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Statistikatöö nimetus

1. Maksebilansi kiirhinnang
2. Kvartali maksebilansi
jooksevkonto ja
rahvamajanduse ülejäänud
maailma mittefinantskonto
3. Kvartali maksebilansi
finantskonto, rahvusvaheline
investeerimispositsioon ja
välisvõla arvestus

Periood
või
moment

Andmete
avaldamise
tähtaeg

Kuu

Aruandekuu
+ 42
kalendripäeva

Kvartal

Kvartal

Aruandekuu
+ 70
kalendripäeva

Aruandekvartal
+ 70
kalendripäeva

Õiguslik alus

Väljundnäitajad

Kavandatud
metoodikamuudatused

230

Lisa 1

-

250

Lisa 2

-

280

Lisa 3

-

70

Lisa 4

-

12

Lisa 5

-

10

Lisa 6

-

Eeldatav hind
2015. aastal
(tuhat €)

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 6
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 9. detsember 2011, Euroopa Keskpanga
statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/23)
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 30. juuli 2013, millega muudetakse
suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta
välisstatistika valdkonnas (EKP/2013/25)
EUROOPA PARLAMENDI JA NõUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 184/2005, 12.
jaanuar 2005, ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja
välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 9. detsember 2011, Euroopa Keskpanga
statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (uuesti
sõnastatud) (EKP/2011/23)
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 555/2012, 22. juuni 2012, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005
ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste
otseinvesteeringute statistika kohta seoses andmenõuete ja määratluste
ajakohastamisega
Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

4. Kvartali rahvamajanduse
finantskontod

5. Rahvusvahelised reservid ja
välisvaluuta likviidsus IMFi
standardi (SDDS) kohaselt

Kvartal

Kuu

Aruandekvartal
+ 110
kalendripäeva

Aruandekuu
+7
kalendripäeva

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 26. august 2008, millega muudetakse
suunist EKP/2002/7 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise
nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2008/6)
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 25. juuli 2013, Euroopa Keskpanga
statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega
(uuesti sõnastatud) (EKP/2013/24)
Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 6
Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

6. Välismaiste tütarettevõtete
majandusnäitajate
aastastatistika

Aasta

Eurostati
tarbeks,
aruandeaasta
+ 20 kuud

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 716/2007, 20.
juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva
ühenduse statistika kohta
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 välismaiste
tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta
seoses NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste määratluste ja rakendamisega

Statistikatöö nimetus

7. Välisreiside statistika
8. Euroopa Keskpanga (EKP)
väärtpaberite keskandmebaasi
teenindamine ja
kvaliteedihaldus

Periood
või
moment

Andmete
avaldamise
tähtaeg

Kvartal

Aruandekvartal
+ 48
kalendripäeva

Kuu

EKP tarbeks,
aruandekuu
+ 8 tööpäeva

Väljundnäitajad

Kavandatud
metoodikamuudatused

35

Lisa 7

-

30

Lisa 8

-

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012,
väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24)

30

Lisa 9

-

Õiguslik alus

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 6

Eeldatav hind
2015. aastal
(tuhat €)

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 6
Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 26. september 2012, väärtpaberite
keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2012/21)

9. Väärtpaberiosaluste
statistika

Kvartal

EKP tarbeks,
aruandekvartal
+ 63
kalendripäeva

10. Eesti leibkondade
finantskäitumise ja
tarbimisharjumuste uuringu
aegridade registripõhine
jätkamine

Aasta

Eesti Panga
sisetarbeks

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

20

Lisa 10

-

11. Tarbijahindade
hinnavaatluste mikroandmete
kogumine ja korrastamine

Kuu

Eesti Panga
sisetarbeks

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

5

Lisa 11

-

12. Hoiu-laenuühistute
koondbilanss

Kuu

Aruandekuu
+ 17 tööpäeva

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

8

Lisa 12

-

13. Hoiu-laenuühistute
koondkasumiaruanne

Kvartal

Aruandekvartal
+ 17 tööpäeva

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7

6

Lisa 13

-

Eesti Panga seadus § 2 lg 2 p 7
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Statistikatöö „Maksebilansi kiirhinnang“ väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


