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SISSEJUHATUS EESTI PANGA 
2021. AASTA ARUANDELE
Taaskord peame hakkama Eesti Panga eelmisest tööaastast kokkuvõtet tegema 
vahepeal põhjalikult muutunud oludes. Pikka aega kestnud koroonakriisi on 
tagaplaanile tõrjunud teine, kordades hullem ja ettearvamatum julgeoleku- ja 
humanitaarkriis. Pärast mitmeid piirangulaineid ja nendest tingitud raskusi tär-
ganud lootusekiire on varjutanud sõjasuits. 

Venemaa vallandatud sõja majanduslikku mõju on veel vara hinnata. Saatuse 
õela irooniana algas sõjategevus ajal, mil kogu maailmas valitses juba mure 
kiire inflatsiooni pärast. Ja kui enne veebruaris alanud rünnakuid võis pigem 
eeldada, et hoogne hinnatõus jääb ajutiseks ja hakkab nii Eestis kui ka ülejää-
nud euroalal taanduma hiljemalt 2022. aasta keskpaigas, siis nüüd on selge, 
et varasemad prognoosid enam ei kehti ja kiire inflatsioon kestab oodatust 
kauem. Sõja esmane mõju väljendub veelgi kallimates gaasi, nafta ja muude 
toorainete hindades. 

LOOTUSRIKKALT ALANUD AASTA 
LÕPPU TUMESTAS HINNATÕUS
Ometi algas 2021. aasta kogu euroalal, sealhulgas Eestis, jätkuvale pandee-
miale vaatamata üsna lootusrikkas meeleolus. Leevendatud piirangud ja suure-
nenud tarbimiskindlus andsid majandusele uue hoo. Ehkki valdkonniti kujunes 
olukord erinevaks, kasvas euroala majandus kokkuvõttes 5,2%. Eesti majan-
duse kasv küündis koguni 8,3%ni, olles euroala üks kiiremaid.

 Eesti Panga president Madis Müller.
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Aasta lõpus maailmamajanduse kasv aeglustus, hinnad seevastu tõusid üha 
kiirenevas tempos. Peamised põhjused olid energiahindade järsk kallinemine 
ja mitmesuguste kaupade tarneraskused. Eesti inimeste tarbijakorvi maksu-
must kergitasidki kõige rohkem just energiahinnad, mille arvele langes aasta 
lõpus enam kui pool elukalliduse tõusust.

TÄPSUSTATUD 
INFLATSIOONIEESMÄRK ON 2% 
Ehkki valdav, ei olnud hinnatõus siiski ainus teema, millega Euroopa Keskpank 
ja teised keskpangad 2021. aastal tegelesid. Üks märkimisväärne saavutus 
oli euroala rahapoliitika strateegia uuendamine, mida oli arutletud poolteist 
aastat. Kõige silmanähtavam muudatus strateegias on varasemast selgemini 
sõnastatud hinnatõusu eesmärk. Kui varem oli keskpankade siht hoida hin-
natõus euroalal 2% lähedal, kuid alla selle, siis uuendatud strateegias on see 
keskpikas vaates täpselt 2%. See pealtnäha väike täpsustus annab keskpan-
gale selgema sihi rahapoliitika kujundamisel ja võimaluse reageerida võrdväär-
selt nii üle kui ka alla 2% inflatsiooni puhul. Lisaks sõnastas Euroopa Kesk-
panga nõukogu võimaliku rolli, mida keskpank saab endale võtta Euroopa 
Liidu kliimaeesmärkide toetamisel. 

UURISIME EESTI E-RIIGI TEHNOLOOGIA 
POTENTSIAALI OLLA ALUSEKS 
KESKPANGA DIGIRAHALE
Üks olulisemaid ja töömahukamaid ettevõtmisi, millega me 2021. aastal tege-
lesime, oli digieuro projekt. Panustasime sellesse kahtepidi. Esiteks osale-
sime olemasolevate süsteemide ja uute tehnoloogiate katsetes, mis viidi läbi 
Euroopa Keskpanga juhtimisel ja kus osalesid veel seitse euroala keskpanka.

Teiseks tehti Eesti Panga eestvõttel uurimistöö selle kohta, kas ja kuidas saaks 
keskpanga digiraha ringlusesse laskmisel kasutada KSI plokiahelat, mis on 
üks Eesti e-riigi alustehnoloogiaid. Selgus, et sel tehnoloogial on suur potent-
siaal, et sellele saaks põhimõtteliselt ehitada ka keskpanga tulevase nn digi-
rahasüsteemi.

TÕHUSTASIME VALMISOLEKUT 
TEGUTSEDA KRIISIOLUKORRAS
Sõja taustal tuleb rõhutada Eesti Panga kohustust olla valmis täitma oma üles-
andeid erinevates kriisiolukordades ja tagama maksete ning sularaharingluse 
toimimine hädaolukordades. 2021. aastal kinnitas panga juhatus sularaha- 
ringluse ja maksete toimimise hädaolukorra lahendamise plaanid. Samuti 
korraldati kommertspankadega õppuseid, kontrollimaks, kas suudame kriisis 
sularaha- ja arveldusteenuseid pakkuda.

Maksete toimimise hädaolukorra lahendamise plaanis lähtume stsenaariu-
mist, mille kohaselt puudub meie pankadel ligipääs üleeuroopalistele makse-
süsteemidele. Selle põhjal on töötatud välja tehniline lahendus toimepidevuse 
tagamiseks. Mis puudutab õppusi, siis neid on Eesti Pank korraldanud 2017. 
aastast alates. Möödunud aastal toimunud õppus oli kõige ulatuslikum – esi-
mest korda olid kaasatud kõikide osalenud pankade ja asutuste kriisijuhtimise 
ja avaliku kommunikatsiooni meeskonnad. 
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SULARAHA KÄTTESAADAVUSE 
PÄRAST POLE VAJA MURETSEDA
Avalikkus ootab ärevatel aegadel suuremat kindlustunnet, et sularaha on kätte-
saadav ka hädaolukorras. Võin kinnitada, et sularahavarud on piisavad, lisaks on 
sõlmitud kokkulepped raha juurde toomiseks, kui vaja. Riigikassaga on sõlmitud 
leping sellega seotud asutuste sularahaga varustamiseks sügava kriisi korral.

2021. aasta suvel korraldasime koos kommertspankade, sularahaveo ning sula-
rahatöötluse ja seire teenust pakkuvate ettevõtete ning politsei- ja piirivalveame-
tiga talitluspidevuse õppuse, mille käigus harjutasime tegutsemist sularaharing-
luse häirete korral. 

Ka maksete tegemine on toiminud hästi. Pankade likviidsusriski maandamiseks 
ja erakorralise likviidsusabi andmiseks on olemas ressursid ja tegevuskava.

KÜBERTURVALISUST SUURENDAME PIDEVALT
Praeguses kontekstis on kriitilise tähtsusega Eesti Panga suutlikkus pakkuda tee-
nuseid ka küberrünnakute olukorras ja neile vaatamata. Meie strateegia eesmärk 
on olla valmis täitma oma põhiülesandeid ka siis, kui oleme sunnitud töötama 
väljaspool pangakvartalit. 

2021. aastal vaatasime üle talitluspidevuse plaanid, et tagada töö jätkumine eri 
riskistsenaariumide korral; samuti viisime läbi riskijuhtimise ja talitluspidevuse 
auditi. Pangas on kinnitatud küberkerksuse arendamise plaan ning töötajate 
teadlikkuse tõstmiseks ja hindamiseks on kasutusel küberhügieeni õpi- ja testi- 
keskkond.

AVALIKUD SEMINARID ON VÕIMALUS 
TUTVUSTADA OMA TÖÖ TULEMUSI
Mis puudutab Eesti Panga avatud kuvandit ja nõuandvat rolli, siis lisaks regulaar-
setele kohtumistele peaministri, rahandusministri, Vabariigi Presidendi, riigikogu 
liikmete ja ettevõtjatega väärivad märkimist mitmed erinevatel teemadel korralda-
tud seminarid. 

Aasta alguses toimunud ühisseminaril Euroopa Investeerimispangaga oli keskne 
teema majanduse rahastamine. Kevadel vahetati ettevõtjate, teadlaste ja poliitika-
kujundajate vahel mõtteid, millised sammud aitaksid Eesti majandust hoogustada 
pandeemiast toibumise järel. Sügisel korraldatud seminaril arutasime, milline on 
rände roll Eesti majanduses ja tööturu toimimises. 

Selliste ürituste eesmärk on ühest küljest jagada keskpangas tehtud analüüside 
ja uuringute tulemusi, teisalt pakkuda platvormi teistele ekspertidele ja poliitika-
kujundajatele aruteludeks erinevatel majanduspoliitilistel teemadel. 

ROHETEMAATIKA ON KERKINUD 
ÜHEKS PRIORITEEDIKS
Analüüsi- ja nõustamistöös on üha jõulisemalt prioriteetide sekka tõusnud rohe-
temaatika. Keskpangad kliimapoliitika kujundamisega muidugi ei tegele, kuid et 
rohepöördel on väga suur mõju hindadele, majanduskasvule ja finantssektorile, 
võtame sellega seotud aspekte oma analüüsides üha rohkem arvesse. Koos- 
kõlas Euroopa Keskpanga uuendatud strateegiaga lisasime keskkonna- ja kliima-
poliitika eesmärgid ka Eesti Panga strateegiasse. 
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Avaliku sektori olulise asutusena on Eesti Pank kestliku arengu põhimõtteid väär-
tustav ja vastutustundlik organisatsioon. 2021. aastal mõõtsime investeerimis-
portfelli süsinikujalajälge ja kogusime andmeid nii Eesti Panga kui ka finantsins-
pektsiooni süsinikujälje hindamiseks, valmistudes ühtlasi selleks, et olla rohelise 
kontori tunnistuse vääriline. Et keskkonna- ja kliimateemad mõjutavad lõpuks igat 
töötajat, alustasime 2021. aastal igakuiste seminaridega töötajate keskkonnatead-
likkuse tõstmiseks. 

EESTI PANK ON VALMIS OMA ÜLESANNETE 
TÄITMISEKS MUUTUNUD OLUDES 2022. AASTAL
Eesti Panga ülesandeid ja strateegilisi eesmärke silmas pidades võib kokkuvõttes 
öelda, et 2021. aasta oli edukas. Suurem osa tööplaanist viidi ellu ja strateegiliste 
eesmärkide täitmine kulges nii, nagu plaanisime. Töö sujus ladusalt ka kuid kest-
nud ulatusliku kaugtöö ajal. Pandeemia õpetas meid kohandama töökorraldust 
muutuvate olude järgi ja neid õppetunde läheb meil ehk vaja ka tulevikus.

Kardetavalt kestab ebakindlus maailmas ja eriti Euroopas veel mõnda aega. Selles 
olukorras tunneb ka Eesti Pank suurt vastutust olla oma ülesannete kõrgusel ja 
korraldada häireteta elutähtsate teenuste toimepidevust: tagada makseteenuste 
toimimine ja sularaha kättesaadavus.

Euroopa Keskpanga nõukogul aga tuleb rahapoliitilist kurssi ilmselt veelgi kohan-
dada, et pidurdada hinnatõusu euroalal. Samas tuleb nentida, et keskpankade 
võimalused hinnatõusu vahetult ohjata on piiratud, kui inflatsiooni põhjustavad 
rahapakkumisest ja intressimääradest sõltumatud tegurid – geopoliitika, ener-
giahindade kasv või tarneraskused.

Eesti Panga juhatus: asepresident Veiko Tali, president Madis Müller ja asepresident Ülo Kaasik.



Vallatu
Autor: Arbo Rae, 2020

Eesti Panga 2021. aasta aruannet illustreerivad maastikufotod, mis on valitud iga-aastasel 
fotovõistlusel „Looduse aasta foto“ tunnustatud tööde seast. Fotovõistluse eestvedaja on 
loodushariduslik ettevõtmine Looduse Omnibuss, mis korraldab retki Eestimaa loodusesse ja 
propageerib ka muudes tegevustes rohelist maailmavaadet.
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EESTI PANGA MISSIOON, 
VISIOON JA ÜLESANDED
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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 kujundada finantssektori poliiti-
kat. Tagame kvaliteetse sularaha ning edendame turvalist ja hästi toimivat maksekesk-
konda. 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 kompetentsikes-
kus makrotasandi majandus- ja finantsküsimustes. 

EESTI PANGA ÜLESANDED
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Hilissügis
Autor: Andrei Reinol, 2020
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EESTI PANGA NÕUKOGU 
TEGEVUS
Aasta 2021 oli nii maailma, Eesti kui ka Eesti Panga jaoks veel väljakutseterohkem 
kui aasta 2020. Üleilmne koroonapandeemia ei taandunud. Probleemidena lisandusid 
energiakandjate hinnašokk ja kiirenev inflatsioon. Majanduskriisist taastumine oli sek-
toriti ebaühtlane, mõnes sektoris kriis jätkus.

Eesti Panga nõukogu (EPN) täitis oma ülesandeid tõrgeteta, koondades oma tähelepanu 
esmajoones inflatsiooniga seonduvale. Nõukogu soovis saada selget ülevaadet inflat-
siooni allikatest ja võimalikust kestusest ning vahenditest inflatsiooni kasvu kontrollimiseks.

Nõukogu liige Andres Sutt nimetati 26. jaanuaril 2021 Vabariigi Valitsuse liikmeks, mil-
lega tema liikmesus EPNis peatus, ja riigikogu nimetas tema asemele Jürgen Ligi. 
Septembris tabas nõukogu kaotus: lahkus valdkonna asjatundjast nõukogu liige Kaie 
Kerem ja nõukogu jätkas tööd kuni aasta lõpuni üheksaliikmelisena. EPNi esimees 
algatas toimingud liikme asendamiseks ja 22. veebruaril 2022 nimetaski riigikogu Ivi 
Proosi Eesti Panga nõukogu liikmeks.

31. detsembri 2021. aasta seisuga kuulusid nõukogusse esimees Mart Laar ja liikmed 
Jaanus Karilaid, Jürgen Ligi, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Sven Sester, Jaak 
Valge ning Urmas Varblane.

Nõukogu pidas 2021. aastal kokku üheksa korralist istungit. Lisaks korraldati neli 
seminari. 

Nõukogu jätkas finantssektori teemade käsitlemist traditsioonilisel koostööseminaril 
finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatusega. Seminaril kuulati järgmisi ettekandeid:

1. Eesti finantssektori struktuuri areng, majanduse rahastamine ja suuremad 
finantsstabiilsuse riskid

2. Eesti finantsturu areng, riskid ja (uued) arengusuunad 

3. Rahapesu riskid Eestis ja Moneyvali hindamine (sh virtuaalvääringute sektor) 

4. Finantsombudsman, tema vajalikkus ja ülesanded 

5. Finantsjärelevalveasutuste sõltumatus

Toimus põhjalik mõttevahetus, millest koorus välja ühine soov vältida Eesti sattumist 
Moneyvali hinnangu tõttu finantssektori usaldusprobleemidega riikide hulka, sest 
ehkki finantssektoris üldiselt on rahapesuriskid küll alates 2014. aastast oluliselt vähe-
nenud, tuleb krüptovaldkonnale ja sellest tulenevatele riskidele ka edaspidi pidevalt 
tähelepanu pöörata. 

SISEAUDIT 
Nõukogu kinnitas siseauditi osakonna põhimääruse ning täiendas tööplaani. 

Nõukogu pöörab pidevat tähelepanu siseauditi tõhususele ja peab seda Eesti Panga 
edukaks toimimiseks väga oluliseks. Nõukogu kuulas ära siseauditi osakonna aruanded 
tööplaani täitmise kohta. Nõukogu hinnangul oli 2021. aastal juhatuse ja siseauditi koos-
töö tõhus, juhatus menetles siseauditi soovitusi ja ettepanekuid kiiresti ja tulemuslikult. 

Tunnistades küberturvalisuse kasvavat rolli maailmas ja eriti praeguses kriisis sage-
nenud küberrünnakutega panganduse valdkonnas, toetab nõukogu ka edaspidi sise- 
auditi praktikat viia läbi talitluspidevusteste tundlikel aladel, nagu küberturvalisus. 
Nõukogu toetab siseauditi püüdlust teha senisest enam tulemusauditeid.
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PANGA OSALEMINE EUROSÜSTEEMI 
OTSUSTE TEGEMISEL JA ELLUVIIMISEL
Nõukogu sai istungitel korrapäraselt ettekandeid Euroopa Keskpankade Süsteemi 
tööst: ühtse rahapoliitika kujundamisest ja eurosüsteemi rahapoliitiliste meetmete 
hulka kuuluvatest varaostuprogrammidest, tundes ühtlasi huvi nende program-
mide lõpetamise tähtaja vastu, ühtse pangandusjärelevalve tegevusest ja Euroopa  
Süsteemsete Riskide Nõukogu tööst. 

Juhatus esitles nõukogule Eesti Panga majandusprognoose, mis valmisid koostöös 
Euroopa Keskpanga ja teiste eurosüsteemi riikide keskpankadega ühise prognoosi- 
protsessi käigus. Koostöös teiste euroala keskpankadega oleme pööranud rohkem 
tähelepanu roheteemadele.

FINANTSSTABIILSUS
Nõukogu kuulas ära tavapärased ülevaated majandusarengust, finantsstabiilsusest, 
majanduse rahastamisest ja tööturust. EPN toetas seisukohta, et vajadusel tuleb  
karmistada pankadele kehtestatud piiranguid eluasemelaenude väljastamisel, mille 
tulemusena riik täpsustas KredExi eluasemelaenu tagatise reegleid. 

Nõukogu võttis teadmiseks, et majanduskriisi mõju on vähenenud ning sellest tulene-
valt on kavas taastada kommertspankade kapitalipuhvrid.

NÕUSTAMINE JA KOOSTÖÖ 
MAJANDUSPOLIITILISTES KÜSIMUSTES 
2021. aastal jätkuvad väljakutsed kinnistasid Eesti Panga rolli valitsuse nõustamisel 
majanduspoliitika vallas. Ka nõukogu istungitel toimus konstruktiivne mõttevahetus 
rahandusministriga tasakaalustatud eelarvepoliitika juurde võimalikult kiire naasmise 
ja hinnatõusu pidurdamise teemadel.

2021. aastal tutvustati nõukogule kahel korral eelarvenõukogu tegevust, sealhulgas 
aastaaruannet ja hinnanguid koostatavale riigieelarvele. Eesti Panga nõukogu aval-
das eelarvenõukogu tegevusele nii toetust kui ka tunnustust. Lisaks väljendas EPN 
lootust, et konstruktiivne koostöö valitsusega eelarvetasakaalu teemadel jätkub. Nõu-
kogu soovil tutvustas Läti eelarvenõukogu liige, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik 
Läti eelarvenõukogu tegevusi ja seisukohti.

Nõukogu kuulas ära ettekande Eesti Panga rahvusvahelisest suhtlusest, sealhulgas 
tegevusest rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti Panga töötajad osalevad ligi 
200 rahvusvahelises koostöökogus.

ORGANISATSIOON
Nõukogu hoidis end kursis Eesti Panga osakondade tegevusega, sealhulgas küber-
kaitse korraldusega pangas ning ülevaatega rahvusvahelisest tegevusest ja inflatsiooni 
väljavaadetest euroalal ja Eestis.

Nõukogu vaatas üle nõukogu liikme käitumisjuhised ning täiendas neid. Samuti viis 
EPN läbi järjekordse enesehindamise, mille tulemus oli võrreldes eelmise hindamisega 
paranenud. 

AMETISSE NIMETAMISED
Nõukogu nimetas Ülo Kaasiku Eesti Panga asepresidendiks.

Nõukogu nimetas Eesti Panga 2021.–2025. majandusaastate kohta koostatavate raa-
matupidamise aastaaruannete audiitoriks Ernst & Young Baltic ASi.
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MEENEMÜNDID JA SULARAHA
2020. aastal kinnitas nõukogu kahe 2eurose pühendusmündi rahvusliku külje, ühe 
kullast ja kahe hõbedase meenemündi kujundused ning tutvus meene- ja pühendus-
müntide väljaandmise kavaga aastateks 2023–2024.

Nõukogu toetas juhatuse algatust sularaha 1- ja 2sendiste ümardamisreeglite raken-
damiseks.

JÄRELEVALVE EESTI PANGA 
JUHATUSE TEGEVUSE ÜLE
Nõukogu kuulas ära ülevaate Eesti Panga 2020. aasta finantstulemustest ja kinnitas 
Eesti Panga presidendi ettepanekul panga 2020. aasta aruande. Kinnitatud aruande 
esitas nõukogu esimees riigikogule. 

Vaadanud üle Eesti Panga kasumijaotuse strateegia, otsustas nõukogu jätkata senise 
strateegiaga kanda riigieelarvesse igal aastal kuni 25% panga kasumist.

Nõukogu kuulas ära juhatuse liikmete aruanded 2020. aasta ja 2021. aasta esimese 
poole kohta ning tunnustas juhatust aktiivsuse ja tõhusa töö eest.

Samuti käsitles nõukogu Eesti Panga oluliselt uuendatud strateegiat ja võttis stratee-
gia muudatused teadmiseks, sealhulgas suuna rohelisemale keskpangandusele.

Nõukogu kuulas ära riskijuhtimise aruande uuelt riskijuhilt koos vastustega aruande 
põhjal tekkinud küsimustele. 

Heast juhtimistavast lähtuvalt kohtus nõukogu Eesti Panga presidendi ja siseauditi 
osakonna juhatajaga ka mitteformaalselt.

Aasta viimasel istungil tutvustas Eesti Panga president nõukogule panga 2022. aasta 
eelarve kavandit. Nõukogu võttis kavandatava eelarve teadmiseks. 

HINNANGUD EESTI PANGA 
JUHTIMISTEGEVUSELE AASTAL 2021
Eesti Pank suutis 2021. aastal ülemaailmse koroonapandeemia tingimustes, mis on 
panga tegevust tugevasti mõjutanud, jätkata oma strateegiliste ülesannete täitmist ja 
saavutada eeldatud tulemusi. Nõukogu toetab Eesti Panga kinnistuvat rolli valitsuse 
nõustamisel majanduspoliitilistes küsimustes ning peab ka endiselt tähtsaks panga 
järjepidevat tegevust küberturvalisuse taseme tõstmisel. Nõukogu tunnustab juhatuse 
edusamme strateegiliste eesmärkide mõõdetavuse suurendamisel.

Eesti Panga juhatus on tulnud panga töö ümberkorraldamisega koroonapiirangute  
tingimustes hästi toime. Väga hästi ja kõrgel tasemel on moodsaid sidevahendeid 
kasutades läbi viidud ülepangalisi seminare ning koosolekuid.

Nõukogu avaldas rahulolu, et Eesti Pank on välja töötanud rahalise toetuse andmise 
alused, et ergutada ettevõtmisi, mis aitavad paremini mõista keskpanga tegevust ja 
selle ajalugu, samuti majanduse ja rahanduse toimimist laiemalt, millega kooskõlaliselt 
on välja antud sarjas „Eesti mõttelugu“ Rudolf Jalakase artiklite kogu. 
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Suve lõpp
Autor: Andrei Reinol, 2020
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ÜLEVAADE MAJANDUSE 
OLUKORRAST

MAAILMAMAJANDUS
Taanduv pandeemia aasta alguses hoogustas tarbimist

Aasta esimeses pooles hakkas koroonakriis vaktsineerimise edenedes maailmas 
taanduma. Sellele järgnes majanduse kiire taastumine ja tarbijate nõudluse kasv. 
Lisaks andsid hoogu riikide ulatuslikud tugimeetmed, mis aitasid nii ettevõtetel kui ka 
töötajatel kriisiga toime tulla. Seega inimeste ostujõud kriisi ajal üldjuhul ei vähenenud, 
vaid isegi suurenes, ja piirangute leevenedes asuti hoogsalt tarbima. Paraku ei suut-
nud ettevõtted kasvanud nõudlusele piisavalt kiiresti vastata, sest seda takistasid üha 
süvenevad pakkumispoolsed piirangud ja sisendihindade tõus. Ühtlasi kasvasid kogu 
maailmas energia- ja toormehinnad erakordselt kiiresti.

Koroona pärsib endiselt tootmist

Pakkumispiiranguid põhjustasid suuresti katkenud ja moonutatud tarneahelad, mis 
pole siiani täielikult taastunud. Ka ei suutnud mitmed koroonapandeemia tipus suletud 
tehased nõudluse kasvades uuesti täisvõimsusel tootma hakata. Maailmas tekivad ka 
üha uued viirusemutatsioonid ja koroonakolded, mida üritatakse rangete tegevuspii-
rangutega taas kontrolli alla saada. See kõik takistab sujuvat tootmist ja kaubavahe-
tust ning kergitab hindu. 

Ettevõtetelgi ei jää lõpuks muud üle, kui kanda sisendihindade tõus üle oma klienti-
dele, ning nii jõuab see omakorda tarbijahindadesse. Loomulikult tekitab see inimes-
tes aina enam hirmu ja muret oma ostujõu ning säästude pärast. 2021. aasta lõpus 
hakkaski maailmamajanduse kasvutempo omikrontüve ulatusliku levikuga taas aeg-
lustuma. Samas annab uue tüve leebem vorm alust loota, et koroonakriisi selgroog on 
ehk siiski murtud. 

EUROALA
Piirangute kaotamine aasta alguses andis majandusele hea hoo

Ka euroala majandusele algas 2021. aasta optimistlikus meeleolus, sest viirusevasta-
sest vaktsineerimisest loodeti tõhusat abi kriisist ülesaamisel. Õige pea aga selgus, et 
vaktsineerimise tempo ei vasta ootustele. See jahutas esialgset optimismi ja pidurdas 
majandusaktiivsuse taastumist. Suveks oli euroala riikides vaktsineerimine siiski nii 
jõudsalt edenenud, et tegevuspiirangud kaotati pea kõikjal ja majanduskasv sai sise-
nõudluse abil hea hoo sisse. Euroala majanduskasv ulatus 2021. aastal kokkuvõttes 
rekordilise 5,2%ni.

Euroala majandussektorid taastusid kriisist erinevas tempos

Euroala majandust toetas esialgu tööstussektori hea käekäik, millele aitas kaasa telli-
muste, eriti eksporditellimuste kiire kasv. Majanduse avanedes kerkisid tööstussektori 
aktiivsusindeksid nii euroalal tervikuna kui ka euroala suuremates riikides rekordkõr-
gele. Koroonakriisis enim räsida saanud teenustesektori taastumine võttis seevastu 
märksa rohkem aega. 

Sügise alguseks hakkas tööstussektori ettevõtteid juba varem kimbutanud toor- 
materjalide ja komponentide puudus tootmist üha enam piirama. Eriti kannatas see-
tõttu euroala autotööstus, sest üleilmne mikrokiipide puudus sundis autotootjaid toot-
misliine sulgema ja tellimuste täitmist teadmata ajaks edasi lükkama. Enim mõjutas 
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see euroala suuremaid riike, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, kus autotööstusel on 
majanduses oluline roll. Teenustesektori aktiivsus hakkas aga samal ajal suurenema, 
sest inimesed said piirangute kadudes taas nautida vabaajateenuseid ja restoranis 
einestamist.

Tugev nõudlus toetas kaubavahetuse kasvu

Üleilmse kaubavahetuse kasvu taustal elavnes 2021. aastal märkimisväärselt ka 
euroala kaubavahetus ja ekspordikasv oli tugeva välisnõudluse toel hoogne. Jaanua-
rist novembrini ulatus ekspordikasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14%ni. 
Samal ajal oli impordikasv veelgi kiirem, sest nõudlus tootmissisendite järele oli suur. 
Ka tootmisvõimsuse rakendatuse määr on euroalal juba väga kõrge, mis viitab peat-
sele investeeringute vajadusele. Selles toetavad ettevõtteid endiselt head rahastamis-
tingimused ja leebe rahapoliitika. Eksportivaid ettevõtteid abistab ka euro odavam 
vahetuskurss kaubanduspartnerite valuutade suhtes.

Euroala hinnakasv kiirenes 2021. aastal rekordiliselt

Hinnad hakkasid euroalal 2021. aastal kiiresti tõusma. Kui aasta alguses jõudis hinna-
kasv 2% juurde, siis aasta lõpuks ulatus inflatsioon juba 5%ni. Hinnakasvu panustasid 
enim energia, teenused ja tööstuskaubad. Toidukaupade hinnatõus on olnud veidi 
leebem. Hinnakasvu mõjutasid aga suuresti ka baasiefekt ja muud ajutised faktorid, 
nagu näiteks käibemaksulangetuse lõpetamine Saksamaal 2021. aasta alguses. Alus- 
inflatsioon, mida mõjutab rohkem kodumaine hinnasurve, on samuti kiirenenud, kuid 
siiski vähem. Detsembris küündis alusinflatsioon 2,6%ni. Ka tootjahindade aastakasv 
oli rekordiline, jõudes aasta lõpuks juba 24% juurde.

Euroala tööturu olukord oli üle ootuste hea

Töötus langes aasta lõpus 7%ni. Hõivatute arv kerkis kvartalivõrdluses kolmandas 
kvartalis 0,9%. Ettevõtjad kurdavad siiski aina enam oskustööjõu nappuse üle. Samas 
pole palgakasv jõudsale hinnakasvule vaatamata veel märkimisväärselt kiirenenud. 
Tööturgu toetavad ka kriisi tõttu võetud abimeetmed, mida pikendati aasta lõpus mit-
mes euroala riigis koroonaolukorra tõttu..

EESTI
Eesti majandus toibus kriisi madalseisust jõudsalt

Eesti majandus kasvas 2021. aastal 8,3%. Püsivhinnas oli viimase kvartali SKP umbes 
7% üle kriisieelse tipu ja jooksevhinnas ligi 17%. Sellega oli Eesti majanduse taastu-
mine Euroopa riikide seas üks kiiremaid. 

Ettevõtted olid uute oludega suures ulatuses kohanenud ning leidsid võimalusi kas-
vamiseks ka viiruse ja piirangute kiuste. Majandus tervikuna kosus eelmisel aastal 
jõudsalt, mis tähendab, et samal ajal kui majutuse ja toitlustuse, reisijateveo ning mee-
lelahutuse valdkondadel tuli endiselt üle elada keerulisi aegu, ületasid paljude harude 
käive ja toodangumaht tublisti kriisieelset taset. Eripalgelised kasvuvõimalused tõid 
kaasa ka selle, et hõive liikus valdkondadesse, mis said vabamalt tegutseda. Enim 
võitsid sellest info ja side, aga ka avalik haldus ja riigikaitse ning tervishoid ja sotsiaal-
kaitse.

Üleilmsed tarneprobleemid kahjustasid väliskaubandust suhteliselt vähe

Koroonakriisi ajal tekkinud tarneraskused eelmisel aastal ei leevenenud. Rahvusva-
helist kaubandust takistasid endiselt veo- ja sisendihindade kasv ning probleemid 
tootmissisendite kättesaadavusega. Kuigi Eesti on tihedalt põimunud rahvusvahelis-
tesse väärtusahelatesse, näitasid nii ekspordimaht kui ka ettevõtete küsitlusandmed, 
et Euroopa Liidu riikide kõrvutuses puudutasid üleilmsed tarneprobleemid Eestit siiski 
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suhteliselt vähem. Nii see kui ka asjaolu, et Eesti peamised eksporditurud olid tuge-
vaimate seas, aitasid ekspordist suurel määral sõltuval majandusel suhteliselt edu-
kalt hakkama saada. Koguekspordi 23% kasv andis majandusolukorra paranemisse 
2021. aastal märkimisväärse panuse.

Inimeste ostujõu kasv ergutas nõudlust siseturul

Majanduse toibumine ja suurenenud tööjõunõudlus tõid kaasa nii palgakasvu kiirene-
mise kui ka palgasaajate arvu kasvu. Lisaks inimeste töiste sissetulekute kasvule suu-
rendasid ostujõudu aasta varem kogunema hakanud sundsäästud ja teisest pensio-
nisambast välja võetud raha, mis peegeldus sügisel hoogsalt suurenenud jaemüügis. 
Eratarbimine kasvas 2021. aastal aastatagusega võrreldes 6,5%.

Majandus jõudis lähedale tootmisvõimsuse laele

Küsitlusandmete järgi jõudis majandustsükkel eelmisel aastal sarnasesse seisu, nagu 
see oli 2007. aastal, mil valitses töötajate nappus ning tootmises kasutatavad ressursid 
olid intensiivselt rakendatud. Tööpuudus ei langenud 2021. aastal siiski veel tasemele, 
kus see oli enne kriisi algust, sest tööpuuduse vähenemist hakkas takistama tööjõu 
oskuste ebapiisav vastavus tööturu vajadustele. Kohaliku tööturu süvenevatest kit-
saskohtadest hakkas märku andma ka üha sagedasem lühiajaliste töötamislubade 
väljastamine. 

Hinnatõus oli viimaste aastakümnete kiireim

2021. aastal tõusid tarbijahinnad 4,6%, kuid aasta lõpuks kiirenes hinnakasvu tempo 
12,2%ni. Hinnakasvu kiirenemise erakordselt kõrgele tasemele põhjustas mitme asja-
olu kokkulangemine. Ühest küljest oli tegemist 2020. aastal toimunud hinnalanguse 
tagasipõrkega, teisalt tõstis hindu paljude toodete ebapiisav kättesaadavus. Eestis oli 
oluline roll ka tööjõukulude suurenemisel ja suurel nõudlusel. Võrreldes teiste euroala 
riikidega kergitasid siinse tarbijakorvi maksumust enim energiahinnad, mille arvele lan-
ges aasta lõpus enam kui pool elukalliduse tõusust. 
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Uduses öös on valgust ja varju
Autor: Silvi Arold, 2020
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RAHAPOLIITIKA KUJUNDAMINE 
JA ELLUVIIMINE
Eesti Pank osaleb euroala ühtse rahapoliitika kujundamisel, rahapoliitika elluviimiseks 
vajalikud otsused valmistatakse ette kõigi eurosüsteemi keskpankade koostöös. Need 
otsused viivad oma riikides ellu keskpangad. Euroopa Keskpangast (EKP) ja euroala 
19 liikmesriigi keskpangast koosneva eurosüsteemi rahapoliitika kõige olulisem üles-
anne on hoida euroalal hinnad stabiilsena. Juuli alguses heaks kiidetud uue rahapolii-
tika strateegia kohaselt tähendab hinnastabiilsus seda, et aastane inflatsioon on kesk-
pikal perioodil 2%. 

RAHAPOLIITILISED OTSUSED 
2021. aastal jätkas EKP viirusekriisi majandusmõjuga võitlemiseks ja inflatsiooniees-
märgi saavutamiseks valdavalt väga toetava rahapoliitika kursil 

Keskpanga meetmed olid endiselt suunatud nii finantsturgude rahustamiseks kui ka 
soodsate rahastamistingimuste tagamiseks, et aidata finantssektoril, ettevõtetel ja 
majapidamistel kriisiga paremini toime tulla. Samas ilmestas aasta teist poolt kõikjal 
maailmas inflatsiooni järsk kiirenemine, mistõttu otsustas EKP nõukogu aasta viimasel 
istungil rahapoliitika stiimulit järk-järgult vähendama asuda. 

