artikli 28 järgi on EKPSi liikmesrii-
kide keskpangad ainsad EKP kapitali märkijad. Märgitava kapitali arvutamise alus on kapitaliosaluse 
määr, mis on kehtestatud EKPSi põhikirja artikli 29 kohaselt; seda korrigeeritakse iga viie aasta järel 
või siis, kui muutub EKPSi kuuluvate riikide keskpankade koosseis.

Eesti Panga puhul hõlmab see bilansikirje i) sissemakset EKP märgitud kapitali, ii) Eesti Panga tasu-
tud netosummat tema osa suurenemise tõttu EKP omakapitali väärtuses tulenevalt kõigist eelmistest 
kohandustest EKP kapitali märkimise aluses ja iii) sissemakseid kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 48.2.

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja Inglise Panga lahkumi-
sega Euroopa Keskpankade süsteemist muutusid 1. veebruaril 2020 liikmesriikide keskpankade EKP 
märgitud kapitali osakaalud. Selle tagajärjel suurenes Eesti Panga osakaal EKP kapitali märkimises 
0,1968%lt 0,2291%le.

Osakaalud kapitali 
märkimises alates

01.02.2020
%

Osakaalud kapitali 
märkimises seisuga

31.01.2020
%

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,9630 2,5280

Deutsche Bundesbank 21,4394 18,3670

Eesti Pank 0,2291 0,1968

Central Bank of Ireland 1,3772 1,1754

Bank of Greece 2,0117 1,7292
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Osakaalud kapitali 
märkimises alates

01.02.2020
%

Osakaalud kapitali 
märkimises seisuga

31.01.2020
%

Banco de España 9,6981 8,3391

Banque de France 16,6108 14,2061

Banca d’Italia 13,8165 11,8023

Central Bank of Cyprus 0,1750 0,1503

Latvijas Banka 0,3169 0,2731

Lietuvos Bankas 0,4707 0,4059

Banque centrale du Luxembourg 0,2679 0,2270

Central Bank of Malta 0,0853 0,0732

De Nederlandsche Bank 4,7662 4,0677

Oesterreichische Nationalbank 2,3804 2,0325

Banco de Portugal 1,9035 1,6367

Banka Slovenije 0,3916 0,3361

Národná banka Slovenska 0,9314 0,8004

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4939 1,2708

Vahesumma – euroala riikide keskpangad 81,3286 69,6176

Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0,9832 0,8511

Česká národní banka 1,8794 1,6172

Danmarks Nationalbank 1,7591 1,4986

Hrvatska narodna banka 0,6595 0,5673

Magyar Nemzeti Bank 1,5488 1,3348

Narodowy Bank Polski 6,0335 5,2068

Banca Naţională a României 2,8289 2,4470

Sveriges Riksbank 2,9790 2,5222

Bank of England 0,0000 14,3374

Vahesumma – euroalaväliste liikmesriikide keskpangad 18,6714 30,3824

Kokku* 100,0000 100,0000

* Tabelis esitatud vahe- ja kogusummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida kõikide arvude summaga.

EKP märgitud kapitali maht püsib pärast Inglise keskpanga EKPSist lahkumist muutumatuna  
10 825 miljoni euro tasemel. Inglise keskpanga osa (14,3%) EKP märgitud kapitalis jagati ümber 
euroala keskpankade ja ülejäänud euroalaväliste riikide keskpankade vahel.

EKP sissemakstud kapital püsis samuti 2020. aastal muutumatuna 7659 miljoni euro tasemel, kuna 
ülejäänud riikide keskpangad pidid katma Inglise keskpanga sissemakstud osa (58 miljonit eurot) 
EKP kapitalis. Selle tagajärjel maksis Eesti Pank 3. veebruaril 2020 EKP-le 59 tuhat eurot. Euroala 
riikide keskpangad peavad oma suurenenud osakaalud EKP-le täies ulatuses sisse maksma kahe 
aastase osamaksena30. Seega peab Eesti Pank maksma 2021. aastal 1,7 miljonit ja 2022. aastal  
1,7 miljonit eurot.

Euroopa Liidu riikide keskpankade EKP kapitali sissemakstud osad on esitatud järgnevas tabelis.
Märgitud  

kapital alates
01.02.2020

€

Sissemakstud 
kapital alates

01.02.2020
€

Märgitud  
kapital seisuga 

31.01.2020
€

Sissemakstud 
kapital seisuga

31.01.2020
€

Nationale Bank van België /  
Banque Nationale de Belgique 320 744 959 276 290 917 273 656 179 273 656 179

Deutsche Bundesbank 2 320 816 566 1 999 160 135 1 988 229 048 1 988 229 048

Eesti Pank 24 800 091 21 362 892 21 303 614 21 303 614

Central Bank of Ireland 149 081 997 128 419 794 127 237 133 127 237 133

Bank of Greece 217 766 667 187 585 028 187 186 022 187 186 022

30 Selle tulemusel suureneb EKP sissemakstud kapital 7659 miljonilt eurolt 2020. aastal 8270 miljoni euroni 2021. aastal ja  
8880 miljoni euroni 2022. aastal.
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Märgitud  
kapital alates

01.02.2020
€

Sissemakstud 
kapital alates

01.02.2020
€

Märgitud  
kapital seisuga 

31.01.2020
€

Sissemakstud 
kapital seisuga

31.01.2020
€

Banco de España 1 049 820 011 904 318 913 902 708 165 902 708 165

Banque de France 1 798 120 274 1 548 907 580 1 537 811 329 1 537 811 329

Banca d’Italia 1 495 637 102 1 288 347 435 1 277 599 809 1 277 599 809

Central Bank of Cyprus 18 943 762 16 318 228 16 269 986 16 269 986

Latvijas Banka 34 304 447 29 549 980 29 563 094 29 563 094

Lietuvos Bankas 50 953 308 43 891 372 43 938 704 43 938 704

Banque centrale du Luxembourg 29 000 194 24 980 876 24 572 766 24 572 766

Central Bank of Malta 9 233 731 7 953 971 7 923 905 7 923 905

De Nederlandsche Bank 515 941 487 444 433 941 440 328 813 440 328 813

Oesterreichische Nationalbank 257 678 468 221 965 204 220 018 269 220 018 269

Banco de Portugal 206 054 010 177 495 700 177 172 891 177 172 891

Banka Slovenije 42 390 728 36 515 533 36 382 849 36 382 849

Národná banka Slovenska 100 824 116 86 850 273 86 643 357 86 643 357

Suomen Pankki – Finlands Bank 161 714 781 139 301 721 137 564 190 137 564 190

Vahesumma – euroala riikide  
keskpangad 8 803 826 700 7 583 649 493 7 536 110 122 7 536 110 122

Българска народна банка (Bulgarian 
National Bank) 106 431 470 3 991 180 92 131 635 3 454 936

Česká národní banka 203 445 183 7 629 194 175 062 014 6 564 826

Danmarks Nationalbank 190 422 699 7 140 851 162 223 556 6 083 383

Hrvatska narodna banka 71 390 922 2 677 160 61 410 265 2 302 885

Magyar Nemzeti Bank 167 657 709 6 287 164 144 492 194 5 418 457

Narodowy Bank Polski 653 126 802 24 492 255 563 636 468 21 136 368

Banca Naţională a României 306 228 625 11 483 573 264 887 923 9 933 297

Sveriges Riksbank 322 476 961 12 092 886 273 028 328 10 238 562

Bank of England 0 0 1 552 024 564 58 200 921

Vahesumma – euroalaväliste  
liikmesriikide keskpangad 2 021 180 370 75 794 264 3 288 896 948 123 333 636

Kokku* 10 825 007 070 7 659 443 757 10 825 007 070 7 659 443 757

* Tabelis esitatud vahe- ja kogusummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida kõikide arvude summaga.

Euroalaga liitumisel kohaldati Eesti Pangale EKPSi põhikirja artikli 48.2 sätet, mille järgi on keskpank 
kohustatud tasuma osa EKP reservidest, ümberhindluskontodest ning EKP riskieraldisest vastavalt 
oma kapitaliosalusele EKPs. Seoses kapitalivõtme korrigeerimisega vähenes Eesti Panga osa EKP 
reservides, ümberhindluskontodes ning riskieraldistes summas 391 tuhat eurot ning moodustas 
aasta lõpu seisuga 70 452 tuhat eurot.

