Selgitavad märkused

Valitsemissektori jooksev-, kapitali- ja finantskontode revideerimine

2006. aastal revideeris Statistikaamet uuendatud metoodika järgi põhjalikult sisemajanduse
koguprodukti (SKP) arvestust. Regulaarsed SKP arvestused on sisend-väljund-tabelite (SUT)
koostamise alus, seetõttu uuendati SKP arvestamise metoodikat vastavalt SUT-i süsteemile.
Samaaegselt SKP-ga revideeriti ka kõiki rahvamajanduse kontosid, kaasa arvatud valitsemissektori
kontod. 2007. aastal revideeritakse uuenenud metoodika alusel ka aastate 1995–1999 andmed.
Samuti koostatakse 2003. ja 2004. aasta kohta sisend-väljund-tabelid jooksevhindades ning
integreeritakse need rahvamajanduse kontode süsteemi. Edaspidi koostatakse ja integreeritakse
sisend-väljund-tabelid rahvamajanduse kontode süsteemi viitajaga t + 3 aastat.
Selgitavates märkustes antakse ülevaade valitsemissektori jooksev-, kapitali- ja finantskontodes
tehtud kõige olulisematest muudatustest.
Valitsemissektori jooksev- ja kapitalikontod
Revideeriti nii aasta kui ka kvartali andmeid. Revisjon hõlmas aegridu 2000. aasta I kvartalist kuni
2006. aasta I kvartalini.
Revideerimise mõju.
1. Muutused rahvusvahelise koostöö (D.74) arvestuses. Tulude poole välisabi arvestus põhines
varem maksebilansis avaldatud valitsemissektori jooksevülekannete andmetel. Samal ajal
kasutati kulutuste poolel Rahandusministeeriumi koostatud valitsemissektori rahandusstatistika (GFS) aruandes näidatud välisabi näitajaid. Täpsemal uurimisel selgus, et
maksebilansi jooksevülekanded sisaldavad ka muid siirdeid peale välisabi. Samuti selgus, et
varasemad maksebilansi välisabi arvutused põhinesid pigem programmide raames eraldatud
vahendite, mitte tegelike kulude andmetel.
Praegu on välisabi tulude ja kulude andmed omavahel seotud. Selle muudatuse tõttu
vähenesid 2000.–2003. aasta valitsemissektori tulud arvestustes märgatavalt. Muutusid ka
2004. aasta andmed, seda põhjustas Eurostati otsus EL-i eelarvest liikmesriikidele antud
toetuste menetlemise kohta.
Muutused D.74-s, miljonites kroonides
Aasta
Varasem näitaja
Praegune näitaja Muutus
2000
1253,5
760,0
-493,5
2001
1738,9
483,9
-1255,0
2002
1204,4
395,7
-808,7
2003
1054,3
723,4*
-330,9
2004
1714,2
833,0
-881,2
* Esitatud on ainult rahaline välisabi. Välisabi kogunäitaja leidmisel on lisatud mitterahaline
välisabi ja teenusena saadud välisabi. Seetõttu on välisabi kogunäitaja suurem kui varasemas
arvestuses.
2. Muutused kapitalisiirete (D.9) arvestuses:
lähtuvalt ESA95 valitsemissektori puudujäägi ja võla käsiraamatu reeglitest on
erastamisväärtpaberite (EVP) eest maa erastamise kulud D.9 arvestusest välja
arvatud;
kapitalisiirded välismaailmalt S.2, mille korral valitsemissektor S.13 on ainult
vahendaja ning lõppkasusaajad on muud sektorid peale S.13, on S.13 kapitalisiirete
D.92 arvestusest elimineeritud;

on kindlaks tehtud, et Eesti puhul ei ole tehinguid, mida saaks klassifitseerida
kapitalimaksude (D.91) hulka;
kaasatud on mitterahalised kapitalisiirded avaliku sektori ettevõtetele;
eelarveväliste sihtasutuste antud D.9 toetuste arvestamiseks kasutati täpsemaid ja
usaldusväärsemaid andmeallikaid;
mõned siirded on ümber klassifitseeritud kapitali- ja jooksevsiirete vahel.
3. Muutused kapitali kogumahutuse (P.5) arvestuses:
omatoodetud põhivara on kaasatud kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51)
arvestusse;
arvesse on võetud põhivara ja maaga seotud mitterahalised tehingud;
kasutatud on täpsemaid ja tekkepõhiseid andmeallikaid;
tehingu väärisesemete soetamine miinus realiseerimine (P.53) arvestused on tehtud
alates 2003. aastast, raamatud on P.53 hulgast välja arvatud.
4. Muutused tehingu mittetoodetud finantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2)
arvestuses:
valitsemissektori puudujäägi ja võla käsiraamatu (ESA95) juhistest lähtuvalt on EVPde eest maa erastamine K.2 arvestusest välja jäetud.
5. Muutused mitterahaliste sotsiaalsiirete (D.631) arvestuses. Alates 2002. aastast näidati
eratervishoiuasutustelt ostetud tervishoiuteenuste kulusid mitterahaliste sotsiaalsiirete (D.631)
hulgas. Aastatel 2000 ja 2001 olid need kulud näidatud vahetarbimise (P.2) all. Revideerimise
käigus tehtud muudatustega viidi eratervishoiuasutustelt ostetud tervishoiuteenuste kulud
D.631 arvestusse ka 2000. ja 2001. aasta puhul.
Valitsemissektori finantskonto
Revideeriti nii aasta kui ka kvartali andmed. Revideerimine hõlmas ajavahemikku 1998. aasta
IV kvartalist kuni 2006. aasta I kvartalini.
Peamised muudatused tehti parema kvaliteediga andmeallikate alusel, kuid toimusid ka mõned
metoodilised muudatused.
Revideerimise mõjud.
1. Muutused aktsiate ja osakute (AF.5) varade poolel.
Muutused tehti kohalike omavalitsuste sihtasutuste parandatud ja uuendatud nimekirja ning
keskvalitsuse osaluse kohta saadud parema teabe alusel.
2. Muutused muude saada-/makstaolevate arvete (AF.7) varade poolel.
Peamiste muudatuste alus on parema kvaliteediga andmed keskvalituse nõuete kohta
mittefinantsinstitutsioonide suhtes.
3. Muutused näitaja väärtpaberid peale aktsiate (AF.3) kohustuste poolel.
Vastaspoole teabena kasutati liisinguettevõtete ja kindlustusseltside andmeid, sest need olid
usaldusväärsemad kui valitsemissektori andmed.
4. Muutused laenude (AF.4) kohustuste poolel.
Kohalike omavalitsuste välislaenude kohta kasutati usaldusväärsemaid andmeid. Muudeti
keskvalitsuse kohustusi liisinguettevõtete suhtes. Varem kasutatud vastaspoole andmed
asendati otseste andmetega riigi majandusaasta aruandest.
5. Muutused muude saada-/makstaolevate arvete (AF.7) kohustuste poolel.
Kasutatakse täpsemaid algandmeid. Parema kvaliteediga on teave keskvalitsuse võlgnevuste
kohta mittefinantsinstitutsioonide ees. Samuti on kasutusel uus andmeallikas keksvalitsuse
eraisikute tulumaksu kohustuste kohta.
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