Euroala tarbijahindade keskmine aastakasv kiirenes 2021. aastal peamiselt toorme- 
ja energiahindade tõusu, globaalsete tarneahelahäirete ning suurenenud majandus-
aktiivsuse tulemusel 2,6%ni. Inflatsioon hoogustus sisuliselt terve aasta vältel, jõu-
des detsembris rekordilise 5%ni (vt joonis 1). Eurosüsteemi ekspertide 2021.  aasta 
detsembris avaldatud prognoosi kohaselt püsib hinnatõus kiire ka 2022. aastal, kuid 
aeglustub 2023. ja 2024. aastal taas alla hinnastabiilsuse eesmärgi. Seega leiab EKP 
nõukogu, et 2% inflatsioonieesmärgi saavutamiseks on rahapoliitika toetav kurss ikka 
veel vajalik.

Allikas: Eurostat.

Joonis 1. Euroala inflatsioon ja alusinflatsioon
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Peamised otsused rahapoliitika istungitel olid seotud pandeemia majandusmõju ohjel-
damise erakorralise varaostukavaga 

Kui märtsis otsustati, et PEPPi1 raames tehakse edaspidi netovaraoste aasta algus-
kuudega võrreldes märgatavalt kiiremas tempos, siis septembri istungil hindas nõu-
kogu rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate hinnangu põhjal, et soodsad rahas-
tamistingimused saab säilitada ka olukorras, kus netovaraoste tehakse kahe eelmise 
kvartaliga võrreldes mõõdukamalt aeglasemas tempos. Detsembris jäeti jõusse varem 
välja öeldud erakorralise varaostukava lõpukuupäev 2022. aasta märtsis, kuid piken-
dati reinvesteerimisperioodi ühe aasta võrra vähemalt 2024. aasta lõpuni.2. Samas 
on võimalik pandeemiast tingitud negatiivsete šokkide korral PEPPi raames tehtavaid 
netovaraoste taaskäivitada. 

Algse laiendatud varaostukava3 raames tehti 2021. aastal netovaraoste 20 miljardi euro 
väärtuses kuus. Nõukogu eeldab endiselt, et netovaraoste tehakse seni, kuni see on 
vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks, ning varaostud lõpetatakse 
vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma. Samuti 
jätkatakse varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist. 

Majandusolukorra paranemine ja kiire hinnatõus annavad võimaluse netooste  
vähendada

Aasta viimasel rahapoliitika istungil otsustati, et kiirenenud hinnatõus ja paranenud 
majandusolukord võimaldavad kahe varaostukava raames tehtavaid netooste tasa-
pisi vähendama asuda. Erakorralise varaostukava PEPP raames tehakse 2022. aasta 
I  kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes väiksemas mahus oste ning netovaraostud 
lõpetatakse märtsis. Selleks et eurosüsteemi varaostude vähenemine oleks sujuv, 
suurendatakse pärast PEPPi netovaraostude lõppemist ajutiselt APP raames tehta-
vaid netooste4 ja ostude maht vähendatakse endisele tasemele oktoobriks. Vaada-
tes erinevaid võlakirjaprogramme tervikuna, tähendab see, et EKP tugi finantsturgude 
kaudu laenutingimuste soodsana hoidmiseks 2022. aasta jooksul järk-järgult väheneb. 

Kommertspangad said keskpankadelt võtta suuremas mahus pikema tähtajaga laenu

Euroala finantssüsteemi likviidsuse toetamiseks pakuti ka 2021.  aastal pankadele 
erineva tähtajaga refinantseerimisoperatsioone tavapärasest soodsamatel tingimus-
tel, mis võimaldavad võtta euroala keskpankadelt suuremas mahus ja tavakohasest 
pikema tähtajaga laenu. Pankade laenuandmise toetamisel on oluliseks rahastamis- 
allikaks olnud suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda see-
ria (TLTRO-III) laenud. Praegu eeldab EKP nõukogu, et TLTRO-III laenudele kohalda-
tavad eritingimused (mh hoiustamise püsivõimalusest kuni 50 baaspunkti madalam 
intressimäär) lõpevad 2022. aasta juunis. Negatiivse hoiuseintressimäära ebasoodsat 
mõju pankadele aitab endiselt leevendada reservidelt makstavate intresside kaheast-
meline süsteem, millega vabastatakse osa pankade keskpangas hoitavast ülelikviid-
susest hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast.

1 EKP erakorraline varaostukava (ingl Pandemic Emergency Purchase Programme) on tavapärasest varaos-
tukavast paindlikum, võimaldades vastavalt vajadusele ostude mahtu ajaliselt ja riigiti varieerida. Paindlikkus 
on oluline selleks, et PEPP suudaks tõhusalt turge stabiliseerida ka kõrgenenud ebakindluse tingimustes, 
mis on seotud pandeemia ebaühtlase mõjuga erinevatele varaturgudele ja euroala riikidele.

2  Sarnaselt ostukava endaga saab ka reinvesteeringuid vajadust mööda paindlikult kohandada nii varaklas-
side kui ka riikide lõikes.

3 Extended Asset Purchase Programme (APP).

4 Senise 20 miljardi euro asemel plaanitakse osta 2022. aasta II ja III kvartalis ühes kuus vastavalt 40 ja 
30 miljardi euro väärtuses varasid. Alates oktoobrist jätkuvad varaostud mahus 20 miljardit eurot kuus.
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Rahapoliitilised intressimäärad on endiselt kõigi aegade madalaimal tasemel

Rahapoliitilisi intressimäärasid 2021. aastal ei muudetud ning need püsivad majandus- 
ja rahaliidu kõigi aegade madalaimal tasemel (vt joonis 2). Hoiustamise püsivõimaluse 
intressimäär on –0,50%, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 0% ja 
laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25%. EKP nõukogu eeldab, et baasintressi-
määrad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni nähakse, et inflat-
sioon jõuab lähema paari aasta jooksul selgelt ja püsivalt 2%ni. Lisaks peab intressi-
määrade muutmiseks olema nõukogu hinnangul alusinflatsiooni areng piisav selleks, 
et inflatsioonimäär saaks keskpikas perspektiivis 2% tasemel stabiliseeruda. 

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

01
.2

02
1

07
.2

02
1

põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär
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3 kuu EURIBOR

Uuendused eurosüsteemi rahapoliitika strateegias 

EKP nõukogu kiitis 8. juulil 2021 pärast pooltteist aastat analüüsi ja arutelusid heaks uue rahapoliitika 
strateegia, mille üks olulisem muudatus seisnes hinnastabiilsuse definitsiooni ehk inflatsioonieesmärgi 
konkreetsemas sõnastamises. Kui varem oli keskpanga eesmärk hoida hinnatõus euroalal „2% lähe-
dal, kuid alla selle“, sihitakse nüüd keskpikal perioodil täpselt 2% taset. Tegelikud igakuised inflatsioo-
ninäitajad võivad mõistagi kõikuda mõlemale poole 2% ega ole euroala riikides võrdsed. Inflatsiooni- 
eesmärk on sümmeetriline, mis tähendab, et võrdselt soovimatuks peetakse nii negatiivseid kui ka 
positiivseid kõrvalekaldeid eesmärgist. 

Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu uue rahapoliitika strateegiaga, et baasintressimäärad on ka edaspidi 
peamine rahapoliitiline instrument. Nendele lisaks kasutatakse vajadusel muid vahendeid, nagu eel-
kommunikatsioon, varaostud ja pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid. Viimased on eriti oluli-
sed siis, kui intressimäärad on juba väga madalal tasemel. 

Veel nentis EKP nõukogu kliimariskide ulatuslikku mõju hinnastabiilsusele ja lubas kaasata kliima-
muutusi käsitlevad kaalutlused tõhusamalt nii oma rahapoliitika raamistikku kui ka operatsioonidesse. 
Lisaks soovitakse tajutava inflatsioonimäära paremaks kajastamiseks aja jooksul lisada eesmärgista-
tavasse hinnaindeksisse (ühtlustatud tarbijahinnaindeks, ÜTHI) omaniku kasutuses oleva eluasemega 
seotud kulud. Samuti uuendati strateegia ülevaatuse tulemusel rahapoliitiliste otsuste aluseks olevat 
analüüsiraamistikku ja suunati rahapoliitika kommunikatsioon rohkem avalikkusele. 

Kooskõlas uue rahapoliitika strateegiaga uuendati 22. juuli rahapoliitika istungil ka intressimääradega 
seotud eelkommunikatsiooni ehk tingimusi, mille täitmine on vajalik tänaste rekordmadalate rahapo-
liitiliste intressimäärade tõstmiseks. Uue eelkommunikatsiooni järgi eeldab EKP nõukogu, et baasint-
ressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni nähakse, et inflatsioonimäär 
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jõuab aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt 2%ni 
ning alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär saaks keskpikas 
perspektiivis 2%  tasemel stabiliseeruda. See tähendab, et nõukogu tahab näha varasemast veen-
vamaid ja lähemas tulevikus ilmnevaid märke inflatsiooni lähenemisest 2% eesmärgile. Kuna inflat-
sioon reageerib rahapoliitika meetmetele viitajaga, võib selline kannatlikkus intressimäärade tõstmisel 
tähendada, et hinnakasv tõuseb ajutiselt ka eesmärgist kõrgemale. Teadlikult ei ole siiski plaanis hin-
natõusu isegi ajutiselt 2% kõrgemal hoida (ega varasemat 2% tasemest madalamat inflatsiooni hiljem 
n-ö kompenseerida). 

Järgmine rahapoliitika strateegia ülevaatus peaks toimuma aastal 2025.

RAHAPOLIITIKA ELLUVIIMINE EUROALAL
Eelkõige keskendusid EKP ja keskpangad varaostudele

Rahapoliitika praktilisema poole pealt keskendusid Euroopa Keskpank ja euroala rii-
kide keskpangad 2021. aastal eelkõige varaostudele ja pankadele suunatud pikema- 
ajaliste refinantseerimisoperatsioonide teostamisele. Euroala rahapoliitika raamistikust 
ja selles aasta jooksul tehtud muudatustest annab täpsema ülevaate tabel 1. 

Tabel 1. Eurosüsteemi rahapoliitika rakendamise raamistik 2021. aastal 

Peamised mittestan-
dardsed meetmed ja 
uued kriisimeetmed

Tähtaeg Sagedus Areng 2021. aastal

Jaotamispiiranguta ja 
fikseeritud intressimääraga 
laenurežiim

Okt 2008 – 
nii kaua, kui 
vaja

Pidevalt -

Rahapoliitika  
standardraamistik

Tähtaeg Sagedus Muudatus 2021. aastal

1. Avaturuoperatsioonid

Põhilised refinantseerimis-
operatsioonid (MRO)

Nädal
Kord 
nädalas

22. juulil muudeti eelkommunikatsiooni sõnas-
tust: „Selleks et toetada sümmeetrilise 2% 
inflatsioonieesmärgi saavutamist ja kooskõlas 
oma rahapoliitika strateegiaga, eeldab EKP 
nõukogu, et EKP baasintressimäärad püsivad 
praegusel või sellest madalamal tasemel seni, 
kuni inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti 
enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaate- 
perioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt 2%ni 
ning alusinflatsiooni areng on nõukogu 
hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär 
saaks keskpikas perspektiivis 2% tasemel 
stabiliseeruda. See võib kaasa tuua ülemine-
kuperioodi, mille jooksul inflatsioonimäär on 
seatud eesmärgist mõõdukalt kõrgem.”

Pikemaajalised refinantsee-
rimisoperatsioonid (LTRO)

3 kuud
Kord kvar-
talis

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 -
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Peamised mittestan-
dardsed meetmed ja 
uued kriisimeetmed

Tähtaeg Sagedus Areng 2021. aastal

Vahetustehingute liinid 
erinevate euroalaväliste 
keskpankadega

Tähtajatu
Vastavalt 
vajadusele

-

Repoliinid erinevate 
euroalaväliste keskpanka-
dega (EUREP) – täiendav 
kriisimeede

25. juuni 
2020 – vähe-
malt märts 
2022

-

Suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperat-
sioonide kolmas seeria 
(TLTRO-III)

Sept 2019 – 
dets 2021 

Kord  
kvartalis

Toimusid viimased neli operatsiooni, uusi ei 
lisatud.

Suunamata pikemaajalised 
refinantseerimisoperat-
sioonid pandeemia majan-
dusmõju ohjeldamiseks 
(PELTRO)

Mai 2020 –
dets 2021

Umbes 
kord kuus, 
kokku 
seitse ope-
ratsiooni

Toimusid neli viimast operatsiooni, mis otsus-
tati detsembris 2020.

Kõlbliku tagatisvara (ajuti-
sed) leevendusmeetmed –  
täiendav kriisimeede

7. aprill –
vähemalt 
juuni 2022

Pidevalt -

USA dollari operatsioonid
Alates  
1. juulist 
2020

1 x nädalas

1. juulist 2020 asendusid igapäevased ope-
ratsioonid nädalastega.  
1. juulist 2021 lõpetati 84päevased dollariope-
ratsioonid.

Laiendatud varaostu-
kava (APP), mis koosneb 
pandivõlakirjade kolman-
dast ostukavast (CBPP3), 
varaga tagatud väärtpabe-
rite ostukavast (ABSPP), 
avaliku sektori võlakirjade 
ostukavast (PSPP) ja 2016. 
aastal lisandunud ettevõ-
tete võlakirjade ostukavast 
(CSPP)

Nov 2019 
kuni vajalik 
baasintres-
simäärade 
toetava mõju 
tugevdami-
seks

Pidevalt

Varaostud jätkusid igakuiselt 20 miljardi euro 
ulatuses. Varaostud lõpetatakse vahetult 
enne seda, kui nõukogu hakkab EKP 
baasintressimäärasid tõstma.  
Detsembris 2021 otsustas EKP nõukogu, et 
2022. aasta II kvartalis on EKP varaostukava 
raames tehtavate netovaraostude maht  
40 miljardit eurot ja III kvartalis 30 miljardit 
eurot. Alates 2022. aasta oktoobrist tehakse 
netovaraoste igakuiselt 20 miljardi  
euro ulatuses seni, kuni see on vajalik 
baasintressimäärade toetava mõju 
tugevdamiseks. Netovaraostud on kavas 
lõpetada vahetult enne seda, kui nõukogu 
hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

Laiendatud varaostukava 
(APP) võlakirjade reinves-
teerimine

Pidevalt

2021. aastal jätkati varaostukava raames 
ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpa-
beritelt 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. 
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2021. aastal ostsid eurosüsteemi pangad 1 triljoni euro väärtuses varasid

Eurosüsteem on erinevate varaostukavade raames 2021. aasta lõpu seisuga ostnud 
kokku 4,7 triljoni euro väärtuses varasid, sellest ligikaudu 1 triljoni väärtuses 2021. aas-
tal. Laiendatud varaostukava (APP) raames ostetud varade maht suurenes aasta jook-
sul 2,9 triljonilt 3,1 triljoni euroni. Pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava (PEPP) raames soetatud varade maht ulatus 2021. aasta lõpus 1,5 tril-
joni euroni. Mõlema kava ostude jaotus on toodud joonisel 3. 

Suurima osa varaostudest moodustavad avaliku sektori võlakirjad. Eurosüsteem 
ostab avaliku sektori võlakirju ainult järelturult; erasektori varaostukavade puhul osaleb 
eurosüsteem nii esmaturul kui ka järelturul.

Pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorraline varaostukava sisaldab kõiki vara-
klasse, mida teiste kavade raames ostetakse

PEPPi raames ostetakse kõiki varaklasse, mida eurosüsteem ka muude kavade raa-
mes ostab: valitsusvõlakirju, Euroopa institutsioonide võlakirju, ettevõtete võlakirju, 
pandikirju, varaga tagatud väärtpabereid ja kommertsväärtpabereid. Lisaks on erine-
valt APPst võimalik PEPPi raames osta Kreeka riigi võlakirju ja alla aastase järelejää-
nud tähtajaga valitsuse võlakirju. PEPP on sisult teistsugune ostukava, kuna oste soo-
ritatakse vajadusel paindlikumalt nii ajaliselt kui ka varaklasside ja riikide arvestuses. 

Peamised mittestan-
dardsed meetmed ja 
uued kriisimeetmed

Tähtaeg Sagedus Areng 2021. aastal

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava (PEPP) – 
täiendav kriisimeede

Märts 2020 – 
märts 2022

Pidevalt

Märtsis 2021 otsustas EKP nõukogu, et 
PEPPi raames tehakse järgmise kvartali jook-
sul 2021. aasta esimeste kuudega võrreldes 
oste märgatavalt hoogsamas tempos.  
Juunis 2021 otsustas EKP nõukogu, et PEPPi 
raames tehakse ka järgmise kvartali jooksul 
2021. aasta esimeste kuudega võrreldes oste 
märgatavalt hoogsamas tempos.  
Septembris 2021 otsustas EKP nõukogu, et 
erakorralise varaostukava raames tehakse 
netovaraoste kahe eelmise kvartaliga võrrel-
des mõõdukamalt aeglasemas tempos. 
Detsembris 2021 otsustas EKP nõukogu, 
et 2022. aasta esimeses kvartalis tehakse 
pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava raames eeldatavalt 
netovaraoste oluliselt vähemal määral kui 
eelmises kvartalis. Erakorralise varaostukava 
raames tehtavad netovaraostud lõpetatakse 
2022. aasta märtsi lõpus.

Ajutise erakorralise väärt-
paberite ostukava (PEPP) 
võlakirjade reinvesteeri-
mine

4. juuni 2020 
kuni  
vähemalt 
2024. a lõpp

Pidevalt

Detsembris 2021 otsustas EKP nõukogu 
pikendada PEPPi reinvesteerimisperioodi. 
Nõukogu kavatseb nüüd reinvesteerida 
erakorralise varaostukava raames ostetud 
ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt 
kuni 2024. aasta lõpuni.

Intressivabastus ehk 
tiering

Alates  
30. okt 2019

Pidevalt
Kehtib muutmata kujul edasi, detsembris 
2021 lubas EKP nõukogu, et hindab süsteemi 
asjakohast kalibreerimist (ettevaates).
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Sarnaselt APPga tuleb aga avaliku sektori võlakirjade puhul lõppkokkuvõttes siiski 
järgida riikide kapitalivõtme põhimõtteid. 

Repoturgude likviidsuse toetamiseks laenab eurosüsteem PSPP, CSPP, CBPP3 ja ka 
PEPPi raames ostetud võlakirju välja. Võlakirju saab laenata nii (teiste) võlakirjade kui 
ka sularaha tagatisel. Turuosalised kasutavad seda võimalust aktiivselt.

Likviidsuse toetamiseks pakuti pankadele erineva tähtajaga refinantseerimisoperat-
sioone tavapärasest soodsamatel tingimustel 

Ka 2021. aastal jätkusid väga soodsate tingimustega sihtotstarbelise pikemaajalise 
laenumeetme kolmanda seeria (TLTRO-III) operatsioonid. Neljal viimasel operatsioo-
nil laenati kokku 590 miljardit eurot, mis teeb kõikide operatsioonide kogusummaks 
2,4  triljonit eurot. Toimus ka neli viimast erakorralist refinantseerimisoperatsiooni 
(PELTRO), mille raames laenati 3,4 miljardit eurot. Varasemate laenude tagasimakseid 
arvesse võttes tähendab see, et eurosüsteemi rahapoliitiliste laenude jääk suurenes 
2021. aasta jooksul 409 miljardit eurot (2020. aastal kasvas jääk 1,1 triljonit eurot).

TLTRO-III laenude puhul jõudis kätte esimese soodusintressiperioodi (24. juuni 2020 – 
24. juuni 2021) lõpliku intressimäära fikseerimine ning seejärel avanes septembris või-
malus hakata TLTRO-III raames laenatud summasid enne tähtaega tagasi maksma. 
Lõplik intressimäär sõltus laenukasvu eesmärgi täitmisest ja võis ulatuda kuni –1%ni. 
Suur osa TLTROd võtnud pankadest sellise intressimäärani ka jõudis. 

TLTRO-III varajaste tagasimaksete raames tagastati kokku 140  miljardit eurot ning 
TLTRO-III laenude jääk oli 2021. aasta lõpu seisuga 2,2 triljonit eurot.

Nädalaste ja kolmekuuliste tavaraamistikku kuuluvate laenuoperatsioonide maht ja 
tähtsus on kahanenud marginaalseks. 

Tagatisvaradele kehtestatud leevendusmeetmeid ei muudetud

Kõik kriisimeetmed kehtisid muutmata kujul ka 2021.  aastal. 2020.  aastal kehtima 
hakanud meetmed lubavad tagatisvarana aktsepteerida ka tavaraamistikust halvema 
krediidikvaliteediga 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 kau-
beldavate varade reitingud 2020. aasta 7. aprilli tasemel. Lisaks alandas eurosüsteem 
kõikidele varadele kehtivaid väärtuskärpeid ühtlaselt 20% võrra. Osaliselt riigispetsii-
filise meetmena otsustas eurosüsteem ajutiselt aktsepteerida tagatisvarana Kreeka 
riigivõlakirju. 

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

Joonis 3. Varaostukavade portfelli jaotus
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Eurosüsteemi bilansimaht kasvas ligikaudu 23%

Eurosüsteemi ülelikviidsus5 suurenes aastaga 0,8 triljoni euro võrra ja ulatus 2021. aasta 
lõpus 4,2 triljoni euroni. Aasta-aastalt muutub keskpanga juures raha hoiustamise või-
malus suureneva ülelikviidsuse, üha madalamate rahaturu intressimäärade ja intressi-
vabastuse kontekstis järjest atraktiivsemaks. 

Kokkuvõttes kasvas eurosüsteemi bilansimaht endiselt toetava rahapoliitika tulemusel 
2021. aastal 23%, jõudes aasta lõpuks rekordilise 8,57  triljoni euroni. Eurosüsteemi 
rahapoliitiliste operatsioonide bilansimahust annab ülevaate joonis 4.

RAHAPOLIITIKA ELLUVIIMINE EESTI PANGAS 
Rahapoliitiliste varade väärtus Eesti Panga bilansis kasvas 2,1 miljardi euro võrra

2021. aastal jätkus Eesti Panga senine tegevus eurosüsteemi rahapoliitika elluviimisel. 
Siiski tuleb tõdeda, et aasta oli igas mõttes mõõdukam kui eelmine kriisiaasta (2020), 
kui rahapoliitiliste tehingute maht kasvas hüppeliselt. Kokkuvõttes tõusis rahapoliitiliste 
varade väärtus Eesti Panga bilansis 2021. aastal 2,1 miljardi euro võrra, mis tulenes 
varaostukavadest. Rahapoliitiliste laenude jääk Eesti Panga bilansis aasta jooksul ei 
muutunud. 

2021. aastal osales Eesti Pank kolmes varaostukavas

Viiest aktiivsest varaostukavast osales Eesti Pank 2021. aastal endiselt kolmes: ava-
liku sektori võlakirjade ostukavas, pandikirjade kolmandas ostukavas ja erakorralises 
varaostukavas.

Avaliku sektori võlakirjade ostukavas ostab Eesti Pank kapitalivõtme proportsioonis6 
Euroopa institutsioonide võlakirju ning alates 2020.  aasta juunist ka Eesti valitsuse 
võlakirju. 2021.  aasta lõpu seisuga on PSPP raames ostetud väärtpabereid Eesti 
Panga bilansis 6524 miljonit eurot, sellest valitsuse võlakirju 77 miljonit eurot.7 Valitsuse 
võlakirjade puhul riske eurosüsteemis ei jagata, need on Eesti Panga enda kanda.

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

6 Kapitalivõtmeks (ingl capital key) nimetatakse riigi keskpanga osaluse suurust Euroopa Keskpanga kapi-
talis. See arvutatakse riigi SKP ja rahvaarvu suhtelise võrdselt kaalutud osatähtsuse põhjal euroalal iga viie 
aasta järel. Alates 1. veebruarist 2020 on Eesti Panga osaluse suurus 0,2817%. 

7 Eesti Panga ostud euroala keskpankade avaliku sektori võlakirjade ostukava raames.

Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 4. Eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide mahu muutused 
aastatel 2015–2021 
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Pandikirjade kolmandas ostukavas on aasta lõpu seisuga ostetud pandikirju 176 mil-
joni euro väärtuses. 

Erakorralise varaostukava raames on Eesti Pank ostnud põhiliselt Euroopa institut-
sioonide võlakirju, vähesel määral ka valitsusvõlakirju ja pandikirju. 2021. aasta lõpu 
seisuga on PEPPi raames ostetud väärtpabereid Eesti Panga bilansis 3225  miljoni 
euro väärtuses, aastatagusega võrreldes 1741 miljoni euro võrra rohkem. 

Varaga tagatud väärtpaberite ostukavas ja ettevõtete võlakirjade ostukavas Eesti Pank 
endiselt ei osalenud, kuid jagab riske/tulu teiste eurosüsteemi liikmetega vastavalt EKP 
kapitalivõtmele. Eesti ettevõtete (Elering AS ja Eesti Energia AS) võlakirju on ettevõtete 
võlakirjade ostukava raames ostnud Soome keskpank. 

Rahapoliitiliste laenude jääk Eesti Panga bilansis aasta jooksul ei muutunud

2020. aastal osalesid kohalikud pangad aktiivselt sihtotstarbelise pikemaajalise lae-
numeetme (TLTRO-III) operatsioonides, 2021. aasta jooksul laenu juurde ei võetud. 
2021. aasta suvel täitsid Eesti pangad soodusintressimäära saamiseks vajalikud lae-
nukasvu eesmärgid. 

Endiselt on oluline rahapoliitiliste laenuoperatsioonide tagatiseks kõlbliku kohaliku 
tagatisvara olemasolu, mis tekkis 2020.  aastal riigivõlakirjade ja pandikirjade näol. 
2020. aasta lõpus täienes keskpanka tagatiseks toodud varade ring krediidinõuetega 
ja 2021. aasta jooksul suuri muutusi ei toimunud. Rahapoliitiliste laenude jääk bilansis 
on 2021. aasta lõpu seisuga endiselt 1882 miljonit eurot.

Kommertspangad kasutavad julgelt intressivabastust

Euroala rahapoliitiliste meetmete hulka kuuluvad ka püsivõimalused – igapäevane või-
malus võtta üleöölaenu või hoiustada keskpangas vabu vahendeid. Kõik kommerts-
pangad peavad hoidma kohustuslikku reservi, millele kehtib põhilise refinantseerimis-
operatsiooni intressimäär, mis viimastel aastatel on olnud 0%. 

Kohustuslikku reservi ületavatele keskpangas hoitavatele summadele (nn ülelikviid-
sus) kehtib hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, mis on alates 2014.  aastast 
negatiivne (2021. a –0,5%). 2019. aasta lõpust kehtima hakanud intressivabastust (s.o 
kuuekordne kohustusliku reservi summa, mille ulatuses kehtib keskpangas hoitavale 
ülelikviidsusele samuti nullintress) kasutavad Eesti kommertspangad usinalt. Krediidi- 
asutused hoidsid 2021.  aasta lõpu seisuga keskpangas 9652 miljonit eurot, millest 
kohustuslik reserv moodustas 272 miljonit eurot ja negatiivsest intressimäärast vabas-
tatud hoiused 9380 miljonit eurot. 
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FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

FINANTSSTABIILSUST OHUSTAVAD RISKID
Eesti Panga ülesanne on aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsele toimimisele. Selleks 
hindab keskpank finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid riske ja võtab vajadusel meet-
meid, et riske vähendada. Kui 2020. aastal tulenesid finantssektori toimimise seisuko-
hast peamised riskid koroonapandeemia mõjust majandusele, siis 2021. aastal need 
ohud vähenesid. Majandus ületas oma pandeemiaeelse taseme juba 2021.  aasta  
II kvartalis ja III kvartali majanduskasv küündis aastatagusega võrreldes 8,6%ni. Koroo-
napandeemia ja sellest tingitud piirangud takistasid endist viisi mõnede tegevusalade 
(peamiselt turism, majutus ja toitlustus) ettevõtete tegevust, kuid nende osatähtsus 
pankade laenuportfellis on üsna väike. 

Suurimaks riskiks kujunes kinnisvarahindade ja eluasemelaenude kasv

2021. aastal muutusid taas oluliseks eluasemeturu ülemäärase aktiivsuse ja liigkiire 
hinnakasvuga seotud riskid. Järsult suurenenud eluasemenõudlusele andis hoogu 
ühelt poolt leebest rahapoliitikast tulenev intressikeskkond ja teisalt tarbijate parane-
nud kindlustunne koos taastunud palgakasvuga. Sellele lisandusid koroonaajal kogu-
nenud säästud ja pensionisüsteemi II sambast lahkujatele tehtud väljamaksed.

Kinnisvaraarendajaid kimbutas aga ehituses tööjõu ja materjalide puudus, mistõttu võt-
tis projektide valmimine varasemast rohkem aega. Pakkumine ei suutnud nõudlusega 
ühte sammu käia ja eluasemehinnad tõusid väga kiiresti. Statistikaameti hinnangul 
kerkis eluaseme hinnaindeks 2021. aasta IV kvartalis aasta võrdluses 20% (vt joonis 5).  
Seega edestas eluasemehindade kasv teist aastat järjest keskmise palga tõusu ja 
suurenes oht, et eluasemeturg võib olla üle hinnatud. Kinnisvaraturu ülehinnatusega 
kasvab risk, et majandusolude pöördudes hinnad langevad suures ulatuses. 

Tehinguaktiivsuse ja eluasemehindade tõustes kiirenes eluasemelaenude kasv ja aasta 
teises pooles hoogustus ka ettevõtete laenukasv. Seetõttu hakkas majapidamiste ja 
ettevõtete koguvõlg tempokamalt suurenema. Eesti Panga prognoosi järgi kasvavad 
palgad ka lähiaastatel kiiresti ning üldist nõudlust toodete ja teenuste järele toetavad 
endiselt koroona ajal kogunenud säästud, pensionisüsteemi II sambast välja võetud 
raha ja üleilmse majandusaktiivsuse taastumine. See suurendab riski, et kinnisvarahin-
dade ja laenukasv kujuneb väga kiireks. Suurema võlakoormuse juures jäävad aga 

Allikad: Eesti Pank, statistikaamet.

Joonis 5. Eluasemehindade ja -laenude ning keskmise palga aastakasv
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Allikas: Eesti Pank.

Joonis 6. Ettevõtete ja majapidamiste laenude ja hoiuste aastakasv
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ettevõtted ja majapidamised laenude tagasimaksmisel suurema tõenäosusega hätta, 
kui majandusolud peaksid näiteks tulude vähenemise või kõrge inflatsiooni tõttu hal-
venema või intressimäärad tõusma.

Pankade tugev finantsseis toetas majanduse rahastamist

Pangandussektor püsis 2021.  aastal tugev ning suutis ettevõtetele ja inimestele 
majanduse taastumise ajal vajalikku rahastust pakkuda, olgugi et pandeemiast tingi-
tud takistuste tõttu enim kannatanud tegevusvaldkondade rahastamisvõimalused olid 
piiratumad. Pankade vastupanuvõimet toetasid kõrge kapitaliseeritus ja kasumlikkus. 
Rahastamistingimused püsisid head ja rahastamisega seotud riskid vähenesid. Eesti 
ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid kiiresti ja vähenes vajadus emapanka-
delt pärineva rahastuse järele (vt joonis 6). Lisaks mitmekesistasid pangad oma rahas-
tamisvõimalusi tagatud võlakirjade emiteerimisega, mis võimaldab kohustusi kaasata 
pikema tähtajaga. 

Kinnisvarahindade kasv on risk kogu Euroopa Liidus

Nii nagu Eesti on ka teised Euroopa Liidu riigid hakanud pandeemiast tingitud piirangute mõjust val-
davalt taastuma. Ettevõtete võimalikust pankrotilainest tulenevad riskid olid Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu (ESRB) hinnangul 2021. aastal 2020.  aastaga võrreldes väiksemad. Seevastu on 
suurenenud oht, et riskantsemate finantsvarade ja kinnisvara hinnad, mis on kiiresti kasvanud, võivad 
järsku ja suures ulatuses langeda. Samuti tõusis riskide mõttes tähtsamale kohale mõne Euroopa 
Liidu riigi suur võlakoormus, mis on pandeemia ajal veelgi kasvanud. 

Eesti finantssektori toimimise seisukohast on oluline teiste Balti riikide ja Rootsi käekäik. Eesti suure-
mad pangad on Rootsi suurpankade omanduses ning seetõttu mõjutab neid emapangagrupis ja selle 
teistel turgudel toimuv. Samuti tegutsevad Eesti pangad Lätis ja Leedus, mistõttu mõjutab neid sealne 
majandus. Kui Lätis on majanduse taastumine koroonapiirangutest võtnud kauem aega, siis Rootsis 
ja Leedus toibus majandus kiiresti nagu Eestiski. Eluasemenõudlus suurenes ja hinnatõus hoogustus. 
Arvukate tehingutega kaasnes kiire laenukasv ja majapidamiste võlakoormuse suurenemine, mis oli 
Rootsis juba ennegi väga suur. Et vältida riskide suurenemist, otsustati Rootsis taastada eluasemelae-
nude amortiseerimise nõue ja tõsta pankade vastutsüklilise kapitalipuhvri määra. Leedus karmistati 
eluasemelaenunõudeid ja eluasemelaenuportfelli riskide katmiseks kehtestati suunatud süsteemse 
riski puhvri nõue. 
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MAKROFINANTSJÄRELEVALVE POLIITIKA
Koroonapandeemiast mõjutatud majanduskriisi negatiivne mõju Eesti pangandus-
sektorile jäi kardetust märksa väiksemaks. Pangad suutsid kriisis säilitada piisava 
kasumlikkuse ja kapitaliseerituse, mis toetas laenuturu head toimimist. Vajadus jätkata 
2020.  aasta kevadel pangandussektorile mõeldud leevendusabinõudega vähenes 
2021. aastal. Samal ajal suurenes risk, et mitme teguri koosmõjul võib kinnisvarahin-
dade ja laenukasv lähiaastail osutuda väga kiireks, mistõttu makrofinantsjärelevalve 
meetmete roll finantssüsteemi jätkusuutliku toimimise tagamisel hakkas taas muutuma 
üha olulisemaks. 

Taastati kapitalipuhvri nõue

Pangandussektori kapitaliseerituse kindlustamiseks otsustas Eesti Pank taastada 
kapitalipuhvri nõude, mis koroonakriisi alguses viidi kriisi mõju leevendamiseks nulli. 
Seejuures otsustati kriisi eel kehtinud 1% süsteemse riski puhvri nõue asendada vas-
tutsüklilise kapitalipuhvri nõudega, mida kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused on 
kohustatud alates 7. detsembrist 2022 hoidma 1% määra tasemel.

Eesti Panga otsus tähendas ühtlasi muudatusi vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude 
rakendamise põhimõtetes. Kui seni lähtus puhvrimäära muutmine üksnes hinnangust, 
kas reaalsektori võlakoormuse kasv on liiga kiire, siis uue lähenemise järgi koosneb 
vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue kahest osast: tavapärases majanduskeskkonnas 
enamasti pidevalt kehtivast baasnõudest ja sellele lisanduvast tsüklilisest nõudest. 
Eesti Pank kehtestaski vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude esmalt 1% baasnõude 
tasemel. Tsüklilise nõude vajadust ja piisavust hindame ka edaspidi kord kvartalis ning 
selle määr sõltub eelkõige reaalsektori võla kasvutempo kiirusest ja selle erinevusest 
pikaajalisest majanduskasvust. 