KIRJE 11 – VÄLISVALUUTARESERVIDE ÜLEKANDMISEGA SAMAVÄÄRSED NÕUDED

Kirjel 11 kajastatakse Eesti Panga nõuded, mis tulenevad eurosüsteemiga liitumisel EKP-le üle kan-
tud välisvaluutareservidest. Kõnealune välisvaluutareserv koosnes 85% ulatuses Jaapani jeenidest ja 
15% ulatuses kullast. Nõuded on nomineeritud eurodes nende ülekandmise ajal kindlaks määratud 
väärtuse alusel. EKPSi põhikirja artikli 30.2 kohaselt on need summad fikseeritud vastavalt riikide 
keskpankade osakaalule EKP märgitud kapitalis. Välisvaluutas üle kantud nõuetelt makstav intress 
arvutatakse iga päev eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi 
piirmäära kohaselt, arvestamata kulda, millelt intressi ei maksta.

Võttes arvesse (a) euroala riikide keskpankade (kes kandsid EKP-le üle välisvaluutareservi) suure-
nenud osakaalu EKP märgitud kapitalis pärast Inglise keskpanga lahkumist EKPSist ning (b) EKP 
nõukogu otsust vähendada euroala riikide keskpankade sissemaksete osakaale, nii et euroala riikide 
keskpankade poolt juba üle kantud välisvaluutareservide kogusumma jääks praegusele tasemele, 
korrigeeriti pisut Eesti Panga välisvaluutareservile vastavat nõuet. Seetõttu vähenes Eesti Panga osa 
EKP välisreservides 400 tuhat eurot.
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alates 01.02.2020  
€

seisuga 31.01.2020  
€

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 1 469 828 529 1 465 002 366

Deutsche Bundesbank 10 635 248 657 10 643 868 063

Eesti Pank 113 647 559 114 047 653

Central Bank of Ireland 683 175 110 681 156 559

Bank of Greece 997 925 769 1 002 089 435

Banco de España 4 810 848 485 4 832 595 425

Banque de France 8 239 968 861 8 232 583 116

Banca d’Italia 6 853 825 810 6 839 555 945

Central Bank of Cyprus 86 810 662 87 100 418

Latvijas Banka 157 201 708 158 264 298

Lietuvos bankas 233 495 879 235 223 283

Banque centrale du Luxembourg 132 894 723 131 548 868

Central Bank of Malta 42 313 997 42 420 163

De Nederlandsche Bank 2 364 325 594 2 357 274 575

Oesterreichische Nationalbank 1 180 823 433 1 177 854 948

Banco de Portugal 944 251 976 948 484 720

Banka Slovenije 194 257 459 194 773 455

Národná banka Slovenska 462 031 148 463 840 148

Suomen Pankki – Finlands Bank 741 065 420 736 441 854

Kokku* 40 343 940 779 40 344 125 295

* Tabelis esitatud vahe- ja kogusummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida kõikide arvude summaga.

KIRJE 12 – NETONÕUDED SEOSES EUROPANGATÄHTEDE  
JAOTAMISEGA EUROSÜSTEEMIS

Kirje 12 hõlmab Eesti Panga nõudeid eurosüsteemi vastu seoses europangatähtede jaotamisega 
eurosüsteemis (vt „Ringluses olevad pangatähed” ja „Eurosüsteemi-sisesed saldod” arvestuspõhi-
mõtteid käsitlevas lisas).31 Nõuetelt makstav intress arvutatakse iga päev eurosüsteemi põhiliste refi-
nantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt.

KIRJE 13 – MUUD EUROSÜSTEEMI-SISESED NÕUDED (NETO)

Kirjel 13 kajastatakse netonõuded, mis tulenevad TARGET2 konto saldost, eurosüsteemi riikide 
keskpankadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest tulenevast nõudest ning EKP kasumi 
vahejaotuse nõudest.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

EKP kasumi vahejaotus 3 550 4 045

Monetaartulu ümberjaotamine 0 1 576

TARGET2 0 622 182

Kokku 3 550 627 803

31. detsembril 2019 sisaldab kirje netonõuet eurosüsteemi ees, mis tekib muude euroala riikide 
keskpankadega TARGET2 maksesüsteemi kaudu tehtud ülekannetest. 2020. aasta lõpus oli nende 
ülekannete tulemuseks netokohustus, mis kajastatakse kirjel 25 „Muud eurosüsteemi-sisesed kohus-
tused (neto)“.

TARGET2 saldole makstav intress arvutatakse iga päev eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisope-
ratsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt.

31 Eurosüsteemi europangatähtedega seoses valitud arvestusmetoodika kohaselt jaotatakse EKP-le ringluses olevate 
europangatähtede koguväärtusest iga kuu 8%. Ülejäänud 92% ringluses olevate europangatähtede väärtusest jaotatakse iga 
kuu riikide keskpankadele, kusjuures riikide keskpangad kajastavad bilansis oma europangatähtede osatähtsust EKP kapitali 
sissemakstud osa kohaselt. Eespool nimetatud arvestusmetoodika järgi riigi keskpangale jaotatud europangatähtede väärtuse 
ja ringlusse lastud europangatähtede erinevus kajastatakse kirjel „Eurosüsteemi-sisesed netonõuded/netokohustused seoses 
europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis”.
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31. detsembril 2019. sisaldab kirje nõuet EKP vastu seoses monetaartulu ümberjaotamisega, mis tule-
neb eurosüsteemi riikide keskpankadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest (vt tulude-kulude 
aruande lisa kirje 35 „Monetaartulu puhastulem”). 2020. aasta lõpus oli monetaartulu ümberjaotamise 
tulemuseks netokohustus, mis kajastatakse kirjel 25 „Muud eurosüsteemi-sisesed kohustused (neto)“.

Kirje hõlmab ka summasid, mida EKP peab euroala riikide keskpankadele maksma seoses kasumi 
vahejaotusega (vt  „Euroopa Keskpanga kasumi vahejaotus” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas). 
EKP nõukogu otsuse kohaselt jaotas EKP oma 2020. aasta tulu 1260 miljonit eurot euroala riikide 
keskpankade vahel (vt tulude-kulude aruande lisa kirje 34 „Tulu aktsiatelt ja osalustelt”).

KIRJE 14 – MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus Hooned Riistvara Tarkvara Muu põhi-
vara

Mootor- 
sõidukid Kokku

Jääk 2019. aasta lõpul 28 256 4 158 5 496 6 420 31 44 361

Soetatud 135 345 112 277 0 869

Maha kantud, müüdud -8 -428 -158 -865 0 -1 459

Jääk 2020. aasta lõpul 28 383 4 075 5 450 5 832 31 43 771

             

Akumuleeritud kulum            

Jääk 2019. aasta lõpul 16 572 2 940 3 685 5 639 31 28 867

Arvestatud 932 435 287 220 0 1 874

Vähendatud -5 -428 -158 -865 0 -1 456

Jääk 2020. aasta lõpul 17 499 2 947 3 814 4 994 31 29 285

             

Jääkväärtus            

Jääk 2019. aasta lõpul 11 684 1 218 1 811 781 0 15 494

Jääk 2020. aasta lõpul 10 884 1 128 1 636 838 0 14 486

             

Ettemaksud põhivara eest            

Jääk 2019. aasta lõpul 9 0 208 0 0 217

Jääk 2020. aasta lõpul 7 0 340 103 0 450

             

Kokku põhivara            

Jääk 2019. aasta lõpul 11 693 1 218 2 019 781 0 15 711

Jääk 2020. aasta lõpul 10 891 1 128 1 976 941 0 14 936

Põhivara soetati 2020. aastal 870 tuhande euro eest (2019. aastal 1108 tuhande euro eest). Hoonete 
hangetest moodustasid peamise osa hoonete renoveerimistööd. Uuendati ventilatsioonisüsteemi ja 
muudeti turvalisemaks välisperimeetri ala. Riistvarahanked olid seotud infotehnoloogia seadmete 
soetamisega. Tarkvarahangetest olid suuremad andmekogumisportaali  ja infoturbe tarkvara aren-
dused. Inventarihangetest moodustasid suure osa pangatähtede sorteri litsentside uuendused ning 
panga audio-videosüsteemide väljavahetamine. 

KIRJE 15 – MUUD FINANTSVARAD

Kirjel 15 kajastatakse Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ja SWIFTi aktsiad.

