
SIIM KALLAS
Eesti Panga president aastatel 1991–1995

• Iseseisvuse taastamine 1991. aasta 20. augustil
• Hüperinflatsioon aastatel 1991–1992 ja Eesti krooni kasutuselevõtt 1992. aastal
• Majanduskeskkonna stabiliseerumine, Eesti usaldusväärsuse kasv
• Panganduskriis Eestis
• Majanduse avanemine, struktuursed muutused majanduses, vabakaubanduslepingute 

sõlmimine, uued turud 
• Majanduse kiire taastumine alates 1994. aastast

VAHUR KRAFT
Eesti Panga asepresident aastatel 1991–1995 ja 
president aastatel 1995–2005 

• Panganduskriis, pangandussüsteemi ümberkorraldamine, pankade ühinemine
• Erastamisprotsess
• Euroopa Liiduga lõimumise algus (1995. aasta jaanuaris jõustus Eesti ja Euroopa Liidu 

vabakaubandusleping, 1995. aasta juunis allkirjastati assotsiatsioonileping, 1995. aasta 
novembris esitas Eesti taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks) 

• Pangandussektori kiire areng aastatel 1996–1997
• Aasia ja Venemaa finants- ja majanduskriis 1997. aastal
• Kõrge inflatsioon Eestis aastatel 1997–1998 
• Börsibuum ja börsimulli lõhkemine Eestis 1997. aastal
• 1998. aastal ostab Swedbank Hansapanga
• Esimesed ettevalmistused euro kasutuselevõtuks juba 2004. aastal 

ANDRES LIPSTOK
Eesti Panga president aastatel 2005–2012

• Kiire majanduskasvu periood eriti aastatel 2005–2007, integreerumine rahvusvaheliste 
tootmisvõrgustikega, ulatuslikud välisinvesteeringud, head majandusväljavaated 

• Kiire hinnakasv takistas liitumist euroalaga 2007. aastal
• Pronksiöö sündmused Eestis 2007. aastal ja selle majandusmõju Eestile
• Ülemaailmse majanduskriisi puhkemine 2008. aastal 
• Majanduskriisist tulenenud sügav majanduslangus Eestis 2009. aastal, valitsuse 

kokkuhoiupoliitika 
• Euroala võlakriis 2009. aastal 
• Mario Draghist saab 2011. aastal Euroopa Keskpanga president 
• Eesti ühinemine euroalaga 2011. aastal euroala kriisi olukorras ja euro kasutuselevõtt, 

surve hinnatõusuks

Rahareformi 30. aastapäevale pühendatud seminar 
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ARDO HANSSON
Eesti Panga president aastatel 2012–2019

• Euroopa Keskpanga muutuv roll euroala võlakriisi leevendamisel 
• Euroopa Liidu pangandusliidu esimesed sambad, Euroopa stabiilsusmehhanismi loomine 

ja reaktsioonid sellele Eestis
• Suhteliselt aeglasema majanduskasvu periood (võrreldes varasemate perioodide 

äärmuslike näitajatega) 
• Sanktsioonid Venemaa vastu Krimmi annekteerimise järel 2014. aastal
• Euroopa Keskpanga erakorralised meetmed
• Rahapesu skandaal
• Euro kasutuselevõtt Lätis 2014. aastal ja Leedus 2015. aastal 

MADIS MÜLLER
Eesti Panga president alates 2019. aastast

• Eesti pensionisüsteemi ümberkorraldus kogumispensioni teise samba osas 
• Covid-19 kriis ja Euroopa Keskpanga reaktsioonid 
• Digi- ja roheteemad uue tegevussuunana nii Euroopa Keskpanga kui ka Eesti Panga 

päevakorras
• Sõda Euroopas 
• Aastaid väga aeglasena püsinud hinnatõusu järsk kiirenemine euroalal 
• Väga kiire hinnatõus Eestis 

2012–2019

2019–