Kriisi eel kehtinud süsteemse riski puhvri nõue senisel kujul tühistati. Süsteemse riski 
puhver jääb Eesti Panga makrofinantsjärelevalve raamistikus vahendiks, mida kesk-
pangal on võimalik kasutada, kui riskihinnangu järgi kerkivad esile üksikuid laenuseg-
mente või majandussektoreid puudutavad süsteemsed riskid. Samuti rakendatakse 
seda vahendit, kui Eesti Pank peaks otsustama tunnustada mõne teise riigi kehtesta-
tud süsteemse riski puhvri nõuet.

Kehtestati süsteemselt olulise panga kõrgem kapitalipuhvri nõue LHV Pangale

Eesti Pank hindab igal aastal pankade turuosade põhjal, millised pangad on Eesti 
finantssektoris süsteemselt olulised, ja kehtestab neile täiendava puhvrinõude. 
2020. aasta lõpu andmetel koostatud hinnangu järgi määras Eesti Pank 2021. aastal 
süsteemselt oluliseks taas neli krediidiasutust: Swedbank, SEB Pank, Luminor ja LHV 
Pank. Kuna võrreldes aasta varem tehtud hinnanguga oli LHV Panga turuosa märki-
misväärselt kasvanud, otsustas Eesti Pank tõsta selle panga täiendava puhvrinõude 
alates 1. jaanuarist 2022 seniselt 1%lt 1,5% tasemele. Teistele suurematele pankadele 
jäi kehtima varasem 2% nõue.

Eluasemelaenunõuded on aidanud ära hoida liiga riskantset laenamist

2021. aasta finantsstabiilsuse hinnangutes pööras Eesti Pank suuremat tähelepanu 
eluasemelaenude kiire kasvuga seotud riskidele. Meetmete analüüsi üks järeldusi oli, 
et keskpanga seatud nõuded eluasemelaenude väljastamisele on seni aidanud vältida 
liigset laenuvõtmist. Süsteemse riski suurenedes võib aga tekkida vajadus täiendavate 
karmistavate abinõude järele.

Hinnangutest nähtus, et eluasemelaenusaajate igakuiste laenumaksete suhtarv sis-
setulekute suhtes (DSTI) on üha enam koondumas Eesti Panga kehtestatud piirmäära 
lähedale. Samuti suurenes jõudsalt nende laenude maht, mille laenusumma ja taga-



E E S T I  PA N G A 20 21.  A A S TA A R U A N N E

32

tise väärtuse suhtarv (LTV) jäi 85–90% vahemikku. Need laenud olid enamasti antud 
KredExi käendusega ja Eesti Panga eluasemelaenunõuetes käsitletud erandina, mis 
võimaldab laene väljastada 85% LTV asemel 90% LTVga. Kuna KredExi käenduste 
kasutamine omafinantseeringu vähendamiseks on aastatega kasvanud, on LTV piir-
määra tõhusus laenuturu kiire kasvu ohjeldamisel kahanenud. Seega soovitas Eesti 
Pank valitsusel ümber hinnata, kui laialdaselt riik KredExi kaudu käendust pakub, ja 
selgemini piiritleda käenduse sihtrühmad – täpsemalt kehtestada noore pere siht-
rühmas laenusaajale vanuse ülempiir, võimaldada riiklikku käendust üksnes esimese 
eluaseme soetamisel ning energiatõhusa eluaseme soetaja sihtrühma puhul seada 
energiatõhususe klassile rangemad kriteeriumid. Majandus- ja kommunikatsiooni- 
ministeeriumi 2021. aasta lõpus koostatud valitsuse määruse eelnõus on mitme Eesti 
Panga ettepanekuga arvestatud.

Eluasemelaenude keskmise riskikaalu alampiiri nõude kehtivus pikenes

Eesti Pank otsustas kahe aasta võrra pikendada alates 30. septembrist 2019 kehtivat 
nõuet, mille kohaselt peavad krediidiriski hindamisel sisemudeleid kasutavad pangad 
arvestama kapitalinõudeid vähemalt 15% eluasemelaenuportfelli mahu suhtes. Nõude 
säilitamine oli vajalik, sest eluasemelaenude kiire kasvu tõttu ei ole süsteemne risk sel-
les vallas vähenenud. Samal ajal on eluasemelaenude riskisust kajastav keskmine ris-
kikaal pidevalt alanenud, kuna eluasemelaenude kahjumid on viimastel aastatel olnud 
väga väikesed. Et aga tulevikus pole välistatud laenukahjumite märgatav suurenemine, 
on riskikaalu languse piiramine üks võimalus kindlustada, et pankadel oleks nendega 
toimetulekuks piisavalt kapitali. 

Euroopa Liidu makrofinantsjärelevalve poliitika keskendus kriisi mõju vähendamisele

Kuna Euroopa Liidu üldine majandusolukord 2021.  aastal paranes, vähenes ESRB 
hinnangul Covid-19 pandeemia põhjustatud negatiivse majandusarengu ja finantssek-
tori probleemide tõenäosus. Samal ajal näitasid Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
ja Euroopa Keskpanga (EKP) läbi viidud pankade tugevusanalüüside tulemused, et 
pangad suudavad ka võimalike negatiivsete stsenaariumidega toime tulla. Seetõttu 
otsustas ESRB septembris mitte pikendada oma soovitust, et pangad hoiduksid 
koroonakriisi ajal dividendide väljamaksetest. Ka EKP ühtne järelevalvemehhanism 
(SSM) tühistas oma vastava soovituse ja hindab vajadusel pankade dividendiplaane 
konkreetse panga olukorra põhjal. Samas leidis ESRB, et majanduse tugimeetmed 

Tabel 2. Eesti Panga kehtestatud makrofinantsjärelevalve meetmed

Instrument Nõude määr
2021. aastal otsustatud  

muudatused

Vastutsükliline kapitalipuhver 0% 1% alates 7.12.2022

Süsteemselt olulise  
krediidiasutuse puhver

Swedbank AS 2%

AS SEB Pank 2%

Luminor Bank AS 2%

AS LHV Pank 1% 1,5% alates 1.1.2022

Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir* 15%

Eluasemelaenude  
väljastamise nõuded**

Laenu tagatuse piirmäär 85%***

Laenumaksete piirmäär 50%

Maksimaalne laenutähtaeg 30 aastat

* Nõue on seatud sisereitingute meetodit kasutavate pankade hüpoteeklaenuportfelli keskmisele  
riskikaalule.  
** Piirmäärasid võib ületada kuni 15% kvartali jooksul välja antud eluasemelaenude puhul.  
*** KredExi käendusega antud laenude puhul on piirmäär 90%.
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peaksid vajadusel jätkuma seni, kuni taastumine on selgelt maad võtnud, kuid meet-
med peaksid olema varasemast täpsemalt suunatud neid vajavatele majandussekto-
ritele ja ettevõtetele. 

Kriisi mõju vähendamiseks võetud meetmete puhul analüüsis ESRB, kuidas on pan-
gad kriisis kapitalipuhvreid kasutanud. Euroopa Liidu makrofinantsjärelevalve raamistik 
näeb ette, et puhvrinõudeid saab vajadusel vabastada ja pangad võivad puhvreid kriisi 
käigus kahjude katmiseks ja laenuandmise jätkamiseks kasutada. ESRB hinnangul on 
mõned Euroopa pangad Covid-19 kriisi ajal pigem laenamist vähendanud, kui kapitali-
tase on alanenud puhvrinõuete lähedale. See võib olla tingitud pankade soovist hoida 
vaba kapitalivaru või ka erinevate regulatiivsete nõuete koosmõjust, mis ei võimalda 
kapitali vabastada. Ettevaatavalt kaalutavad lahendused ulatuvad paremast kommuni-
katsioonist puhvrite kasutamisel kuni praeguse kapitalinõuete raamistiku muutmiseni, 
et suurendada kriisi puhkedes vabastatavate puhvrite osakaalu. 

ESRB andis mitmele liikmesriigile soovitusi eluasemelaenudega seotud riskide  
vähendamiseks

Kuigi viirusekriis on mitmes majandusvaldkonnas avaldanud suurt negatiivset mõju, 
on paljudes riikides eluasemeturu aktiivsus säästude kogunemise ja madalate int-
ressimäärade toel pigem kasvanud. ESRB hinnangul võivad eluasemeturu ja maja-
pidamiste laenukoormusega seotud riskid hinnakasvu ja suure laenunõudluse tõttu 
suureneda. Juba 2019. aastal hoiatas ESRB mõnesid ELi riike eluasemeturu riskide 
kasvu eest. Mitmes varem hoiatuse saanud riigis riskid püsivad ESRB arvates ja osale 
neist soovitas ESRB astuda täiendavaid samme riskide vähendamiseks. Samuti esi-
tas ESRB hoiatuse täiendavalt esile kerkinud riikidele, kus riskid on kiiresti kasvanud. 
Eesti kinnisvaraturu riske hindas ESRB keskmiseks ja Eesti Panga rakendatud makro-
finantsjärelevalve meetmeid piisavaks. 

Lisaks võivad ESRB arvates Euroopa Liidu finantssüsteemi toimimist ohustada ula-
tuslikud süsteemiülesed küberrünnakud, mis häiriksid märgatavalt oluliste finants- 
infrastruktuuri osade tööd. ESRB analüüsis süsteemiüleste küberriskide maandamise 
võimalusi ja tegi ettepaneku luua ELi-ülene süsteemsete küberintsidentide käsitlemise 
raamistik.

FINANTSSEKTORI POLIITIKA
Eesti finantssektori regulatsiooni täiendamisel on põhitähelepanu rahapesu  
tõkestamisel 

Finantsstabiilsuse tagamise üks eeldus on ajakohane finantssektori tegevust sätestav 
regulatsioon. Viimastel aastatel on olnud kitsaskohaks rahapesu ja terrorismi rahasta-
mise tõkestamise seadusandluse ebapiisav ajakohasus. Enne 2022. aastal aset leid-
vat Moneyvali8 hindamismissiooni koostati riigisisene riskihinnang, milles hinnati Eesti 
vastavust rahvusvahelistele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele. 
Selle järgi on suurimad rahapesu ja terrorismi rahastamise ohud seotud virtuaalvää-
ringu teenuse pakkujate tegevusega. Seetõttu täiendati ajakriitilisemate probleemide 
lahendamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust. 

Eesti Pank toetas riskihinnangu käigus tuvastatud riskide kiiret ja läbimõeldud maan-
damist, eelkõige virtuaalvääringu teenuse pakkujate suhtes rahapesu andmebüroo 
teostatava loamenetluse täiendamist ja neile kehtestatud kapitalinõude suurendamist. 
Lisaks tegime ettepaneku tõsta eelnõus välja pakutud virtuaalvääringu teenuse pak-
kujate 350 000eurose miinimumkapitali nõue 730 000 eurole, mis oleks võrdne kõr-
gema riskiga investeerimisühingutele kehtestatud kapitalinõudega.

8 Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindav eksperdikomitee.
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Rahandusministeerium koostas ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide 
ning virtuaalvääringute seaduse eelnõu, mille eesmärk on luua neile teenusepakkujaile 
terviklik õigusraamistik. Seaduse jõustumisel rakenduvad ühisrahastusplatvormidele 
ja krüptovarasse investeerimist võimaldavatele ettevõtetele, sealhulgas virtuaalvää-
ringu teenuse pakkujatele, eelkõige tarbijakaitsenõuded ja nende üle hakkaks finants- 
inspektsioon tegema järelevalvet. Eesti Pank toetab seaduse kiiret vastuvõtmist, kuna 
selle tulemusel hakkaks toimuma finantsjärelevalve nii seni rahapesu andmebüroo 
litsentseeritud virtuaalvääringu teenuse pakkujate kui ka teiste seni reguleerimata 
finantsteenust pakkuvate turuosaliste üle. See tagaks finantssektori normide ühtse 
kohaldamise kõigile turuosalistele.

Makrofinantsjärelevalve instrumentide regulatsioon täienes

Eesti Panga spetsialistid osalesid 2020.–2021.  aastal krediidiasutuste seaduse 
muudatuste ettevalmistamises, millest enamik tulenevad 2019.  aastal vastu võetud 
Euroopa Liidu kapitalinõuete direktiivi ja määruse nõuete ühtlustamisest. Koos sea-
duse vastuvõtmisega tuli täiendada Eesti Panga presidendi määruseid, mis käsitlevad 
makrofinantsjärelevalve eesmärgil kehtestatavate kapitalipuhvrinõuete rakendamist. 

Lisaks avaldas Eesti Pank krediidiasutuste seaduse eelnõu kohta nii eelneva amet-
kondliku konsultatsiooni käigus kui ka riigikogu menetluse ajal arvamust, et ettepa-
nek vähendada krediidiasutusele kehtestatud miinimumkapitali nõuet 5 miljonilt eurolt 
1 miljonile eurole ei ole põhjendatud. Üks oluline põhjus muudatusettepanekut mitte 
toetada on see, et krediidiasutustel on õigus kaasata avalikkuselt hoiuseid ja seetõttu 
peavad neile kehtima teiste finantssektori ettevõtetega võrreldes kõrgendatud nõuded 
ja ulatuslikum finantsjärelevalve.

Euroopa Liidu finantssektori regulatsiooni täiendused on seotud kliimaeesmärkidega

Euroopa Komisjon esitas aasta jooksul mitu algatust Euroopa rohelise kokkuleppe 
elluviimiseks. Komisjoni eesmärk on muuta kestlikkuse aruandlus samaväärseks 
finantsaruandlusega, millest lähtuvalt nähakse eelnõus ette laiendada kestlikkusaru-
andluse nõudeid kõigile suurtele, üle 250 töötajaga ja börsil noteeritud äriühingutele. 
Lisaks avaldas Euroopa Komisjon uue kestliku rahastamise algatuste paketi, mis 
koosneb kolmest osast: kestlikule rahastamisele üleminekuks vajalike võimaluste ja 
instrumentide loomine, ELi rohevõlakirjade standard ning pikaajaliselt jätkusuutlikke 
tegevusi määratlev taksonoomia määrus. 

Eesti Pank juhtis kestliku rahastamise regulatsiooni muudatustes tähelepanu vajadu-
sele arvestada nõudeid seades sellega, et need ei tooks kaasa ohte finantsstabiil-
susele ja et lisanduv halduskoormus oleks proportsionaalne kasuga, mis saadakse 
läbipaistvuse suurenemisest ning riskide hindamiseks vajalike andmete paremast 
kättesaadavusest. Nende teemadega seoses korraldas Eesti Pank novembris eri- 
alase seminari, et arutada kestlikule rahastamisele üleminekuga kaasnevaid prob-
leeme Eestis. 

Baseli komitee uute pangandusnõuete jõustamine Euroopa Liidus

Oktoobris esitas Euroopa Komisjon pankade kapitalinõuete direktiivi (CRD) ja määruse 
(CRR) muutmise ettepanekud, mis sisaldavad ka Baseli pangajärelevalve komitees 
kokku lepitud pangandusregulatsiooni muudatuste (nn Basel III) ELi õigusesse ülevõt-
mise sätteid. Muudatused puudutavad kapitalinõuete arvestust, pankade tegevuse juh-
timist ja järelevalveasutuste õigusi. Lisaks peaksid pangad riskijuhtimise käigus regu-
laarselt tuvastama, avalikustama ja juhtima keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisriske. 

Sellega seoses saatsid ELi 25 keskpanga ja järelevalveasutuse juhti Euroopa Komis-
jonile ühise avaliku kirja, milles rõhutati vajadust viia Euroopa Liidu pangandusregu-
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latsioon täielikult ja õigeaegselt kooskõlla rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglitega. 
Kirjaga ühinenud Eesti Panga jaoks on oluline vältida olukorda, kus lõimunud pan-
gandusturul võib erandite tekitamine luua pankadele tegutsemiseks ebavõrdseid tin-
gimusi, muuta regulatsiooni liiga keerukaks ja hakata pikemas plaanis töötama vastu 
pangandussüsteemi stabiilsuse eesmärgile. Lisaks tuleb kapitaliarvestuse põhimõt-
teid rakendada ühetaoliselt nii emapanga gruppide kui ka tütarpankade suhtes. 

Rahapesu tõhusam tõkestamine Euroopa Liidus

Euroopa Komisjon avaldas 2021. aasta juulis eelnõude paketi, mille eesmärk on tõhus-
tada kahtlaste tehingute avastamist ning ühtlustada rahapesu ja terrorismi rahasta-
mise vastaste nõuete täitmise raamistikku. Pakett toetab komisjoni 2020. aasta tege-
vuskava elluviimist ja koosneb neljast eelnõust. Rahapesu tõkestamise määrusega 
täiendatakse muu hulgas kohustatud isikute loetelu mittepankadest finantsasutustega 
(krüptovarateenuse osutajad, ühisrahastusplatvormid jt) ning piiratakse sularaha kasu-
tamist äritehingutes. Eraldi määruse alusel luuakse uus ELi järelevalveasutus – raha-
pesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet (AMLA) –, mis hakkab tegema otse-
järelevalvet piiriüleselt tegutsevate finantsasutuste üle ning koordineerima ka riikide 
rahapesu andmebüroode tegevust. Eesti Pank on toetanud rahapesu tõkestamise 
järelevalve tõhustamist Euroopa Liidus läbi liikmesriikide parema koostöö ja keskse 
asutuse loomise. 
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Kontralaine
Autor: Valmar Valdmann, 2016
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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

2015 1,19 1,05 35,2 26,8 31,8 4,4

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

2021 1,02 0,64 29,8 30,3 18,3 8,8

RAHARINGLUSE KORRALDAMINE

SULARAHAOPERATSIOONID 
KREDIIDIASUTUSTEGA
Eesti Panga ülesanne on tagada nõudlusele vastav kogus kvaliteetset sularaha. Koos-
töös euroala keskpankade ja Euroopa Keskpangaga emiteerib Eesti Pank euroalal 
seadusliku maksevahendina kehtivaid pangatähti ja münte. Eesti Pank hoolitseb selle 
eest, et europangatähtede ja -müntide nõudlus oleks rahuldatud ja säiliks ringluseks 
vajalik käibevaru, tagab sularaha kvaliteedi ja osaleb pangatähtede võltsimise vasta-
ses tegevuses.

Kõige rohkem annab Eesti Pank ringlusesse 50euroseid pangatähti

Eesti Pangal on sõlmitud lepingud krediidiasutustega sularahaoperatsioonide teosta-
miseks. Krediidiasutused on inkassatsiooni ja pangatähtede veo, töötluse ning arves-
tuse teenused ostnud sisse sularahakäitluse ettevõtetelt, kes varustavad sularaha-
automaate ja suuremaid kaubandusettevõtteid sularahaga. Eesti Pangast väljastati 
2021. aastal krediidiasutustele miljard eurot. Keskpanka tagastati 640 miljonit eurot (vt 
tabel 3). Alates euro kasutuselevõtust on Eesti Pangast väljastatud netoemissioonina 
2,8 miljardi euro väärtuses sularaha. Eestis ringleva sularaha tegelikku mahtu ei ole 
võimalik täpselt mõõta, kuna pangatähed ja mündid liiguvad nii mujal euroalal kui ka 
väljaspool seda. 

2021. aastal väljastati Eesti Pangast 29,8  miljonit pangatähte. Enim antakse ringlu-
sesse endiselt 50euroseid pangatähti. Need moodustasid ligi 53% kõigist väljastatud 
pangatähtedest. 50euroste nõudlus seostub asjaoluga, et tegemist on sularahaauto-
maatides kasutatava pangatähega ja seda kasutatakse nii maksete eest tasumiseks 
kui ka säästmiseks.

71% Eesti elanikest toetab 1- ja 2sendiste ümardamisreeglite kasutuselevõttu

Eesti Pank emiteeris 2021. aastal ligi 30,3 miljonit münti. 40% väljastatud müntidest 
moodustavad 1- ja 2sendised mündid. Kuna neid münte kasutatakse maksmisel vähe 
ja saadakse pigem vahetusrahana, siis on Eesti Pank läbi viimas konsultatsioone 
erinevate huvigruppidega võimalike ümardamisreeglite kehtestamiseks seadusega. 
2021.  aastal korraldatud Eurobaromeetri uuringu tulemustest selgub, et 71% Eesti 
elanikest toetab ümardamisreeglite kasutuselevõtmist ehk 1- ja 2sendiste käibelt kao-
tamist ja vaid 25% ei pea seda heaks mõtteks. Enim on toetajaid kõige nooremate ja 
kõige vanemate vanusegruppide seas. 
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SULARAHA KÄTTESAADAVUS
89% inimestest võtab sularaha Eesti ligi 700 sularahaautomaadist

Sularaha infrastruktuuris ei ole aasta jooksul olulisi muutusi toimunud. Eestis on kasu-
tusel kokku 695  sularahaautomaati, millest 209-l on raha sissemaksmise võimalus. 
Sularaha sisse- ja väljamaksetehinguid saab teha 29 pangakontoris. Lisaks panga-
kontoritele ja sularahaautomaatidele saab sularaha välja võtta poekassadest, mis 
tagab laialdase võrgustiku eelkõige maapiirkondades igapäevatehinguteks vajaliku 
sularaha saamiseks. Eesti Panga tellitud finantskäitumise uuringu tulemustest selgub, 
et 89% inimestest saavad valdava osa igapäevatehinguteks kasutatavast sularahast 
sularahaautomaatidest, 3% pangakontorist ja 3% poekassast.

Eesti Panga korraldatud uuringu tulemustest selgub ka, et ligi 92%-l Eesti elanikest 
on sularaha väljavõtmise võimalus ligemal kui viie kilomeetri raadiuses. See näitaja 
on piirkonniti küllaltki varieeruv, jäädes 74,7–97,7% vahemikku. Saadud tulemused on 
kooskõlas Eesti asustustihedusega.

SULARAHARINGLUSE TALITLUSPIDEVUS
Talitluspidevuse lauaõppusel hinnati võimekust tegutseda hädaolukorras

2021. aastal oli Eestis neli krediidiasutust – Swedbank, SEB Pank, Luminor Pank ja 
LHV Pank –, kes on hädaolukorra seaduse alusel elutähtsa teenuse osutajad sula- 
raharingluse ja makseteenuste tagamisel. Eesti Pank kontrollib krediidiasutuste sula- 
raharingluse ja -maksete infrastruktuuri toimimise tagamiseks koostatud talitluspide-
vuse plaane ja kinnitab need. Koos pankadega on määratud hädaolukorras prioriteet-
sed sularaha väljastamise punktid, mille töö tagatakse esmajärjekorras.

Koostöös elutähtsa teenuse osutajatega korraldas Eesti Pank 2021.  aastal talitlus- 
pidevuse lauaõppuse, mille eesmärk oli harjutada ja hinnata hädaolukorras tegutse-
mise võimekust ning valmisolekut. Testidest saadud kogemuste ja hinnangute põhjal 
on võimalik tugevdada koostööd turuosaliste vahel, et olla hädaolukorras tegutsemi-
seks paremini valmis. 

SULARAHA KÄITLEMINE
2021. aastal kontrollis keskpank üle 20 miljoni pangatähe kvaliteeti

Eesti Pank peab tagama sularaha kvaliteedi. Keskpanka tagastatud pangatähed sor-
teeritakse täisautomaatsete sorteerimismasinatega. Kulunud, määrdunud, rebendi-
tega või plekkidega pangatähed kõrvaldatakse ringlusest. Käibekõlblikud pangatähed 
pakendatakse ja suunatakse uuesti ringlusesse.

Eelmisel aastal töödeldi sorteerimismasinatel kokku 20,5 miljonit pangatähte, mida on 
6% vähem võrreldes 2020. aastaga, kuid 27% enam kui 2019. aastal. Nominaalide 
hulgas on vähenenud töödeldud 50- ja 500euroste pangatähtede maht. Viimast sele-
tab 500euroste emiteerimise lõpetamine 2019. aastal. Eelmisel aastal kasvas töödel-
dud 200-, 100-, 10- ja 5euroste maht.

Eestis ringleva sularaha kvaliteet on euroala paremaid

Igal aastal korraldatakse euroala keskpankades pangatähtede ringluskvaliteedi uuring, 
mille põhjal hinnatakse ringluses olevate pangatähtede kvaliteeti. Viimase uuringu tule-
muste põhjal on Eestis ringleva sularaha kvaliteet üks euroala paremaid. Sularaha kva-
liteedi tõstmiseks on keskpank rakendanud sularaha sorteerimismasinatel rangemaid 
sortimisparameetreid, samuti on ringlusesse lastud suuremal hulgal uusi pangatähti. 
Mõlemad meetmed on avaldanud ringluses oleva sularaha kvaliteedile positiivset mõju. 
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Võltsitud pangatähtede arv Eestis oli kaheksa aasta väikseim

Eestis avastati 2021. aastal kokku 263 võltsitud europangatähte ehk 130 võltsingut 
vähem kui aasta varem. Tegemist on viimase kaheksa aasta kõige väiksema võlt-
singute arvuga Eestis. Sellega on Eesti ühtlasi ka teiste euroala riikide võrdluses üks 
väiksema võltsingute levikuga riik. 

Kõige rohkem avastati möödunud aastal Eestis 20euroste võltsinguid, kokku 101 
võltsitud kupüüri, mis moodustas 38% võltsingute koguarvust. 50euroste võltsinguid 
registreeriti mullu 72 ja 10euroste võltsinguid 50. Eestis avastatud võltsingud polnud 
valdavalt keerukad, vaid raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega, kas ehtsaid 
pangatähti kopeerides või oli neile suisa peale kirjutatud, et tegemist suveniiriga. 

Europangatähtede võltsingute arv oli 2021. aastal rekordiliselt väike

2021. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 347 000 võltsitud europangatähte, mida on 24,6% vähem 
kui 2020. aastal. Endiselt võltsiti kõige enam 20- ja 50euroseid. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku 
moodustasid umbes kaks kolmandikku kõigist võltsitud pangatähtedest. 95,4% võltsingutest tuvastati 
euroala riikides, 4,2% euroalavälistes ELi riikides ning 0,4% muudes maailma piirkondades.

Võrreldes ringluses olevate europangatähtede arvuga on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. 
Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2021. aastal tuvastati iga 
ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta 12 võltsingut, mis on rekordväike arv.

Halva kvaliteediga võltsinguid eemaldatakse pidevalt ringlusest. Selliseid võltsinguid on lihtne tuvas-
tada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on neid väga kehvalt jäljendatud. Üldsus ei pea euro- 
pangatähtede võltsimise pärast muretsema, kuid peaks siiski jääma valvsaks. Pangatähtede eht-
sust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse 
ka EKP veebilehel ning euroala riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularaha- 
käitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt 
tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatäh-
tede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähed on veelgi turvalisemad ja aitavad säilitada 
üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Allikas: Euroopa Keskpank. 

PANGATÄHTEDE JA MÜNTIDE 
TOOTMISE KORRALDAMINE
Euroala keskpangad osalevad igal aastal europangatähtede tootmises Euroopa Kesk-
panga nõukogu määratud mahus. Eesti Pank on koos kaheksa euroala keskpangaga 
ühinenud pangatähtede ühishankega, mille raames valmivad ka Eesti Panga tellitud 
pangatähed. 

2021. aastaks määratud tootmiskohustuse täitmiseks trükiti Oberthur Fiduciaire trüki-
kojas 14,89 miljonit 20eurost pangatähte, mis tarniti eurosüsteemi ühistesse varudesse. 
Samuti algas 2022. aasta tootmiskohustuse täitmine Saksamaa Bundesdruckerei trü-
kikojas, kus valmib 16,64 miljonit 50eurost. 2021. aastal täiendati eurokäibemüntide 
varusid 10  miljoni 1sendise, 4,2  miljoni 5sendise, 2,8  miljoni 10sendise ja 2 miljoni 
2eurosega, mis saabusid Eesti Panka 2021. aasta lõpul. Mündid vermiti Leedu raha-
pajas, kes võitis 2021. aasta I kvartalis korraldatud rahvusvahelise riigihanke.
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MEENE- JA PÜHENDUSMÜNTIDE EMITEERIMINE
Hõbedasi meenemünte emiteeriti kolm

2021. aastal emiteeris Eesti Pank kolm hõbedast meenemünti: „Hansalinn Pärnu“, 
„Tokyo olümpiamängud“ ja „F. K. Akel 150“. Aprillis emiteeriti hansalinn Pärnu hõbe-
dast meenemünt, mille on kujundanud Aidi Mesi. Merekaubanduse tähistamiseks on 
mündi kujunduses kasutatud Pärnu geograafilisi koordinaate ja kompassi, mille järgi 
on meremehed oma kursse seadnud nii keskajal kui ka tänapäeval. Meenemünt ver-
miti Leedu rahapajas ning selle tiraaž oli 4000. 

Mais lõpus emiteeriti Tokyo suveolümpiamängudele pühendatud hõbedast meene-
münt, mille kujunduse autor on Ander Avila ja tiraaž 3000. Hõbemündil on kujutatud 
Tokyo lähedal asuva Fuji mäe tagant tõusvat päikest. Fuji mäe peale on asetatud Eesti 
Olümpiakomitee logo.

Septembri alguses F. K. Akeli 150. sünniaastapäeva tähistamiseks välja lastud hõbe-
mündi kujundaja on Kristo Kooskora. Võidukavandil „Optika“ on kujutatud fragmenti 
erakordse diplomaadiandega Friedrich Karl Akeli portreest ja allkirja lehviva trikoloori 
taustal. Meenemündi range korrapäraga vormivõttestik ja sümboolika viitavad ühel ajal 
nii riigivanema ülesannetes olnud F. K. Akeli silmaarsti elukutsele ja isikuomadustele 
kui ka tema laiale tutvusringkonnale. Meenemünt vermiti Leedu rahapajas ja tiraaž oli 
3000. 

Rahvusloom hundile ja soome-ugri rahvastele pühendatud müntide tiraaž oli üks miljon

2021. aastal laskis Eesti Pank ringlusesse kaks 2eurost pühendusmünti. Üks neist on 
pühendatud rahvusloom hundile ja teine soome-ugri rahvastele. Mõlema mündi tiraaž 
oli 1 000 000, millest kummastki vermiti 12 000 münti kõrgema BU (brilliant uncircula-
ted,  ringlemata kõrgläikega) kvaliteedis ja pakendati mündikaardiks. Mündid vermiti 
Leedu rahapajas. 
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Saladuseloor 
Autor: Priit Tammjarv, 2019



43

E E S T I  PA N G A 20 21.  A A S TA A R U A N N E

MAKSEKESKKONNA EDENDAMINE
Eesti Pank tagab maksete ja arvelduste tõrgeteta toimimise. Keskpank tegutseb olu-
liste makse- ja arveldussüsteemide järelevaatajana – hindab nende riske ja teeb soovi-
tusi süsteemide tõhusamaks muutmiseks. Samuti osaletakse maksekeskkonna aren-
damisel ja selle poliitika ning õigusraamistiku kujundamisel.

EESTI PANGA HALLATAVAD MAKSESÜSTEEMID 
Eesti Pank pakub oma tehingupartneritele ligipääsu eurosüsteemiülestele maksesüs-
teemidele 

TARGETi teenuste nimetuse alla koondatud süsteemid on TARGET2 pankadevahe-
listeks rahaarveldusteks, T2S väärtpaberiarveldusteks, TIPS9 välkmaksete arveldus-
teks ja ECMS10 tagatiste halduseks. Kõik nimetatud süsteemid võimaldavad teha üle- 
euroopalisi raha- ja väärtpaberiarveldusi keskpangas avatud kontodel. 2021.  aasta 
detsembris oli Eestis TARGETi teenuste kasutajateks 11  panka, kellele oli avatud 
13 kontot pankadevaheliste ja kiirmaksete arveldamiseks, 4 kontot väärtpaberitehin-
gute arveldamiseks ja 4 kontot välkmaksete arveldamiseks. 

Eesti välkmakseteenust pakkuvad pangad liitusid TIPSiga

Eesti Pank tegi 2021. aastal koos nelja kommertspangaga ettevalmistusi nende pan-
kade liitumiseks TIPSiga. Eesti välkmakseteenust pakkuvad pangad kasutasid seni 
oma maksete arveldamiseks suures osas erasektori välkmaksete süsteeme. Et aga eri-
nevate välkmaksesüsteemide vahel puudus koostalitlus ja Euroopa Komisjoni jaemak-
sete strateegia üks eesmärk oli saavutada 2021. aasta lõpuks koostalitlus erinevate 
süsteemide vahel, liitusid Eesti välkmakseteenust pakkuvad pangad 2021. aasta det-
sembris TIPSiga, mis on siiani ainuke teiste välkmaksesüsteemidega koos toimiv süs-
teem. TIPSis osalemine võimaldab nende pankade klientidel arveldada välkmakseid 
ööpäev läbi seitse päeva nädalas üleeuroopaliselt kõigi SEPA välkmaksete süsteemiga 
liitunud pankade klientidega. 

Jätkusid arendustööd TARGET2 ja T2Si konsolideerimiseks ja ECMSi rakendamiseks

2021. aastal tegi Eesti Pank koos teiste eurosüsteemi keskpankadega ja kõikide  
TARGET2-Eesti osalejatega ettevalmistusi TARGET2 ja T2Si konsolideeritud süstee-
mile üleminekuks 2022.  aasta novembris ning käivitas pangasisese projekti oma 
süsteemide ja töökorra vastavusse viimiseks ECMSiga, mis võetakse kasutusele 
aastal 2023. Konsolideeritud süsteem tähendab, et rahaarveldussüsteem TARGET 
hakkab kasutama väärtpaberiarveldusplatvormil T2S juba kasutusel olevaid tehno-
loogiaid, täienevad  likviidsuse juhtimise võimalused ja paraneb kasutusmugavus. 
ECMSi eesmärk on minna üle ühisele süsteemile eurosüsteemi krediidioperatsioo-
nide tagatiste halduseks.

Pankadevahelised maksed peavad toimima ka kriisiolukorras 

Turvalised maksesüsteemid on finantsstabiilsuse säilitamiseks ja ühiskonna sujuvaks 
toimimiseks võtmetähtsusega nii tavaolukorras kui ka kriisi ajal. Viimaste aastate sünd-
mused (pandeemia, küberrünnakud) on osutanud toimepidevuse suurenenud tähtsu-
sele. Kriisiolukordade ennetamiseks hinnatakse igal aastal nii Eesti Panga enda kui 
ka panga hallatavates maksesüsteemides osalejate infosüsteeme. Kriisideks valmistu-
miseks koostame hädaolukorra lahendamise plaane, arendame tehnilisi lahendusi ja 
korraldame õppusi elutähtsat teenust osutavatele pankadele. 