Eesti Pangal on Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas 214 aktsiat (200 hääleõigusega aktsiat) soetus-
maksumusega 217 118 eurot ja 5 SWIFTi aktsiat soetusmaksumusega 17 150 eurot.

KIRJE 16 – BILANSIVÄLISTE INSTRUMENTIDE ÜMBERHINDLUSEST  
TULENEVAD ERINEVUSED

Kirjel 16 kajastatakse aasta lõpuks lõpetamata valuutavahetustehingute ja valuutaforvardite ümber-
hindlusest tulenevaid muutusi. Muutused tulenevad sellest, et tehingud hinnatakse ümber bilansipäe-
val kehtiva vahetuskursi alusel, võrreldes väärtusega eurodes, mis saadakse tehingute konverteeri-
misel vastava välisvääringu keskmise maksumuse alusel kõnealusel päeval.
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KIRJE 17 – VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSTUD KULUD

Kirjel 17 on kajastatud finantsinstrumentide tekkepõhised intressid ning mitmesugused ettemaksed 
teenuste eest. Samuti kajastatakse sellel kirjel nõue finantsinspektsiooni vastu Eesti Panga osutatud 
teenuste ja käibevara hankimise eest.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Intressinõuded 49 807 57 684

    Võlakirjad 44 493 43 340

    Tuletistehingud 4 569 13 951

    Rahapoliitika operatsioonid 530 187

    Tähtajalised hoiused ja arvelduskontod 214 197

    Laenud 1 1

    Pöördrepotehingud 0 8

Nõuded finantsinspektsiooni vastu 1 296 1 098

Ettemakstud kulud 1 055 976

Muud nõuded 168 186

Kokku 52 326 59 944

KIRJE 18 – MITMESUGUSED MUUD VARAD

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Valuutavahetustehingud 18 538 9 057

Lisatagatise nõudega laenud 4 985 98

Eesti Panga töötajate laenud 3 343 3 808

Tuletistehingud 20 7

2018. aasta kasumi jaotuse korrigeerimine 0 3 176

Valuutaforvardtehingud 0 154

Muud 67 61

Kokku 26 953 16 361

Eesti Panga töötajatele on antud kinnisvaraga tagatud eluasemelaene maksimaalselt 30 aastaks. 
Enne 2012. aastat välja antud eluasemelaenude intressimäär on krediidiasutustele makstav hoius-
tamise püsivõimaluse intressimäär, millele lisandub riskimarginaal, kuid kokku mitte üle intressi-
määra ülempiiri. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär oli võrdne EKP hoiuseintressimääraga, mis 
2020. aastal oli –0,5% (2019. aastal –0,4% kuni –0,5%). Intressimäära ülempiir on kahekordne EKP 
põhiliste refinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär. Alates 2012. aastast välja antud 
eluasemelaenude intressimäär on kuue kuu EURIBOR, millele lisandub 0,5 %, kuid kokku mitte üle 
intressimäära ülempiiri. Alates 2014. aasta juunikuust välja antud eluasemelaenude intressimäär on 
kuue kuu EURIBOR, millele lisandub 1,25%. Lisaks on  töötajatele antud õppelaene tähtajaga kuni 
kümme aastat ja intressimääraga 5% aastas. Alates 2015. aasta 1. juulist lõpetati Eesti Panga tööta-
jatele laenude andmine.

Kirjel kajastatakse aasta lõpuks lõpetamata valuutavahetustehingute ja valuutaforvardite saldod. 
Need tulenevad sellest, et tehingud hinnatakse eurodesse ümber bilansipäeval kehtiva vastava 
valuuta keskmise kursi alusel, võrreldes seda euro väärtusega, millega tehingud esialgu kajastati.

2019. aastal kajastati kirjel 2018. aasta valuutavahetustehingute korrigeeritud summat. 2018. aruan-
deaasta korrigeerimata kasum jaotati täies mahus Eesti Panga reservidesse ja riigieelarvesse ning 
2018. aasta finantsandmetes tekkinud vea korrigeerimise tulemusena tekkis 2018. aasta kohta kat-
mata kahjum. Euroopa Keskpankade Süsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamis-
tiku kohaselt kajastatakse eelnenud aasta kahjum enne katmist kirjel „Mitmesugused muud varad“. 
Korrigeerimisest tulenevalt vähendati 2018. aasta kasumi jaotuse korrigeerimise summa võrra 2019. 
aasta kasumi jaotust.
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KIRJE 19 – RINGLUSES OLEVAD PANGATÄHED

Kirje 19 kajastab Eesti Panga osa ringluses olevate europangatähtede koguväärtusest (vt „Ringlu-
ses olevad pangatähed” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas). Eesti Panga tegelikult ringlusse lastud 
europangatähtede koguväärtus on väiksem kui pangatähtede jaotamise aluse kohaselt Eesti Pangale 
jaotatud europangatähtede väärtus. Erinevusest tulenev nõue kajastatakse bilansi kirjel 12 „Netonõu-
ded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis“.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Europangatähed 2 330 565 1 952 454

Europangatähtede korrigeerimine 1 708 099 1 701 028

EKP pangatähed (8%) -323 278 -292 353

Kokku 3 715 386 3 361 129

KIRJE 20 – ARVELDUSKONTOD (SH KOHUSTUSLIKU RESERVI KATMISEKS)

Kirjel 20 on kajastatud Eesti krediidiasutuste arvelduskontod Eesti Pangas. Krediidiasutuste arvel-
duskontodel kohustusliku reservi katmiseks hoitava raha eest makstav intress arvutatakse eurosüs-
teemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt. Reservi-
hoiuseid, mis ületavad nõutava kohustusliku reservi, tasustatakse nullprotsendilise või hoiustamise 
püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Alates 30. oktoobrist 2019 võt-
tis EKP nõukogu kasutusele reservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi, milles osa 
krediidiasutuste hoitavast ülelikviidsusest (st kohustusliku reservi nõudeid ületavad reservihoiused) 
vabastatakse hoiustamise püsivõimaluse suhtes kohaldatavast negatiivsest intressimäärast. Sellelt 
osalt võetav aastaintressimäär on 0%. Kohustusliku reservi nõudeid ületav reservihoiuste maht, mis 
oli aasta lõpu seisuga vabastatud hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast – nn vabastatud osa 
– oli kindlaks määratud krediidiasutuse kohustusliku reservi 6-kordse nõudena32. Hoitavalt ülelikviid-
suselt, mille suhtes vabastust ei kohaldata, tuleb ka edaspidi tasuda intressi, mille määr on 0% või 
võrdne hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, olenevalt sellest, kumb on madalam. Hoiusta-
mise püsivõimaluse intressimäär on võrdne EKP hoiuseintressimääraga, mis 2020. aastal oli –0,5% 
(2019. aastal –0,4% kuni –0,5%). 2020. aastal oli krediidiasutuste arvelduskontode keskmine saldo 
5 704 645 245 eurot (2019. aastal 4 552 226 653 eurot).

KIRJE 21 – KOHUSTUSED EURODES TEISTE EUROALA RESIDENTIDE VASTU

Kirje 21 sisaldab peamiselt Eesti Pangas avatud finantsinspektsiooni ja tagatisfondi arvelduskonto 
saldot. Finantsinspektsiooni kontole arvestatakse intresse kord kuus arvelduskonto päeva jäägi alu-
sel vastavalt EONIA (ingl euro overnight index average) intressimäärale, tagatisfondi kontole vastavalt 
hoiustamise püsivõimaluse intressimäärale.

KIRJE 22 – KOHUSTUSED EURODES EUROALAVÄLISTE RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 22 kajastatakse euroalaväliste residentide hoiused eurodes ja eurodes nomineeritud repote-
hingud euroalaväliste residentidega.

KIRJE 23 – KOHUSTUSED VÄLISVÄÄRINGUS EUROALAVÄLISTE  
RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 23 kajastatakse USA dollarites nomineeritud repotehingud euroalaväliste residentidega.

KIRJE 24 – RAHVUSVAHELISE VALUUTAFONDI  
ARVESTUSÜHIKUTE (SDR) VASTASKIRJE

Kirjel 24 kajastatakse kohustus IMFi vastu, mis tuleneb IMFi 2009. aasta 7. augusti otsusest suu-
rendada kõigile liikmesriikidele suunatud SDRide emissiooni. Eesmärk oli liikmesriikide välisreserve 
toetades suurendada ülemaailmset likviidsust. SDRide jagamise tulemusena sai Eesti 61 965 241 
SDRi (vt bilansi lisa kirje 2 „Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi vastu“).

