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• Eesti Panga seadus

§ 2 (2). Eesti Panga ülesanded on:
6) Eesti maksebilansi koostamine
7) oma ülesannete täitmiseks vajaliku statistika kogumine ja 
avaldamine

§ 34. maksebilansi koostamine ja statistika kogumine

(1) Arvestades EKPS-i pädevust, kogub Eesti Pank andmeid oma 
ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja 
maksebilansistatistika saamiseks ning avaldamiseks riikliku 
statistika seaduses sätestatud alustel ja korras.

• Statistikaseadus

• §8 (1) Riikliku statistika tegijad on Statistikaamet ja Eesti 
Panga seaduse § 34 lõikes 1 sätestatud ulatuses Eesti Pank.

• Koostöökokkulepe Eesti Panga ja Statistikaameti vahel (jaanuar 2017)

• tõhususe suurendamine ja dubleerimise vältimine

• Statistikatööde planeerimisperiood: september - oktoober
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Statistikavaldkonna strateegilised 
eesmärgid
(Eesti Panga strateegia 2018-2022)

• EP kujundamine laiapõhjalise ja usaldusväärse 
informatsiooni pakkujaks Eesti finantssektori kohta

– Ühinemine IMF-i rahvusvahelise 
statistikastandardiga SDDS+

• Shadow banking, väärtpaberistatistika

– FINTECH

• Integreeritud andmetöötlussüsteemi arendamine ja 
rakendamine 

– Statistika alamprotsesside ja -domeenide parem 
sidumine

– Statistikameetodite laiem kasutamine

– Tööprotsesside suurem automatiseeritus

• Töötajate arendamine
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Muudatused statistikatööde loetelus 

• 2018 – 2022 (kokku 30 ülesannet)

– 2 uut statistikatööd

• „Euroopa Keskpanga (EKP) detailsete krediidiandmete andmebaasi 
teenindamine ja kvaliteedihaldus“

• „EKPS-i inflatsiooniuuringu mikroandmetega varustamine (uurimisvõrgustik 
PRISMA)“

• 2019 – 2023 (kokku 26 ülesannet)

– 1 statistikatöö üleandmine statistikaametile (MoU)

• „Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajate aastastatistika (FATS)“

– Statistikatööde ühendamine

• „Rahaloomeasutuste bilansistatistika“ (hõlmab ka „Struktuursete 
finantsnäitajate statistika“ ja „Eesti rahaloomeasutuste statistika“)

• „Eesti makse- ja arveldussüsteemide statistika“ (varem „Eesti 
maksestatistika“ ja „Eesti arveldussüsteemide statistika“)
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Prioriteetsed arendusülesanded 2019

• Andmekogumine tõhusamaks, riskide veelgi parem maandamine
- Uus andmekogumisportaal (peenhäälestus)
- Andmekogumise jõujoonte muutumine Finantsinspektsiooniga
- Aruandlus 3.0
- „Nullbürokraatia“ ja RStS muudatused
- Euroopa Keskpanga Integreeritud aruandlusplatvorm (IReF)

• Statistika avaldamine jätkusuutlikumaks ja kaasaegsemaks
- Statistikamooduli siseliidese upgrade ja arendus (hange)
- Avaldamispoliitika ülevaatamine ja rakendamine

• Prioriteedid Euroopa Keskpanga suunal: DATA
– AnaCredit, RIAD, SHSG



Prioriteetsed arendusülesanded 2019

• Parem ülevaade ja kontroll andmete kasutamise üle
- Andmebaaside detailne logimine
- Statistikaandmebaasidele juurdepääsu õiguste andmise ja haldamise korra

rakendamine (27.märtsi 2018.a KK)

- Töövood andmebaaside kasutusõiguse taotlemiseks ning õiguste
regulaarseks ülevaatamiseks

• Eesti Panga mõjususe suurendamine majanduspoliitikas
- Finantssektori laiem/põhjalikum kaetus statistikas
- EP veebilehel avaldatava statistika täiendamine/muutmine

• Statistika tegemise jätkusuutlikkuse tagamine ja efektiivsuse tõstmine
- Statistika tegemise integreeritud infosüsteemi arendamine

(2019.a plaan on koguda ideid ja infot teiste riikide parimate praktikate kohta, mis
võiks meile sobida)

• Euroopa Keskpanga Statistikakomitee väljasõiduistungi korraldamine



KOKKUVÕTTEKS

Ettepanek Statistikanõukogule:

1. Võtta teadmiseks Eesti Panga statistikategevuse prioriteedid

2. Kiita heaks riikliku statistikaprogrammi Eesti Panga statistikatööde 
loetelu aastateks 2019-2023
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
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