9 TIPS (TARGET Instant Payment Services) käivitus novembris 2018 ja võimaldab arveldada makseid 
24/7/365.

10 ECMS (Eurosystem Collateral Management System) – eurosüsteemi tagatiste halduse süsteem krediidi- 
operatsioonidele.
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2021. aastal kooskõlastasime pankadega ja kinnitasime esimese hädaolukorra lahen-
damise plaani. Lähtusime plaanis stsenaariumist, kus meie pankadel puudub ligipääs 
üleeuroopalistele maksesüsteemidele, ning töötasime välja tehnilise lahenduse toime- 
pidevuse tagamiseks. Õppuste korraldamise eesmärk on harjutada ja kontrollida 
hädaolukorra lahendamise protsessi ja võimalikke lünkasid. Eesti Pank on korralda-
nud õppusi aastast 2017, täiendades stsenaariume igal aastal. 2021. aasta õppus oli 
senistest kõige ulatuslikum, kus ei harjutatud mitte üksnes tehnilise lahenduse toi-
mimist, vaid esimest korda olid kaasatud kõikide osalejate kriisijuhtimise ja avaliku 
kommunikatsiooni meeskonnad. 

Pandeemiast tulenevalt rakendus keskpanga igapäevatöös edukalt toimepidevus-
plaan nakkusohu vältimiseks.

MAKSESÜSTEEMIDE JÄRELEVAATAMINE 
Maksesüsteemide järelevaatamise eesmärk on hoida oluliste süsteemide riskid väi-
kesed. Selleks jälgib Eesti Pank süsteemide toimimist, hindab süsteemides olevaid 
riske ning teeb ettepanekuid riskide maandamiseks. Eesti Pank jälgib Nets Estonia 
hallatavat kaardimaksete süsteemi ja Nasdaq CSD hallatavat väärtpaberite arveldus-
süsteemi. 

Kaardimaksete töötlemisel tehtud muudatused on läinud sujuvalt

Kaardimaksete süsteemis realiseerusid 2021. aastal mõnel korral operatsiooniriskid, 
mis põhjustasid süsteemi seisaku kokku 19 tunni jooksul. Aasta keskmine käidelda-
vuse tase oli kokkuvõttes hea: 99,98%. Jälgisime süsteemi toimimist ja selle turuosa 
muutumist seoses osa pankade otsustega konsolideerida oma kaardimaksete tööt-
lemine Nets Estoniast Eestist väljaspool asuvatesse süsteemidesse ja analüüsisime 
otsuste mõju võimalike hädaolukordade lahendamisele. Mingeid turutõrkeid ei tekki-
nud, kuid kodumaises kaardimaksete süsteemis töödeldavate tehingute arv ja käive 
vähenesid märgatavalt.

Oluliste süsteemide kübervastupanuvõime on tähtis

Väärtpaberite arveldussüsteem toimis pea terve aasta probleemideta ja riske ei rea-
liseerunud, kuid novembris toimus tulenevalt T2Si versioonivahetusest paaritunnine 
tõrge, mis häiris ka Eesti süsteemi tööd. 

Koostöös Läti ja Leedu keskpankadega hindas Eesti Pank Nasdaq CSD kübervastu-
panuvõimet. 2021. aasta jooksul andsime esialgse hinnangu umbes 2/3 kübervastu-
panuvõimet puudutavate järelevaatajate ootuste kohta. Ülejäänud ootuste hindamine 
jätkub 2022. aastal. Hindamine on väga mahukas, sest katab üksikasjadeni kaheksa 
valdkonda: juhtimiskord, tuvastamine, kaitsmine, märkamine, vastuseis ja taastamine, 
testimine, olukorrateadlikkus ning õppimine ja arenemine. 

Euroopa süsteemides tehti mitu meie jaoks olulist muudatust

2021. aastal jälgisime Eesti maksekeskkonna jaoks oluliste üleeuroopaliste süstee-
mide tööd. Need on TARGET2 Eesti osasüsteem, STEP211 ja RT112, T2S ning Mas-
terCard Europe. Vaadeldud süsteemid toimisid pigem hästi. T2Sis oli keskmiselt neli 
väikest tõrget igas kvartalis ja MasterCard Europe’is toimus augustis üks oluline tõrge. 

Erilise tähelepanu all olid süsteemiuuendused, mille kohta tehti eurosüsteemis riskihin-
nangud. 2021. aasta suvel lasti STEP2s likviidsusriski maandamiseks käiku uus arvel-
dusmudel, kus arveldus toimub pideva brutoarvelduse põhimõttel. Novembris käivitati 
TARGET2 kiirmaksete teenuse edasiarendus, millega tagati kiirmaksete üleeuroopa-
line kättesaadavus.

11 STEP2 on üleeuroopaline automatiseeritud arvelduskoda.

12 RT1 on üleeuroopaline SEPA välkmaksesüsteem
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Järelevaatamise fookus on muutumas

2021. aasta oli tähtis järelevaatamise seadusandliku aluse ettevalmistamisel. Nimelt 
on tegemisel maksesüsteemide seadus, mis võtab üle arvelduslõplikkuse direktiivi 
ja tugevdab järelevaatamise funktsiooni. See aitab paremini täita maksesüsteemide 
järelevaatamise ülesannet olukorras, kus Eestis oma kohalikke maksesüsteeme ei ole 
ja Eestis tegutsevad pangad sõltuvad üha enam piiriüleselt pakutavatest teenustest. 
Seega kujundab Eesti Pank maksesüsteemi järelevaatamise rolli ümber, keskendudes 
maksekeskkonna riskide hindamisele ja juhtimisele turuosaliste kaudu. 

Maksekeskkonna toimepidevuse ja kriisivalmiduse tagamise korraldamine

Eesti Pank korraldab pangaülekannete ja kaardimaksete kui elutähtsate teenuste toimimist. See kät-
keb kaht olulist ülesannet: elutähtsat teenust pakkuvate pankade toimepidevuse riskianalüüside ja 
plaanide kinnitamine ning  hädaolukorra lahendamise plaanide koostamine ja regulaarne testimine

Kõik pangad ja makseteenusepakkujad ei ole automaatselt elutähtsa teenuse pakkujad. Elutähtsa 
teenuse pakkuja/osutaja (ETO) staatuse kinnitab Eesti Pank. Selleks hindame näiteks makseteenuse- 
pakkuja klientide arvu osatähtsust Eesti finantsteenuseid kasutavate klientide arvus ja teenuse kat-
kemise mõju maksesüsteemi/-keskkonna sujuvale toimimisele. Täna on ETO staatus neljal pangal: 
Swedbank, SEB, LHV Pank ja Luminor.

ETO pankade toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide hindamine aitab keskpangal veenduda, et 
riskid, mis võiksid kaasa tuua tõsisemaid katkestusi pangaülekannete ja kaardimaksete töös, on pari-
mal moel maandatud. Selleks hinnatakse võimalikke ohte ja hädaolukordade tekke tõenäosust, nende 
võimalikku ulatust ja tagajärgede raskust ning riske vähendavate tegevuste piisavust. 

Võrdselt tähtis on olla valmis ka olukordadeks, kus toimepidevust tagavad lahendused siiski ei tööta 
ega võimalda taastada makseteenuseid 12  tunni jooksul. Selleks on Eesti Pank maksesüsteemide 
käigushoidjana leppinud ETO pankadega kokku hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) ja pakub 
pankadevaheliste ülekannete tegemiseks ka tehnilist lahendust. HOLPi testitakse igal aastal, et olla 
valmis tagama maksete toimimine ETO pankade vahel vähemalt korra päevas ja seda kuni tavapärase 
makseliikluse taastumiseni. 

Kaardimaksete puhul ei ole sarnast HOLPi veel kokku lepitud. Eesti Pank on selle väljatöötamise 
märkinud oma 2022.–2026.  aasta strateegia kriisivalmiduse arendusülesandeks. Loodav lahendus 
peaks lisaks hädaolukordadele olema kasutatav ka ajutiste tõrgete korral. Töö kaardimaksete HOLPi 
ettevalmistamiseks ja tehnilise lahenduse leidmiseks algab koostöös ETO pankadega 2022.  aasta 
teises pooles. 

MAKSEKESKKONNA ARENDAMINE 
Eesti Pank teeb pankade, ettevõtete ja tarbijate esindajatega koostööd, et aidata kaasa 
maksekeskkonna tõhusale toimimisele ja arengule. 2021. aastal keskendus Eesti Pank 
digitaalsema ja turvalisema maksekeskkonna loomisele, mis jätkub ka järgnevatel aas-
tatel.

Digitaliseerimise töögrupp koostas tegevuskava väikeettevõtete toetamiseks digitaal-
sete makselahenduste kasutuselevõtul

Eesti Panga eestvedamisel kogunes 2021. aasta esimeses pooles maksekeskkonna 
digitaliseerimise töögrupp. Eesmärk oli tuua kokku maksekeskkonna nõudluse ja pak-
kumise pool – nii ettevõtjad kui ka makseteenusepakkujad ja muud seotud huvigru-
pid  –, et koostada üheskoos tegevuskava ettevõtete makseprotsesside ja seeläbi 
kogu maksekeskkonna digitaliseerimise toetuseks. Tõuke töögrupi loomiseks andis 
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pandeemia, mis näitas digitaliseerimise olulisust ja kontaktivabade lahenduste ning 
elektrooniliste müügikohtade hädavajalikkust. 

Töögrupil valmis tegevusplaan aastateks 2021–2025, mis keskendub olemasolevate 
välkmaksete lahenduste täiustamisele, uute lahenduste loomisele ja turuosaliste kom-
munikatsiooni tõhustamisele. Lisaks pidas töögrupp vajalikuks pöörata maksekesk-
konna arendamisel tähelepanu keskkonnamõjule. 

Digieuro uurimisetapp sai stardi

2021. aastal pälvis Eesti Panga maksete valdkonnas suurt tähelepanu keskpankade 
digiraha (ingl central bank digital currency, CBDC) temaatika. Eesti Pank analüüsis 
koos teiste euroala keskpankadega, kas Eesti e-riigi aluseks olev KSI plokiahela teh-
noloogia sobib keskpanga digiraha käikulaskmiseks. Eksperiment näitas, et ploki- 
ahela tehnoloogia on arenenud piisaval määral, et ehitada nendele maksesüsteem, 
mis on võimsam ja kiirem kui tänased kaardi- ja välkmaksesüsteemid. 

Lisaks otsustas eurosüsteem käivitada enda digieuro uurimisetapi, mis sai ametlikult 
alguse 2021. aasta oktoobris ja kestab kaks aastat. Uurimisetapi fookuses on digieuro 
võimalikud funktsionaalsed omadused ja mõju turule. Otsus digieuro kasutuselevõtu 
kohta tehakse pärast uurimisetapi lõppu. Eesti Pank osaleb uurimisetapis aktiivselt: 
aitab koostada infomaterjale, kaasab uurimisse Eesti turuosalisi ning tutvustab tule-
musi üldsusele.

Huvi keskpanga digiraha vastu tuleneb ühelt poolt tehnoloogia arengust ja selle 
potentsiaalist suurendada maksesüsteemide tõhusust. Eeskätt nähakse siin võimalust 
muuta tänane välismaksete ja korrespondentpanganduse süsteem efektiivsemaks, 
kuna välismaksete tegemine on endiselt aeglane ja kallis. Teisalt näevad keskpan-
gad riske seoses avalikkuse kasvava huviga krüptovaluutade vastu, kuna krüptoraha 
pealetung alternatiivse maksevahendina võib pikemas perspektiivis euro ja muude 
traditsiooniliste valuutade rolli nõrgestada. Seetõttu kaalubki Euroopa Keskpank oma 
digiraha – digieuro – väljastamist.

Eesti Pank ja RIA tegid koostööd ühtse küberkerksuse testimise standardi loomiseks

Eesti Pank on võtnud turvalisema maksekeskkonna saavutamiseks endale eesmärgi, 
et riigis oleks finantssektorile loodud ühtne küberkerksuse testiraamistik ja testimine 
toimuks Euroopa Liidus heaks kiidetud ja tugeva standardi kohaselt. Eurosüsteemis 
on see standard TIBER-EU, mille on välja töötanud järelevaatajad ja mis on nüüd jõud-
nud edendajateni rakendamiseks. 

2021. aastal alustas Eesti Pank koostööd küberturvalisuse alal pädeva Riigi Infosüs-
teemi Ametiga (RIA), et võtta kasutusele ühtsetel alustel küberkerksuse testid, mis 
põhinevad riigi ja konkreetse panga ohuteabel, et paremini jäljendada võimalikke 
küberrünnaku stsenaariumeid. Testiraamistiku rakendamine oleks ettevalmistav samm 
Euroopa Liidus välja töötatavale digitaalse vastupidavusvõime tugevdamise (DORA) 
määrusele, mis peaks vastu võetama lähiaastatel ja mis muudab küberkerksuse testid 
kohustuslikuks.

Eesti pangakaarte võltsitakse vähe, kuid suurenenud on internetipettused

Eesti Pank analüüsis 2021. aastal kaardimaksete turvalisuse hindamiseks kaardipet-
tuste mahtu ja viise. Analüüsis kasutati 2019. aasta andmeid, kuna need on viimased 
andmed, kus meil on võrreldavus teiste Euroopa riikidega. Eesti pankade väljastatud 
pangakaartidega tehti üle maailma 19 900 pettust koguväärtusega 1,3 miljonit eurot. 
Nagu ka mujal Euroopas, on Eesti pangakaartidega tehtud pettuste arv suurenenud. 
Kuid meie pankade välja antud pangakaartidega tehakse siiski viis korda vähem pet-
tusi kui Euroopa riikides keskmiselt (vt joonis 7). Eesti pangakaardipettused pannakse 
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toime enamasti teistes riikides, ligi kaks kolmandikku Euroopa riikides. Kolmandik pet-
tusi tehakse väljaspool Euroopat; Eesti-siseseid pettusi on väga vähe. 

2021. aastal uuendasime Eesti Pangas Euroopa Keskpanga statistika regulatsiooni. 
See tähendab, et hakkame saama Eestis toimetavatelt krediidiasutustelt aktuaalsemat 
ja terviklikumat ülevaadet maksekeskkonnas toimuvatest pettustest, mis omakorda 
aitab kaasa makseteenuste alase kirjaoskuse tõstmisele. 

Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 7. Kaardipettuste arvuline osakaal kaarditehingute arvus 
Euroopa Liidus 2019. aastal
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Päikesepaiste enne tormi  
Autor: Remo Kuningas, 2017
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STATISTIKA TEGEMINE
Eesti Pank kasutab statistikat finantsstabiilsuse tagamisel ning majandusprognooside 
ja -analüüside koostamisel, samuti abistab see ettevõtjaid investeerimisotsuste tege-
misel. Keskpank vastutab Eesti finants- ja välissektori ning finantskontode statistika 
tegemise eest. 

STATISTIKA KOOSTAMINE JA LEVITAMINE
Eesti Panga statistika vastu tuntakse huvi igal pool maailmas

Kõik statistikategemise protsessid toimisid vaatamata jätkuvale viirusekriisile laitmatult 
ning 2021. aasta statistika avaldamise ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edas-
tamise kalenderplaanidest ühegi statistikatöö puhul kõrvalekaldeid ei esinenud. Rah-
vusvaheliste organisatsioonide koostatud kvaliteediraportites tunnistati Eesti Panga 
statistika usaldusväärseks ja kvaliteetseks.

Keskpanga veebilehe statistikarubriigi külastuste arv on pidevalt kasvanud: kui 
2020.  aastal suurenes pöördumiste arv aastaga 10%, siis 2021.  aastal juba 14%. 
Kõige enam pakub huvi finantssektori statistika, mida avaldatakse veebilehel ka kõige 
suuremas mahus (vt joonis 8). Kui finantssektori statistika kasutajatest kaks kolman-

Allikas: Eesti Pank.

Joonis 8. Eesti Panga veebilehel avaldatud statistika kasutamine
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Joonis 9. Eesti Panga veebilehel avaldatud statistika kasutamine riigiti
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dikku vaatavad eestikeelseid tabeleid ja jooniseid, siis välissektori ja finantskontode 
statistika korral tunti 60% veebikülastuste puhul huvi ingliskeelsete versioonide vastu.

Statistikakasutajad on esindatud pea igalt kontinendilt (vt joonis 9). Valdavalt kasuta-
takse töövahendina lauaarvutit (ca 9/10 juhtudest) ja statistikarubriiki jõutakse pigem 
otsepöördumise, mitte sotsiaalmeedia, viitamise või otsingu kaudu.

Rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatavate andmete maht kasvas 2019. aas-
tal hüppeliselt ja on jäänud suureks ka peale seda (vt joonis 10). Eelkõige on selle taga 
2018. aasta sügisel rakendunud krediidiasutuste detailsete laenuandmete kogumine ja 
edastamine Euroopa Keskpangale eurosüsteemi analüütiliseks tööks loodud AnaCre-
diti andmebaasi tarbeks.

Alustasime kahe uue statistikateate regulaarset avaldamist

Eesti Pank on seadnud eesmärgiks, et avaldatav statistika hõlmab suuremat osa 
finantssektorist ja on avalikkusele senisest enam nähtav. Eesmärgi saavutamiseks val-
mistasime 2021. aastal ette ja asusime avaldama kahte uut infograafikaga varustatud 
statistikateadet: kord aastas finantsvahenduse aastanäitajate statistikateadet ja kord 
kvartalis erinevate finantstoodete intressimäärade statistikateadet. Intressimäärade 
statistikateade kajastab lisaks krediidiasutuste toodetele liisinguettevõtete ja muude 
krediidiandjate võrreldavaid tooteid. Mõlema teatega kaasnevad ka vastavaid aegridu 
sisaldavad uued andmetabelid. Samuti hakkasime regulaarselt avaldama liisinguette-
võtete olulisemate intressimäärade teavet.

Jätkusid majapidamiste varandusliku seisu ja tarbimisharjumuste uuringud

Infot euroala, sh Eesti majapidamiste varandusliku seisu ja tarbimisharjumuste kohta 
annab Euroopa Keskpanga ja kõikide euroala keskpankade ühine, iga kolme aasta 
tagant korraldatav leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (House-
hold Finance and Consumption Survey, HFCS). Eestis 2020.  aastaks planeeritud 
uuring lükkus koroonapandeemia ja eriolukorra kehtestamise tõttu 2021. aastasse. 

Statistikaametiga koostöös tehtav küsitlus algas jaanuaris veebi- ja telefoniintervjuu-
dega, kuna tavapärast ukselt uksele küsitlusmeetodit ei olnud pandeemia tingimustes 
võimalik kasutada. Samas ei vähendanud uudsed küsitlusviisid vastamist ja küsitlus-
vooru lõpuks läksid arvesse ligi 2250 leibkonna ankeedid, mis vastas ka planeeritud 
tulemusele. Küsitluste andmete täiendamiseks kogusime lisainfot krediidiasutustelt, 
liisinguettevõtetelt, elu- ja pensionikindlustusfondidelt ning kinnistusregistrist ja kasu-

Allikas: Eesti Pank.

Joonis 10. Rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatava statistika maht
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IMFi andmelevistandard SDDS Plus

1990. aastate finantskriiside üheks võimalikuks põhjuseks peeti vähest ja ebaühtlast majandusstatis-
tika kättesaadavust, mistõttu prognooside kvaliteet osutus kesiseks ning vajalikke majanduspoliitilisi 
samme ei astutud kriiside ärahoidmiseks õigel ajal. Olukorra parandamiseks võttis Rahvusvaheline 
Valuutafond 1990ndate keskpaigas kasutusele andmete levitamise statistikastandardi SDDS (Special 
Data Dissemination Standard), et parandada riikide poolt ühtse metoodika alusel avaldatava statistika 
ulatust, kvaliteeti ja õigeaegsust.

IMFi andmelevistandardi täiendatud versioon SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus) 
kui IMFi andmestandardite algatuse kõrgeim tase töötati välja 2012. aastal senise standardi SDDS 
põhjal, et ühtlustada standardiga liitunud riikide reaal-, valitsemis-, finants- ja välissektori peamiste 
majandusnäitajate koostamise ja avaldamise praktikat. Standardis on 29 andmekategooriat, millest 20 
kuuluvad SDDSi ja 9 SDDS Plusi koosseisu. Andmed avaldatakse veebitabelitena ja SDMXi masinloe-
tavas formaadis statistikaameti riigi andmeleheküljel IMFi andmelevistandardite kodulehel Dissemina-
tion Standards Bulletin Board (DSBB) esitatud avaldamiskalendri ja metoodikakirjelduse järgi.

Eesti ühines IMFi standardiga SDDS 1998. aastal ja täiendatud versiooniga SDDS Plus 2022. aasta 
alguses. Eesti Pank vastutab 15 andmekategooria eest. Standardi täitmisel osalevad veel statistika- 
amet ja riigi tugiteenuste keskus. SDDS Plusi riigikoordinaatori rolli täidab statistikaamet. Eesti on 
kahekümne seitsmes riik, kes SDDS Plusiga liitub, sealhulgas euroala 19  riigist neljateistkümnes ja 
Euroopa Liidu 27 liikmesriigist üheksateistkümnes. 

STATISTIKAVALDKONDADE ARENDAMINE
Maksestatistika on läbimas põhjalikku uuenduskuuri

Eesti Pank võttis 2021. aastal Euroopa Keskpanga statistikanõuete ja finantssek-
tori arenguga sammu pidamiseks ette mitmesuguseid parandusi ja täiendusi. Kõige 
mahukamad uuendused ootavad ees krediidiasutuste maksestatistika valdkonda, 
sest tehnoloogia areng ja tarbijate ootused on viimastel aastatel muutnud märkimis-
väärselt nii tava- ja kaardimaksete kui ka sularahatehingute maastikku. Vajaliku teabe 
kogumiseks töötasime välja ja lisasime aruandlusesse hulgaliselt täiendavaid, täna-
päevast jaemaksete turgu iseloomustavaid andmelõikeid. Mahuka bloki aruandlus-
muudatustest moodustab ka maksepettuste andmestiku ühendamine maksestatistika 
aruandlusega, mida seni kogus finantsinspektsioon. 

Täiendasime pankade bilansistatistikat

2021. aastal vaatas keskpank üle krediidiasutuste bilansistatistika ja sellega seotud 
aruandluse. Peale EKP rahaloomeasutuste bilansistatistika uute andmenõuete integ-
reerisime statistikasse Eesti pangandusturu muutustest tulenevaid andmevajadusi. 
Näiteks kehtestasime eraisikute võlakoormust põhjalikumalt analüüsida võimaldava 
aruande, millega kogume andmeid 5000 eurost suuremate eraisikutele antud laenude 

tasime ka statistikaameti registripõhist sissetulekuinfot. Nende andmete töötlemine ja 
lõpptulemuste vormistamine seisab ees 2022. aastal.

Eesti Pank on valmis liituma IMFi andmelevistandardiga

Koostöös statistikaametiga lõpetasime ettevalmistused Rahvusvahelise Valuutafondi 
(IMF) kõrgeima taseme andmelevistandardiga SDDS Plus liitumiseks. Ettevalmistuste 
tulemusena on Eesti Pank 2022. aastast valmis kodulehel nii tabelina kui ka masinloe-
tavas formaadis avaldama uusi riikliku statistika näitajaid reaal-, valitsemis-, finants- ja 
välissektori valdkondades, mille tulemusena paraneb Eesti majanduse ja riigi rahan-
duse läbipaistvus ja usaldusväärsus.
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ja liisingute lepingute kohta. Täiendavaid andmeid nii makse- kui ka bilansistatistika 
valdkonnas hakkame koguma ja avaldama alates 2022. aastast.

E-kaubanduse statistika metoodika uuenes veelgi

E-kaubanduse maht on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Kuna e-kau-
banduse mõõtmiseks rahvusvahelised standardid seni puuduvad, kuid huvi nende 
andmete vastu on suur, siis töötas Eesti Pank mõned aastad tagasi välja metoodika 
e-kaubanduse mõõtmiseks. Tegemist on kiirelt areneva valdkonnaga, nii et metoo-
dika nõuab pidevat täpsustamist. 2021. aastal uuendatud e-kaubanduse mõõtmise 
metoodikat rakendatakse 2022. aasta jaanuaris avaldatavatele andmetele, arvutades 
tagasiulatuvalt ümber ka viimase kahe aasta e-kaubanduse andmed.

Luubi all on finantssektori mittereguleeritud turuosalised

Kuna keskpanga üks strateegiline eesmärk on pakkuda avalikkusele senisest ulatusli-
kumat statistikat Eesti finantssektori kohta, analüüsisime mittereguleeritud laenuand-
jaid ja nende väljastatud laenude mahtu. Tegu on ettevõtetega, mis on spetsialiseeru-
nud laenuandmisele juriidilistele isikutele. Analüüsist selgus, et kõnealuste ettevõtete 
väljastatud laenude maht on tervikvaates ebaoluline ja statistika tegemiseks vajalike 
andmete saamiseks aruandluskohustuse kehtestamine pole põhjendatud. 

Sellest hoolimata hoiab keskpank arengusuundadel silma peal ja on laenumahu kas-
vades valmis kiiresti reageerima ja kehtestama täiendava aruandluskohustuse. Et olla 
valmis Euroopas küllaltki laialdaselt levinud laenude väärtpaberistamisega tegelevate 
finantsettevõtete statistikasse kaasamiseks, valmistasime ette väärtpaberistajate sta-
tistilise aruandluse vormid ja täitmise juhendid. 

Eesti Pank jätkas panustamist EKP krediidiasutuste integreeritud aruandlusraamistiku 
arendamisse

Keskpank osales ka 2021. aastal EKP krediidiasutuste integreeritud aruandlusraamis-
tikku (Integrated Reporting Framework, IReF) ette valmistavas projektis. Üks mahu-
kamaid töid oli aruandlusraamistiku erinevate stsenaariumide kulu ja kasu uuriva 
küsitluse korraldamine Eesti krediidiasutuste hulgas ning Eesti Panga enda vastuste 
andmine uuringus esitatud küsimustele. 

Küsitluse kokkuvõttest ilmnes, et enamik küsitlusele vastanud pankadest (euroalal 
68%, Eestis 60%) märkis, et IReFi rakendamisest saadav kasu kaalub üles kulu. 
Arvestades küsitluse tulemusi, kiitis EKP nõukogu heaks projektiga edasiliikumise ja 
võttis eesmärgiks alustada euroalal statistikaaruandluse kogumist ühtse integreeritud 
aruandlusraamistiku alusel hiljemalt aastal 2026. 

Statistikaosakond osaleb rahvusvaheliste statistikastandardite kaasajastamisel

Rahvusvahelised organisatsioonid eesotsas IMFiga valmistavad ette üleminekut 
uutele rahvusvahelistele standarditele maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise 
kontode arvestuses. Käsiraamatute värskendatud versioonid on kavas välja anda 
2025. aasta märtsiks. Protsessi on kaasatud sel otstarbel loodud, valdkonnaeksperti-
dest koosnevad töögrupid, kes valmistavad ette uusi juhiseid, mis lõppjärgus jõuavad 
ka rahvusvahelise üldsuse ette kommenteerimiseks ja soovituste tegemiseks. Prot-
sessist võttis 2021. aastal osa ka Eesti Pank, analüüsides väljapakutud uuendusi ja 
esitades oma ettepanekuid.

STATISTIKA INFOSÜSTEEMIDE ARENDAMINE
Infosüsteemide arendamisel oli põhirõhk riigihangetel

Aasta esimeses pooles viis keskpank edukalt läbi riigihanked andmekogumisportaali 
ja statistika avaldamise rakenduse hooldus- ja arendusteenuse pakkuja leidmiseks. 
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Samuti korraldasime riigihanke neile rakendustele majutusteenuse pakkuja leidmiseks. 
Kui kahe esimese hanke puhul tegid eduka pakkumuse senised teenusepakkujad, siis 
majutusteenuse puhul senise teenusepakkuja pakkumus edukaks ei osutunud. See 
aga tähendas olulisel määral lisatööd, mis kaasnes erinevate süsteemide viimisega 
uue majutusteenuse pakkuja juurde. Aasta lõpuks oli enamik süsteeme üle viidud.

Statistika tegemise infosüsteemi arendusprojektiga, millega alustasime juba aasta 
varem, õnnestus edasi liikuda soovitust aeglasemalt. Põhjuseks olid mitmed aasta 
jooksul lisandunud olulised ülesanded. 2022. aasta prioriteet on jätkata statistika tege-
mise infosüsteemi arendusprojekti ja võimalusel sõlmida hankeleping aasta lõpuks.

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTEGA
Äriteenuste väliskaubandusstatistika valdkond anti üle statistikaametile

Lisaks ettevalmistustele liituda IMFi kõrgeima taseme andmelevistandardiga tegi kesk-
pank statistikaametiga koostööd teenuste väliskaubandusstatistika andmekorje ülevii-
miseks Eesti Pangast statistikaametisse. 2020. aastal alanud projekt viidi lõpule 2021. 
aastal. Esimese kvartali maksebilansi teenuste konto üheks sisendiks oleva ettevõtete 
teenuste ekspordi ja impordi andmestiku sai Eesti Pank juba statistikaametilt, milleks 
seati sisse täiendav turvaline andmevahetuskanal läbi riigi andmevahetuskihi X-tee.

Osalemine Eurostati läbiviidavas kogurahvatulu statistika inventuuris

2021. aastal valmistati ette korralist, iga 4–5  aasta tagant Eurostati tehtavat kogu- 
rahvatulu statistika inventuuri (GNI Inventory). Inventuuri tulemusena valmiv dokument, 
mis sisaldab sisemajanduse koguprodukti ja kogurahvatulu koostamise üksikasja-
likke metoodika ja andmeallikate kirjeldusi, aitab Eurostatil hinnata riikide koostatud, 
Euroopa Liidu liikmemaksu arvestuse aluseks oleva kogurahvatulu andmete kvaliteeti 
ja usaldusväärsust. Statistikaameti eestvedamisel valmistati ette põhjalik dokument, 
mis edastati aasta lõpus Eurostatile.

Koostööpartnerite hulka lisandus rahapesu andmebüroo

Eesti Panga uueks koostööpartneriks sai rahapesu andmebüroo (RAB), kellega seati 
sisse pidev koostöö. See hõlmab krediidiasutuste integreeritud aruandluse kaudu 
kogutud andmete regulaarset edastamist RABile ja muud halduskoormuse vähen-
damiseks sisse seatud infovahetust. Aasta lõpus alustati ka ettevalmistusi virtuaal-
vääringu teenuse pakkujate ühise integreeritud aruandluse väljatöötamiseks, mida on 
plaanis rakendada esimesel võimalusel. Neid andmeid kasutab keskpank statistika 
tegemiseks ja RAB oma ülesannete täitmiseks. 
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UURINGUD, NÕUSTAMINE 
JA KOOSTÖÖ
Eesti Panga ülesanne on toetada Eesti ja euroala stabiilset ning kestlikku majan-
dusarengut. Sel eesmärgil nõustab Eesti Pank valitsust ja teeb koostööd teadusasu-
tuste, teiste keskpankade ning rahvusvaheliste institutsioonidega. Keskpanga ana-
lüüsid ja uuringud on kasulikud nii valitsusele majanduspoliitika kujundamisel kui ka 
ettevõtetele ja majapidamistele rahaliste otsuste tegemisel. 

ANALÜÜS JA SEIRE
Eesti Panga analüüsid avaldatakse korraliselt ilmuvates ülevaadetes

Eesti Panga põhiülesannete täitmine eeldab majanduse pidevat seiret. Tulemuste ava-
likustamise mõttes jaguneb analüütiline töö kaheks. 

Suurem osa seiretegevusest, sh finantsstabiilsuse ja Eesti majanduse olukorra laiem 
analüüs, avalikustatakse korraliselt üllitatavate ülevaadetena. 2021.  aastal avaldati 
Eesti Panga veebilehel järgmised ülevaated: 

1. Kord kvartalis ilmuva sarja Rahapoliitika ja Majandus numbrid sisaldasid kogu 
majandust haaravaid käsitlusi ning uuendatud ettevaadet Eesti majanduse käe-
käigu kohta.

2. Kaks tööturu ülevaadet, mis käsitlesid tavapärase tööjõunõudluse ja -pakku-
mise kõrval ka kaugtöö, kõrgharidusega tööjõu rakendatuse ja tööpakkumise 
regionaalseid probleeme.

3. Kaks finantsstabiilsuse ülevaadet, mis sisaldasid finantssektori toimimist 
ohustavate riskide, sh laenude teenindamise võime hinnanguid. Kuna Eesti 
finantssüsteem põhineb suuresti pankadel, oli analüüside peatähelepanu Eesti 
pangandussektorit kahjustada võivatel riskidel.

4. Majanduse rahastamise ülevaade, mis käsitles nii reaalsektori ettevõtete kui 
ka pankade endi rahastamise võimalusi, samuti koroonakriisiaegseid riiklikke 
otselaene.

5. Konkurentsivõime ülevaade, milles analüüsiti peale kestliku kasvu allikate 
ka Eesti eksportijate konkurentsivõimelisuse näitajaid ning kliimapoliitika mõju 
majandusele. 

Lisaks nimetatud ülevaadetele avaldas Eesti Pank korrapäraselt Eesti majanduse 
põhinäitajate kommentaare ja pressiteateid. Eesti Panga seiretöö tulemusi tutvustasid 
ka keskpanga ekspertide sõnavõtud ning arvamus- ja blogiartiklid.

Osa Eesti Pangas tehtavast analüüsist näiteks rahaturuoperatsioonide, arvelduste ja 
sularaharingluse vallas jääb Euroopa Keskpankade Süsteemi sisetarbeks. 

PROGNOOSIMINE
Aastas koostab Eesti Pank neli majandusprognoosi

2021. aastal avalikustati Eesti majanduse väljavaate põhinäitajad märtsis, juunis, sep-
tembris ja detsembris. Kahel korral valmis prognoos koostöös Euroopa Keskpanga 
(EKP) ja teiste eurosüsteemi keskpankadega. Euroala tervikprognoos, mis aitab EKP 
nõukogu rahapoliitiliste otsuste kujundamisel, põhineb juunis ja detsembris liikmes-
maade keskpankade tehtud riigipõhistel prognoosidel. Märtsi- ja septembrikuised 
euroala prognoosid koostatakse samuti riigipõhiselt, ent EKP poolt. 
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Euroala prognooside koostamist koordineerib EKP juures tegutsev rahapoliitika komi-
tee, mille alluvuses tegutsevad prognoosimise, riigirahanduse ja majandusmudelite 
arendamise töörühmad. Eesti Panga eksperdid osalevad nii rahapoliitika komitees kui 
ka selle töörühmades. Eesti Panga eksperdid aitasid koostada ka Euroopa Komisjonis 
ja OECDs Eesti majanduse kohta tehtavaid prognoose. 

Pandeemia tõttu kujunes prognooside koostamine tavapärasest raskemaks

Aasta esimeses pooles koostatud prognoosides oli põhirõhk nii Eesti kui ka kogu 
maailmamajanduse kriisist üle saamise kiirusel ja sellega seotud asjaoludel. Juba 
aasta alguskuud näitasid, et elanike vaktsineerimine ei edene ei Eestis ega mujal loo-
detud tempos ja et uute haigustüvede tekkimine tähendab uusi ulatuslikke viiruselai-
neid koos majanduselu halvavate piirangutega.

Kuigi Euroopas püüti viirushaiguse levikut piiravaid ja samas paraku ka majandus-
kasvu taastumist takistavaid meetmeid varasemast rohkem koordineerida, oli nende 
iseloomu ja kestust praktiliselt võimatu prognoosida. Seetõttu sisaldasid nii märtsis 
kui ka juunis avalikustatud prognoosid lisaks põhistsenaariumile alternatiivseid majan-
duse arengusuundumusi. Majanduskasvu ettevaadet aitasid selgitada pandeemia-
aegse jaekaubanduse iseärasuste ja Eesti elanike ostukäitumise ning makseviiside 
muutumise ülevaated. 