32 EKP nõukogu võib aja jooksul seda kordajat hoitava ülelikviidsuse taseme muutumise järgi kohandada.
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KIRJE 25 – MUUD EUROSÜSTEEMI-SISESED KOHUSTUSED (NETO)

Kirjel 25 kajastatakse netokohustused, mis tulenevad TARGET2 konto saldost ning eurosüsteemi 
riikide keskpankadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest tulenevast kohustusest.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

TARGET2 1 006 172 0

Monetaartulu ümberjaotamine 10 194 0

Kokku 1 016 365 0

31. detsembril 2020 sisaldab kirje netokohustust eurosüsteemi ees, mis tekib muude euroala riikide 
keskpankadega TARGET2 maksesüsteemi kaudu tehtud ülekannetest. 2019. aasta lõpus oli nende 
ülekannete tulemuseks netonõue, mis kajastati kirjel 13 „Muud eurosüsteemi-sisesed nõuded (neto)“.

Netokohustus EKP vastu seoses monetaartulu ümberjaotamisega tuleneb eurosüsteemi riikide 
keskpankadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest (vt tulude-kulude aruande lisa kirje 35 
„Monetaartulu puhastulem”). 2019. aasta lõpus oli monetaartulu ümberjaotamise tulemuseks neto-
nõue, mis kajastati kirjel 13 „Muud eurosüsteemi-sisesed nõuded (neto)“.

KIRJE 26 – VIITVÕLAD JA ETTEMAKSTUD TULUD

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Intressikohustused 15 019 15 932

    Rahapoliitika operatsioonid 9 446 4

    Tuletistehingud 5 560 15 819

    SDRi emissioon 13 99

    Repotehingud 0 10

Tasumata arved 1 624 853

Maksukohustused 1 297 1 206

Väljamaksmata töötasu 851 785

Puhkusereserv 626 508

Muud kohustused 120 357

Kokku 19 537 19 641

Kirjel 26 kajastatakse finantsinstrumentide tekkepõhised intressid ning bilansipäeval tähtaega oota-
vad arveldamata kohustused, millest suurema osa moodustavad maksmata arved Eesti Pangale 
osutatud teenuste eest ja maksukohustused.

KIRJE 27 – MITMESUGUSED MUUD KOHUSTUSED

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Euromündid 66 785 60 915

Lisatagatise nõudega laenud 293 0

Valuutaforvardtehingud 122 0

Tuletistehingud 0 16

Muud kohustused 15 32

Kokku 67 215 60 963

Kirjel 27 kajastatakse peamiselt emiteeritud euromündid.

KIRJE 28 – ERALDISED

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Eraldis finantsriskide katteks 92 600 81 600

Eesti kroonide vahetuskohustus 28 141 28 343
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tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite allahindlus 0 245

Kokku 120 741 110 188

Kirjel 28 kajastatakse eraldis finantsriskide katteks (riskieraldis), eraldis Eesti kroonide vahetusko-
hustuse täitmiseks ning eraldis ettevõtlussektori väärtpaberi väärtuse langusest.

Riskieraldise moodustamise eesmärk on katta rahapoliitiliste operatsioonide ja investeerimisvarade 
finantsriskid eraldistega. Riskieraldise suurendamisel on lähtutud erinevatest riskihinnangutest (ingl 
Value at Risk, Expected Shortfall). Eraldise suuruse määramisel on lisaks riskihinnangutele arvesse 
võetud viimasel viiel aastal riskieraldisse kantud summad (keskmiselt 11,1 miljonit eurot) ning panga 
reservide maht. 2020. aasta 31. detsembri seisuga on täiendava riskieraldise suurus 11 miljonit eurot 
(2019. aastal 9,8 miljonit eurot) ning üldise riskieraldise suurus kasvas 92,6 miljoni euroni. Riskide 
suurenemine oli peamiselt tingitud varaostukava raames jätkunud väärtpaberiostudest33 ning pan-
deemia majandusmõjude ohjeldamise uue erakorralise varaostukava väärtpaberiostudest. Kooskõ-
las EKPSi põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi riikide keskpangad väärtpaberituruprogrammi 
raames, laiendatud varaostukava raames (v.a valitsuste võlakirjad) ning pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamise uue erakorralise varaostukava raames hoitavate väärtpaberite realiseeruvaid kahjumeid 
täies ulatuses jagama proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega.

2016. aastal moodustati eraldis summas 29,6 miljonit eurot Eesti kroonide vahetuskohustuse täit-
miseks, mis moodustas 66% vahetuskohustuse summast. Eraldise moodustamisel lähtuti teiste 
keskpankade varasemast vahetuskohustuse täitmise statistikast. Eraldise arvelt rahastatakse Eesti 
kroonide vahetusi eurode vastu. 2020.  aastal vähendati eraldist Eesti kroonide tagastamise tõttu 
summas 202,1  tuhat eurot (2019. aastal 387,8  tuhat eurot). Eesti krooni pangatähti ja münte saab 
panga muuseumis eurodeks vahetada tähtajatult piiramatus koguses kursiga 1 EUR = 15,6466 EEK. 
Juhatus hindab Eesti kroonide vahetuskohustuse eraldise suurust igal aastal, võttes arvesse and-
meid aasta lõpu seisuga.

Kooskõlas EKP nõukogu otsusega vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 32.4 rahastavad rahapoliitilis-
test operatsioonidest tulenevate krediidiriskide katteks hoitavat eraldist kõik osalevate liikmesriikide 
keskpangad proportsionaalselt oma osaga EKP märgitud kapitalist selle aasta seisuga, mil esialgne 
väärtuse langus toimus. Võttes arvesse kõigi EKPSis osalevate liikmesriikide keskpankade 2018. 
aastal tehtud ning 2019. aastal korrigeeritud eraldisi, mis puudutavad rahapoliitiliste operatsiooni-
dega seotud krediidiriske, kasutati 64 miljonit eurot, et katta kahjum, mis saadi 2020. aastal ühe 
eurosüsteemi keskpanga poolt ettevõtlussektori varaostukava raames ostetud ja allahinnatud väärt-
paberite müügist. Sellest summast 174 208 eurot kaeti Eesti Panga poolt 2019. aastal loodud eraldi-
sega. Pärast realiseeritud kahjumi katmist ulatus EKPSis osalevate riikide keskpankade kehtestatud 
eraldiste kasutamata jäänud summa kokku 26 miljoni euroni, mis kajastub EKPSis osalevate riikide 
keskpankade kasumiaruannetes vastavalt nende osakaalule EKP märgitud kapitalis 2018. aastal 
(samal aastal, kui väärtus langes). Eesti Panga puhul oli see summa 70 624 eurot, mis kajastatakse 
kirjel 35 „Monetaartulu puhastulem“.

2020. aastal ei tuvastatud rahapoliitiliste operatsioonidega seotud krediidiriske ning EKP nõukogu 
otsustas, et eraldise moodustamine ei ole vajalik.

KIRJE 29 – ÜMBERHINDLUSKONTOD

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Aktsiafondid 30 167 19 275

Võlakirjad 23 593 7 965

Kuld 5 550 3 984

33 Laiendatud varaostukava hõlmab pandikirjade kolmandat ostukava (CBPP3), varaga tagatud väärtpaberite ostukava 
(ABSPP), avaliku sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) ja ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava (CSPP). Lisateavet varaos-
tukava kohta saab EKP veebilehelt http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html


99

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Võlakirjafondid 4 129 3 093

Välisvaluuta 19 154

Tuletistehingud 10 344

Kokku 63 468 34 815

Ümberhindluskontodel kajastatakse varade ja kohustuste realiseerimata tuludest tulenevad ümber-
hindlusreservid.

Aasta lõpu realiseerimata kulu kajastatakse tulude-kulude aruandes kuluna kirjel „Finantsvarade 
allahindlused”. 

KIRJE 30 – KAPITAL JA RESERVID

Kapitali ja reservide muutused 2020. aastal on esitatud alljärgnevas tabelis.