BPM6 – maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 6th edition




System of National Accounts (SNA) 2008
ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010

Muutuja
Koguseline muutuja
Jooksevkonto
Kaupade ost mitteresidentidelt
ja müük mitteresidentidele
Teenuste ost mitteresidentidelt
ja müük mitteresidentidele

Klassifikaatorid
Kreedit / deebet

2

Kreedit / deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala / EL /
EL väline
Kreedit / deebet
Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala / EL /
EL väline
Kreedit / deebet

Mitteresidentidelt saadavad ja
neile makstavad esmased
tulud

Mitteresidentidelt saadavad ja
neile teisesed tulud

Kapitalikonto
Finantskonto saldo /
netovälislaenamine
Välismaiste otseinvesteeringute
nõuded ja kohustused

Portfelliinvesteeringute nõuded
ja kohustused

väärtuste
arv

5
2
5
2

Tulu liik: tööjõutulu, otseinvesteeringutulu (sh, reinvesteeritud
tulu ESA 2010 institutsionaalsete sektorite lõikes) /
portfelliinvesteeringutulu / muu investeeringutulu / muu tulu

15

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala / EL /
EL väline

5

Kreedit / deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala / EL /
EL väline

5

Kreedit / deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala / EL /
EL väline

5

Mitteresidendi riigi grupp: kokku

1

Nõuded / kohustused

2

Kapitali liik: omakapital / muu otseinvesteeringukapital

2

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala

3

Nõuded / kohustused

2

Väärtpaberi liik: omandiväärtpaber / lühiajalised võlakirjad /
pikaajalised võlakirjad

3

Residendi sektor: keskpank / rahaturufondid / muud
rahaloomeasutused /valitsemissektor / muud sektorid

5

Mitteresidendi sektor: keskpank / rahaturufondid/muud
rahaloomeasutused /valitsemissektor / muud sektorid

5

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala

3

Tuletisinstrumentidega tehtud
välistehingute saldo

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala

3

Muude välisinvesteeringute

Nõuded / kohustused

2

nõuded ja kohustused

Reservvarad

Residendi sektor: keskpank / rahaturufondid / muud
rahaloomeasutused / valitsemissektor / muud sektorid

5

Mitteresidendi riigi grupp: kokku / euroala / mitteeuroala

3

Mitteresidendi riigi grupp: kokku

1
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Statistikatöö „Kvartali maksebilansi jooksevkonto ja rahvamajanduse
ülejäänud maailma mittefinantskonto“ väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:



BPM6 – maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 6th edition
System of National Accounts (SNA) 2008




ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010
RTK – riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the Names



of Countries (ISO 3166)
KN 2011 – kombineeritud nomenklatuur 2011 (Intrastat); Combined Nomenclature 2011 (CN 2011)



EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008; Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE Rev. 2)

Koguseline

Klassifikaatorid

muutuja
Jooksevkonto

arv
Kreedit / deebet
Mitteresidendi riik: RTK

Kaupade ost

Kreedit / deebet

mitteresidentidelt ja
müük

Mitteresidendi riik: RTK

mitteresidentidele

Kauba liik: BPM6 kaupade klassifikaator

Teenuste ost
mitteresidentidelt ja
müük
mitteresidentidele
Mitteresidentidelt
saadavad ja neile
makstavad esmased
tulud

Kauba liik: KN 2011
Kreedit / deebet
Mitteresidendi riik: RTK

2
246
2
246
7539
9
2
246

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15

Teenuse liik: BPM6 teenuste klassifikaator

90

Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit / deebet
Mitteresidendi riik: RTK

1771
2
246

Tulu liik: BPM6 esmaste tulude klassifikaator

49

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15

Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit / deebet
Mitteresidentidelt
saadavad ja neile