Inflatsiooniprognoosides tuli hinnakasvu korrigeerida kiiremaks

Teisel poolaastal koostatud prognoosides kerkis esile varasemast rohkem inflatsiooni 
kiirenemise teema ja inflatsiooninäitajaid tuli mitmel korral kiiremaks korrigeerida. Aasta 
esimeses pooles hoogustas tarbijahindade kallinemist peamiselt energiahindade tõus 
ning ettevaates oli lähtudes maailma toidutoorme turul toimuvast alust prognoosida 
inflatsiooni kiirenemist ka aasta teises pooles. Hinnatõusu kiirenemise poole kallutasid 
ettevaadet ka kriisi käigus tarneahelates tekkinud tõrked, osa toodete nappus ja eel-
datav olukorra paranemine teenusteturul. 

Inflatsiooniprognoosiga seotud riske selgitasid lähemalt ülevaated, mis käsitlesid toi-
dutoorme hindade muutusi maailmaturul, tarneprobleeme rahvusvahelises kaubandu-
ses ning energiakulude mõju ja võimalikku ülekandumist leibkondadele. 

UURINGUD
Uurimistööd keskendusid peamiselt rahapoliitika ja finantsstabiilsuse teemadele

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakond keskendus uurimisprojektide 
läbiviimisel peamiselt rahapoliitika ja finantsstabiilsuse teemadele ning makromajan-
duse ja pangandussektori mudelite arendamisele. Panga ökonomistide ja külalisuuri-
jate uurimistööde põhjal avaldati 2021. aastal kaheksa Eesti Panga toimetist (vt lisa 3). 
Toimetiste seeria keskendub majanduslikul modelleerimisel põhinevatele ja ühe teema 
raames süvitsi minevatele uuringutele. 

Lisaks uuringuprojektide tulemuste publitseerimisele Eesti Panga toimetiste seerias 
avaldati artikleid eelretsenseeritud teadusajakirjades. Kokku avaldati Eesti Panga 
ökonomistide ja külalisuurijate autorluses või kaasautorluses 2021.  aastal kümme 
teadusartiklit (vt lisa 3). Uurimistööde tulemusi tutvustati rahvusvahelistel teaduskon-
verentsidel, mis koroonapandeemia jätkumise tõttu leidsid aset peamiselt veebikesk-
konnas. Ebakindla viirusolukorra tõttu on praegu peatatud ka Eesti Panga avatud 
seminaride sari. 

Jätkus rahvusvaheline ja kodumaine koostöö uuringute vallas

Majandusuuringute allosakonna spetsialistid osalesid 2021. aastal euroala keskpan-
kade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste võrgustiku ning majanduse 
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modelleerimise töörühma töös. Külalisuurijate programmi raames oli pangas tööl kaks 
kodumaist külalisuurijat. 

Urmas Sepa mälestusele pühendatud Eesti Panga teaduspreemia laureaadiks dok-
toritöö kategoorias osutus 2021.  aastal Mathias Juust, kelle uurimus käsitles seda, 
kuidas mõjutas 2014.  aastal aset leidnud ulatuslik ekspordinõudluse vähenemine 
Venemaal Eesti eksportijate käitumist. Magistritööde kategoorias võitsid Eesti Panga 
teaduspreemia Pauline Kommer ja Danyl Denysenko. Pauline Kommer analüüsis oma 
magistritöös, kui suur probleem on oskuste sobimatus Eesti tööturu erinevates piir-
kondades ja tegevusaladel. Danyl Denysenko uuris oma magistritöös korruptsiooni ja 
majandusaktiivsuse seoseid endistes NSVLi riikides. Denysenko mõõtis majandus-
aktiivsust innovaatilisel meetodil, kasutades suurandmeid  – satelliitide abil kogutud 
öötulede intensiivsuse andmeid. 

Teaduskoostöö raames viisid panga töötajad Tartu Ülikooli ja Eesti Panga vahelise 
koostööleppe kohaselt Tartu Ülikoolis läbi kaks loengutsüklit monetaarökonoomikast 
ja ökonomeetriast.

NÕUSTAMINE 
Eesti Panga huvisfääris on eeskätt majanduse kestlik areng ja Eesti finantssektori sta-
biilsus ning viimasega seonduvalt ka Euroopa majandus- ja rahaliidu parem toimimine. 
Järjest enam on viimasel paaril aastal majanduspoliitilises diskussioonis pälvinud 
tähelepanu finantsinnovatsiooni ja kliimapoliitika teemad. Väljakujunenud tööjaotusest 
lähtuvalt on Eesti Pank kõige enam seotud kestliku rahastamise, sh vastava regulat-
siooni väljatöötamisega. Samuti on Eesti Pank võimalusel valmis panustama ülemine-
kumõju hindamisse ja osalema selleteemalistes aruteludes. 

Euroopa Liidu teemadest oli 2021. aastal taas esiplaanil pangandusliidu ja kapitalitur-
gude liidu väljaarendamine, samuti rahapesuga võitluse tõhustamine. Nende teemade 
puhul on Eesti Panga arvates oluline leida selline tasakaal regulatiivsete nõuete ja ris-
kide vahel, mis ei takista uute finantstehnoloogiate kasutamist soosivate algatustega 
edasiliikumist.

Eesti Pank panustas valitsuse seisukohtade kujundamisse diskussioonis Euroopa 
Liidu majandusjuhtimise süsteemi tuleviku üle ning aitas rahandusministeeriumil hin-
nata uue rahastamisvahendi mõju kestlikule kasvukiirusele.

Eesti Pank soovitas kiiresti taastada valitsemissektori eelarve tulude ja kulude tasakaal 

Oma sõnumites Eesti majanduse käekäigu kohta rõhutas Eesti Pank korduvalt, et 
kuigi olukord on tegevusalade kaupa väga erinev, on Eesti majandus kriisist taastunud 
hästi ning kogunõudlus ei vaja eelarvepoliitika tuge. Hoogsa keskmise kasvu taustal 
tuleks silmas pidada hoopis ülekuumenemise ohte ning vältida olukorda, kui kohalikud 
põhjused pikendavad kiire hinnatõusu perioodi Eestis. Oluline on ära hoida nn palga- 
hinnakasvu spiraali teket, mis ohustab nii eksportiva sektori konkurentsivõimet kui ka 
töökohtade loomist. Eesti Pank soovitas taastada valitsemissektori eelarve tulude ja 
kulude tasakaal võimalikult ruttu, muu hulgas aitaks see pidurdada kiiret hinnatõusu. 
Keskpank omalt poolt jälgis hoolikalt kinnisvarahindade kasvu ja elanike laenukoor-
muse muutumist, olles valmis vajadusel karmistama eluasemelaenude andmise tin-
gimusi.13

13 Finantssektoriga seotud riskide ja seisukohtade kohta loe lähemalt peatükist „Finantsstabiilsuse tagami-
ne“. 
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Juhatuse liikmed kohtusid regulaarselt valitsuse liikmete ja erasektori esindajatega

Nii nagu varasematel aastatelgi olid Eesti Panga juhatusel kohtumised Vabariigi Pre-
sidendi ja peaministri ning peamiste koostöövaldkondade ministritega, samuti riigi-
kogu fraktsioonide ning majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega. Lisaks jätkus 
regulaarne infovahetus ja arutelu peamiste koostööministeeriumidega erinevates mit-
mepoolsetes töövormides, sh ametkondlikud seminarid ja uued mõttekojad, kuhu on 
kaasatud nii Eesti Panga juhatuse liikmed kui ka eksperdid.

Jätkusid korrapärased kohtumised erasektori esindajate, ettevõtete ja pankade juhtide 
ning nende esindusorganisatsioonidega, et ühiselt käsitleda maksekeskkonna aren-
gut, viirusekriisi mõju ja laiemalt majanduse väljavaateid. Rohepöörde arutamiseks 
kohtus juhatus keskkonnateemadega tegelevate mittetulundusühingute esindajatega. 
Panga juhtkond ja eksperdid olid nõutud esinejad erinevatel konverentsidel ja semina-
ridel nii Eestis kui ka piiri taga. Mitmed esinemised puudutasid muu hulgas majandus-
julgeoleku teemasid ja Eesti digikogemusi.

Eesti Pank korraldas avalikke arutelusid olulistel teemadel

Lisaks valitsuse ja poliitikakujundajate nõustamisele korraldas Eesti Pank arutelusid 
avalikkuse ja Eesti majanduse jaoks olulistel teemadel. 2021.  aasta märtsis toimus 
avalik veebiseminar, kus otsiti vastuseid, kuidas tuua Eesti majandus kriisist välja tuge-
vama ja tulevikukindlamana. Et oskustööjõu puudus on vananeva rahvastikuga Eestis 
üks ettevõtjate teravamaid probleeme, korraldas Eesti Pank novembris järgmise ava-
liku seminari, seekord rände ja tööturu toimimise teemal. Vestlusringides osalesid nii 
tööturu osapoolte esindajad kui ka analüütikud, sealhulgas väliseksperdid. Ürituste 
ülekanne veebis võimaldas arvukat kuulajaskonda. 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Eesti Panga peamine koostööpartner on EKP ja põhiliseks koostöökoguks euro- 
süsteem

Euroopa Keskpanga nõukogus kujundab Eesti Panga president koos teiste euroala 
riikide keskpankade juhtide ja EKP juhatuse liikmetega euroala rahapoliitikat. Paljud 
Eesti Panga töötajad on kaasatud EKP komiteede ja nende allüksuste töösse. 

EKP tegevuses oli 2021. aastal oluliseks sündmuseks rahapoliitika uuendatud stratee-
gia kinnitamine. Endistviisi andsid EKP töös tooni erakorralised meetmed koroonakriisi 
mõju leevendamiseks, ent juba ka esimesed arutelud tugimeetmete vähendamise ja 
lõpetamise üle. Oluline oli otsus jätkata tööd analüüside ja ettevalmistustega digitaalse 
euro võimalikuks kasutuselevõtuks.

IMFis esindab Eesti Vabariiki Eesti Pank

Teine suurem koostööpartner on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), mis jälgib liik-
mesriikide majandusarengut, annab nõu ning vajadusel finantsabi. IMFi juhtorganites 
kuulub Eesti Põhja- ja Baltimaade valijaskonda. 2021. aastal valiti Põhja-Balti valijas-
konna järgmiseks direktoriks Leedu keskpanga endine president Vitas Vasiliauskas, 
kes asub ametisse 2023. aasta jaanuaris. Tema kolmeaastase mandaadi ajal osaleb 
valijaskonna juhtimises esimest korda koos Leedu ja Lätiga ka Eesti. 

Balti ja Põhjala riikide keskpankadega on Eesti Pangal tihedad otsekontaktid ja ühi-
sed seminarid nii juhtkonna kui ka ekspertide tasandil mitte ainult IMFi, vaid ka mit-
mete muude ühist huvi pakkuvate teemade käsitlemiseks. Eestis toimub tihe koostöö 
rahandusministeeriumi ja välisministeeriumiga, paralleelselt arutatakse olulisemates 
majanduspoliitilistes küsimustes IMFis esitatavaid seisukohti Euroopa Liidu ja Euroopa 
Keskpankade Süsteemi komiteedes. 
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IMFi arvates on Eesti pandeemia ohjeldamisega üldiselt hästi toime tulnud

IMFi delegatsiooni virtuaalne visiit Eestisse IMFi põhikirja IV artikli konsultatsioonide 
raames toimus aprillis-mais. IMF leidis, et Eesti on Covid-19 pandeemia ohjeldami-
sega üldiselt edukalt toime tulnud, kuid riik peaks majanduse taastumist toetama seni, 
kuni taastumine on kindlal rajal. Seejärel on oluline leida tasakaal eelarvedistsipliini 
säilitamise ja tootlike riigikulutuste edasise suurendamise vahel. Fondi hinnangul vajab 
Eesti rohkem investeeringuid töö tootlikkuse tõstmiseks ning teadus- ja arendustege-
vuse rahastamiseks. Ressursside tõhusamalt kasutamiseks tuleb tugevdada aktiivset 
tööturupoliitikat ning täiustada haridus- ja koolitusvõimalusi. Potentsiaalsete viirusek-
riisist tingitud sotsiaalsete kahjustustega tegelemisel peaksid poliitikad vähendama 
ebavõrdsust, sealhulgas soolist. Raportis on märgitud, et struktuuripoliitikad peaksid 
ka edaspidi keskenduma rohe- ja digipöördele. Jätkata tuleb rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastast võitlust. 

IMFi arvestusühikute jagamine täiendas Eesti Panga valuutareserve

Augustis otsustas IMFi nõukogu jaotada oma liikmesriikide vahel täiendavalt 456 miljardit SDRi14 
(umbes 650 miljardit dollarit), mis jagati riikidele vastavalt nende osalusele ehk kvoodi suurusele IMFis. 
Eesti kvoodiosa IMFis on 0,051%15, seega sai Eesti 233 miljonit SDRi, mis on ligikaudu 282 miljonit 
eurot.

Tegemist on suurima SDRide lisajagamisega IMFi ajaloos, et aidata ravida viirusekriisi tagajärgi. Eesti 
Panga seaduse järgi kuuluvad Eestile jagatud SDRid Eesti Pangale ja on osa keskpanga välisvaluuta-
reservist. Eestile on varem SDRe jagatud 2009. aastal. Osa Eesti SDRidest on kasutatud meie kvoodi 
sissemakseks IMFis.

Novembris allkirjastas Eesti Pank IMFiga SDRide vabatahtliku kauplemislepingu (Voluntary Trading 
Agreement, VTA). IMF kutsus kauplemisleppega liituma tugeva reservipositsiooniga riigid, kes on nõus 
IMFiga eelnevalt kokku lepitud tingimustel ja limiitide ulatuses SDRe ostma või müüma. Euroopast on 
koos Eestiga VTAga liitunud 23 riiki ning Euroopa Keskpank. VTAs osaleval riigil on õigus tehingutest 
ka keelduda. Euroala keskpangad ei tee tehinguid riikidega, millele ÜRO või Euroopa Liit on kehtes-
tanud sanktsioonid või mis kuuluvad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega riikide hulka.

14 Special Drawing Rights (SDR) on IMFi eriarveldusühik, mis loodi eesmärgiga tekitada kunstlik reservvaluuta, mida riigid 
saaksid kasutada ka omavahelistes arveldustes. Täpsemalt saab SDRide kohta lugeda Eesti Panga kodulehel 17. novembril 
2021 avaldatud blogipostitusest.

15 Riigi kvoodi suurus IMFis arvutatakse kokkulepitud valemiga, milles võetakse arvesse riigi sisemajanduse kogutoodang, 
kaubanduse avatus, majanduse muutlikkus (kapitalivood, jooksevkonto) ja valuutareservide suurus.

Osalemine Euroopa Liidu organisatsioonide töös

Koos rahandusministeeriumi kolleegidega osalevad Eesti Panga esindajad Euroopa 
Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu koostöökogudes. Suurte ühisprojektide arutami-
seks on loodud eraldi kõrgetasemelised töögrupid, näiteks digitaalse euro väljatööta-
miseks, millesse Eesti panustab aktiivselt oskusteabega.

Euroopa Liidu aruteludest olid 2021. aastal Eesti Panga jaoks olulisemad ELi kliimasea-
duste eelnõude paketi „Eesmärk 55“ avalikustamine ning edasi liikumine finantssek-
tori kliimariskide nähtavaks tegemise ja ELi keskkonnasäästlike majandustegevuste 
klassifikatsioonisüsteemiga, mis hakkab mõjutama raha kättesaadavust investeerin-
guteks. Samuti eelnõude paketid, et tõhustada rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastaste nõuete täitmise raamistikku ning jätkata ELi ühtse kapitalituru loomist. Sügisel 
sai uut hoogu diskussioon Euroopa Liidu majandusjuhtimise süsteemi tuleviku üle, mis 
jätkub aktiivselt ka 2022. aastal. 
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Eesti Panga osalus teistes rahvusvahelistes organisatsioonides ja töörühmades

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) on Eesti Panga eksperdid kaa-
satud majandus- ja finantssektori poliitika aruteludesse. Eesti Panga president osaleb 
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) kohtumistel, kus on kesksel kohal finantssüs-
teemi normide välja töötamine. Alates 2020. aastast on Eesti Pank ka keskpankade 
ja finantsjärelevalveasutuste loodud finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise 
võrgustiku (NGFS) liige. Eesti Pank osaleb NGFSi makromajanduse ja finantssüsteemi 
seoste töögrupis, mis uuendas juunis pikaajalisi kliimastsenaariumeid, mida kasuta-
vad paljud institutsioonid oma pikaajaliste riskide hindamisel. Ülevaade organisatsioo-
nidest, kus Eesti Pank osaleb, ja panga esindajatest on tabelis 4. 

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 (SSM) Veiko Tali, Timo Kosenko

Eurosüsteemi koostöö kõrgetasemeline rakkerühm Ülo Kaasik

Pankade integreeritud aruandlusraamistiku  
kõrgetasemeline rakkerühm

Veiko Tali, Jaanus Kroon

Euroopa Keskpanga digiraha kõrgetasemeline rakkerühm Veiko Tali, Rainer Olt

Avalike suhete komitee Viljar Rääsk, Ingrid Schmuul

Eelarvekomitee Helga Käärik

Finantsstabiilsuse komitee Jaak Tõrs

Infotehnoloogia komitee Ahti Roosa, Jarmo Inkinen

Finantskontrolli komitee Helga Käärik 

Turu infrastruktuuride ja maksete komitee Rainer Olt, Kaire Torsus

Organisatsiooni arendamise komitee Anu Randveer, Pille Parmas

Pangatähtede komitee Rait Roosve, Margot Luukas

Personalikonverents Kadi Kapral, Riina Padar-Leppiman

Raamatupidamise ja monetaartulu komitee Liivi Teder, Merle Ilvest

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 Meelis Mark, Marek Feldman

Euroopa Liidu Nõukogu

Mitteametlik majandus- ja rahandusasjade nõukogu  
(mitteametlik ECOFIN)

Madis Müller

Majandus- ja rahanduskomitee Veiko Tali, 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
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AVALIK SUHTLUS
Eesti Panga avaliku suhtluse põhimõteteks on sõnumite selgus ja usaldusväärsus

Selleks et keskpank saaks oma ülesandeid edukalt ellu viia, on oluline, et võimalikult 
paljud inimesed mõistaksid meie tegevusi ja eesmärke. Just sellele keskendub Eesti 
Panga avalik suhtlus. Meie jaoks on oluline, et panga seisukohad ja arvamused olek-
sid usaldusväärsed, selgesõnalised ja jõuaksid inimesteni aegsasti. Me pöörame oma 
sõnumites tähelepanu nii sellele, mis on meie tegevuse eesmärk (näiteks inimeste 
jõukuse kasv), kui ka sellele, et lugeja mõistaks teema olulisust enda vaatevinklist. 
Kui ühiskond – investorid, ettevõtjad ja majapidamised – teavad, mida keskpangalt 
oodata, koonduvad ka eeldatavasti kõigi nende ootused pikaajalise hinnatõusu suhtes 
lähemale optimaalseks hinnatud 2% tasemele. Ootused mõjutavad aga majanduses 
inimeste käitumist ja see väljendub lõpuks ka tegelikes majandusnäitajates.

Oma töö tulemusi ja seisukohti tutvustab keskpank paljudes erinevates formaatides

Lisaks regulaarsetele statistika- ja majanduskommentaaridele tutvustas Eesti Pank 
oma majanduse ja finantssektori analüüse üheksal pressibriifingul, mis olid otseüle-
kandena ka veebi vahendusel jälgitavad. Keskpanga tegevuse erinevaid tahke ning 
majanduse ja panganduse analüüse lahkasid meie eksperdid 24 blogikandes. Nende 
seas jätkas Eesti Panga president artiklisarjaga, milles andis pärast iga Euroopa 
Keskpanga nõukogu istungit ülevaate nõukogus langetatud otsustest ja avas Euroopa 
majanduse arengusuundumusi. Eesti panga eksperdid esinesid eri üritustel ja lõid 
kaasa arvamusfestivali aruteludes. Juhatuse liikmed ja eksperdid andsid loenguid üli-
koolides ja koolides. 

2021. aastal tähistati kümne aasta möödumist euro kasutuselevõtust Eestis

Kahtlemata teavad inimesed keskpanka kõige rohkem sularaha kaudu. 2021. aastal 
möödus kümme aastat päevast, mil Eestist sai euroala liige ja Eesti hakkas kasutama 
üht maailma suurimat valuutat eurot. Pühendasime sellele möödunud aasta alguses 
videoklipi, mille vaatajad võtsid soojalt vastu. Olime partneriks kodanikuharidusprog-
rammile Minu Riik, mille seekordne noorte esseekonkurss keskendus raha muutuvale 
rollile ühiskonnas. Üritus osutus väga populaarseks, laekus 343 esseed 93 koolist üle 
Eesti. Esimese koha pälvis Dora Stern Tallinna 21. Kooli 12. klassist.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Aktsionäride nõukogu Madis Müller

Põhja- ja Baltimaade valijaskonna rahandus- ja finantskomitee Ülo Kaasik, Maris Leemets

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

Keskpankade statistika komitee (Irving Fisher Committee) Jaanus Kroon

Keskpankade turvajuhtide komitee Rait Roosve

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik (NGFS)

Plenaaristungil esindaja Veiko Tali

* Tabelis on toodud ainult need komiteed ja koostööfoorumid, mille raames 2021. aastal toimus istungeid 
ja arutelusid.
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Mündiesitlused toimusid pandeemia tõttu veebis

Eesti Pank laseb igal aastal ringlusse ka mitu väärismetallist meenemünti ja erikujun-
dusega 2euroseid ehk pühendusmünte, mis kujutavad Eesti jaoks olulisi sündmusi ja 
tähtpäevi. 2021. aastal andsime välja viis sellist münti. Kui tavaliselt oleme neid münte 
esitlenud pidulikel üritustel, siis pandeemia oludes asendasime füüsilised üritused 
videoesitlustega. See on andnud võimaluse avada mündil kujutatud olulist teemat pil-
dikeeles ja jõuda sõnumil sotsiaalmeedia vahendusel palju enamate inimesteni. 

Sotsiaalmeedia kaudu jõuab Eesti Pank aina rohkemate inimesteni

Meedia vahendusel levisid kõige rohkem Eesti Panga majandusprognoosid, aga ka 
finantssektori ja tööturu ülevaated ning kommentaarid. Inimesed soovivad üha enam 
saada infot neid huvitavate majandus- ja pangandusteemade kohta keskpanga käest 
otse, mida näitab ka kasvav sotsiaalmeedias jälgijate hulk. Tänu sotsiaalmeediale on 
hüppeliselt tõusnud Eesti Panga meediabriifingute otseülekannete jälgijate arv. 
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FINANTSVARA INVESTEERIMINE

RESERVIHALDUS
Eesti Pank hoiab reserve selleks, et tagada eurosüsteemi usaldusväärsus, toetada 
Eesti majandust ja finantssüsteemi ning kaitsta Eesti Panga rahalist sõltumatust. 

Investeerimisportfell peab andma stabiilset tootlust

Nendest sihtidest tulenevalt on keskpangale oluline koostada pikaajalise vaatega hästi 
hajutatud investeerimisportfell, mis ühelt poolt aitab siluda lühiajalisi järske hinnakõiku-
misi finantsturul ja teiselt poolt neid ka paremini taluda, et teenida pikaajaliselt stabiilset 
tootlust. Seepärast paigutab keskpank reservid üldjuhul kindlatesse väärtpaberitesse 
suurtel rahvusvahelistel finantsturgudel, kus kapitali kaotuse risk on väike.

Investeerimisportfelli strateegiline varade jaotus väljendab Eesti Panga üldist riskitalu-
vust viieaastases plaanis ja see vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Lõpliku otsuse 
varade jaotuse kohta teeb panga juhatus normportfelli komisjoni nõustamise toel.

2021. aasta lõpus oli Eesti Panga investeerimisvarade portfelli suurus 1581  miljo-
nit eurot. Investeerimisportfelli suurus aasta jooksul märgatavalt ei muutunud ja jäi 
2020. aastaga võrreldavale tasemele. Reservide suurust hinnatakse regulaarselt, et 
need täidaksid seatud eesmärke paremini. Reservid peavad olema piisavalt suured 
selleks, et kriitilises olukorras toetada rahasüsteemi või majandust. Praegu on inves-
teerimisvarade portfelli suurus umbes 5,2% sisemajanduse kogutoodangust.

Eesti Panga investeerimisvarade hulgas on ülekaalus võlakirjad

Eesti Panga investeerimisvarad olid 2021. aasta lõpu seisuga paigutatud valdavalt kva-
liteetsetesse võlakirjadesse ja osaliselt ka arenenud riikide aktsiaturgudele. Võlakirja-
portfelli suurus oli aasta lõpus 1401 miljonit eurot ning aktsiaportfelli suurus 172 miljo-
nit eurot. Aktsiatesse on Eesti Pank investeerinud nii täiendava tulu teenimiseks kui ka 
võlakirjainvesteeringutega seotud riskide hajutamiseks. Võlakirjaportfelli moodustasid 
USA, Austraalia, Kanada ja Ühendkuningriigi riigivõlakirjad, USA hüpoteegiga tagatud 
väärtpaberid ning riigiüleste institutsioonide võlakirjad. Suurema osa võlakirjaportfellist 
hõlmasid USA valitsuse võlakirjad (vt joonis 11). 

Lisaks oli pangal 13,3 miljoni euro väärtuses kulda. Kulda on Eesti Pangal vaid 
256,6 kilogrammi ehk 8250 untsi ja seda on Eesti Pank säilitanud pigem ajaloolistel 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 11. Eesti Panga võlakirjaportfelli struktuur
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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 Pank väärtustab investeerimisel kestliku arengu põhimõtteid

Eesti Pank väärtustab reservihalduse eesmärkide saavutamisel kestliku arengu põhimõtteid ja jätku-
suutliku investeerimise printsiipe, eelkõige vähendades nii kliimamuutustest tulenevate riskide nega-
tiivset mõju Eesti Panga bilansile kui ka oma investeeringutega kaasnevat mõju keskkonnale, sealhul-
gas kliimale. 

Investoritena peame hindama ja arvestama potentsiaalset rahalist mõju, mida võivad Eesti Panga 
investeerimisportfellile ja seeläbi panga bilansile avaldada kliimaneutraalsele majandusele ülemine-
kuga seotud poliitika ja kliimamuutustega kaasnevad füüsilised riskid. Investeerimisvarade väärtust 
või tootlust võivad mõjutada kliimapoliitika eesmärkidest tulenevad majanduse struktuurimuutused ja 
-riskid, mis kaasnevad mastaapsete ja ootamatute poliitiliste või regulatiivsete muudatustega, tehno-
loogia arenguga ning tarbijate ja kogu ühiskonna muutunud nõudmiste ja ootustega. 

Investeerimisvarade kliimamõõdikute universaalsed standardid on alles välja kujunemas, nagu ka vas-
tav Euroopa Liidu regulatsioon. Eesti Pank on pidanud oluliseks saada esialgne hinnang Eesti Panga 
investeerimisportfelli süsinikujalajäljele ehk investeeringutega seotud kasvuhoonegaaside heitmeko-
gusele. Lisaks annab portfelli esmane kliimaanalüüs ülevaate erinevate finantsinstrumentide emiten-
tide süsiniku intensiivsusest. Selle põhjal saame seada panga investeerimispoliitika kõiki põhimõtteid 
silmas pidades konkreetsed lühemad, keskmised ja pikaajalised kliimaeesmärgid nii portfellide kui ka 
võimalusel erinevate varaklasside kaupa.

Eesti Panga investeerimisportfelli esmakordselt avalikustatavad süsinikujälje mõõdikud on koondatud 
juuresolevasse tabelisse.

EP investeerimisportfelli süsinikujälje mõõdikud seisuga 31.12.2021*

Kokku Valitsuse  
võlakirjad Aktsiad Muud  

varaklassid**

Portfelli maht mln eurodes*** 1511 1066 173 272

Kasvuhoonegaaside andmete katvus (%) 85% 100% 97%

Kasvuhoonegaaside absoluutne heitkogus (t CO2e) 250 321 227 604 22 717

Süsinikujalajälg (t CO2e / turu kapitaliseeritus,  
riigivõla jääk) 203 213 134

Süsinikdioksiidiheite kaalutud keskmine  
(t CO2e / ettevõtete tulud, SKP)

andmed mitte- 
kohaldatavad 402 1966

* Andmed ja mõõtmise metoodika: Carbon4Finance.
** Riigiülesed võlakirjad ja hüpoteegiga tagatud USA väärtpaberid, mille süsinikdioksiidi mõõtmise metoodikat alles  
arendatakse.
*** Portfelli suurus kui turuväärtus kokku (eurodes) 31.12.2021 seisuga.
Märkused. Andmed kasvuhoonegaaside heitkoguste, riigivõla jäägi ja SKP kohta on 2019. aasta seisuga. 
Aktsiaportfelli puhul sõltub analüüsiaasta ettevõtete aruandlustsüklist.
Kasvuhoonegaaside heitmete arvestuses on skoobid 1, 2 ja 3 vastavalt kasvuhoonegaaside protokollile. 
Allikad: EDGAR (üleilmsete atmosfääriuuringute heitkoguste andmebaas), Global Carbon Atlas, IMF ja Maailmapank.

Investeerimisvarade tootlus oli 2021. aastal hea

Eesti Panga investeerimisvarade tootlus oli 2021. aastal 1,96% ehk ligi 29,5 miljonit 
eurot. Tootlus oli küll väiksem kui kahel varasemal aastal, kuid portfelli konservatiivset 
varade jaotust arvestades siiski hea (vt joonis 12). Aasta möödus finantsturgudel val-
davalt optimistlikus meeleolus. Pandeemiast taastumine tõi kaasa majandusaktiivsuse 
elavnemise, mis soodustas riskivarade, sh aktsiate hinnatõusu. Inflatsiooni kiirenemise 
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ootuse taustal riigivõlakirjade intressimäärad tõusid, kuid püsivad ajalugu silmas pida-
des madalad. Vaatamata võlakirjaportfelli negatiivsele panusele ja võlakirjade suurele 
osakaalule portfellis tõusis aktsiaportfelli väärtus märkimisväärselt ning aastavaates 
oli panga investeerimisportfelli tootlus kokkuvõttes positiivne.

Normportfell määrab ära suurema osa Eesti Panga investeerimistulemusest, kuid 
panga portfellihaldurid ja välishaldurid saavad eelnevalt kindlaks määratud riskipiiran-
gute ulatuses võtta normportfelli suhtes ka aktiivseid positsioone, et parandada inves-
teerimisportfelli üldist riski ja tulu suhet. Aktiivse investeerimise lisatulu 2021. aastal 
normportfelli suhtes oli positiivne. 2021. aastal otsustas Eesti Pank lõpetada väliste 
varahaldurite kasutamise varade investeerimisel.

VARAHALDUSTEENUSTE OSUTAMINE 
Varahaldusteenust osutati täisteenusena tagatisfondile, mille eesmärk on kaitsta 
hoiustajate, investorite ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike raha. Tagatisfondi 
investeerimisportfelli maht oli 2021. aasta lõpus 280 miljonit eurot.

Lisaks haldab Eesti Pank koostöös Soome keskpangaga üle miljardi USA dollari 
suurust osa Euroopa Keskpanga välisvaluutareservidest. Euroopa Keskpanga reser-
vide haldamisel on põhirõhk likviidsusel ja säilivusel, et need oleksid vajadusel igal 
ajal kasutatavad eurosüsteemi valuutainterventsioonideks. Täpsemalt saab Euroopa 
Keskpanga reservihaldusest lugeda EKP aastaaruandest. 

Allikas: Eesti Pank. 

Joonis 12. Investeerimisvarade tulusus 
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Enne koitu  
Autor: Andrei Reinol, 2015
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ORGANISATSIOON JA SELLE 
ARENDAMINE
Eesti Pank on seadnud eesmärgiks olla avatud hoiakuga, tõhusa töökorraldusega, 
uuendusmeelne ja vastutustundlik organisatsioon. Soovime olla oma töös tulemus-
tele suunatud ja hoolitseda ressursside parima kasutuse eest. Tagame töötajatele ter-
vise edendamise võimalused ja nüüdisaegsed töötingimused, sealhulgas tingimused 
paindlikuks tööks ja töötajate pikaajaliseks arenguks. Värbamisel peame silmas võrd-
sete võimaluste kindlustamist. Huvide konflikti vältimiseks on kehtestatud töötajate 
ametialase käitumise juhend. Juhatuse liikmetele kehtib lisaks Euroopa Keskpanga 
kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend.

PERSONALIÜLEVAADE
Seisuga 31. detsember 2021 oli Eesti Pangas 230 töötajat ja 3 juhatuse liiget. Tööleping  
on peatatud 11 töötajaga, kellest 8 viibib lapsehoolduspuhkusel. 

2021. aastal töötas asutustevahelise tähtajalise rotatsiooni korras riigikantseleis üks 
töötaja, Rahvusvahelises Valuutafondis üks töötaja ja Euroopa Keskpangas kaks töö-
tajat. Osakoormusega töötab Eesti Pangas 17 inimest. 2021. aasta jooksul töötas pan-
gas neli praktikanti.

Personali koguvoolavus oli 6,5%, mis on võrreldes 2020. aastaga pisut kasvanud. 

Eesti Panga töötajate keskmine vanus on 48  aastat, keskmine tööstaaž 13  aastat. 
Keskpanga töötajatest 42% on mehed ja 58% naised. 

Töötajate vanuseline jagunemine:
25–30 aastat: 2,6%
31–40 aastat: 19,7%
41–50 aastat: 40,3%
51– 60 aastat: 21,5%
61+ aastat: 15,9%

Töötajatest 79% omab magistrikraadi või sellega võrdsustatud taset, 8% on doktori-
kraadiga.

EESTI PANGA JUHATUSE LIIKMED 
JA NENDE ÜLESANDED
President Madis Müller juhib Eesti Panka ja kuulub euroala rahapoliitikat kujundavasse 
Euroopa Keskpanga nõukogusse. Euroopa Keskpanga nõukogu on EKP tähtsaim 
otsusi tegev organ, kes kujundab muu hulgas euroala rahapoliitikat. Lisaks esindab 
Madis Müller Eesti Panka Rahvusvaheliste Arvelduste Panga aktsionäride nõukogus ja 
Eestit Rahvusvahelise Valuutafondi aktsionäride nõukogus. Ta on Euroopa Süsteem-
sete Riskide Nõukogu haldusnõukogu ja juhtkomitee liige ning osaleb finantsinspekt-
siooni nõukogu ja tagatisfondi nõukogu töös. 

Asepresident Ülo Kaasik vastutab Eesti Pangas rahapoliitiliste otsuste ettevalmista-
mise ja elluviimise ning majandusuuringute eest. Peale selle on tema vastutusalas 
sularaharinglus, Eesti Panga reservide haldus, infotehnoloogilise töökeskkonna kujun-
damine ning keskpanga taristu. Ülo Kaasik on nii Eesti kui ka Läti eelarvenõukogu liige 
ning IMFi Põhja- ja Baltimaade valijaskonna rahandus- ja finantskomitee liige.