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 2019. aasta  
kasumi jaotus 31.12.2019

Põhikapital 100 000 0 100 000

Reservkapital 166 108 6 294 159 814

Erireserv 214 314 0 214 314

Kokku 480 422 6 294 474 128

Eesti Panga seaduse (EPS) paragrahvi 30 kohaselt suunatakse vähemalt 25% aastakasumist põhi-
kapitali suurendamiseks kuni riigikogu poolt määratud summani.34 Riigikogu poolt määratud summa 
on EPSis sätestatud põhikapitali suurus, milleks on 100 miljonit eurot.35 Vähemalt 25% aastakasumist 
suunatakse Eesti Panga nõukogu otsusel reservkapitali täiendamiseks.36 Eesti Panga nõukogu 28. 
aprilli 2015. aasta otsusega Eesti Panga 2014. aasta kasumi jaotamise kohta võrdsustus Eesti Panga 
reservkapital Eesti Panga põhikapitaliga. Reservkapitali võrdsustumisel põhikapitaliga otsustas rii-
gikogu 12. aprillil 2016 jätkata Eesti Panga reservkapitali suurendamist 300  miljoni euroni. Pärast 
nimetatud eraldiste tegemist võidakse osa kasumist Eesti Panga nõukogu otsuse alusel eraldada 
sihtkapitalide ja -fondide moodustamiseks ning täiendamiseks. Kasumi ülejäänud osa kantakse rii-
gieelarvesse. Eesti Pank kandis 2020. aastal riigieelarvesse tavapärase 25% asemel 75% 2019. aasta 
korrigeerimata kasumist ehk 18,9 miljonit eurot. Erakorraliselt suure kasumijaotuse mõte oli anda 
panus riigi rahalise seisu tugevdamiseks seoses koroonakriisi negatiivse mõjuga riigieelarvele.

34 EPS § 30 lg 2.

35 EPS § 25 lg 2.

36 EPS § 30 lg 3.
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TULUDE-KULUDE ARUANDE LISA
KIRJE 31 – PUHAS INTRESSITULU

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Puhas intressitulu 26 849 29 425

     

Intressitulu 178 013 115 389

Tuletistehingud 116 490 62 041

Eurosüsteemi-sisesed saldod 31 670 30 360

Võlakirjad 24 900 18 392

Hoiused 2 761 920

Võlakirjafondid 1 953 2 828

Pöördrepotehingud 148 468

Arvelduskontod 68 333

Tähtajalised hoiused 16 40

Eesti Panga töötajate laenud 7 7

     

Intressikulu -151 164 -85 964

Tuletistehingud -127 951 -81 046

Võlakirjad -12 704 -3 309

Eurosüsteemi-sisesed saldod -9 459 -33

Repotehingud -829 -735

Arvelduskontod -221 -841

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Eurosüsteemi-sisesed intressitulud 31 670 30 360

Rahapoliitilised operatsioonid 21 198 17 528

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid 10 472 12 832

     

Eurosüsteemi-sisesed intressikulud -9 459 -33

Rahapoliitilised operatsioonid -9 459 -33

KIRJE 32 – FINANTSTEHINGUTE, ALLAHINDLUSTE  
JA RISKIERALDISTE PUHASTULEM

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Finantstehingute, allahindluste ja riskieraldiste puhastulem -3 798 7 371

     

Realiseeritud kasum finantstehingutest 21 774 19 928

Võlakirjad 22 037 11 863

Aktsiafondid 2 370 2 592

Võlakirjafondid 173 204

Finantsvarahalduse kulu -88 -129

Tuletistehingud -603 907

Valuutakursi tulud/kulud -2 115 4 491

     

Finantsvarade allahindlused -14 572 -2 757

Valuutakursi realiseerimata kahjum -14 394 -497

Võlakirjade realiseerimata kahjum -145 -2 121
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tuhandetes eurodes

  2020 2019

Laenuportfelli allahindluse netomuutus -33 0

Tuletistehingute realiseerimata kahjum 0 -139

     

Eraldised finantsriskide katmiseks -11 000 -9 800

KIRJE 33 – PUHASTULU TEHINGUTASUDEST JA MUUDEST TASUDEST

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Puhastulu tehingutasudest ja muudest tasudest 328 285

     

Tulu tehingutasudest ja muudest tasudest 365 327

    Arveldusteeninduse tulud 360 326

    Trahvid, viivised ja muud tasud 5 1

     

Kulu tehingutasudest ja muudest tasudest -37 -42

    Komisjonitasud -35 -41

    Muud tasud -2 -1

KIRJE 34 – TULU AKTSIATELT JA OSALUSTELT

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Tulu aktsiatelt ja osalustelt 8 478 8 295

EKP kasumi vahejaotus 3 550 4 045

EKP kasumi jaotamine 2 642 1 052

Dividendid investeeringutelt 2 178 2 644

Dividendid osalusest IMFis 108 490

Rahvusvaheliste Arvelduste Panga dividendid 0 64

Kirje hõlmab peamiselt Eesti Pangale jaotatud EKP tulu väärtpaberituruprogrammi, pandikirjade kol-
manda ostukava, varaga tagatud väärtpaberite ostukava, avaliku sektori väärtpaberite ostukava ning 
pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ostukava (PEPP) raames ostetud väärtpaberi-
telt (vt „Euroopa Keskpanga kasumi vahejaotus” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 35 – MONETAARTULU PUHASTULEM

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Monetaartulu puhastulem -9 949 1 772

Monetaartulu ümberjaotamine -10 025 1 620

    Eesti Panga kogutud monetaartulu -22 211 -30 326

    Eesti Pangale jaotatud monetaartulu 12 186 31 946

Eelmiste aastate monetaartulu korrigeerimine -169 -44

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite allahindlus 245 196

Eurosüsteemi riikide keskpankade 2020. aastal kogutud monetaartulu puhastulem oli kokku 4323,3 
miljonit eurot, mis sisaldab ka Eesti Panga osa. Eurosüsteemi kogutud monetaartulu jaotatakse rii-
kide keskpankadele nende osa kohaselt EKP kapitali märkimise aluses. Eesti Panga 22,2 miljoni euro 
ulatuses kogutud monetaartulu ja Eesti Pangale jaotatud 12,2 miljoni euro suuruse monetaartulu 
erinevusest tekkis netotulemina 10,0 miljoni euro ulatuses kulu. Eesti Panga kogutud monetaartulu 
moodustavad eurosüsteemi-sisesed intressitulud ja -kulud, mis kajastatakse kirjel 31 „Puhas intressi-
tulu“. Eesti Pangale on jaotatud monetaartulu proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega. 
Eesti Panga osatähtsus EKP sissemakstud kapitalis on 0,2817%. 
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See kirje sisaldab ka Eesti Panga osa realiseeritud kahjumist seoses 2020. aastal ühe eurosüs-
teemi keskpanga poolt ettevõtlussektori varaostukava raames ostetud väärtpaberite müügist ja  
2019. aastal rahapoliitiliste operatsioonide kahjude tarbeks tehtud eraldise vabastamisest (vt bilansi 
lisa kirje 28 „Eraldised“).

Eurosüsteemi iga riigi keskpanga monetaartulu tekib riigi keskpanga märgitud varade tegelikust 
aastatulust, millest on maha arvatud kulud kohustuste baasi kuuluvatelt kohustustelt.

Märgitud varad koosnevad järgmistest kirjetest: rahapoliitiliste operatsioonidega seotud laenud euro-
des euroala krediidiasutustele, rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid, EKP-le välisvaluutare-
servide ülekandmisega samaväärsed nõuded, eurosüsteemi-sisesed netonõuded seoses TARGET2 
tehingutega, eurosüsteemi-sisesed netonõuded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüstee-
mis, rohkem kui üheaastase tähtajaga rahapoliitiliste operatsioonide kvartali lõpus kajastatud kogu-
tud intressinõue, piiratud kogus riikide keskpankade kullavarudest proportsionaalselt nende EKP 
kapitali sissemakstud osadega.

Kohustuste baas koosneb põhiliselt järgmistest kirjetest: ringluses olevad pangatähed, rahapo-
liitiliste operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste vastu, eurosüstee-
mi-sisesed netokohustused seoses TARGET2 tehingutega, eurosüsteemi-sisesed netokohustused 
seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis, rohkem kui üheaastase tähtajaga rahapoliiti-
liste operatsioonide kvartali lõpus kajastatud kogutud intressikohustus. Kohustuste baasi kuuluvatelt 
kohustustelt makstav intress arvatakse kogutavast monetaartulust maha.