Mitteresidendi riik: RTK

makstavad teisesed
tulud

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

Tehingu liik: BPM6 teiseste tulude klassifikaator
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit / deebet

Kapitalikonto

Muutuja
väärtuste

Mitteresidendi riik: RTK
Tehingu liik: BPM6 kapitalikonto klassifikaator
Residendi tegevusala: EMTAK 2008

1771
2
246
22
15
1771
2
246
17
1771
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Lisa 3

Statistikatöö „Kvartali maksebilansi finantskonto, rahvusvaheline
investeerimispositsioon ja välisvõla arvestus“ väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


IMF External Debt Statistics (2003)



OECD otseinvesteeringute statistika 4. standard (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investments,
4th Ed)




BPM6 – maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 6th edition
System of National Accounts (SNA) 2008




ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010
RTK – riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the Names



of Countries (ISO 3166)
EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008; Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE Rev.2)

Koguseline muutuja

Klassifikaatorid

Muutuja
väärtuste
arv

Kohustused / nõuded/neto
Rahvusvaheline

Mitteresidendi riik: RTK

investeerimispositsioon

Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

Finantskonto saldo /
netovälislaenamine

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus
Eestis / välismaal
Kapitali liik: aktsia- või osakapital ja reinvesteeritud tulu /
muu otseinvesteeringukapital

Välismaised
otseinvesteeringud

Nõuded / kohustused

3
246
1771
15
246
1771
15
5
2
2
2

Vahetu tehingupartneri riik: RTK

246

Lõplikku kontrolli omava üksuse riik: RTK

246

Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte tegevusala: EMTAK 2008

1771
272

Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 2010)

29

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15

Omakapitalitehingu liik: BD4 tehinguklassifikaator

4

Koguseline muutuja

Klassifikaatorid

Muutuja
väärtuste
arv

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

6

Nõuded / kohustused

2

Väärtpaberi liik: omandiväärtpaber ja investeerimisfondi osak /

Portfelliinvesteeringud

võlaväärtpaber / pikaajaline võlaväärtpaber /
lühiajaline võlaväärtpaber

4

Järelejäänud tähtaeg: üle aasta / alla aasta

2

Vääring: euro / USA dollar / muu valuuta

3

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 2010)

29

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus
Välisinvesteeringud
tuletisinstrumentidesse

2

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid

4

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15
5

Nõuded / kohustused

2

Kaubanduskrediit / laenud / sularaha ja hoiused / muud nõuded

4

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid

4

Lepinguline tähtaeg: pikaajalised/lühiajalised
Residendi tegevusala: EMTAK 2008

2
246
1771

Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 2010)

29

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

15

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

5

BPM6 reservvarade klassifikaator

14

EKP reservvarade mall

21

Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 2010)
Mitteresidendi riik: RTK

Välisvõlg

246
1771

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

Mitteresidendi riik: RTK

Reservvarad

5

Nõuded / kohustused

Residendi tegevusala: EMTAK 2008

Muud välisinvesteeringud

246
1771

29
246

Kohustused / nõuded/neto

3

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid /
otseinvesteeringud: grupisisesed võlad

5

Lepinguline tähtaeg: lühiajaline/pikaajaline

2

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 2010)

246
1771
15

2
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Statistikatöö „Kvartali rahvamajanduse finantskontod“ väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010

Muutuja
Koguseline muutuja

Klassifikaatorid
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused /
muud mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

Finantsvarad

17

Instrument: ESA 2010 instrumentide klassifikatsioon

29

Vastaspoole majandussektor: ESA 2010 institutsionaalsete
sektorite klassifikaator

17

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused /
muud mahumuutused / positsioon perioodi lõpus
Majandussektor: ESA 2010 institutsionaalsete sektorite
klassifikaator
Instrument: ESA 2010 instrumentide klassifikatsioon
Vastaspoole majandussektor: ESA 2010 institutsionaalsete
sektorite klassifikaator
Residentsus (ainult hoiused): Eesti / muu euroala / mitteeuroala
Netolaenuandmine/-võtmine