Asepresident Veiko Tali kuulub Eesti Panga juhatusse alates 2021. aasta jaanuarist. 
Tema vastutusalas on finantsstabiilsuse tagamine, maksesüsteemide usaldusväärne 
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ja tõrgeteta toimimine ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogu-
mine, käitlemine ja avaldamine, aga ka Eesti Panga finantsarvestus ja -aruandlus. 
Veiko Tali on Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvet suunava järelevalvenõukogu 
liige, finantsinspektsiooni nõukogu liige ning Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja 
rahanduskomitee liige. Lisaks on Veiko Tali statistikanõukogu liige ja finantssüsteemi 
keskkonnahoidlikuks muutmise rahvusvahelise võrgustiku (Network for Greening the 
Financial System) liige.

KESTLIKU ARENGU PÕHIMÕTTEID VÄÄRTUSTAV 
JA VASTUTUSTUNDLIK ORGANISATSIOON
Kaugtöö ja laiemalt võttes paindlik töökorraldus on muutunud Eesti Pangas tavapära-
seks. 2021. aastal tõstsime ka oma töötajate ja juhtide teadlikkust sellest. Juhtkonna 
koolitused keskendusid töö tulemuslikkusele ning meeskonnatunde hoidmisele. Töö-
tajate pikaajalise karjäärivaate ja arengu toetamiseks kinnitasime rotatsiooni põhimõt-
ted, et pakkuda töötajatele võimalusi omandada uusi kogemusi, töötades ajutiselt teis-
tes riigiasutustes või rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Väga olulisele kohale tõusis 2021. aastal kliimatemaatika. Strateegiliste eesmärkide ja 
tegevuste ülevaatamisel leppisime kokku suurendada töötajate teadlikkust sellest, kui-
das mõjutavad kliima- ja keskkonnameetmed majandust ja finantssektorit. Vajadusel 
kaasame selleks eksperte väljastpoolt keskpanka.

Alustasime igakuiste virtuaalsete rohehommikute korraldamist. Rohehommiku info-
tunnid on mõeldud kõigile Eesti Panga ja finantsinspektsiooni töötajatele ning nende 
eesmärk on avardada töötajate silmaringi keskkonnahoiu praktilisemate teemadega. 

Eesti Panga tegevused kliima, kestliku arengu ja vastutustundlikkuse vallas

2021. aastal astus Eesti Pank pika sammu kliima, kestliku arengu ja vastutustundlikkuse teemade lõi-
mimisel keskpanga igapäevasesse tegevusse. Osalesime Euroopa Keskpanga rahapoliitika strateegia 
ettevalmistamises, mille oluline osa oli ka eurosüsteemi ühises kliima tegevuskavas kokkuleppimine. 

Eesti Panga kliima ja vastutustundlikkusega seotud eesmärgid kinnitas juhatus 2021. aasta septembris 
strateegia arendusülesandena aastateks 2022–2026. Eesmärk on muuta Eesti Pank kestliku arengu 
põhimõtteid veelgi rohkem väärtustavaks ja vastutustundlikumaks organisatsiooniks.

1. Iga Eesti Panga töötaja on kursis vähemalt nende kliima- ja keskkonnateemadega, mis haa-
kuvad tema tööülesannetega. 2021. aastal korraldasime Eesti Panga ja finantsinspektsiooni töö-
tajatele igakuiseid keskkonnaseminare, kuhu kutsusime väljast esinejaid. Mitmekordistus töö-
tajate koolitamine keskkonna ja kliima teemadel, ökonomistidele algas keskkonnaökonoomika 
veebikursus.

2. Eesti Pank nõustab valitsust ja avalikkust ning pakub aruteluplatvormi keskpanga tegevus-
valdkondadega haakuvatel kliimamuutuste ja kestliku arengu teemadel. Märtsis toimus kliima-
seminar avaliku sektori esindajatega ja novembris kestlikkuse seminar finantssektori osalistega. 
Osalesime Eesti majanduse kliimariske ja -stsenaariumeid analüüsivate raportite aruteludel 
(koostöös SEI, OECD jt) ning kommenteerisime nii metoodikat kui ka järeldusi. Analüüsisime 
kliimamuutuste ja kliimapoliitika mõju erinevatele majandusnäitajatele ja kliimateemade lisamist 
IMFi seiretegevusse. Samuti osalesime finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgus-
tiku (NGFS) kliimastsenaariumite uuendamises.
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3. Eesti Pank saab 2022. aastal rohelise kontori tunnistuse ja seda uuendatakse 2025. aastal. 
Läbisime rohelise kontori küsimustiku alusel enesehindamise, nimetasime töögrupi ja selle juhi. 
Läbi on viidud tutvustusseminarid töötajate kaasamiseks, samuti kutsusime esinejaid teistest 
rohelise kontori organisatsioonidest (LHV) ja töötasime välja oma rohelise kontori põhimõtted. 
Lisaks korraldasime ümber Eesti Panga ja finantsinspektsiooni jäätmekäitluse.

4. Eesti Pank mõõdab 2022. aastal enda süsinikujalajälge ja töötab välja meetmed selle vähen-
damiseks. Välise hindaja ja rohelise kontori töögrupi toel on esitatud andmed Eesti Panga ja 
finantsinspektsiooni 2020. aasta süsinikujalajälje hindamiseks, mille tulemuste alusel (kevadel 
2022) on võimalik täpsustada organisatsiooni süsinikujalajälje vähendamise valdkondi ja ees-
märke.

5. Eesti Pank suurendab müntide taaskasutust ja esitab valitsusele ettepanekud seaduse-
muudatuseks, mis võimaldab sularahas ostu summat ümardada. Ühe- ja kahesendiste vähese 
kasutamise ja nende tootmise suure keskkonnakoormuse tõttu on eesmärk tuua võimalikult 
palju emiteeritud müntidest tagasi ringlusse, soovitades samal ajal seadusemuudatust, mis või-
maldaks ostusummade ümardamist. Välise hindaja arvutuste alusel tekib Eesti jaoks toodetud 
ühe- ja kahesendiste tootmisest igal aastal ligi 100 tonni CO2 ekvivalenti. Selles hinnangus moo-
dustab suure osa jalajäljest metallide (vask, teras) tootmine ja transport münditootja juurde, kuid 
hinnang ei võta veel arvesse ühe- ja kahesendiste riigisisest transporti peale seda, kui need on 
Eesti Panka jõudnud, ehk müntide riikliku käibega seotud emissioone. Osaleme vajaliku seadu-
seelnõu väljatöötamises.

6. Eesti Pank mõõdab ja avaldab alates 2022.  aastast oma investeerimisportfelli süsiniku- 
jalajälge ning määrab sihttaseme, kuhu soovib jõuda strateegiaperioodi lõpuks. 2021.  aastal 
tegime ettevalmistusi mitterahapoliitiliste portfellide kliimaanalüüsiks ja peamiste kliimamõõdi-
kute esmakordseks avalikustamiseks, järgides G20 finantsstabiilsuse nõukogu kliimaga seotud 
finantsteabe avaldamise töörühma (TCFD) soovitusi ja joondudes eurosüsteemi keskpankade 
ühtse lähenemisega. 

ORGANISATSIOONIKULTUUR JA ARENG
2021. aastal viisime läbi organisatsioonikultuuri uuringu, mille kohaselt eelistab Eesti 
Panga töötaja töötada organisatsioonis, kus formaalsete kokkulepete kõrval dominee-
rivad töötaja sisemine motivatsioon ja orienteeritus tulemuste saavutamisele. Samuti 
soovisid töötajad suurendada kogukonnatunnet ning olla rohkem kaasatud otsus-
tesse. Organisatsioonikultuuri aruteludega on kavas jätkata 2022. aastal. 

Oleme kohanenud uue olukorraga, kus füüsiliste kokkusaamistega koolitused ja semi-
narid on asendunud virtuaalsetega. Reisipiirangud on vähendanud väljaspool Eestit 
toimuvate koolituste arvu olulisel määral ning suur osa rahvusvahelisi koolitusi korral-
datakse virtuaalkeskkonnas. 2021. aastal kujunes keskmiseks koolituspäevade arvuks 
ühe töötaja kohta 4,5 päeva (2020. aastal 3 päeva).

Keskpanga tegevuse paremaks tutvustamiseks algatasime Eesti Panga muuseumi 
uuendamise projekti. Projekti eesmärk on uuendada praeguse muuseumi püsinäitust 
ning luua moodne muuseum-arutelukeskkond Rahamu.

2021. aastal alustasime ettevalmistavaid tegevusi rohelise kontori tunnistuse saami-
seks ning sõnastasime enda jaoks vastutustundlikkuse ja kestlikkuse sihid. 
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UUENDATUD STRATEEGIA
Eesti Panga strateegia on viieaastane, kuid see vaadatakse üle igal aastal. Strateegia 
aastateks 2022–2026 sisaldab kolme suuremat muudatust. Esiteks on eraldi välja too-
dud keskpanga põhi- ja arendusülesanded, et anda lugejale täielikum ülevaade kõi-
kidest suurematest projektidest ja senisest selgem kokkuvõte arendusülesannetest. 
Teiseks lisandus uus arendusülesannete kogum, mis keskendub kestlikule arengule. 
Kolmandaks tunnistati täidetuks infotehnoloogiline arendusülesanne: kõik keskpanga 
töötajad said 2021. aastaks panga infosüsteemidele turvalise juurdepääsu sõltumata 
asukohast. 

Eesti Pank on seadnud endale aastateks 2022–2026 neli arendusülesannet.

Nõustamine. Valitsuse ja avalikkuse nõustamisel ja makrofinantsjärelevalve 
tegemisel keskendub Eesti Pank järgmistel aastatel eeskätt majanduse ning 
finantssektori stabiilse ja jätkusuutliku arengu toetamisele. Varasematele tege-
vustele lisandus pikaajaline projekt: uue kuvandiga avatud keskuse ja muu-
seumi – Rahamu – loomine.

Kriisiks valmisolek. Eesti Pank on valmis täitma oma ülesandeid erinevates 
kriisiolukordades, vajadusel pankadele erakorralist likviidsusabi andes, ning 
tagama maksete ja sularaharingluse toimimise hädaolukordades. Eesti Pank on 
piisavalt kapitaliseeritud, et tagada küllaldased riskipuhvrid ja keskpanga kapitali 
säilimine ka ebasoodsate arengusuundumuste korral. 

Turvaline infosüsteem. Eesti Pank tagab infosüsteemi turvalisuse, talitlus- 
pidevuse ja küberkerksuse ka väljaspool panga hooneid töötades. Infosüsteemi 
arendustööd toetavad keskpanga ülesannete täitmist ja tõhusat töökorraldust. 

Kestlik areng. Eesti Pank on kestliku arengu põhimõtteid väärtustav ja vas-
tutustundlik organisatsioon. Keskpank analüüsib ja avaldab kliimamuutustest 
ja kliimapoliitika eesmärkidest tulenevate struktuurimuutuste ja riskide mõju 
majandusele, finantsstabiilsusele, finantssektori õigusraamistikule, majanduse 
rahastamisele ja konkurentsivõimele, samuti rahapoliitikale ja reservide inves-
teerimisele. Keskpank vähendab enda süsinikujalajälge organisatsioonina, aga 
ka sularaha- ja reservihalduses. 
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Saka juga
Autor: Lembit Miil, 2014 
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EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE  
31. DETSEMBRIL 2021 LÕPPENUD 
MAJANDUSAASTA KOHTA 

EESTI PANGA FINANTSSEISUNDI ÜLEVAADE
KAPITAL JA RESERVID

Eesti Panga kapitali ja reservide maht oli 2021. aasta 31. detsembri seisuga 483 miljonit eurot. 
Üksikasjalik teave Eesti Panga kapitali ja reservide kohta on esitatud bilansi lisas kirjel 30 „Kapital 
ja reservid”.

ERALDIS FINANTSRISKIDE KATTEKS

Võttes arvesse riskihinnanguid, suurendas Eesti Pank eraldise mahtu finantsriskide katteks. Eral-
dise suurust ja jätkuvat vajalikkust hinnatakse igal aastal, võttes arvesse mitmeid tegureid. Riski- 
hinnang põhineb riski kandvate varade riskiväärtuste arvutustel, mis omakorda arvestab riski 
kandvate varade hulka, jooksva majandusaasta vältel realiseerunud riskide ulatust ning eelolevaks 
aastaks prognoositavat tulemust. 2020. aasta 31. detsembri seisuga ulatus finantsriskide katteks 
ettenähtud eraldis 92,6 miljoni euroni. Pank kandis 2021. aastal eraldisse 11 miljonit eurot. Selle 
tulemusel kasvas riskieraldis 103,6 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 
44,2 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 rahasta-
takse tulevikus tehtavaid kroonide vahetusi eurode vastu. 2021.  aastal vähendati eraldist Eesti 
kroonide tagastamise tõttu summas 230 929 eurot (2020. aastal 202 135 eurot), selle tulemusena 
kahanes eraldis Eesti krooni vahetuskohustuse täitmiseks 27,9 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 
2021. aasta detsembri lõpu seisuga 77,8 miljonit eurot (2020. aastal 63,5 miljonit eurot). Vaata lähe-
malt arvestuspõhimõtteid käsitlev lisa ning bilansi lisa kirje 29 „Ümberhindluskontod”.

2021. AASTA FINANTSTULEMUS

2021. aastal oli Eesti Panga puhaskasum 3,7 miljonit eurot (2020. aastal 3,4 miljonit eurot).

2021. aastal kasvas puhas intressitulu 27,9 miljoni euroni (2020. aastal 26,8 miljonit eurot). Peamine 
osa intressitulust tuli tuletistehingutelt, väärtpaberitelt ning Eesti krediidiasutuste ülereservidelt. 
2021.  aastal oli investeerimisportfelli tootlus kõrge. Vahepealsele märkimisväärsele kõikumisele 
vaatamata oli keskkond panga investeerimisportfellile üsna soodne ja kokkuvõttes tõid aktsiate 
kerkinud hinnad pangale märkimisväärset tulu. Eesti Panga puhastulu suurendas tulu aktsiatelt ja 
osalustelt summas 5 miljonit eurot (2020. aastal 8,5 miljonit eurot), sh dividendid aktsiafondidelt 
summas 3,4 miljonit eurot (2020. aastal 2,2 miljonit eurot) ja Euroopa Keskpanga (EKP) kasumi 
jaotus summas 1,5 miljonit eurot (2020. aastal 6,2 miljonit eurot). Vaata lähemalt tulude-kulude 
aruande lisa kirje 34 „Tulu aktsiatelt ja osalustelt”.
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Eesti Panga põhitegevuskulud kokku (sh amortisatsioon) kasvasid 19,8 miljonilt eurolt 2020. aastal 
21,2 miljoni euroni 2021. aastal. Suuremad kulutused tehti töötasudele ning info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogiale.

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 integreeri-
tud muu hulgas 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. Välisaudiitorid hindavad korrapäraselt panga riskijuhtimise korraldust.

Eesti Panga jätkuvalt suured finantsriskid tulenevad peamiselt bilansimahu kasvust seoses vara- 
ostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava raames tehtud 
väärtpaberiostudega ning finantsturgude suurest volatiilsusest.

Eesti Panga finantsriskide hindamiseks kasutatakse nii riskiväärtuse (ingl value at risk) kui ka eelda-
tava puudujäägi (ingl expected shortfall) riskihinnanguid. Täiendavate riskimõõdikute kasutamise 
vajaduse tingis oluliselt suurenenud bilansimaht ja muutustega kaasnevad riskid.

Eesti Panga varad on mõjutatud erinevatest riskidest, nagu turu-, krediidi- ja likviidsusrisk. Riske 
hallatakse pidevalt, seades investeeringutele erinevaid riskilimiite ning tõhustades ettevaatusabi-
nõusid (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 riskitalu-
vuse. Praegu koosneb normportfell võlakirjadest, valitsuse garantiiga kinnisvaraga tagatud võlakir-
jafondi ning aktsiafondide osakutest. Juhatus määrab normportfelliga ka aktsepteeritava valuuta- 
riski suuruse. 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 finantsinstrumentide nimekirja kinnitab Eesti Panga president. Lubatud riskide piiridesse 
mahtumist kontrollib riskihalduse allosakond.

Lisaks reservihaldusest tulenevatele riskidele on Eesti Panga varad sõltuvad ka rahapoliitiliste 
tehingute riskidest. Rahapoliitiliste tehingutega seotud riske hallatakse ühiselt Eurosüsteemi Ris-
kide Haldamise Komitees, mille liikmed on euroala riikide keskpankade, sh Eesti Panga esindajad. 
Välja on töötatud riskiraamistik, mis näiteks näeb ette tingimused tehingu osapooltele, rahapolii-
tiliste operatsioonide tagatiseks toodavatele varadele, ostukavade raames ostetavatele finants-
instrumentidele jms. 2021. aastal suuri muudatusi rahapoliitiliste tagatisvarade riskiraamistikku ei 
tehtud. Kooskõlas EKPSi ja EKP põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi riikide keskpangad 
rahapoliitiliste operatsioonide ning väärtpaberituruprogrammi ja laiendatud varaostukava raames 
(v.a valitsuste võlakirjad) hoitavate väärtpaberite realiseeruvaid kahjumeid täies ulatuses jagama 
proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega.16 

16 EKPSi ja EKP põhikirja artikli 29 kohaselt märgivad liikmesriikide keskpangad vastavalt kapitalivõtmele oma osa EKP 
kapitalis. Kapitalivõtme arvestamisel võetakse võrdses osas arvesse liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja 
sisemajanduse koguproduktis. Osakaalu korrigeeritakse iga viie aasta järel või siis, kui muutub EKPSi kuuluvate riikide 
keskpankade koosseis. Kuna euroalavälised liikmesriigid ei oma õigust kapitalivõtme alusel jaotatavale EKP kasumile ja 
kahjumile, on Eesti Panga osalus EKP riskide jagamises alates 1. veebruarist 2020 0,2817%.
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JUHATUSE KINNITUS 31. DETSEMBRIL 
2021 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA 
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 
Juhatus deklareerib oma vastutust Eesti Panga 31.  detsembril 2021 lõppenud majandusaasta 
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 26.4 alusel kehtestatud eeskirjade kohaselt kooskõlas Euroopa 
Keskpanga nõukogu 3. novembri 2016. aasta suunisega (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finants- 
aruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud)17 ning 
Eesti Panga seadusega. Osades, mida EKP suunised ei reguleeri, on lähtutud Eesti finantsaruand-
luse standardi nõuetest. Raamatupidamise 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 sei-
suga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad kättesaadaval infol Eesti 
Panga seisundi ning kavatsuste ja riskide kohta raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva 
seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused või-
vad erineda juhatuse antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruande on 21. märtsil 2022 digitaalselt allkirjastanud 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

17 EKP 3. novembri 2016. aasta suunis (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroo-
pa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud), (ELT L 347, 20.12.2016, lk 37).
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BILANSS SEISUGA 31. DETSEMBER 2021
tuhandetes eurodes

  Kirje 31.12.2021 31.12.2020*

VARAD      

Kuld ja nõuded kullas 1 13 278 12 737

Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu   2 014 373 1 559 680

    Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi vastu 2 393 239 93 519

    Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja muud välisvarad 3 1 621 134 1 466 161

Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 4 60 051 48 901

Rahapoliitiliste operatsioonidega seotud laenud eurodes  
euroala krediidiasutustele 5 1 881 500 1 881 500

Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 6 185 4 291

Euroala residentide väärtpaberid eurodes   9 932 185 7 860 459

    Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid 7 9 932 185 7 800 323

    Muud väärtpaberid 8 0 60 136

Eurosüsteemisisesed nõuded   2 044 749 1 590 284

    Kapitaliosalus Euroopa Keskpangas 9 93 534 91 815

    Välisvaluutareservide ülekandmisega samaväärsed nõuded 10 113 648 113 648

    Netonõuded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis 11 1 294 651 1 384 821

    Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto) 12 542 916 0

Muud varad   106 399 94 461

    Materiaalne ja immateriaalne põhivara 13 14 706 14 936

    Muud finantsvarad 14 234 234

    Bilansiväliste instrumentide ümberhindlusest tulenevad erinevused 15 66 12

    Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 16 48 020 52 326

    Mitmesugused muud varad 17 43 372 26 953

VARAD KOKKU   16 052 720 13 052 313

* 2020. aasta andmed on korrigeeritud (vt „2021. aasta raamatupidamise aastaaruandes võrdlusandmete korrigeerimine”  
arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

Selgitused lk 81−103 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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tuhandetes eurodes

  Kirje 31.12.2021 31.12.2020*

KOHUSTUSED      

Ringluses olevad pangatähed 18 3 999 960 3 715 386

Rahapoliitiliste operatsioonidega seotud kohustused eurodes  
euroala krediidiasutuste vastu   9 651 603 6 953 958

    Arvelduskontod (sh kohustusliku reservi katmiseks) 19 9 651 603 6 953 958

Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 75 807 79 702

Kohustused eurodes teiste euroala residentide vastu 21 1 035 606 460 932

    Valitsussektor   1 013 135 440 803

    Muud kohustused   22 471 20 129

Kohustused eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 24 23

Kohustused välisvääringus euroala residentide vastu 23 86 817 0

Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 24 365 140 73 032

Eurosüsteemisisesed kohustused   0 1 012 815

    Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto) 25 0 1 012 815

Muud kohustused   141 756 88 401

    Bilansiväliste instrumentide ümberhindlusest tulenevad erinevused 15 28 542 1 649

    Viitvõlad ja ettemakstud tulud 26 39 844 19 537

    Mitmesugused muud kohustused 27 73 370 67 215

Eraldised 28 131 510 120 741

Ümberhindluskontod 29 77 817 63 468

Kapital ja reservid 30 482 997 480 422

    Kapital   268 683 266 108

    Reservid   214 314 214 314

Aruandeaasta kasum   3 682 3 433

KOHUSTUSED KOKKU   16 052 720 13 052 313

* 2020. aasta andmed on korrigeeritud (vt „2021. aasta raamatupidamise aastaaruandes võrdlusandmete korrigeerimine”  
arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

Selgitused lk 81−103 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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2021. AASTA TULUDE-KULUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

  Kirje 2021 2020

Intressitulu   180 851 178 013

Intressikulu   -152 949 -151 164

Puhas intressitulu 31 27 902 26 849

       

Realiseeritud kasum finantstehingutest   23 600 21 774

Finantsvarade allahindlused   -10 414 -14 572

Eraldised finantsriskide katmiseks   -11 000 -11 000

Finantstehingute, allahindluste ja riskieraldiste puhastulem 32 2 187 -3 798

       

Tulu tehingutasudest ja muudest tasudest   368 365

Kulu tehingutasudest ja muudest tasudest   -7 -37

Puhastulu tehingutasudest ja muudest tasudest 33 361 328

       

Tulu aktsiatelt ja osalustelt 34 5 039 8 478

Monetaartulu puhastulem 35 -12 705 -9 949

       

Muud tulud ja kulud 36 2 125 1 311

       

Puhastulu kokku   24 908 23 219

       

Personalikulu 37 -11 337 -10 550

Halduskulu 38 -5 777 -5 974

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 13 -1 753 -1 874

Pangatähtede tootmise teenused 39 -1 005 -801

Muud põhitegevuskulud 40 -1 354 -587

       

Põhitegevuskulud   -21 226 -19 786

       

Aruandeaasta kasum   3 682 3 433

Selgitused lk 81−103 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 Süs-
teemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 26.4 alusel kehtestatud eeskirjade kohaselt kooskõlas Euroopa 
Keskpanga nõukogu 3. novembri 2016. aasta suunisega (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaru-
andluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud)18 ning Eesti Panga 
seadusega. Osades, mida EKP suunised ei reguleeri, on lähtutud Eesti finantsaruandluse standardi nõue-
test. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõte-
tele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine eeldab juhatuselt hinnanguid Eesti Panga varasid ja kohustusi 
ning aruandeperioodi tulusid ja kulusid mõjutavate asjaolude kohta bilansikuupäeva seisuga. Need hinnan-
gud põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga kättesaadaval 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 arvatud juh-
tudel, 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 õigused on üle võe-
tud; 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. Finantskohustused hõlmavad 
lepingulist kohustust tasuda teisele poolele raha või muu finantsvaraga või vahetada teise poolega finants-
vara eelduslikult kahjulikel tingimustel.

Finantsvara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis on selle finantsvara eest makstud tasu õig-
lane väärtus. Finantskohustus võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis on selle eest saadud tasu 
õiglane väärtus. Finantsvara ja -kohustust arvestatakse edaspidi selle tüübist tulenevalt turuväärtuses, soe-
tusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses. Turuväärtuse all mõistetakse summat, mille eest 
informeeritud, mitteseotud ning huvitatud pooled vahetavad varasid või arveldavad kohustusi. Turuväärtu-
ses 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 hinnatakse iga 
objekti puhul eraldi. Väärtuse langust hinnatakse kogumina niisuguse finantsvara puhul, mis ei ole indivi-
duaalselt oluline ja mille korral ei ole otseselt teada, et selle väärtus on langenud. Finantsvara allahindlusi 
kajastatakse aruandeperioodi tulude-kulude aruandes kuluna. 

18 EKP 3. novembri 2016. aasta suunis (EKP/2016/34) raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpan-
kade Süsteemis (uuesti sõnastatud), (ELT L 347, 20.12.2016, lk 37).
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VÄLISVÄÄRINGUS TOIMUNUD TEHINGUTE KAJASTAMINE

Välisvääringus nomineeritud finantsinstrumentidega tehtud tehingud (v.a  võlakirjatehingud) kajastatakse 
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 nomineeritud finantsinstrumen-
tidelt kogunenud intress ning üle- või alakurss arvutatakse ja kirjendatakse iga päev. Need summad mõju-
tavad 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 kuulu-
vate IMFi arvestusühikute ümberhindamiseks arvutati SDRi väärtus viie vääringu (USA dollar, euro, Jaapani 
jeen, Suurbritannia nael ja Hiina renminbi) vahetuskursside kaalutud summana eurosse seisuga 31. det-
sember 2021.

2021. ja 2020. aasta 31. detsembril kasutati järgmisi valuutakursse:

  31.12.2021 31.12.2020

USD 1,1326 1,2271

GBP 0,84028 0,89903

JPY 130,38 126,49

CNY 7,1947 8,0225

SDR 0,809127 0,848464

 
KULD

Kulla väärtust hinnatakse aasta lõpu turuhinna alusel, eristamata hinna ja valuuta ümberhindluse erinevusi. 
31. detsembril 2021 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 soetusmaksumuses, mida 
väärtuse languse korral korrigeeritakse.

MUUD VÄÄRTPABERID 

Turukõlblikke väärtpabereid (v.a rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid) ja muid samalaadseid 
varasid hinnatakse konkreetsete väärtpaberite kaupa bilansipäeval kehtinud keskmiste turuhindade või 
asjakohase tulukõvera alusel. 31. detsembril 2021 lõppenud aasta puhul kasutati sama aasta 31. detsembril 
kehtinud keskmisi turuhindu.

TULUDE KAJASTAMINE

Tulud ja kulud on kajastatud tulude-kulude aruandes arvestusperioodi jooksul tekkepõhiselt, sõltumata raha 
laekumisest või tasumisest. Välisvaluuta, kulla ja väärtpaberite müügist saadud realiseeritud kasum ja kah-
jum 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 alla-
hindlused”, kui see ületab vastaval ümberhindluskontol kajastatud eelnevate perioodide ümberhindlus- 
kasumit. Ühe valuuta-, väärtpaberi- ja kullapositsiooni realiseerimata kahjumit ei tasaarvestata teise valuuta-, 
väärtpaberi- ega kullapositsiooni realiseerimata kasumiga. Kui mis tahes valuuta-, väärtpaberi- või kulla- 
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positsiooni puhul tuvastatakse aasta lõpus realiseerimata kahjum, vähendatakse selle keskmist hinda, et 
see vastaks aasta lõpu vahetuskursile või turuhinnale.

Ostetud väärtpaberite üle- ja alakursid kajastatakse osana intressitulust ning amortiseeritakse igapäevaselt 
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. Aktsiate 
turuväärtust ei saa usaldusväärselt hinnata, kui aktsiatega aktiivselt ei kaubelda ning puuduvad nende 
väärtuse usaldusväärse hindamise alternatiivsed meetodid. Kõnealusel juhul kajastatakse aktsiad soetus- 
maksumuses, mida väärtuse languse korral korrigeeritakse. Aktsiate müügitulu ja -kulu on kirjendatud 
tulude-kulude aruandes pärast seda, kui kõik müügitingimused on täidetud. Dividenditulu on kajastatud 
perioodi tuluna.

PÕHIVARA

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

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

2021

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 usaldus-
väärselt 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 juhatuse kinnitatud 
mahus. Kui riskidele antud hinnangu tagajärjel eraldise suurust vähendatakse, siis kajastatakse vähendatav 
summa aruandeperioodi tuluna.

FINANTSINSPEKTSIOONIGA SEOTUD NÕUDED JA KOHUSTUSED

Eesti Panga bilansis on nõue finantsinspektsiooni vastu Eesti Panga osutatud teenuste ja käibevara hanki-
mise eest ning kohustus seoses finantsinspektsiooni arvelduskontoga Eesti Pangas.
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BILANSIVÄLISED INSTRUMENDID

Välisvaluutainstrumendid, st välisvaluuta forvardtehingud, valuutavahetustehingute forvardosad ja muud 
välisvaluutainstrumendid, mis hõlmavad ühe valuuta vahetamist teise vastu tulevasel kuupäeval, arvatakse 
kursivahest tuleneva kasumi ja kahjumi arvutamisel välisvaluuta netopositsiooni hulka. Hetke- ja tähtpäeva-
kursi vahet käsitletakse nii ostu kui ka müügi puhul tekkepõhiselt intressikohustuse või -nõudena.

Intressimäära instrumendid hinnatakse ümber konkreetsete instrumentide põhiselt. Intressimäära futuur- 
lepingute marginaalide igapäevased muutused kajastatakse tulude-kulude aruandes. Optsioontehinguid 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 kohustu-
sed, 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 aruande 
koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega 
ja/või mõjutavad oluliselt varade ja kohustuste olukorda bilansipäeval. Olulised bilansipäevajärgsed sünd-
mused, 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 eurosüstee-
mi.19 Ringluses olevate europangatähtede koguväärtus jaotatakse eurosüsteemi riikide keskpankade vahel 
iga kuu viimasel tööpäeval vastavalt pangatähtede jaotamise alusele.20

EKP-le 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 europangatähtede 
väärtuse ja keskpankade tegelikult ringlusse lastud europangatähtede väärtuse erinevust kajastatakse 
eurosüsteemisiseste saldodena. Need nõuded või kohustused21 avaldatakse allkirjel „Eurosüsteemisisesed 
saldod: netonõuded/netokohustused seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis” (vt „Eurosüs-
teemisisesed saldod” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

Eurosüsteemis europangatähtede jaotamisest tulenevaid eurosüsteemisiseseid saldosid korrigeeritakse 
eurosularahale ülemineku aasta22 ja sellele järgneva viie aasta jooksul, et vältida suuri muutusi riikide kesk-
pankade tuludes eelnevate aastatega võrreldes. Korrigeerimisel võetakse arvesse erinevust vaatlusalusel 
perioodil23 eurosüsteemi riikide keskpankade ringlusse lastud pangatähtede keskmise 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 täielikult proportsionaalselt eurosüsteemi riikide 
keskpankade EKP kapitali sissemakstud osadega. Nendelt saldodelt saadav intressitulu ja -kulu tasaarvel-
datakse EKP kaudu ja avaldatakse tulude-kulude aruandes kirjel „Puhas intressitulu”.

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

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

21 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).

22 Eurosularahale ülemineku aasta on aasta, kui europangatähed saavad liikmesriigis seaduslikuks maksevahendiks.

23 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.
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MEENEMÜNDID

Emiteeritud meenemüntide nimiväärtust ei kajastata bilansis kohustusena, kuna nende tagasiostmise tõe-
näosus on väga väike ning nende väärismetalli väärtus ületab nominaalväärtust. Meenemüntide müügist 
saadud tulu kajastatakse tulude-kulude aruandes tekkepõhiselt.

EUROOPA KESKPANGA KASUMI VAHEJAOTUS

EKP nõukogu otsuse kohaselt tuleb EKP emissioonitulu, mis tekib 8% europangatähtede jaotamisest 
EKP-le, ja EKP tulu, mis tekib väärtpaberituruprogrammi (SMP), pandikirjade kolmanda ostukava (CBPP3), 
varaga tagatud väärtpaberite ostukava (ABSPP), avaliku sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) ning pan-
deemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise ostukava (PEPP) raames ostetud väärtpaberitelt, täies ula-
tuses 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.24 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”.

EUROSÜSTEEMISISESED SALDOD

Eurosüsteemisisesed nõuded, mis tulenevad Eesti Panga kapitaliosalusest EKPs, esitatakse kirjel „Kapi-
taliosalus Euroopa Keskpangas”. Nimelt hõlmab see bilansikirje i) riikide keskpankade sissemakseid EKP 
märgitud kapitali, ii) riikide keskpankade tasutud netosummasid nende osade suurenemise tõttu EKP oma-
kapitali väärtuses25 tulenevalt kõigist eelmistest kohandustest EKP kapitali märkimise aluses ja iii)  sisse-
makseid kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 48.2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes 
kehtestatud erandid on tühistatud.

Eurosüsteemisisesed saldod, mis tulenevad eurosüsteemiga liituvate riikide EKP-le üle kantud välisvaluu-
tareservidest, nomineeritakse eurodes ja esitatakse kirjel „Välisvaluutareservide ülekandmisega sama-
väärsed nõuded”.

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

Eurosüsteemisisesed saldod tulenevad valdavalt Euroopa Liidus tehtavatest piiriülestest maksetest, mis 
arveldatakse keskpanga rahas eurodes. Enamasti algatavad neid tehinguid erasektori üksused (st kredii-
diasutused, ettevõtted ja üksikisikud). Tehingud töödeldakse TARGET226 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 eurosüsteemisisesed nõuete ja kohustuste positsioonid EKP suhtes, mis tulenevad 
nende osalusest TARGET2s, ning muud eurosüsteemisisesed positsioonid eurodes (nt kasumi vahejaotus 
keskpankadele, monetaartulu jaotamine) esitatakse bilansis ühtse varade või kohustuste netopositsioonina 
kirjetel „Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)” või „Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)”.

ARVESTUSPÕHIMÕTETE MUUDATUSED

Pärast kohustusliku reservi kohaldamist käsitleva EKP määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) uuesti sõnas-
tamist 2021. aastal jäetakse kohustuslikust reservist välja krediidiasutuste vahendid, mis ei ole vabalt kasu-
tatavad. Seetõttu esitatakse seotud summad 2021. aastal kohustuste kirje „Arvelduskontod (kohustusliku 

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

25 Omakapitali väärtus hõlmab kõiki EKP reserve, ümberhindluskontosid ja reservidega samaväärseid eraldisi, millest on maha arvatud 
varasematest perioodidest üle kantud kahjum. Kui kapitali märkimise alust kohandatakse majandusaasta jooksul, hõlmab omakapitali 
väärtus ka kohandamise kuupäevaks akumuleeritud EKP netokasumit või netokahjumit.