Kulda ei peeta arvestuses tuluallikaks. Kooskõlas EKP 2. juuli 2009. aasta otsusega (EKP/2009/16) 
tagatud võlakirjade ostukava rakendamise kohta, 3. novembri 2011. aasta otsusega (EKP/2011/17) 
teise tagatud võlakirjade ostukava rakendamise kohta ja 4. märtsi 2015. aasta otsusega (EKP/2015/10) 
avaliku sektori väärtpaberite ostukava kohta võetakse rahapoliitika eesmärgil hoitavatelt väärtpa-
beritelt saadav tulu arvesse eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva 
intressi piirmäära kohaselt. Kui riigi keskpanga märgitud varade väärtus ületab kohustuste baasi 
väärtust või jääb sellele alla, siis erinevuse tasakaalustamiseks korrutatakse saadud tulemus iga 
päev eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmääraga 
ning arvestatakse monetaartulu jaotamisel aasta jooksul saadud tuluna või kuluna.

KIRJE 36 – MUUD TULUD JA KULUD

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Muud tulud ja kulud 1 311 1 470

     

Muud tulud 1 342 1 470

    Finantsinspektsiooni hüvitatavad kulud 824 752

    Meenemüntide ning numismaatiliste toodete müügitulu 400 479

    Euro meenemüntide vahetuskohustus 61 71

    Varahalduse tulu 16 17

    Tulu vara müügist 2 102

    Renditulu 2 15

    Muud tulud 37 34

     

Muud kulud -31 0

Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga koostööprotokolli kohaselt tasub inspektsioon Eesti Pangale 
osutatud tugiteenuste eest iga kuu 100% tugiteenuste maksumusest. Eesti Pank osutab finantsins-
pektsioonile infotehnoloogia-, raamatupidamis- ning kinnisvara- ja haldusteenust. Inspektsioon hüvi-
tab neile soetatud põhivara amortisatsioonikulu.
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Varahalduse tuludes kajastatakse Eesti Pangale makstav teenustasu tagatisfondi vahendite inves-
teerimise eest. Rendituludes kajastatakse Eesti Panga koolituskeskuse renditulud.

Muudes kuludes kajastatakse eelmiste perioodide kulud.

KIRJE 37 – PERSONALIKULU

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Personalikulu -10 550 -10 433

Töötasu -7 684 -7 604

Sotsiaalmaks -2 595 -2 569

Hüvitised ja soodustused -213 -203

Töötuskindlustusmaks -58 -57

Hüvitiste ja soodustuste kuludes kajastatakse peamiselt pensioni- ja haigushüvitised ning mitmesu-
gused toetused.

Eesti Panga töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2020. aastal 221,6 töötajat (2019. aas-
tal 223,9 töötajat).

KIRJE 38 – HALDUSKULU

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Halduskulu -5 974 -6 231

Infotehnoloogia hoolduskulu -2 327 -2 012

Finantsvara halduskulu -1 515 -1 483

Kinnisvara remondi- ja halduskulu -1 128 -985

Avalike suhete ja trükiste kulu -222 -489

Majandusuuringute kulu -218 -168

Bürookulud -122 -162

Koolituskulu -95 -180

Lähetuskulu -62 -428

Side- ja transpordikulu -43 -42

Õigusteeninduse, -ekspertiisi ja kohtukulu -7 -7

Muud halduskulud -235 -275

Halduskulude üldine langus 2020. aastal oli valdavalt tingitud tööreisidega seotud kulutuste vähe-
nemisest. Vähenemise kaalusid osaliselt üles suuremad infotehnoloogia kulud, mille põhjuseks 
oli märkimisväärne nõudlus IT-teenuste järele seoses COVID-19 pandeemiast tingitud kaugtööga  
2020. aastal.

Infotehnoloogia hoolduskuludes kajastatakse tarkvara ja riistvara hoolduse, andmeside ja hangete 
konsultatsioonide kulud.

Finantsvara halduskuludes kajastatakse turuinfo ostukulu, välisarvelduste teenustasu ja kulu ning 
välisreservide haldustasu.

Avalike suhete ja trükiste kuludes kajastatakse avalike ürituste kulu, trükiste kulu, infoagentuuride, 
avaliku veebi ja sidusandmebaaside kulu, avalike suhete uuringute ja teabekampaaniate kulu ning 
panga muuseumi kulu.

Lähetuskuludes kajastatakse töölähetusi Eesti Panga esindamisel ja koostöös rahvusvaheliste orga-
nisatsioonide ning finantsasutustega. Pandeemiaga seotud piirangute tõttu peeti enamik töökoosole-
kuid veebivormis. 2020. aastal toimus 141 lähetust (2019. aastal 619 lähetust).
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KIRJE 39 – PANGATÄHTEDE TOOTMISE TEENUSED

Eesti Pank osaleb koostöös teiste euroala keskpankadega europangatähtede tootmises. Igal aastal 
tuleb toota euroala riikidele EKP nõukogu määratav sularahakogus. Eesti Pank hankis europanga-
tähed ühishankega koostöös euroala seitsme teise keskpangaga. Tasuti eurosüsteemi teise seeria 
20euroste pangatähtede tootmise eest. 

KIRJE 40– MUUD PÕHITEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes

  2020 2019

Muud põhitegevuskulud -587 -984

Müntide valmistamine -249 -312

Meenemüntide ja numismaatiliste toodete valmistamine -104 -378

Sularaharingluse korraldamine -73 -87

Muud kulud -161 -207

KIRJE 41 – TULETISTEHINGUD

tuhandetes eurodes

  31.12.2020 31.12.2019

Valuutavahetus- ja forvardtehingud    

    Ost 3 916 847 1 080 513

    Müük -3 902 042 -1 071 301

Intressimäära futuuride lepinguline väärtus    

    Ost 41 104 38 958

    Müük -54 458 -72 592

Valuutafutuuride lepinguline väärtus    

    Ost 12 742 8 602

    Müük -8 124 -9 065

Intressimäära vahetustehingute lepinguline väärtus    

    Ost 0 23 470

    Müük 0 -33 465

Intressimäära optsioonide lepinguline väärtus    

    Ost 39 932 6 600

    Müük -44 200 -15 400

KIRJE 42 – TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

Rahvusvaheliste Arvelduste Pank

Alates 1930.  aastast eksisteerib tinglik kohustus Rahvusvaheliste Arvelduste Panga vastu, mis 
tähendab 75% suurust sisse maksmata osa Šveitsi kuldfrankides nomineeritud Rahvusvaheliste 
Arvelduste Panga aktsiate eest, mille summa oli 2020.  aasta lõpul 593  tuhat  eurot (vt bilansi lisa 
kirje 15 „Muud finantsvarad“).
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SSÕÕLLTTUUMMAATTUU  VVAANNDDEEAAUUDDIIIITTOORRII  AARRUUAANNNNEE  

 

Eesti Panga nõukogule 

AArrvvaammuuss    

Oleme auditeerinud Eesti Panga („Pank“) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab: 

• bilanssi seisuga 31. detsember 2020,  
• tulude-kulude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja  
• raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning 

muud selgitavat informatsiooni.  

Meie arvates kajastab eespool mainitud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
Eesti Panga finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 
finantstulemust kooskõlas Euroopa Keskpanga nõukogu poolt 3. novembril 2016 kehtestatud suunise 
(EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade 
süsteemis (uuesti sõnastatud) ning Eesti Panga seadusega. 

AArrvvaammuussee  aalluuss    

Teostasime oma auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meile nende 
standarditega pandud kohustusi on täiendavalt kirjeldatud käesoleva aruande alalõigus „Vandeaudiitori 
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”.  

Oleme Pangast sõltumatud kooskõlas Eesti Vabariigis raamatupidamise aruande auditile kohalduvate 
eetikanõuetega ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt neile nõuetele. Usume, et 
auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane, et olla aluseks meie arvamusele.  

MMuuuu  iinnffoorrmmaattssiioooonn  

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab Eesti Panga finantsseisundi 
ülevaadet, kuid ei sisalda raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet. 

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei esita selle 
kohta mitte mingis vormis kindlustandvat järeldust.  

Seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga on meil kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda 
seejuures, kas see lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või teadmistest, mille auditi käigus 
omandasime, või kas see näib olevat muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme oma töö alusel 
järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, siis oleme kohustatud sellest asjaolust 
teavitama. Meil ei ole sellega seoses millestki teavitada. 

JJuuhhaattuussee  jjaa  nneennddee,,  kkeellllee  üülleessaannddeekkss  oonn  vvaalliittsseemmiinnee,,  kkoohhuussttuusseedd  sseeoosseess  rraaaammaattuuppiiddaammiissee  aaaassttaaaarruuaannddeeggaa  

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Euroopa 
Keskpanga nõukogu poolt 3. novembril 2016 kehtestatud suunise (EKP/2016/34) raamatupidamise ja 
finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade süsteemis (uuesti sõnastatud) ning Eesti 
Panga seadusega. Lisaks vastutab juhatus sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et oleks 
võimalik koostada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruanne.  

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud vastavalt Euroopa Keskpanga suunise 
artiklile 4 järgima tegevuse jätkuvuse printsiipi (EKP/2016/34) (uuesti sõnastatud). 

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Panga finantsaruandlusprotsessi järelevalve eest.  
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VVaannddeeaauuddiiiittoorrii  kkoohhuussttuusseedd  sseeoosseess  rraaaammaattuuppiiddaammiissee  aaaassttaaaarruuaannddee  aauuddiittiiggaa    

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on 
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab 
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise 
väärkajastamise esinemisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) teostatud 
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse 
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke 
otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.  

Rahvusvaheliste auditeerimise standardite (Eesti) kohase auditi käigus kasutame kutsealast otsustust ja 
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi vältel. Lisaks:  

• teeme kindlaks raamatupidamise aastaaruande pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise 
riskid ja hindame neid, kavandame riskidele vastavad auditiprotseduurid ja teostame neid  ning 
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest 
tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise 
puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, informatsiooni tahtlikku esitamata 
jätmist või vääresitust või sisekontrolli eiramist; 

• omandame arusaamise auditi jaoks asjakohasest sisekontrollist, et kavandada antud tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Panga sisekontrolli 
tulemuslikkuse kohta; 

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse raamatupidamishinnangute ja 
nende kohta avalikustatud informatsiooni põhjendatust; 

• teeme järelduse selle kohta, kas arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiibi kasutamine juhatuse 
poolt on asjakohane ja kas hangitud auditi tõendusmaterjali põhjal esineb sündmustest või 
tingimustest tulenevat olulist ebakindlust, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust Panga jätkuva 
tegutsemise suhtes. Kui järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, siis oleme kohustatud juhtima 
vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud 
informatsioonile või kui avalikustatud informatsioon on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. 
Meie järeldused põhinevad kuni vandeaudiitori aruande kuupäevani hangitud auditi 
tõendusmaterjalil.  

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab selle aluseks olevaid tehinguid 
ja sündmusi õiglasel viisil. 

Vahetame informatsiooni nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse 
ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi 
puuduste kohta.  

 

Tallinn, 22. märts 2021 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Eero Kaup 

Avaliku sektori vandeaudiitori number 459 

 

KPMG Baltics OÜ  
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17 
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LISA 1. EESTI PANGA NÕUKOGU 
OTSUSED 2020. AASTAL 

03.03.2020 otsus nr 2-1  
“Eesti Panga kasumijaotuse strateegia”

07.04.2020 otsus nr 3-1  
“Eesti Panga 2019. a aastaaruande kinnitamine”

07.04.2020 otsus nr 3-2  
“Eesti Panga 2019. a kasumi jaotamine”

25.06.2020 otsus nr 4-1  
“Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast 
meenemündi kujunduse ning nimiväärtuse kinnitamine”

25.06.2020 otsus nr 4-2  
“2euroste mälestusmüntide rahvusliku külje kujunduse kinnitamine”

20.10.2020 otsus nr 7-1  
“Eesti Panga asepresidendi ametist vabastamine”

20.10.2020 otsus nr 7-2  
“Eesti Panga osaluspensioni põhitingimuste“ kehtetuks tunnistamine

20.10.2020 otsus nr 7-3  
“Eesti Panga nõukogu töökorra kinnitamine”

20.10.2020 otsus nr 7-4  
“Siseauditi osakonna juhataja palk”

03.11.2020 otsus nr 8-1  
“Eesti Panga asepresidendi ametisse nimetamine”

03.11.2020 otsus nr 8-2  
“Eesti Panga asepresidendi ametitasu”

03.11.2020 otsus nr 8-3  
“Eesti Panga juhatuse tasustamise aluste muutmine”

03.11.2020 otsus nr 8-4  
“Hõbedast meenemündi Hansalinn Pärnu kujunduse kinnitamine”

15.12.2020 otsus nr 9-1  
“Finantsinspektsiooni nõukogu liikme tagasikutsumine”

15.12.2020 otsus nr 9-2  
“Finantsinspektsiooni nõukogu liikme nimetamine” 
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LISA 2. EESTI PANGA PRESIDENDI 
MÄÄRUSED 2020. AASTAL

Nr 1, 21. jaanuar 2020
Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu
(RT I, 29.01.2020, 3)
Kinnitati riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu 

aastateks 2020–2024.

Nr 2, 24. märts 2020
Eesti Panga presidendi määruste muutmine
(RT I, 27.03.2020, 3)
Eesti Panga presidendi 23. mai 2014. aasta määruse nr 6 „Krediidiasu-

tuse bilansi ning kasumiaruande sisu-ja vorminõuete kehtestamine lisad 
2 ja 6 kehtestati uues sõnastuses. Eesti Panga presidendi 1. veebruari 
2017. aasta määruses nr 3 „Investeerimisfondi statistiliste aruannete 
koostamise nõuded ning aruannete esitamise kord“ täpsustati aruan-
nete esitamise elektroonilist formaati.

Nr 3, 16. aprill 2020
Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 „Krediidiasu-

tuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine“ muutmine 
(RT I, 09.04.2020, 1)
Muudatused käsitlesid kliendi residentsuse määramise nõudeid kredii-

diasutuste maksestatistilises aruandluses ja pidid jõustuma 1. jaanuaril 
2021. Määrus tunnistati kehtetuks enne selle jõustumist ja asendati Eesti 
Panga presidendi 11. septembri 2020. aasta määrusega nr 5.

Nr 4, 24. aprill 2020
Eesti Panga presidendi 30. mai 2016. aasta määruse nr 6 „Süsteemse 

riski puhvri nõude kehtestamine“ muutmine
(RT I, 28.04.2020, 6)
Määruse kohaselt vähendati süsteemse riski puhvri nõuet alates  

1. maist 2020 ühelt protsendilt null protsendini asjakohastest risikposit-
sioonidest.

Nr 5, 11. september 2020
Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 „Krediidiasu-

tuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” muutmine 
(RT I, 17.09.2020, 1)
Määrusega täpsustati kliendi residentsuse määramise aluseid makses-

tatistilises aruandluses ja see asendas eelnevas nimetatud Eesti Panga 
presidendi jõustumata määruse nr 3 2. juunist 2020. Lisaks asendatud 
määruse sisu ülevõtmisele täiendati krediidiasutuste maksestatistilist 
aruandlust reguleeriva määruse andmise õiguslikku alust ja täpsustati 
selle reguleerimisala ning eesmärke. 



EESTI PANGA 2020. AASTA ARUANNE

112

LISA 3. EESTI PANGA 
PUBLIKATSIOONID JA ARTIKLID

EESTI PANGA 2019. AASTA ARUANNE

Aastaaruande põhiosas avaldatakse ülevaade keskpanga tegevusest 
aruandeaastal ja finantsaruanne. Aastaaruande lisadena esitatakse aru-
andeaasta jooksul välja antud Eesti Panga presidendi määruste ja Eesti 
Panga nõukogu otsuste loend, aasta jooksul ilmunud üllitiste loend jms.

2020. aastal avaldati:

• Eesti Panga 2019. aasta aruanne

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVAADE

Finantsstabiilsuse Ülevaade on Eesti Panga finantsstabiilsuse analüüsi 
peamine väljund. Lisaks analüüsitulemuste tutvustamisele annab kesk-
pank selles oma hinnangu finantsstabiilsusele ja käsitleb rakendatavaid 
poliitikameetmeid. Finantsstabiilsuse Ülevaade ilmub kaks korda aastas.