5

Majandussektor: ESA 2010 institutsionaalsete sektorite
klassifikaator

Residentsus (laenud,võlaväärtpaberid, noteeritud aktsiad ja
investeerimisfondide osakud): Eesti / muu euroala / mitteeuroala

Finantskohustused

väärtuste
arv

Majandussektor: ESA 2010 institutsionaalsete sektorite
klassifikaator

3
5
17
29
17
3
17
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Statistikatöö „Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus
IMFi standardi (SDDS) kohaselt“ väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


IMFi Data Template on International Reserves/Foreign Currency Liquidity (DTIR)

Muutuja
Koguseline muutuja
Reservvarad ja muud

Klassifikaatorid

väärtuste
arv

DTIRi kirjete klassifikaator

25

Teadaolevad lühiajalised

DTIRi kirjete klassifikaator

14

välisvaluutavarade netorahavood
(nominaalväärtuses)

Tähtaja lõige järelejäänud tähtaja järgi: kokku / kuni kuu /
rohkem kui kuu kuni 3 kuud / rohkem kui 3 kuud kuni aasta

välisvaluutavarad (turuhinnas)

Tingimuslikud lühiajalised

DTIRi kirjete klassifikaator

välisvaluutavarade netorahavood
(nominaalväärtuses)

Tähtaja lõige järelejäänud tähtaja järgi: kokku / kuni kuu /

Täiendavad kirjed

DTIRi kirjete klassifikaator

rohkem kui kuu kuni 3 kuud / rohkem kui 3 kuud kuni aasta

4
44

4
32
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Statistikatöö „Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajate aastastatistika“
väljundnäitajad
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri



ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta
Komisjoni määrus (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrust (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta
seoses NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste määratluste ja rakendamisega

Koguseline muutuja

Klassifitseerivad muutujad

Muutuja
väärtuste
arv

Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liidus) asuvate tütarettevõtete
arv
Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liidus) asuvate tütarettevõtete
aasta keskmine töötajate arv
Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liidus) asuvate tütarettevõtete
aastane müügitulu

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272
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Statistikatöö „Välisreiside statistika“ väljundnäitajad
Selgitus:
Andmed leitakse statistiliste mudelitega, mille sisendiks on anonüümse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud
andmed reisijate liikumise kohta üle Eesti piiri. Mobiilpositsioneerimise abil fikseeritakse füüsilise isiku viibimine
väljaspool elukohariiki külastatava välisriigi mobiilioperaatori levipiirkonnas telefoni rändlustoimingute alusel.
Metoodika on valminud Eesti Panga, Tartu Ülikooli ja OÜ Positium LBS koostöös.
Andmeid kogub ja töötleb OÜ Positium LBS, kellega Eesti Pangal on riigihanke raames sõlmitud koostööleping.
Eesti Pank kasutab välisreiside statistikat maksebilansi koostamise sisendina, jooksevkonto reisiteenuste ekspordi ja
impordi arvutamisel.

Metoodilised standardid :



BPM6 – maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 6th edition
RTK – riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the Names
of Countries (ISO 3166)

Koguseline muutuja

Klassifitseerivad muutujad

Muutuja
väärtuste
arv

Päritoluriik: RTK

34

Mitteresidentide reisid Eestisse
Külastuste arv / külastuste pikkus kokku
Sihtriik: RTK

4
34

Eesti residentide välisreisid
Külastuste arv ja külastuste pikkus kokku

4
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Statistikatöö „Euroopa Keskpanga väärtpaberite keskandmebaasi
teenindamine ja kvaliteedihaldus“ väljundnäitajad

Metoodilised standardid:


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 26. september 2012, väärtpaberite keskandmebaasi



andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2012/21)
ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010



EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008; Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE Rev.2)