26 Üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem.
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reservi katmiseks)“ asemel kohustuste kirjel „Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes“. And-
mete võrreldavaks tegemiseks on 2020. aasta andmeid korrigeeritud.

2021. AASTA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES VÕRDLUSANDMETE 
KORRIGEERIMINE

2020. aastal oli ekslikult bilansi varade poolel kajastatud EKP kasumi vahejaotuse nõue summas  
3  549 880 eurot. Vastavalt arvestuspõhimõtetele euroala riikide keskpankade eurosüsteemisisesed  
nõuete ja kohustuste positsioonid EKP suhtes, mis tulenevad nende osalusest TARGET2s, ning muud 
eurosüsteemisisesed positsioonid eurodes (nt kasumi vahejaotus keskpankadele, monetaartulu jaotamine) 
esitatakse bilansis ühtse varade või kohustuste netopositsioonina kirjetel „Muud eurosüsteemisisesed  
nõuded (neto)” või „Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)”.

Andmete võrreldavaks tegemiseks on 2021. aasta raamatupidamise aastaaruandes korrigeeritud 2020. aasta  
bilansi kirjeid järgnevalt:

tuhandetes eurodes

  Kirje Esialgne 
31.12.2020 Korrigeerimine Korrigeeritud 

31.12.2020

Eurosüsteemisisesed nõuded 1 593 834 -3 550 1 590 284

    Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto) 12 3 550 -3 550 0

VARAD KOKKU 13 055 863 -3 550 13 052 313

tuhandetes eurodes

  Kirje Esialgne 
31.12.2020 Korrigeerimine Korrigeeritud 

31.12.2020

Arvelduskontod (sh kohustusliku reservi katmiseks) 19 7 033 660 -79 702 6 953 958

Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 0 79 702 79 702

Eurosüsteemisisesed kohustused 1 016 365 -3 550 1 012 815

    Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto) 25 1 016 365 -3 550 1 012 815

KOHUSTUSED KOKKU 13 055 863 -3 550 13 052 313
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BILANSI LISA
KIRJE 1 – KULD JA NÕUDED KULLAS

Eesti Panga kullareservide väärtusest annab ülevaate alljärgnev tabel.

  31.12.2021 31.12.2020

Kuld (untsi) 8250,171 8250,171

Untsi turuhind (eurot) 1609,483 1543,884

Ümberhindlus (tuhat eurot) 6 091 5 550

Turuväärtus (tuhat eurot) 13 278 12 737

KIRJE 2 – NÕUDED RAHVUSVAHELISE VALUUTAFONDI VASTU

Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi vastu sisaldavad IMFi arvestusühiku (SDR) kontot IMFis ja reserv- 
positsiooni IMFis.

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

SDRi konto IMFis 319 422 29 017

Reservpositsioon IMFis 73 817 64 502

    Osalus IMFis 301 356 288 098

    IMFi konto nr 1 -227 539 -223 596

Kokku 393 239 93 519

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. 2021. aasta 2. augustil otsustas IMF suurendada kõigile liikmes-
riikidele suunatud SDRide emissiooni. Eesmärk on suurendada globaalset reservide likviidsust ja toetada 
nõrgemaid riike praeguses majandusolukorras. SDRide jagamise tulemusena sai Eesti 233 479 644 SDRi 
(vt bilansi lisa kirje 24 „Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje“).

RESERVPOSITSIOON RAHVUSVAHELISES VALUUTAFONDIS

Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Rahvusvahelises Valuutafondis. IMFi igale liikmesriigile on kehtestatud 
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 2021. aasta lõpul 243,6 miljonit SDRi.

Reservpositsiooni IMFis moodustab kvoodi ja IMFi konto nr 1 netosumma. Reservpositsiooni suurust mõju-
tab Eesti Vabariigi osalemine IMFi finantstehingute plaanis (FTP). Reservpositsiooni suurenemise põhjus 
2021. aastal oli FTP laenude väljamakse summas 5 miljonit SDRi (2020. aastal 12,2 miljonit SDRi). Eesti 
osaleb IMFi finantstehingute plaanis alates 2012. aastast.

SDRide väärtuse suurenemine eurodes oli tingitud SDRide kallinemisest euro suhtes 2021.  aastal ning 
aasta jooksul saadud intressitulust (vt „Välisvääringus toimunud tehingute kajastamine” arvestuspõhimõt-
teid käsitlevas lisas).

KIRJE 3 – PANKADE SALDOD, VÄÄRTPABERIINVESTEERINGUD JA MUUD VÄLISVARAD

Kirjel 3 kajastatakse pangakontode jäägid välisvääringus euroalavälistes krediidiasutustes, USA dollarites 
nomineeritud aktsiafondid ja tähtajalised hoiused ning USA, Austraalia, Kanada dollarites ning Suurbritannia 
naelades nomineeritud investeeringud euroalaväliste residentide väärtpaberitesse. Eesti Panga välisvaluu-
tareservid olid paigutatud peamiselt USA valitsuse võlakirjadesse ning valitsuse garantiiga kinnisvaraga 
tagatud võlakirjafondidesse ja Austraalia, Kanada ning Suurbritannia valitsuste võlakirjadesse. Investeerin-
gute õiglane väärtus määratakse aktiivsetel turgudel noteeritud hindade alusel.
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tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Võlakirjad 1 239 299 1 214 615

Aktsiafondid 172 083 135 335

Võlakirjafondid 101 959 94 696

Arvelduskontod 85 809 408

Tähtajalised hoiused 21 985 21 107

Kokku 1 621 134 1 466 161

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

USD 844 709 779 791

AUD 235 761 253 593

CAD 233 511 268 574

GBP 221 747 160 983

JPY 75 805 3 203

CHF 9 592 2

SEK 5 6

NZD 3 8

NOK 0 1

Kokku 1 621 134 1 466 161

KIRJE 4 – NÕUDED VÄLISVÄÄRINGUS EUROALA RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 4 kajastatakse pangakontode jäägid välisvääringus euroala krediidiasutustes ja USA dollarites nomi-
neeritud investeeringud euroala residentide võlakirjadesse.

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Võlakirjad 59 250 42 706

Arvelduskontod 801 6 195

Kokku 60 051 48 901

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

USD 59 528 47 893

CAD 228 374

GBP 155 151

AUD 130 268

JPY 9 21

SEK 0 185

CHF 0 9

Kokku 60 051 48 901

KIRJE 5 – RAHAPOLIITILISTE OPERATSIOONIDEGA SEOTUD LAENUD EURODES 
EUROALA KREDIIDIASUTUSTELE

Eurosüsteemi omanduses on kokku 2201,9 miljardi euro väärtuses rahapoliitilisi nõudeid, millest Eesti 
Panga bilansis on 1882 miljoni euro väärtuses (2020. aastal 1882 miljoni euro väärtuses) pikemaajalisi re- 
finantseerimistehinguid. 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 sissemakstud kapitalis on 0,2817%.

Kahjum võib tekkida vaid siis, kui vastaspool jääb maksejõuetuks ja kui vastaspoole tagatise realiseerimi-
sest saadud vahendid on ebapiisavad. EKP nõukogu on välistanud riskide jagamise, kui tegu on tagatisega, 
mida riikide keskpangad võivad aktsepteerida omal vastutusel.
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EKP nõukogu võttis 2019. aastal kasutusele uue seitsmest operatsioonist koosneva seeria suunatud pikema- 
ajalisi kvartaalseid refinantseerimisoperatsioone (TLTRO-III). 10. detsembril 2020 lisas EKP nõukogu veel 
kolm selle seeria operatsiooni, mis viidi läbi ajavahemikus juuni–detsember 2021 ja mille tähtaeg on kolm 
aastat. Esimese seitsme TLTRO-III operatsiooni puhul on alates 2021. aasta detsembrist, 12 kuud pärast 
iga TLTRO-III operatsiooni arveldamist, osalejatel võimalus kord kvartalis TLTRO-III operatsioon enne selle 
tähtaja saabumist lõpetada või selle summat vähendada. Kaheksanda ja järgnevate TLTRO-III operatsioo-
nide puhul avaneb sama võimalus alates 2022. aasta juunist. EKP nõukogu algsete otsuste kohaselt võis 
igale TLTRO-III operatsioonile kohaldatav lõplik intressimäär olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse 
keskmine intressimäär asjaomase operatsiooni keskel. 

Lisaks otsustas nõukogu 2020. aastal27 COVID-19 šokile reageerides, et ajavahemikul 24. juunist 2020  
23. juunini 2021 ja 24. juunist 2021 23. juunini 2022 – vastavalt eriintressimäära periood ja täiendav eriintressi- 
määra periood – võib kohaldatav intressimäär olla kuni 50 baaspunkti alla hoiustamise püsivõimaluse kesk-
mise intressimäära samal ajavahemikul, kuid ei tohi igal juhul olla alla –1%. Tegelikud intressimäärad saavad 
teatavaks alles operatsiooni lõpptähtajal või ennetähtaegse tagasimakse ajal ning enne seda saab usal-
dusväärse hinnangu anda üksnes juhul, kui eriintressimäära perioodi ja täiendava eriintressimäära perioodi 
intressimääraga seotud andmed on juba edastatud vastaspooltele. Seetõttu peeti arukaks kasutada kahel 
eriintressimäära perioodil TLTRO-III intressimäära arvutamiseks hoiustamise püsivõimaluse intressimäära, 
millest on maha arvestatud 50 baaspunkti, kuid mis ei ole igal juhul kõrgem kui –1%, ning operatsiooni järe-
lejäänud tähtaja jooksul TLTRO-III arvutamiseks hoiustamise püsivõimaluse intressimäära, kuni saadaval on 
usaldusväärsemad andmed. See tähendab, et 2021. aasta finantsaruannetes kasutatakse TLTRO-III kogu-
nenud intresside arvutamiseks järgmisi määrasid: eriintressimäära perioodil 23. juunini 2021 intressimää-
rasid, mille andmed edastati vastaspooltele 10. septembriks 2021, ning täiendava eriintressimäära perioo-
dil 24. juunist 31. detsembrini 2021 hoiustamise püsivõimaluse intressimäära, millest on maha arvestatud  
50 baaspunkti ja mille ülemmäär on –1%.

KIRJE 6 – MUUD NÕUDED EURODES EUROALA KREDIIDIASUTUSTE VASTU

Kirjel 6 kajastatakse pangakontode jäägid eurodes euroala krediidiasutustes.

KIRJE 7 – RAHAPOLIITIKA EESMÄRGIL HOITAVAD VÄÄRTPABERID

Kirjel 7 kajastatakse väärtpaberid, mis Eesti Pank on omandanud pandikirjade teise ostukava (CBPP2) raa-
mes, pandikirjade kolmanda ostukava (CBPP3) raames, väärtpaberituruprogrammi (SMP) raames, avaliku 
sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) raames ning pandeemia majandusmõju 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

Väärtpaberituruprog-
ramm mai 2010 september 2012 EKP/2010/5 Euroalal emiteeritud avaliku ja era-

sektori võlaväärtpaberid

Varaostukava

Pandikirjade kolmas 
ostukava oktoober 2014 käimasolev EKP/2020/8 (koos 

muudatustega) Euroala residentide pandikirjad

Varaga tagatud väärt-
paberite ostukava november 2014 käimasolev

EKP/2014/45 
(koos muudatus-
tega)

Euroala residentide kõrgema ja 
garanteeritud keskmise järgu 
nõudeõigusega varatagatisega 
väärtpaberid

Avaliku sektori väärt- 
paberite 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

27  EKP nõukogu 2020. aasta 30. aprilli ja 10. detsembri otsused.
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  Alguskuupäev Lõppkuupäev Otsus Kõlblikud väärtpaberid1

Ettevõtlussektori väärt-
paberite ostukava juuni 2016 käimasolev

EKP/2016/16 
(koos muudatus-
tega)

Võlakirjad ja kommertsväärtpaberid, 
mille on emiteerinud euroalal asuta-
tud pankadevälised ettevõtted

Pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorraline varaostukava 

Pandeemia majandus-
mõju ohjeldamise era-
korraline 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.

2021. aastal tegi eurosüsteem varaostukava28 raames iga kuu keskmiselt 20 miljardi euro ulatuses netooste. 
2021. aasta detsembris otsustas EKP nõukogu29, et 2022. aasta teises kvartalis on netovaraostude maht 
40 miljardit eurot ja kolmandas kvartalis 30 miljardit eurot. Alates 2022. aasta oktoobrist hoiab EKP nõu-
kogu netovaraostud iga kuu keskmiselt 20 miljardi euro juures seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade 
toetava mõju tugevdamiseks. Ostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintres-
simäärasid tõstma. Samuti kavatseb EKP nõukogu reinvesteerimist jätkata pikema aja jooksul pärast kuu-
päeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate 
likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi hoidmiseks.

Samuti jätkas eurosüsteem 2021. aastal netovaraostude tegemist pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) alusel30 kogusummas 
1850 miljardit eurot31. Oste tehti paindlikult, tuginedes rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate hinnan-
gule. 2021. aasta detsembris otsustas EKP nõukogu katkestada netovaraostude tegemise PEPPi raames 
2022. aasta märtsi lõpus, kuid seda võib vajaduse korral jätkata, et võidelda COVID-19 pandeemiast tingitud 
negatiivsete šokkide vastu. Lisaks pikendas EKP nõukogu PEPPi raames ostetud ja aegumistähtajani jõud-
nud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteeringute perioodi vähemalt kuni 2024. aasta 
lõpuni. Erakorralise varaostukava reinvesteeringuid saab vajadust mööda igal ajal paindlikult kohandada nii 
varaklasside kui ka jurisdiktsioonide kaupa. PEPPi portfelli edaspidist likvideerimist kavatsetakse juhtida, et 
vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Kõigi nende ostukavade raames ostetud väärtpabereid hinnatakse amortiseeritud soetusmaksumuses, 
väärtpaberite allahindlus tehakse väärtuse languse korral (vt „Väärtpaberid” arvestuspõhimõtteid käsitlevas 
lisas). Eesti Pangale kuuluvate väärtpaberite amortiseeritud soetusmaksumused ja turuväärtused32 (mida 
ei kajastata bilansis ega tulude-kulude aruandes ning esitatakse vaid teavitamise eesmärgil) on järgmised:

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

  Amortiseeritud  
soetusmaksumus Turuväärtus Amortiseeritud  

soetusmaksumus Turuväärtus

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 6 524 392 6 627 111 6 184 748 6 478 005

Pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorraline ostukava 3 224 817 3 175 153 1 483 650 1 498 161

Pandikirjade kolmas ostukava 175 977 175 414 114 945 116 155

Pandikirjade teine ostukava 6 999 7 036 6 995 7 282

Väärtpaberituruprogramm 0 0 9 985 10 351

Kokku 9 932 185 9 984 714 7 800 323 8 109 954

EKP nõukogu hindab regulaarselt nende ostukavade raames ostetud väärtpaberitega seotud finantsriske. 
Varade väärtuse langust kontrollitakse igal aastal, võttes arvesse andmeid aasta lõpu seisuga, ning tule-

28  Lisateave varaostukava kohta on saadaval EKP veebisaidil.

29  Vt 2021. aasta 16. detsembri pressiteadet EKP nõukogu otsuste kohta.

30  Lisateave erakorralise varaostukava kohta on saadaval EKP veebisaidil.

31  Kui suudetakse säilitada soodsad rahastamistingimused, ilma et erakorralise varaostukava kestuse jooksul kasutataks netovaraos-
tudeks kogu eraldatud summat, ei ole seda tingimata vaja täies ulatuses kasutada. 

32 Turuväärtused on ligikaudsed ja tuletatakse turunoteeringute alusel. Kui turunoteeringud ei ole kättesaadavad, arvutatakse turuväär-
tused eurosüsteemi sisemudelite abil.

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
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mused 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 varaostu-
kavade raames hoitavate väärtpaberite realiseeruvaid kahjumeid täies ulatuses jagama proportsionaalselt 
EKP kapitali sissemakstud osadega.

2021. aastal ei tuvastatud kõnealuste väärtpaberite väärtuse langust ning Euroopa Keskpanga nõukogu 
otsustas, et on oodata kõikide tulevaste rahavoogude laekumist.

KIRJE 8 – MUUD VÄÄRTPABERID

Kirjel 8 kajastatakse eurodes nomineeritud investeeringud euroala residentide võlakirjadesse.

KIRJE 9 – KAPITALIOSALUS EUROOPA KESKPANGAS

Kirjel 9 kajastatakse Eesti Panga osalus EKPs. EKPSi põhikirja artikli 28 järgi on EKPSi liikmesriikide kesk-
pangad 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 tasutud 
netosummat tema osa suurenemise tõttu EKP omakapitali väärtuses tulenevalt kõigist eelmistest kohan-
dustest EKP kapitali märkimise aluses ja iii) sissemakseid kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 48.2.

EKP märgitud kapitali maht on 10 825 miljonit. See püsis pärast Inglise keskpanga EKPSist lahkumist muu-
tumatuna ja 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 üle- 
jäänud riikide keskpangad pidid katma Inglise keskpanga sissemakstud osa (58 miljonit eurot) EKP kapita-
lis. Lisaks otsustas EKP nõukogu, et euroala riikide keskpangad peavad oma suurenenud osakaalud EKP-le 
täies ulatuses sisse maksma kahe aastase osamaksena33. Seega maksis Eesti Pank 29. detsembril 2021. aas- 
tal 1,7 miljonit, suurendades oma osa sissemakstud kapitalis 21,4 miljonilt eurolt 2020. aastal 23,1 miljoni 
euroni 2021. aastal. Teine osamakse summas 1,7 miljonit eurot makstakse 2022. aastal.

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

 

Osakaalud kapitali 
märkimises alates

01.02.2020

Märgitud kapital 
alates

01.02.2020

Sissemakstud 
kapital alates

29.12.2021

Sissemakstud 
kapital seisuga

28.12.2021

% € € €

Nationale Bank van België /  
Banque Nationale de Belgique 2,9630 320 744 959 298 517 938 276 290 917

Deutsche Bundesbank 21,4394 2 320 816 566 2 159 988 350 1 999 160 135

Eesti Pank 0,2291 24 800 091 23 081 492 21 362 892

Central Bank of Ireland 1,3772 149 081 997 138 750 896 128 419 794

Bank of Greece 2,0117 217 766 667 202 675 847 187 585 028

Banco de España 9,6981 1 049 820 011 977 069 462 904 318 913

Banque de France 16,6108 1 798 120 274 1 673 513 927 1 548 907 580

Banca d’Italia 13,8165 1 495 637 102 1 391 992 269 1 288 347 435

Central Bank of Cyprus 0,1750 18 943 762 17 630 995 16 318 228

Latvijas Banka 0,3169 34 304 447 31 927 214 29 549 980

Lietuvos Bankas 0,4707 50 953 308 47 422 340 43 891 372

Banque centrale du Luxembourg 0,2679 29 000 194 26 990 535 24 980 876

Central Bank of Malta 0,0853 9 233 731 8 593 851 7 953 971

De Nederlandsche Bank 4,7662 515 941 487 480 187 714 444 433 941

33 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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Osakaalud kapitali 
märkimises alates

01.02.2020

Märgitud kapital 
alates

01.02.2020

Sissemakstud 
kapital alates

29.12.2021

Sissemakstud 
kapital seisuga

28.12.2021

% € € €

Oesterreichische Nationalbank 2,3804 257 678 468 239 821 836 221 965 204

Banco de Portugal 1,9035 206 054 010 191 774 855 177 495 700

Banka Slovenije 0,3916 42 390 728 39 453 130 36 515 533

Národná banka Slovenska 0,9314 100 824 116 93 837 195 86 850 273

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4939 161 714 781 150 508 251 139 301 721

Vahesumma – euroala  
riikide keskpangad 81,3286 8 803 826 700 8 193 738 097 7 583 649 493

Българска народна банка (Bulgarian 
National Bank) 0,9832 106 431 470 3 991 180 3 991 180

Česká národní banka 1,8794 203 445 183 7 629 194 7 629 194

Danmarks Nationalbank 1,7591 190 422 699 7 140 851 7 140 851

Hrvatska narodna banka 0,6595 71 390 922 2 677 160 2 677 160

Magyar Nemzeti Bank 1,5488 167 657 709 6 287 164 6 287 164

Narodowy Bank Polski 6,0335 653 126 802 24 492 255 24 492 255

Banca Naţională a României 2,8289 306 228 625 11 483 573 11 483 573

Sveriges Riksbank 2,9790 322 476 961 12 092 886 12 092 886

Vahesumma – euroalaväliste  
liikmesriikide keskpangad 18,6714 2 021 180 370 75 794 264 75 794 264

Kokku* 100,0000 10 825 007 070 8 269 532 360 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 kohus-
tatud tasuma osa EKP reservidest, ümberhindluskontodest ning EKP riskieraldisest vastavalt oma kapitali- 
osalusele EKPs. Eesti Panga osa EKP reservides, ümberhindluskontodes ning riskieraldistes moodustas 
aasta lõpu seisuga 70 452 404 eurot.

KIRJE 10 – VÄLISVALUUTARESERVIDE ÜLEKANDMISEGA SAMAVÄÄRSED NÕUDED

Kirjel 10 kajastatakse Eesti Panga nõuded, mis tulenevad eurosüsteemiga liitumisel EKP-le üle kantud välis-
valuutareservidest. 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.

KIRJE 11 – NETONÕUDED SEOSES EUROPANGATÄHTEDE JAOTAMISEGA 
EUROSÜSTEEMIS

Kirje 11 hõlmab Eesti Panga nõudeid eurosüsteemi vastu seoses europangatähtede jaotamisega eurosüs-
teemis (vt „Ringluses olevad pangatähed” ja „Eurosüsteemisisesed saldod” arvestuspõhimõtteid käsitlevas 
lisas).34 Nõuetelt makstav intress arvutatakse iga päev eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioo-
nide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt.

KIRJE 12 – MUUD EUROSÜSTEEMISISESED NÕUDED (NETO)

Kirjel 12 kajastatakse netonõuded, mis tulenevad TARGET2 konto saldost, eurosüsteemi riikide keskpankadelt 
kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest tulenevast nõudest ning EKP kasumi vahejaotuse nõudest.

34 Eurosüsteemi europangatähtedega seoses valitud arvestusmetoodika kohaselt jaotatakse EKP-le ringluses olevate europangatäh-
tede koguväärtusest iga kuu 8%. Ülejäänud 92% ringluses olevate europangatähtede väärtusest jaotatakse iga kuu riikide keskpan-
kadele, 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 europangatähte-
de erinevus kajastatakse kirjel „Eurosüsteemisisesed netonõuded/netokohustused seoses europangatähtede jaotamisega eurosüstee-
mis”.
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tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

TARGET2 554 785 0

EKP kasumi vahejaotus 423 0

Muud eurosüsteemisisesed nõuded 414 0

Monetaartulu ümberjaotamine -12 705 0

Kokku 542 916 0

31. detsembril 2021 sisaldab kirje netonõuet eurosüsteemi ees, mis tekib muude euroala riikide keskpanka-
dega TARGET2 maksesüsteemi kaudu tehtud ülekannetest. TARGET2 saldole makstav intress arvutatakse 
iga päev eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt.

Lisaks sisaldab kirje nõuet EKP vastu seoses monetaartulu ümberjaotamisega, mis tuleneb eurosüsteemi 
riikide keskpankadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest (vt tulude-kulude aruande lisa kirje 35 
„Monetaartulu puhastulem”). 

Kirje hõlmab ka summasid, mida EKP peab euroala riikide keskpankadele maksma seoses kasumi vahe-
jaotusega (vt „Euroopa Keskpanga kasumi vahejaotus” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas). EKP nõukogu 
otsuse kohaselt jaotas EKP oma 2021.  aasta tulu 150  miljonit eurot euroala riikide keskpankade vahel 
(vt tulude-kulude aruande lisa kirje 34 „Tulu aktsiatelt ja osalustelt“).

2020. aasta lõpus oli nende saldode tulemuseks netokohustus, mis kajastati kirjel 25 „Muud eurosüsteemi- 
sisesed kohustused (neto). 2020.  aasta lõpu summa on korrigeeritud (vt  „2021.  aasta raamatupidamise 
aastaaruandes võrdlusandmete korrigeerimine” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 13 – MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus Hooned Riistvara Tarkvara Muu  
põhivara

Mootor- 
sõidukid Kokku

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

Soetatud 377 147 398 254 0 1 176

Maha kantud, müüdud 0 -553 -39 -34 0 -626

Jääk 2021. aasta lõpul 28 760 3 669 5 809 6 052 31 44 321

             

Akumuleeritud kulum 

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

Arvestatud 727 459 309 259 0 1 754

Vähendatud 0 -553 -39 -34 0 -626

Jääk 2021. aasta lõpul 18 226 2 853 4 084 5 219 31 30 413

             

Jääkväärtus 

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

Jääk 2021. aasta lõpul 10 534 816 1 725 833 0 13 908

             

Ettemaksud põhivara eest 

Jääk 2020. aasta lõpul 7 0 340 103 0 450

Jääk 2021. aasta lõpul 0 0 798 0 0 798

             

Kokku põhivara 

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

Jääk 2021. aasta lõpul 10 534 816 2 523 833 0 14 706

Põhivara soetati 2021. aastal 1 176 629 euro eest (2020. aastal 869 683 euro eest). Hoonete hangetest 
moodustasid peamise osa hoonete renoveerimistööd. Uuendati  välisfassaadi, renoveeriti serveriruumi 
ja muudeti turvalisemaks välisperimeetri ala. Riistvarahanked olid seotud infotehnoloogia seadmete soe-
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tamisega. Tarkvarahangetest olid suuremad andmekogumisportaali ja välisveebi tarkvara arendused.  
Inventarihangetest moodustasid suure osa pangatähtede sorteri litsentside uuendused ning valvesüstee-
mide automaatika väljavahetamine.

KIRJE 14 – MUUD FINANTSVARAD

Kirjel 14 kajastatakse Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ja SWIFTi aktsiad.

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

KIRJE 15 – BILANSIVÄLISTE INSTRUMENTIDE ÜMBERHINDLUSEST TULENEVAD 
ERINEVUSED

Kirjel 15 kajastatakse aasta lõpuks lõpetamata valuutavahetustehingute ja valuutaforvardite ümberhindlu-
sest tulenevaid muutusi. Muutused tulenevad sellest, et tehingud hinnatakse ümber bilansipäeval kehtiva 
vahetuskursi alusel, võrreldes väärtusega eurodes, mis saadakse tehingute konverteerimisel vastava välis-
vääringu keskmise maksumuse alusel kõnealusel päeval.

KIRJE 16 – VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSTUD KULUD

Kirjel 16 on kajastatud finantsinstrumentide tekkepõhised intressid ning mitmesugused ettemaksed tee-
nuste eest. Samuti kajastatakse sellel kirjel nõue finantsinspektsiooni vastu Eesti Panga osutatud teenuste 
ja käibevara hankimise eest.

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Intressinõuded 45 227 49 807

    Võlakirjad 38 712 44 493

    Tuletistehingud 6 042 4 569

    Tähtajalised hoiused ja arvelduskontod 473 214

    Rahapoliitilised operatsioonid 0 530

    Laenud 0 1

Nõuded finantsinspektsiooni vastu 1 434 1 296

Ettemakstud kulud 1 213 1 055

Muud nõuded 145 168

Kokku 48 020 52 326

 
KIRJE 17 – MITMESUGUSED MUUD VARAD

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Valuutavahetustehingud 33 029 18 538

Lisatagatise nõudega laenud 7 432 4 985

Eesti Panga töötajate laenud 2 807 3 343

Tuletistehingud 0 20

Muud 104 67

Kokku 43 372 26 953

Eesti Panga töötajatele on antud kinnisvaraga tagatud eluasemelaene maksimaalselt 30  aastaks. Enne 
2012. aastat välja antud eluasemelaenude intressimäär on krediidiasutustele makstav hoiustamise püsivõi-
maluse intressimäär, millele lisandub riskimarginaal, kuid kokku mitte üle intressimäära ülempiiri. Hoiustamise 
püsivõimaluse intressimäär oli võrdne EKP hoiuseintressimääraga, mis 2021. aastal oli –0,5% (2020. aastal 
–0,5%). Intressimäära ülempiir on kahekordne EKP põhiliste refinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav 
intressimäär. Alates 2012. aastast välja antud eluasemelaenude intressimäär on kuue kuu EURIBOR, mil-
lele lisandub 0,5 %, kuid kokku mitte üle intressimäära ülempiiri. Alates 2014. aasta juunikuust välja antud 
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eluasemelaenude intressimäär on kuue kuu EURIBOR, millele lisandub 1,25%. Alates 2015. aasta 1. juulist 
lõpetati Eesti Panga töötajatele laenude andmine.

Kirjel kajastatakse aasta lõpuks lõpetamata valuutavahetus- ja forvardtehingute saldod (vt lisa kirje 41 
„Tuletistehingud”). Need tulenevad sellest, et tehingud hinnatakse eurodesse ümber bilansipäeval kehtiva 
vastava valuuta keskmise kursi alusel, võrreldes seda euro väärtusega, millega tehingud esialgu kajastati 
(vt „Bilansivälised instrumendid” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 18 – RINGLUSES OLEVAD PANGATÄHED

Kirje 18 kajastab Eesti Panga osa ringluses olevate europangatähtede koguväärtusest (vt „Ringluses ole-
vad pangatähed” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas). Eesti Panga tegelikult ringlusse lastud europan-
gatähtede koguväärtus on väiksem kui pangatähtede jaotamise aluse kohaselt Eesti Pangale jaotatud 
europangatähtede väärtus. Erinevusest tulenev nõue kajastatakse bilansi kirjel 11 „Netonõuded seoses 
europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis“.

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Europangatähed 2 705 308 2 330 565

Europangatähtede korrigeerimine 1 642 690 1 708 099

EKP pangatähed (8%) -348 039 -323 278

Kokku 3 999 960 3 715 386

KIRJE 19 – ARVELDUSKONTOD (SH KOHUSTUSLIKU RESERVI KATMISEKS)

Kirjel 19 on kajastatud Eesti krediidiasutuste arvelduskontod Eesti Pangas. Krediidiasutuste arvelduskon-
todel kohustusliku reservi katmiseks hoitava raha eest makstav intress arvutatakse eurosüsteemi põhiliste 
refinantseerimisoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmäära kohaselt. Reservihoiuseid, mis ületavad 
nõutava kohustusliku reservi, tasustatakse nullprotsendilise või hoiustamise püsivõimaluse intressimää-
raga, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Alates 30. oktoobrist 2019 võttis EKP nõukogu kasutusele reser-
videlt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi, milles osa krediidiasutuste hoitavast ülelikviidsusest 
(st kohustusliku reservi nõudeid ületavad reservihoiused) vabastatakse hoiustamise püsivõimaluse suh-
tes kohaldatavast negatiivsest intressimäärast. Sellelt osalt võetav aastaintressimäär on 0%. Kohustusliku 
reservi nõudeid ületav reservihoiuste maht, mis oli aasta lõpu seisuga vabastatud hoiustamise püsivõi-
maluse intressimäärast – nn vabastatud osa –, oli kindlaks määratud krediidiasutuse kohustusliku reservi 
kuuekordse nõudena35. Hoitavalt ülelikviidsuselt, mille suhtes vabastust ei kohaldata, tuleb ka edaspidi 
tasuda intressi, mille määr on 0% või võrdne hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, olenevalt sellest, 
kumb on madalam. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on võrdne EKP hoiuseintressimääraga, mis 
2021. aastal oli –0,5% (2020. aastal –0,5%). 2021. aastal oli krediidiasutuste arvelduskontode keskmine 
saldo 8 161 746 496 eurot (2020. aastal 5 704 645 245 eurot).

KIRJE 20 – MUUD KOHUSTUSED EURODES EUROALA KREDIIDIASUTUSTE VASTU

Kirjel 20 kajastatakse krediidiasutuste vahendid, mis ei ole vabalt kasutatavad (vt ka „Arvestuspõhimõtete 
muudatused“ arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 21 – KOHUSTUSED EURODES TEISTE EUROALA RESIDENTIDE VASTU

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

KIRJE 22 – KOHUSTUSED EURODES EUROALAVÄLISTE RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 22 kajastatakse euroalaväliste residentide hoiused eurodes.

35 EKP nõukogu võib aja jooksul seda kordajat hoitava ülelikviidsuse taseme muutumise järgi kohandada.
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KIRJE 23 – KOHUSTUSED VÄLISVÄÄRINGUS EUROALA RESIDENTIDE VASTU

Kirjel 23 kajastatakse USA dollarites nomineeritud repotehingud euroala residentidega.

KIRJE 24 – RAHVUSVAHELISE VALUUTAFONDI ARVESTUSÜHIKUTE (SDR) 
VASTASKIRJE

Kirjel 24 kajastatakse kohustus IMFi vastu, mis tuleneb IMFi 2009. aasta 7. augusti otsusest suurendada 
kõigile liikmesriikidele suunatud SDRide emissiooni. Eesmärk oli liikmesriikide välisreserve toetades suu-
rendada ülemaailmset likviidsust. SDRide jagamise tulemusena sai Eesti 61 965 241 SDRi. 2021. aasta 
2. augustil otsustas IMF suurendada kõigile liikmesriikidele suunatud SDRide emissiooni. Eesmärk on 
suurendada globaalset reservide likviidsust ja toetada nõrgemaid riike praeguses majandusolukorras. 
SDRide jagamise tulemusena sai Eesti 233 479 644 SDRi (vt bilansi lisa kirje 2 „Nõuded Rahvusvahelise 
Valuutafondi vastu“).

KIRJE 25 – MUUD EUROSÜSTEEMISISESED KOHUSTUSED (NETO)

Kirjel 25 kajastatakse netokohustused, mis tulenevad TARGET2 konto saldost, eurosüsteemi riikide keskpan-
kadelt kogutava ja neile jaotatava monetaartulu vahest tulenevast kohustusest ning EKP kasumi vahejaotusest.

2021. aasta lõpus oli nende saldode tulemuseks netonõue, mis kajastati kirjel 12 „Muud eurosüsteemisise-
sed nõuded (neto)“. 2020. aasta lõpu summa on korrigeeritud (vt „2021. aasta raamatupidamise aastaaru-
andes võrdlusandmete korrigeerimine” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

TARGET2 0 1 006 172

Monetaartulu ümberjaotamine 0 10 194

EKP kasumi vahejaotus 0 -3 550

Kokku 0 1 012 815

 
KIRJE 26 – VIITVÕLAD JA ETTEMAKSTUD TULUD

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Intressikohustused 35 160 15 019

    Rahapoliitilised operatsioonid 27 908 9 446

    Tuletistehingud 7 207 5 560

    SDRi emissioon 33 13

    Repotehingud 11 0

Maksukohustused 1 436 1 297

Tasumata arved 1 113 1 624

Väljamaksmata töötasu 924 851

Puhkusereserv 700 626

Muud kohustused 511 120

Kokku 39 844 19 537

Kirjel  26 kajastatakse finantsinstrumentide tekkepõhised intressid, millest suurema osa moodustavad 
rahapoliitiliste operatsioonide ja tuletistehingute intressikohustused. Kirjel  kajastatakse ka bilansipäeval 
tähtaega ootavad arveldamata kohustused, millest suurema osa moodustavad maksukohustused ja tasu-
mata arved Eesti Pangale osutatud teenuste eest.

