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• TAUST  (koostöökokkuleppe saamislugu)

• Olulisemad momendid kokkuleppe sisust

• Faktid

• Kokkuvõte
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KAVA



• ÜLESANDEPÜSTITUS jaanuaris 2016 seminaril 

 EE kui erand

• MIKS?

 ESS ja EKPS koostöömemorandum (2003, 2016)

 GFS/EDP andmevahetuse reguleerimine

 Mitmed lepingud ja protokollilised otsused koostöö kohta (15)

 Eesti-sisene töö dubleerimise vältimine, suurema efektiivsuse 
saavutamine 

 Osapoolte tegevuste täpsem piiritlemine haakuvates 
valdkondades

 Statistikadomeenide vaheline konsistentsus?

• KUIDAS?

 SWOT analüüsid, arutelud

 Jagatud vastutus
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TAUST



Olulisemad momendid kokkuleppe sisust

• Koostöö ja tööjaotus majandus- ja finantsstatistika tegemisel:

1) kaupade väliskaubandusstatistika;

2) teenuste väliskaubandusstatistika;

3) välismaiste tütarettevõtete statistika (FATS);

4) maksebilansistatistika ja rahvamajanduse arvepidamise ülejäänud 
maailma tehingukonto koostamine;

5) valitsemissektori rahandusstatistika;

6) rahvamajanduse arvepidamise finantskontod;

7) kodumajapidamiste finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring;

8) majandusstatistika vahendamine Euroopa Keskpangale.

• Koostöö valdkondades, kus statistika tegemise vastutust ei jagata, 
tehakse halduskoormuse optimeerimiseks muud andmevahetusalast 
koostööd.
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Olulisemad momendid kokkuleppe sisust

• Koostöö ja infovahetus alusregistrite pidamisel

• Koostöö SDDS valdkonnas. Koordineerimine Statistikaametis

• Koostöö- ja andmevahetuse kalender

– kordamööda

• Ühtlustatud korrigeerimispoliitika 

– „vintage’d“ haldamine

• Ühisseminarid 

– Strateegiline

– Operatsiooniline

• Ühisdokumentide haldus

5



• Finantskontode koostamine Eesti Pangas alates 2017 septembrist 

– Metoodikaerisused kvartali ja aastaandmete vahel puuduvad

– Üks vastutaja (SDDS+ hõlmab finantskontot kvartali sagedusega).

• Välismaiste tütarettevõtete majandusstatistika valdkond (FATS) 
Statistikaametis alates 2018. a 

– FRIBS-i laienev skoop

• Äriteenuste väliskaubandusstatistika Statistikaametis FRIBS-i järgi

• Finantssektori ja varipangandusstatistika Eesti Pangas (SDDS+)
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Olulisemad momendid kokkuleppe sisust



FAKTID

• Koostöökokkulepe

 Põhitekst - jaanuar 2017

 Lisa - juuli 2017

• Regulaarse koostöö osapooli 41 + juhid (2017)

 EP - 17

 SA - 24

• Andmevahetusi 228 (2017)

 SA > EP 114

 EP > SA  114
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KOKKUVÕTTEKS

VÕIDUD

– Selged koostööpõhimõtted

– Ülevaatlikkus ja läbipaistvus

– Oskusteabe jagamine

– Dubleerimise vältimine

– Vähenenud või kadunud asümeetriad -> statistika maine paranemine

KAOTUSED

– „Bürokraatia“ haldamise ressursikulu

– Vajadus kooskõlastusprotseduurideks ja teineteisega „arvestamiseks“

SA ja EP koostöökokkulepe on EL-s sõlmitud analoogidest PARIM, sest oleme 
jõudnud kokkuleppele rohkemas, kui ükski teine riik! 
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