Muutuja
Koguseline muutuja

Klassifitseerivad muutujad

Hind
Eesti ettevõtete NASDAQ OMX Tallinna
börsil kaubeldavad aktsiad

Eesti investeerimisfondid

Eesti võlakirjad

Hinna tüübi klassifikaator

väärtuste
arv
1
135

Dividend

1

Hind

1

Hinna tüübi klassifikaator

135

Fondi klassifikaatorid

414

Väärtpaberi jääkväärtus

1

Väärtpaberi klassifikaator: ESA95

3

Väärtpaberi kupongi sageduse EKP klassifikaator

10

Väärtpaberi tüübi EKP klassifikaator

13

Väärtpaberi CFI klassifikaator

38

Väärtpaberi kupongi tüübi EKP klassifikaator

6

Väärtpaberi lunastamise tüübi EKP klassifikaator

9

Emitendi sektori EKP klassifikaator

22

Emitendi tegevusala: EMTAK 2008

272
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Statistikatöö „Väärtpaberiosaluste statistika“ väljundnäitajad

Metoodilised standardid:


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012, väärtpaberiosaluste statistika kohta



(EKP/2012/24)
ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010



RTK – riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the Names
of Countries (ISO 3166)

Muutuja
Koguseline muutuja

Klassifitseerivad muutujad

Institutsionaalne sektor: ESA2010
Omaniku riik: RTK
Positsioon väärtpaberiomanike kaupa
väärtpaberi ISIN-koodi alusel

väärtuste
arv
19
247

Allika EKP klassifikaator

4

Investeeringu liigi EKP klassifikaator

3

Väärtpaberi hinna esitamise viisi EKP
klassifikaator

2

Konfidentsiaalsuse EKP klassifikaator

3

Tehing väärtpaberiomanike kaupa
väärtpaberi ISIN-koodi alusel

Institutsionaalne sektor: ESA2010

Muu muutus väärtpaberiomanike
kaupa väärtpaberi ISIN-koodi alusel

Institutsionaalne sektor: ESA2010

Omaniku riik: RTK

Omaniku riik: RTK

19
247
19
247

Statistikatöö kirjeldamisel ei ole arvestatud vajadusega esitada agregeeritud andmeid, kuna see on liikmesriikidele
vabatahtlik.
Statistikatöö kirjeldamisel ei ole arvestatud vajadusega esitada „pangandusgruppide“ üksikandmeid, kuna Eesti
näitajad jäävad alla aruandlusläve.
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Statistikatöö „Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste
uuring“ aegridade registripõhine jätkamine
Metoodiline standard:


EKP Manual of Procedures for the Conduct of the Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Seoses Eesti liitumisega euroalaga korraldas Eesti Pank EKPSi uurimisvõrgustiku raames 2013-2014 aastal Eestit
hõlmava leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey,
HFCS).. HFCSi viivad standardiseeritud kujul läbi kõik euroala liikmesriigid ning seda uuringut korraldatakse
regulaarselt maksimaalselt kolmeaastase intervalliga.
Euroala hõlmav koordineeritud leibkonnauuring kõrvaldab olulise puudujäägi mikrotaseme andmetes, mis kirjeldavad
leibkondade finantskäitumist. See omakorda võimaldab paremini ellu viia ühtset rahapoliitikat ning aitab kaasa
euroala finantsstabiilsuse tagamisele. EKP vastutab euroala hõlmava ühtse andmebaasi loomise ning selle põhjal
makrotaseme indikaatorite arvutamise eest.
HFCSi peamine eesmärk on koguda struktureeritud mikrotaseme andmeid, mis annavad ülevaate leibkondade
varadest ja finantskohustustest. Uuringu käigus saadud andmed leibkondade varade, võlgnevuste, sissetulekute ja
tarbimise kohta annavad ülevaate mitmest majandusstruktuuri aspektist, mis on oluliseks sisendiks keskpanga
poliitika teostamisel. Need hõlmavad nii rahapoliitikat, finantsstabiilsust kui ka maksesüsteeme. Informatsioon varade,
võlgnevuste ja sissetulekute jaotumise kohta on väga oluline makroökonoomiliste šokkide ülekandemehhanismide
paremaks analüüsimiseks.
Uuringus kasutatakse paralleelselt nii intervjuumeetodit kui ka erinevatest registritest pärit infot, kusjuures
registripõhist uuringut korratakse aegridade parema dünaamika esitamise huvides kord aastas. Registripõhise
uuringu tarbeks küsitakse andmeid krediidiasutustelt, liisingutelt, elukindlustusseltsidelt, Eesti Väärtpaberikeskuselt,
kinnistusregistrist, Maksu- ja tolliametilt, Haigekassalt, Sotsiaalkindlustusametilt, Töötukassalt jt. Registriandmeid
küsitakse 2013-2014 aasta uuringu valimis olnud isikutelt.
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Statistikatöö „Tarbijahindade hinnavaatluste mikroandmete kogumine ja
korrastamine“ tulemus
Tarbijahindade mikroandmete (hinnavaatluste) kogumine ja korrastamine viisil, mis võimaldab kõikide ostukorvi
hüviste kaupa jälgida tarbija käest küsitavat müügihinda erinevates müügikohtades läbi aja. Lisaks on vaja koguda
teavet hinnamuutuste kohta, mis on toimunud toote parameetrite vms tõttu (nt kui toode on ostukorvis asendatud
teisega või kui toote kogus pakendis on muutunud).
Inflatsiooni uurimine tarbijahindade mikroandmetele (hinnavaatlustele) tuginedes annab täiendavad sissevaateid,
mida ei ole võimalik saada agregeeritud inflatsiooniandmeid kasutades. Tarbijahindade mikroandmete põhjal on
inflatsiooni uurinud paljud Euroopa Liidu keskpangad. Nii näiteks on tänu hüviste hindade muutmise sageduse ja
ulatuse tuvastamisele lihtsam aru saada ettevõtete hinnakujundamise tavadest ja käitumuslikest eripäradest. Parem
arusaamine hinnajäikusest võimaldab mõista ja lahti mõtestada majanduse kohanemise kulgu. Samuti annavad
mikroandmed võimaluse lähemalt uurida maksumuudatuste ülekandumist hüviste letihindadesse. Mikroandmetele
tuginedes võib teha järeldusi ka erinevate regioonide konkurentsitiheduse kohta. Ka eurole ülemineku inflatsiooniliste
mõjude väljaselgitamine on kvaliteetsem siis, kui tuginetakse hinnavaatluste mikroandmetele.

Esialgne ajakava:
Sõltub Statistikaameti hinnavaatluste andmetöötlussüsteemi projekti elluviimisest aastatel 2013–2015.
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Statistikatöö „Hoiu-laenuühistute koondbilanss“ väljundnäitajad
Metoodiline standard:



Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määruse nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande
koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord" [RT I 14.11.2012, 1 – jõust 1.01.2013]

Muutuja
Koguseline muutuja

Aktiva (varad)

Passiva (kohustused ja omakapital)
Hoiu-laenuühistu liikmete arv (tk)

Klassifitseerivad muutujad

Varade jaotus vastavalt hoiu-laenuühistu
bilansiskeemile
Passivate jaotus vastavalt hoiu-laenuühistu
bilansiskeemile
-

väärtuste
arv
42

59

1
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Statistikatöö „Hoiu-laenuühistute koondkasumiaruanne“ väljundnäitajad
Metoodiline standard:



Eesti Panga presidendi 6. novembri 2012. a määruse nr 8 „Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande
koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord" [RT I 14.11.2012, 1 – jõust 1.01.2013]

Muutuja
Koguseline muutuja

Tulud, kulud ja kasum

Klassifitseerivad muutujad

Kirjete jaotus vastavalt hoiu-laenuühistu
kasumiaruande skeemile

väärtuste
arv
56