KIRJE 27 – MITMESUGUSED MUUD KOHUSTUSED

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Euromündid 73 293 66 785

Valuutaforvardtehingud 63 122

Lisatagatise nõudega laenud 0 293
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tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Muud kohustused 14 15

Kokku 73 370 67 215

Kirjel 27 kajastatakse peamiselt emiteeritud euromündid.

Kirjel kajastatakse aasta lõpuks lõpetamata valuutavahetus- ja forvardtehingute saldod (vt lisa kirje 41 „Tule-
tistehingud”). Need tulenevad sellest, et tehingud hinnatakse eurodesse ümber bilansipäeval kehtiva vas-
tava valuuta keskmise kursi alusel, võrreldes seda euro väärtusega, millega tehingud esialgu kajastati (vt 
„Bilansivälised instrumendid” arvestuspõhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 28 – ERALDISED

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Eraldis finantsriskide katteks 103 600 92 600

Eesti kroonide vahetuskohustus 27 910 28 141

Kokku 131 510 120 741

Kirjel 28 kajastatakse eraldis finantsriskide katteks (riskieraldis) ja eraldis Eesti kroonide vahetuskohustuse 
täitmiseks.

Riskieraldise moodustamise eesmärk on katta rahapoliitiliste operatsioonide ja investeerimisvarade finants- 
riskid eraldistega. Riskieraldise suurendamisel on lähtutud erinevatest riskihinnangutest (ingl value at risk, 
expected shortfall). Eraldise suuruse määramisel on lisaks riskihinnangutele arvesse võetud viimasel kuuel 
aastal riskieraldisse kantud summad (keskmiselt 11,1 miljonit eurot) ning panga reservide maht. 2021. aasta 
31. detsembri seisuga on täiendava riskieraldise suurus 11 miljonit eurot (2020. aastal 11 miljonit eurot) ning 
üldise riskieraldise suurus kasvas 103,6 miljoni euroni. Riskide suurenemine oli peamiselt tingitud varaostu-
kava36 raames jätkunud väärtpaberiostudest ning pandeemia majandusmõju ohjeldamise uue erakorralise 
varaostukava väärtpaberiostudest. Kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 32.4 peavad eurosüsteemi riikide 
keskpangad väärtpaberituruprogrammi raames, laiendatud varaostukava raames (v.a valitsuste võlakirjad) 
ning pandeemia majandusmõju 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 täitmiseks, 
mis moodustas 66% vahetuskohustuse summast. Eraldise moodustamisel lähtuti teiste keskpankade vara-
semast vahetuskohustuse täitmise statistikast. Eraldise arvelt rahastatakse Eesti kroonide vahetusi eurode 
vastu. 2021. aastal vähendati eraldist Eesti kroonide tagastamise tõttu summas 230 929 eurot (2020. aastal 
202 135 eurot). Eesti krooni pangatähti ja münte saab panga muuseumis eurodeks vahetada tähtajatult pii-
ramatus koguses kursiga 1 EUR = 15,6466 EEK. Juhatus hindab Eesti kroonide vahetuskohustuse eraldise 
suurust igal aastal, võttes arvesse andmeid aasta lõpu seisuga.

KIRJE 29 – ÜMBERHINDLUSKONTOD

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Aktsiafondid 54 042 30 167

Välisvaluuta 10 501 19

Kuld 6 091 5 550

Võlakirjad 5 301 23 593

Võlakirjafondid 1 882 4 129

Tuletistehingud 0 10

Kokku 77 817 63 468

36 Laiendatud varaostukava hõlmab pandikirjade kolmandat ostukava (CBPP3), varaga tagatud väärtpaberite ostukava (ABSPP), 
avaliku sektori väärtpaberite ostukava (PSPP) ja ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava (CSPP). Lisateavet varaostukava kohta saab 
EKP veebilehelt.

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
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Ümberhindluskontodel kajastatakse varade ja kohustuste realiseerimata tuludest tulenevad ümberhind-
lusreservid. Aasta lõpu realiseerimata kulu kajastatakse tulude-kulude aruandes kirjel „Finantsvarade 
allahindlused”.

KIRJE 30 – KAPITAL JA RESERVID

Kapitali ja reservide muutused 2021. aastal on esitatud alljärgnevas tabelis.

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 2020. aasta kasumi jaotus 31.12.2020

Põhikapital 100 000 0 100 000

Reservkapital 168 683 2 575 166 108

Erireserv 214 314 0 214 314

Kokku 482 997 2 575 480 422

Eesti Panga seaduse (EPS) paragrahvi  30 kohaselt suunatakse vähemalt 25% aastakasumist põhikapi-
tali suurendamiseks kuni riigikogu poolt määratud summani.37 Riigikogu poolt määratud summa on EPSis 
sätestatud põhikapitali suurus, milleks on 100 miljonit eurot.38 Vähemalt 25% aastakasumist suunatakse 
Eesti Panga nõukogu otsusel reservkapitali täiendamiseks.39 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 riigikogu 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 riigieelarvesse. Eesti Pank kandis 2021. aastal riigieelar-
vesse 2020. aasta kasumist 0,9 miljonit eurot. 

37 EPS § 30 lg 2.

38 EPS § 25 lg 2.

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

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Puhas intressitulu 27 902 26 849

     

Intressitulu 180 851 178 013

Tuletistehingud 107 438 116 490

Eurosüsteemisisesed saldod 35 395 31 670

Võlakirjad 32 655 24 900

Hoiused 4 098 2 761

Võlakirjafondid 1 038 1 953

Pöördrepotehingud 146 148

Arvelduskontod 70 68

Tähtajalised hoiused 6 16

Eesti Panga töötajate laenud 4 7

     

Intressikulu -152 949 -151 164

Tuletistehingud -117 003 -127 951

Võlakirjad -16 582 -12 704

Eurosüsteemisisesed saldod -18 984 -9 459

Repotehingud -252 -829

Arvelduskontod -128 -221

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Eurosüsteemisisesed intressitulud 35 395 31 670

Rahapoliitilised operatsioonid 32 478 21 198

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid 2 917 10 472

     

Eurosüsteemisisesed intressikulud -18 984 -9 459

Rahapoliitilised operatsioonid -18 984 -9 459

 
KIRJE 32 – FINANTSTEHINGUTE, ALLAHINDLUSTE JA RISKIERALDISTE PUHASTULEM

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Finantstehingute, allahindluste ja riskieraldiste puhastulem 2 187 -3 798

     

Realiseeritud kasum finantstehingutest 23 600 21 774

Aktsiafondid 11 813 2 370

Võlakirjad 6 870 22 037

Valuutakursi tulud/kulud 4 534 -2 115

Tuletistehingud 228 -603

Võlakirjafondid 165 173

Finantsvarahalduse kulu -10 -88

     

Finantsvarade allahindlused -10 414 -14 572

Võlakirjade realiseerimata kahjum -10 397 -145

Valuutakursi realiseerimata kahjum -20 -14 394

Laenuportfelli allahindluse netomuutus 4 -33

     

Eraldised finantsriskide katmiseks -11 000 -11 000
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KIRJE 33 – PUHASTULU TEHINGUTASUDEST JA MUUDEST TASUDEST

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Puhastulu tehingutasudest ja muudest tasudest 361 328

     

Tulu tehingutasudest ja muudest tasudest 368 365

    Arveldusteeninduse tulud 366 360

    Trahvid, viivised ja muud tasud 2 5

     

Kulu tehingutasudest ja muudest tasudest -7 -37

    Komisjonitasud -3 -35

    Muud tasud -4 -2

KIRJE 34 – TULU AKTSIATELT JA OSALUSTELT

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Tulu aktsiatelt ja osalustelt 5 039 8 478

Dividendid aktsiafondidelt 3 368 2 178

EKP kasumi jaotamine 1 079 2 642

EKP kasumi vahejaotus 423 3 550

Rahvusvaheliste Arvelduste Panga dividendid 134 0

Dividendid osalusest IMFis 35 108

 
Kirje hõlmab peamiselt dividenditulu aktsiafondidelt ning Eesti Pangale jaotatud EKP tulu väärtpaberi- 
turuprogrammi, pandikirjade kolmanda ostukava, varaga tagatud väärtpaberite ostukava, avaliku sektori 
väärtpaberite ostukava ning pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise ostukava raames ostetud 
väärtpaberitelt. EKP kasumi vahejaotuse summa vähenes rahapoliitiliste võlakirjade madalamate tulude ning 
finantsriskide katmiseks eraldise suurendamise tõttu (vt „Euroopa Keskpanga kasumi vahejaotus” arvestus-
põhimõtteid käsitlevas lisas).

KIRJE 35 – MONETAARTULU PUHASTULEM

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Monetaartulu puhastulem -12 705 -9 949

Monetaartulu ümberjaotamine -13 073 -10 025

    Eesti Panga kogutud monetaartulu -16 369 -22 211

    Eesti Pangale jaotatud monetaartulu 3 296 12 186

Eelmiste aastate monetaartulu korrigeerimine 367 -169

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite allahindlus 0 245

 
Eurosüsteemi riikide keskpankade 2021. aastal kogutud monetaartulu puhastulem oli kokku 1170,2 miljo-
nit eurot, mis sisaldab ka Eesti Panga osa. Eurosüsteemi kogutud monetaartulu jaotatakse riikide keskpan-
kadele nende osa kohaselt EKP kapitali märkimise aluses. Eesti Panga 16,4 miljoni euro ulatuses kogutud 
monetaartulu ja Eesti Pangale jaotatud 3,3 miljoni euro suuruse monetaartulu erinevusest tekkis netotule-
mina 13,1 miljoni euro ulatuses kulu. Eesti Panga kogutud monetaartulu moodustavad eurosüsteemisisesed 
intressitulud ja -kulud, mis kajastatakse kirjel 31 „Puhas intressitulu“. Eesti Pangale on jaotatud monetaar-
tulu proportsionaalselt EKP kapitali sissemakstud osadega. Eesti Panga osatähtsus EKP sissemakstud 
kapitalis on 0,2817%.

See kirje sisaldab ka Eesti Panga osa realiseeritud kahjumist seoses 2020. aastal ühe eurosüsteemi kesk-
panga poolt ettevõtlussektori varaostukava raames ostetud ja allahinnatud väärtpaberite müügist ning 
nende väärtpaberite kahjude katteks moodustatud eraldise tühistamisest.
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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 eurodes 
euroala krediidiasutustele, rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid, EKP-le välisvaluutareservide 
ülekandmisega samaväärsed nõuded, eurosüsteemisisesed netonõuded seoses TARGET2 tehingutega, 
eurosüsteemisisesed netonõuded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis, pikema kui ühe-
aastase tähtajaga rahapoliitiliste operatsioonide kvartali lõpus kajastatud kogutud intressinõue, piiratud 
kogus riikide keskpankade kullavarudest proportsionaalselt nende EKP kapitali sissemakstud osadega.

Kohustuste baas koosneb põhiliselt järgmistest kirjetest: ringluses olevad pangatähed, rahapoliitiliste 
operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste vastu, eurosüsteemisisesed neto- 
kohustused seoses TARGET2 tehingutega, eurosüsteemisisesed netokohustused seoses europangatäh-
tede jaotamisega eurosüsteemis, pikema kui üheaastase tähtajaga rahapoliitiliste operatsioonide kvartali 
lõpus kajastatud kogutud intressikohustus. Kohustuste baasi kuuluvatelt kohustustelt makstav intress arva-
takse kogutavast monetaartulust maha.

Iga riigi keskpanga monetaartulu määratakse, mõõtes tegelikku tulu, mis tuleneb raamatupidamises kir-
jendatud märgitud varadest. Erandina ei peeta kulda tuluallikaks ning järgnevat peetakse tulu tekitavaks 
intressi piirmääraga, mida kasutati eurosüsteemi viimases põhilises refinantseerimisoperatsioonis: i) väärt-
paberid, mida hoitakse 2.  juuli 2009. aasta otsuse EKP/2009/16 (tagatud võlakirjade ostu kava rakenda-
mise kohta) alusel rahapoliitika eesmärgil; ii) väärtpaberid, mida hoitakse 3. novembri 2011. aasta otsuse 
EKP/2011/17 (teise tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta) alusel rahapoliitika eesmärgil, ning 
iii)  võlainstrumendid, mille on emiteerinud regionaalsed keskvalitsused, kohalikud omavalitsused ja tun-
nustatud asutused, ning asendusinstrumendid, mille on emiteerinud avaliku sektori mittefinantsettevõt-
ted 3. veebruari 2020. aasta otsuse EKP/2020/9 (avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta) või 
24. märtsi 2020. aasta otsuse EKP/2020/17 (pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise ja ajutise 
varaostukava kohta) alusel.

Kui riigi keskpanga märgitud varade väärtus ületab kohustuste baasi väärtust või jääb sellele alla, siis eri-
nevuse tasakaalustamiseks korrutatakse saadud tulemus iga päev eurosüsteemi põhiliste refinantseeri-
misoperatsioonide hiliseima kehtiva intressi piirmääraga ning arvestatakse monetaartulu jaotamisel aasta 
jooksul saadud tuluna või kuluna.

KIRJE 36 – MUUD TULUD JA KULUD

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Muud tulud ja kulud 2 125 1 311

     

Muud tulud 2 125 1 342

    Finantsinspektsiooni hüvitatavad kulud 944 824

    Meenemüntide ja numismaatiliste toodete müügitulu 598 400

    Eelmiste perioodide tulu 416 0

    Euro meenemüntide vahetuskohustus 106 61

    Varahalduse tulu 18 16

    Renditulu 7 2

    Tulu vara müügist 1 2

    Muud tulud 36 37

     

    Muud kulud 0 -31

 
Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga koostööprotokolli kohaselt tasub inspektsioon Eesti Pangale osuta-
tud tugiteenuste eest iga kuu 100% tugiteenuste maksumusest. Eesti Pank osutab finantsinspektsioonile 
infotehnoloogia-, raamatupidamis- ning kinnisvara- ja haldusteenust. Inspektsioon hüvitab neile soetatud 
põhivara amortisatsioonikulu.
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Varahalduse tuludes kajastatakse Eesti Pangale makstav teenustasu tagatisfondi vahendite investeerimise 
eest. Rendituludes kajastatakse Eesti Panga koolituskeskuse renditulud.

Eelmiste perioodide tuludes moodustas peamise osa Rahvusvaheliselt Valuutafondilt pangale tagastatud 
viivislaenude katmiseks kogutud reservisumma.

Muudes kuludes kajastatakse eelmiste perioodide kulud.

KIRJE 37 – PERSONALIKULU

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Personalikulu -11 337 -10 550

Töötasu -8 238 -7 684

Sotsiaalmaks -2 794 -2 595

Hüvitised ja soodustused -242 -213

Töötuskindlustusmaks -63 -58

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

Eesti Panga töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2021.  aastal 227,1  töötajat (2020.  aastal 
221,6 töötajat).

KIRJE 38 – HALDUSKULU

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Halduskulu -5 777 -5 974

Infotehnoloogia hoolduskulu -2 201 -2 327

Kinnisvara remondi- ja halduskulu -1 399 -1 128

Finantsvara halduskulu -1 245 -1 515

Avalike suhete ja trükiste kulu -288 -222

Bürookulud -124 -122

Koolituskulu -106 -95

Õigusteeninduse, -ekspertiisi ja kohtukulu -43 -7

Majandusuuringute kulu -85 -218

Side- ja transpordikulu -35 -43

Lähetuskulu -20 -62

Muud halduskulud -233 -235

 
Halduskulude üldine langus 2021. aastal oli valdavalt tingitud välishalduritega lepingute lõpetamise tõttu väik-
sematest finantsvara halduskuludest, väiksemast vajadusest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riistvara 
järele, mida 2020. aastal tuli seoses COVID-19 pandeemiast tingitud kaugtööga osta suuremas mahus, ja 
2021. aasta väiksemast lepingujärgsest osamaksust Eesti leibkondade finantskäitumise majandusuuringus. 

Infotehnoloogia hoolduskuludes kajastatakse tarkvara ja riistvara hoolduse, andmeside ja hangete konsul-
tatsioonide kulud.

Finantsvara halduskuludes kajastatakse turuinfo ostukulu, välisarvelduste teenustasu ja kulu ning välis- 
reservide 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 organisat-
sioonide ning finantsasutustega. Pandeemiaga seotud piirangute tõttu peeti enamik töökoosolekuid veebi-
vormis. 2021. aastal toimus 71 lähetust (2020. aastal 141 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 europangatähed ühishan-
kega koostöös euroala seitsme teise keskpangaga. Tasuti eurosüsteemi teise seeria 20euroste pangatäh-
tede tootmise eest.

KIRJE 40– MUUD PÕHITEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes

  2021 2020

Muud põhitegevuskulud -1 354 -587

Müntide valmistamine -623 -249

Meenemüntide ja numismaatiliste toodete valmistamine -524 -104

Sularaharingluse korraldamine -68 -73

Muud kulud -140 -161

KIRJE 41 – TULETISTEHINGUD

tuhandetes eurodes

  31.12.2021 31.12.2020

Valuutavahetus- ja forvardtehingud    

    Ost 1 445 462 3 916 847

    Müük -1 442 607 -3 902 042

Intressimäära futuuride lepinguline väärtus    

    Ost 1 060 41 104

    Müük -2 432 -54 458

Valuutafutuuride lepinguline väärtus    

    Ost 0 12 742

    Müük 0 -8 124

Intressimäära optsioonide lepinguline väärtus    

    Ost 0 39 932

    Müük 0 -44 200

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 2021. aasta lõpul 642 821 eurot (vt bilansi lisa kirje 14 „Muud finantsvarad“). 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Eesti Panga nõukogule 

Arvamus 

Oleme auditeerinud Eesti Panga raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2021 
ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta tulude-kulude aruannet ja raamatupidamise aastaaruande lisasid 
ning aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.  

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Panga 
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 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. 
 
Arvamuse alus  

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele 
standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise 
aastaaruande auditiga”. Me oleme Eesti Pangast sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise 
eetikakoodeksi (sh rahvusvaheliste sõltumatuse standardite) (edaspidi: IESBA koodeks) ja Eestis finantsaruannete 
auditi läbiviimisel asjassepuutuvate eetikanõuetega, mis meile rakenduvad, ning oleme täitnud oma muud eetikaalased 
kohustused vastavalt nendele nõuetele ja IESBA koodeksile. 

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.  

Muu asjaolu 

Panga 31.detsembril 2020 lõppenud aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruannet auditeeris teine audiitor, kelle 
22. märts 2021 väljastatud vandeaudiitori arvamus oli märkuseta. 
 
Muu informatsioon  

Muu informatsioon hõlmab Eesti Panga finantsseisundi ülevaadet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega 
meie asjaomast vandeaudiitori aruannet. Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. 

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis 
vormis kindlustandvat järeldust, välja arvatud nii nagu allpool kirjeldatud.  

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda 
tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud 
teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu 
informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi 
kohta aru anda. 
 
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused raamatupidamise aastaaruande osas 

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning 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 ning sellise sisekontrollisüsteemi eest nagu juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise 
aastaaruande korrektset koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Eesti Panga suutlikkust jätkata jätkuvalt 
tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama 
tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas Eesti Panga likvideerida või 
tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.  
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Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Eesti Panga raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve 
teostamise eest. 
 
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie 
arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel 
see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud 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.  

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame 
kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:  

► teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise 
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele 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, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; 

► omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Eesti Panga sisekontrolli tulemuslikkuse 
kohta; 

► hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses 
avalikustatud info põhjendatust; 

► teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta 
ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste 
suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Eesti Panga suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. 
Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes 
tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on 
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani 
saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada Eesti Panga 
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana; 

► hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne  esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi 
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.  

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning 
märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, 
mille oleme tuvastanud auditi käigus. 
 
 
Tallinn, 21. märts 2022 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Olesia Abramova  
Vandeaudiitori number 561 
Ernst & Young Baltic AS 
Audiitorettevõtja tegevusloa number 58 
Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
 



E E S T I  PA N G A 20 21.  A A S TA A R U A N N E

106

LISA 1. EESTI PANGA NÕUKOGU 
OTSUSED 2021. AASTAL 
1. 26.01.2021 otsus nr 1-1  
„Siseauditi osakonna põhimääruse kinnitamine“ 

2. 26.01.2021 otsus nr 1-2  
„Eesti Panga nõukogu liikme ametialase käitumise juhendi muutmine“

3. 02.03.2021 otsus nr 2-1  
„Eesti Panga asepresidendi ametisse nimetamine“ 

4. 02.03.2021 otsus nr 2-2  
„Eesti Panga asepresidendi ametitasu“ 

5. 02.03.2021 otsus nr 2-3  
„Eesti Panga kasumijaotuse strateegia“ 

6. 02.03.2021 otsus nr 2-4  
„Eesti Panga siseauditi osakonna tööplaani täiendamine“ 

7. 06.04.2021 otsus nr 3-1  
„Eesti Panga 2020. a aastaaruanne“ 

8. 06.04.2021 otsus nr 3-2  
„Eesti Panga 2020. a kasumi jaotamine” 

9. 06.04.2021 otsus nr 3-3  
„2eurose pühendusmündi „150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisest“  
kujunduse kinnitamine” 

10. 06.04.2021 otsus nr 3-4  
„Liivimaa maapäevale pühendatud kullast meenemündi kujunduse ning  
nimiväärtuse kinnitamine“

11. 06.04.2021 otsus nr 3-5  
„Hõbedast meenemündi „Eesti sportlased XXIV taliolümpiamängudel Pekingis“ 
kujunduse ning nimiväärtuse kinnitamine”

12. 06.04.2021 otsus nr 3-6  
„Johan Pitka 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi  
kujunduse ning nimiväärtuse kinnitamine” 

13. 04.05.2021 otsus nr 4-1  
„Audiitori nimetamine”

14. 04.05.2021 otsus nr 4-2  
„Eesti Panga presidendi töötasu”

15. 04.05.2021 otsus nr 4-3  
„Eesti Panga asepresidentide ametitasu“ 

16. 04.05.2021 otsus nr 4-4  
„Siseauditi osakonna juhataja palk“ 

17. 15.06.2021 otsus nr 5-1  
„Erasmuse programmi 35. aastapäevale pühendatud 2eurose pühendusmündi  
rahvusliku külje kujunduse kinnitamine“ 

18. 12.10.2021 otsus nr 7-1  
„Eesti Panga siseauditi osakonna tööplaani täiendamine“  
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LISA 2. EESTI PANGA PRESIDENDI 
MÄÄRUSED 2021. AASTAL
Nr 1, 19. jaanuar 2021
Eesti Panga presidendi määruste muutmine
(RT I, 22.01.2021, 3)
Muudatusi tehti kuues Eesti Panga presidendi määruses: 1.  oktoobri 2007.  aasta 
määrus nr  14 „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine“, 29.  mai 
2014. aasta määrus nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine“, 
9. novembri 2007. aasta määrus nr 16 „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse keh-
testamine“, 22. oktoobri 2013. aasta määrus nr 7 „Maksebilansi koostamiseks vajalike 
andmete esitamine“, 2.  juuni 2014.  aasta määrus nr  8 „Krediidiasutuste maksesta-
tistilise aruandluse kehtestamine“ ja 29. märtsi 2017. aasta määrus nr 6 „Detailsete 
krediidiandmete aruannete esitamise nõuded“.

Nr 2, 28. jaanuar 2021
Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu
(RT I, 2.02.2021, 7)
Kinnitati riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu aastateks 
2021–2025.

Nr 3, 30. märts 2021
Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine
(RT I, 28.05.2021, 8)
Kehtestati nõuded krediidiasutuse bilansi täiendavale aruandlusele, mis on vajalik 
Eesti Panga, finantsinspektsiooni või rahapesu andmebüroo ülesannete täitmiseks. 
Ühtlasi tunnistatakse kehtetuks varasem määrus krediidiasutuse bilansi täiendava aru-
andluse kohta.

Nr 4, 5. aprill 2021
Hansalinn Pärnu hõbedast meenemündi emiteerimine
(RT I, 07.04.2021, 3)
Määruse alusel lasti 10. aprillil 2021 käibele hansalinn Pärnule pühendatud hõbedast 
meenemünt nimiväärtusega 8 eurot.

Nr 5, 14. aprill 2021
Eesti Panga presidendi 7.  detsembri 2010.  aasta määruse nr  22 „Krediidiasutuse 
kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” muutmine
(RT I, 22.04.2021, 1)
Ajakohastati muudele õigusaktidele tehtud viited ja kehtestati uues sõnastuses mää-
ruse lisa nr 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem“.

Nr 6, 4. mai 2021
Hõbedast meenemündi „Eesti sportlased XXXII suveolümpiamängudel Tokyos“ emi-
teerimine
(RT I, 6.05.2021, 3)
Määruse alusel lasti 26. mail 2021 käibele Eesti sportlastele XXXII suveolümpiamän-
gudel Tokyos pühendatud hõbedast meenemünt nimiväärtusega 8 eurot. 
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Nr 7, 20. mai 2021
Eesti Panga presidendi määruste muutmine
(RT I, 28.05.2021, 1)
Muudatusi tehti seitsmes Eesti Panga presidendi määruses: 9. novembri 2007. aasta 
määrus nr  16 „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine”, 6.  novembri 
2012.  aasta määrus nr  8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise 
nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord“, 23. mai 2014. aasta määrus 
nr 6 „Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine“, 
2. juuli 2014. aasta määrus nr 11 „Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalve-
liste aruannete edastamise vorm“, 1. veebruari 2017. aasta määrus nr 3 „Investeeri-
misfondi statistiliste aruannete koostamise nõuded ning aruannete esitamise kord“, 
29. märtsi 2017. aasta määrus nr 6 „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise 
nõuded” ja 20.  juuni 2017. aasta määrus nr 7 „Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste 
aruannete esitamise nõuded“.

Nr 8, 2. juuni 2021
Eesti Panga presidendi määruste muutmine
(RT I, 09.06.2021, 1)
Muudatusi tehti neljas Eesti Panga presidendi määruses: 9. juuli 2014. aasta määrus 
nr  13 „Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamise kord“, 1.  detsembri 
2015. aasta määrus nr 9 „Krediidiasutusepõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 
arvutamine ja teise riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra tunnustamine“, 30.  mai 
2016. aasta määrus nr 6 „Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine“ ja 27. augusti 
2019. aasta määrus nr 6 „Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtes-
tamine“.

Nr 9, 2. juuni 2021
Süsteemse riski puhvri arvutamise kord
(RT I, 09.06.2021, 2)
Kehtestati süsteemse riski puhvri arvutamise kord Eestis tegevusloa saanud kredii-
diasutustele.

Nr 10, 2. juuni 2021
Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord
(RT I, 09.06.2021, 3)
Kehtestati teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või kolmandas riigis kehtes-
tatud süsteemse riski puhvri nõude Eestis tunnustamise kord.

Nr 11, 15. juuni 2021
Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine
(RT I, 18.06.2021, 23)
Kehtestati nõuded määruses nimetatud ning Eesti Panga, finantsinspektsiooni ja raha-
pesu andmebüroo ülesannete täitmiseks vajalike aruannete sisule ja struktuurile ning 
aruannete esitamise tähtajad ja kord.

Nr 12, 12. juuli 2021
Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi emi-
teerimine
(RT I, 13.07.2021, 5)
Määruse alusel lasti 2. septembril 2021 käibele Friedrich Karl Akeli 150. sünniaasta-
päevale pühendatud hõbedast meenemünt nimiväärtusega 15 eurot. 
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Nr 13, 29. september 2022
Eesti Panga presidendi 2. jaanuari 2014. aasta määruse nr 2 „Krediidiasutuse ja kredii-
diasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestamine“ muutmine
(RT I, 05.10.2021, 1)
Määruse lisa 1 „Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruanne“ ja lisa  2 
„Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne“ kehtestati uues sõnastuses.

Nr 14, 5. november 2021
Eesti Panga presidendi 9.  mai 2008.  aasta määruse nr  4 „TARGET2-Eesti reeglite 
kinnitamine” muutmine
(RT I, 12.11.2021, 1)
TARGET2-Eesti reeglid harmoniseeriti EKP 20.  juulil 2021 suunisega EKP/2021/30, 
millega muudeti Euroopa Keskpanga suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automati-
seeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Uuendati 
TARGET2 teenustele ligipääsemise tingimusi, täiendati turvakontrolli ja enesesertifit-
seerimise reegleid ning nõuetele mittevastavuse korral rakendatavaid meetmeid.

Nr 15, 26. november 2022
Eesti Panga presidendi 30. mai 2016. aasta määruse nr 7 „Muude süsteemselt oluliste 
krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri 
nõude kehtestamine” muutmine
(RT I, 03.12.2021, 2)
AS LHV Pank muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri määraks kehtestati 1,5%.

Nr 16, 29. november 2022
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestamine
(RT I, 03.12.2021, 3)
Määruse kohaselt on alates 7. detsembrist 2022 krediidiasutuste Eestis asuvate kre-
diidiriskipositsioonide vastutsüklilise kapitalipuhvri määraks 1%.

Nr 17, 29. november 2022
Eesti Panga presidendi 2.  juuni 2021.  aasta määruse nr  9 „Süsteemse riski puhvri 
arvutamise kord“ muutmine ja Eesti Panga presidendi 30. mai 2016. aasta määruse 
nr 6 „Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
(RT I, 03.12.2021, 4)
Süsteemse riski puhvri arvutamise korda täpsustati sättega, mille kohaselt süsteemse 
riski puhvri määra kehtestamata jätmisel on süsteemse riski puhver null. Määrus „Süs-
teemse riski puhvri nõude kehtestamine“ tunnistati kehtetuks, kuna edaspidi kohalda-
takse süsteemse riski puhvri nõudeid ainult konkreetsetel juhtudel, mitte Eestis tege-
vusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele ühiselt.

Nr 18, 2. detsember 2021
Hõbedast meenemündi „Eesti sportlased XXIV  taliolümpiamängudel Pekingis“ emi-
teerimine
(RT I, 03.12.2021, 36)
Määruse alusel lasti 6. jaanuaril 2022 käibele Eesti sportlastele XXIV taliolümpiamän-
gudel Pekingis pühendatud hõbedast meenemünt nimiväärtusega 8 eurot. 
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LISA 3. PUBLIKATSIOONID 2021
Rahapoliitika ja Majandus

Rahapoliitika ja Majandus 1/2021
Rahapoliitika ja Majandus 2/2021
Rahapoliitika ja Majandus 3/2021
Rahapoliitika ja Majandus 4/2021

Finantsstabiilsuse Ülevaade
Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2021
Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2021

Tööturu Ülevaade
Tööturu Ülevaade 1/2021
Tööturu Ülevaade 2/2021

Majanduse Rahastamise Ülevaade. Märts 2021

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2021 

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2021

Eesti Panga Toimetised 2021

1/2021 Juan Carlos Cuestas, Merike Kukk, Natalia Levenko. Eluasemehindade 
tasakaalustamatus ja majanduskasv Euroopas 
(House price misalignments and economic growth in Europe) 

2/2021 Nicolas Reigl. Vead ootustes ja majandustsükli kõikumised Euroopas
(Expectational Errors and Business Cycle Fluctuations in Europe)

3/2021 Anita Suurlaht. Rahapoliitika asümmeetriline mõju Euroopa finants- 
turgudele 
(The Asymmetric Effect of Monetary Policy on European Financial Markets)

4/2021 Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe 
Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi 
(The gap that survived the transition: the gender wage gap over three decades 
in Estonia)

5/2021 Eva Branten. Riski suhtumise ja majandusliku olukorra ootuste roll Eesti 
majapidamiste laenuvõtuotsustes
(The role of risk attitudes and expectations in household borrowing in Estonia)

6/2021 Mathias Juust. Negatiivse ekspordišoki mõju hulgimüüjate ja otseeksporti- 
jate ekspordile
(Trade effects of a negative export shock on direct exporters and wholesalers)

7/2021 Natalia Levenko, Karsten Staehr. Maksukuulekus üleminekujärgses ühis-
konnas – loevad sina ja su sõbrad, mitte valitsus
(Tax compliance in post-transition: You and your friends matter, not the govern-
ment)

8/2021 Luca Alfieri, Diana Gabrielyan. Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni 
reaktsioonifunktsioon. Teemamodelleerimisel põhinev analüüs
(The Communication Reaction Function of the European Central Bank. An Analysis  
Using Topic Modelling)  
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Muud publikatsioonid

Digieuro tehniliste võimaluste uurimisprojekt „Work stream 3: A New Solution – 
Block-chain and eID“

Buklet „Margast kroonini“ 

Buklet „Eurosularaha“

Eesti Panga blogi
Rasmus Kattai. Kas viirus võib tekitada tüsistusi majanduses?
Madis Müller. Euroopa majandus on kasvuraja alguses
Raido Kraavik. Finantssektor peab üha rohkem arvestama kliimariskidega
Madis Müller. Euroala majandus lähiajal veel langeb, kuid taastumine tuleb seni 
oodatust tugevam
Madis Müller. Odava raha seitse tahku
Madis Müller. Rahapoliitika hoiab majanduse taastumist toetavat kurssi
Rasmus Kattai. Pikka plaani ei tohi ka kriisi ajal unustada
Madis Müller. Hinnatõus euroalal aeglustub tõenäoliselt järgmisel aastal taas
Madis Müller. Riigieelarve kolm valikut
Lauri Matsulevitš. E-ostud päästsid tänavu kevadel Eesti kaubanduse 
Kaspar Oja. Mulluse majandusprognoosi vea üks põhjus oli välisturgude 
oodatust parem käekäik
Madis Müller. Euroala rahapoliitikas on tulemas mitmeid muutusi
Rasmus Kattai. Eestil on kolm valikut: vähem riigi pakutavaid teenuseid, suurem 
maksukoormus või püsivalt suurenev võlg
Madis Müller. Euroopa Keskpank täpsustas euroala intressipoliitikat
Kaspar Oja. Pärast eelmist kriisi on naiste palk meeste omast kiiremini kasvanud
Katrin Vahopski. Meenemüntidest Eestis ja teistes Euroopa riikides
Madis Müller. Euroala majandus on taastunud oodatust kiiremini
Tairi Rõõm. Kuidas mõõta majanduse toimimist üksikisiku vaatevinklist ja saada 
selle eest Nobeli majanduspreemia?
Madis Müller. Euroala keskpankade pandeemia rahasüstid võiks kevadel 
lõppeda
Krista Kollo. Eesti Pank liitus SDRide vabatahtliku kauplemisleppega. Mis need 
SDRid ikkagi on?
Airi Uiboaid. Eesti pangakaarte võltsitakse vähe, kuid suurenenud on 
internetipettused
Raol Kallas. Madalama sissetulekuga majapidamiste laenumaht on hakanud 
kiiresti kasvama
Silver Karolin. Eesti aktsiaturg on väike ja hinnad võivad liikuda kiiresti
Madis Müller. Euroopa Keskpank reageerib kiirenevale hinnatõusule 
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Autor Artikli pealkiri Avaldamisinfo
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The Effect of the Single Currency on 
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