2020. aastal avaldati:

• Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2020 

• Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2020 

RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS

Rahapoliitika ja Majandus on neli korda aastas ilmuv Eesti Panga üle-
vaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja 
Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade 
ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kahe järgmise kalendriaasta 
kohta.

2020. aastal avaldati:

• Rahapoliitika ja Majandus 1/2020 

• Rahapoliitika ja Majandus 2/2020 

• Rahapoliitika ja Majandus 3/2020 

• Rahapoliitika ja Majandus 4/2020 

TÖÖTURU ÜLEVAADE

Tööturu Ülevaates käsitletakse Eesti tööturu olulisemaid arengusuundi, 
tööjõu nõudlust ja pakkumist, tööjõukulusid, tööturu institutsionaalset 
arengut ja muid tööturu küsimusi. Tööturu Ülevaade avaldatakse kaks 
korda aastas.

2020. aastal avaldati:

• Tööturu Ülevaade 1/2020 

• Tööturu Ülevaade 2/2020
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MAJANDUSE RAHASTAMISE ÜLEVAADE

Ettevõtete ja majapidamiste rahastamisvajaduse ja laenamise ülevaade 
hõlmab panga- ja liisingustatistikat, finantskontode analüüsi ning laenu-
nõudlust ja -pakkumist. Ilmub üks kord aastas.

2020. aastal avaldati:

• Majanduse Rahastamise Ülevaade 

EESTI KONKURENTSIVÕIME ÜLEVAADE

Kord aastas ilmuvat Eesti Konkurentsivõime Ülevaadet avaldab Eesti 
Pank alates 2013. aastast. Konkurentsivõimet saab analüüsida mitmel 
erineval viisil. Seetõttu on eesmärk igas väljaandes vaadelda mitmeid 
laiemalt kasutatud konkurentsivõimenäitajate gruppe. Konkurentsi-
võime hindamiseks analüüsitakse Eesti ekspordivõimet (suhtelise toot-
likkuse kasvu, ekspordinäitajate muutusi jms) ning suhteliste hindade ja 
kulude konkurentsinäitajaid.

2020. aastal avaldati:

• Eesti Konkurentsivõime Ülevaade

TOIMETISED

Eesti Panga Toimetistes avaldatakse Eesti Pangas tehtud teadusuurin-
gute aruandeid. Toimetiste sihtgrupina nähakse ennekõike majandus-
teadlasi ja majandusasjatundjaid. Paljudel juhtudel avaldatakse toimeti-
sed ainult inglise keeles.

2020. aastal avaldati:

• Eesti Panga Toimetised 1/2020 

Merike Kukk, W. Fred van Raaij. Perekondade ühised ja isiklikud sääs-
tud: mida pangakontod näitavad  (Joint and individual savings within 
families: evidence from bank accounts)

• Eesti Panga Toimetised 2/2020

Natalia Levenko. Suure majandussurutise järgselt kasvanud ebakind-
lus majandusuuringutes – mittelineaarne lähenemine (Elevated survey 
uncertainty after the Great Recession: a non-linear approach)

• Eesti Panga Toimetised 3/2020

Orsolya Soosaar, Allan Puur, Lauri Leppik. Kas pensioniea kergitamine 
pikendab tööelu? Eesti pensionireformi näitel (Does raising the pension 
age prolong working life? Evidence from pension age reform in Estonia)

• Eesti Panga Toimetised 4/2020

Karsten Staehr. Eksporditegevus ja tootmisvõimsuse piirangud Kesk- ja 
Ida-Euroopas (Export performance and capacity pressures in Central 
and Eastern Europe)

• Eesti Panga Toimetised 5/2020

Nataliia Ostapenko. Makromajanduslikud ootused: uudiste tonaalsuse 
analüüs (Macroeconomic Expectations: News Sentiment Analysis)
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• Eesti Panga Toimetised 6/2020

Merike Kukk, Natalia Levenko. Ettevõtete alternatiivsed rahastamisva-
hendid ja viivislaenud Eestis (Alternative financing and the non-perfor-
ming loans of the corporate sector in Estonia)

• Eesti Panga Toimetised 7/2020

Merike Kukk, Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Naiste ja meeste varaline 
ebavõrdsus Euroopas – mudelite keskmistamise meetodil põhinev võrd-
lev uuring (The gender wealth gap in Europe: A comparative study using 
a model averaging methodology)

• Eesti Panga Toimetised 8/2020

Tairi Rõõm, Orsolya Soosaar. Pensionivara sooline lõhe Euroopas: 
kahekümne riigi andmetel põhinev analüüs (The gender gap in pension 
wealth in Europe: Evidence from twenty countries)

TEEMAPABERID

Sarja raames avaldatakse pangas tehtud analüüside ja uuringute üle-
vaateid. Nende teemadering on lai ja võib seetõttu huvi pakkuda kõigile 
majandusasjatundjatele: teadlastele, poliitikakujundajatele, ettevõtjatele, 
aga ka majandushuvilistele teadmiste täiendamiseks. 

2020. aastal avaldati:

• Eesti Panga Teemapaberid 1/2020

Liina Kulu, Madis Laas, Jaanika Meriküll, Kaspar Oja, Martti Randveer, 
Indrek Saapar. Pensionisüsteemi muudatuste mõjuanalüüs (Impact 
analysis of the changes to the pension system)

• Eesti Panga Teemapaberid 2/2020

Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Mat-
sulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, 
Karsten Staehr. Negatiivsete intressimäärade mõju Eesti majandusele 
ja finantssektorile (The impact of negative interest rates on the Estonian 
economy and financial sector)

MUUD PUBLIKATSIOONID

• Euro sularaha. Eesti Pank, 2020. Eesti keeles.

BLOGI

• Katrin Kask. IMF andis hinnangu Eesti majandusele

• Madis Müller. Viiruse majanduskahju ravi: kiire, sihitud ja ajutine

• Kaspar Oja. Seekord läheb paremini?

• Maive Rute. Et raha jõuaks inimesteni

• Maive Rute. Kas tavaline tuleb tagasi?
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• Tiit Meidla. Kas ees ootab EURIBORi järsk tõus ja mida see 
tähendab tavalise laenuvõtja jaoks?

• Maive Rute. Keskpanganduses rohetab

• Gaili Grüning. Ühisrahastus: üheksa korda mõõda, üks kord lõika 

• Jana Kask. Kogutud puhvrid aitavad pankadel kriisis paindlikumad 
olla

• Silver Karolin. Vabatahtlik pensioniks säästmine kolmandasse 
sambasse on väljakutse inimloomusele

• Kaspar Oja. Ekspordist ja koroona piirangutest

• Madis Müller. Valikutest ettevõtetele kriisiabi pakkumisel

• Madis Müller. Rahapoliitika tagajärjed jõuavad Eestisse vahetumalt 
kui kunagi varem

• Madis Laas. Rahapesuvastaste meetmete karmistumine pole 
Eestisse tehtud omakapitaliinvesteeringutele suurt jälge jätnud

• Madis Müller. Pikem plaan majanduskriisist väljumisel 

• Riina Hanso. Millised on Euroopa Komisjoni finantssektori 
arendamise eesmärgid järgmisel neljal aastal? 

• Airi Uiboaid. Suurem osa Eesti pangakaardipettustest leiab aset 
välismaistes e-poodides

• Madis Müller. Pensionireformi tänased tulud ja homsed kulud

• Madis Müller. Veel üks rahvaküsitlus, rahapoliitika teemal

• Lenno Uusküla. Nobeli preemia oksjonite lahtimõtestamise eest – 
alusuuringud ja rakendused käsikäes

• Tiit Meidla. Keskpanga digiraha tehnoloogia peab turvaliselt 
võimaldama piiramatut arvu tehinguid

• Taavi Raudsaar. Kas ja kuidas on muutnud koroonakriis Eesti 
inimeste säästmist?
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Valik Eesti Panga töötajate ja külalisuurijate poolt avaldatud artiklitest 2020. aastal

Autor(id) Artikli pealkiri Avaldamisinfo

Thomas Y. Mätha, Stephen 
Millard, Tairi Rõõm, Ladislav 
Wintr, Robert Wyszyński 

Shocks and labour cost adjustment: evidence from a survey 
of European firms

Oxford Economic Papers, 
2020

Jaanika Meriküll, Merike 
Kukk, Tairi Rõõm

What explains the gender gap in wealth? Evidence from 
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