Koostöökokkulepe
FINANTSKRIISIDE HALDAMISEKS
PREAMBULA
Arvestades koostöö olulisust süsteemse finantskriisi lahendamisel,
lähtudes vajadusest reguleerida Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni
(edaspidi koos Pooled ja eraldi Pool) koostööd ja ülesandeid käitumiseks süsteemse finantskriisi
olukorras ning
muutmata Poolte õiguslikku staatust või piiramata nende õigusaktidest tulenevate ülesannete
täitmist, on
Rahandusministeerium, keda esindab minister Aivar Sõerd,
Eesti Pank, keda esindab president Andres Lipstok ja
Finantsinspektsioon, keda esindab juhatuse esimees Raul Malmstein,
sõlminud koostöökokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kokkulepe määratleb Poolte ülesanded ja ühise tegutsemise alused süsteemsete
finantskriiside korral.
1.1.1. Süsteemse finantskriisina käsitletakse antud kokkuleppe raames olukorda, kus
finantssüsteemi toime on tõsiselt häiritud, näiteks ühe või mitme krediidiasutuse
likviidsus- või maksevõimeraskuste, oluliste makse- ja arveldussüsteemide tõrgete või
finantsturgude mittetoimimise tõttu.
1.1.2. Vastavalt oma vastutusvaldkonna pädevusele Pooled koostavad ja vahetavad
hinnanguid finantskriisi süsteemse iseloomu kohta. Kriisi süsteemse iseloomu hindamisel lähtutakse erinevatest kriteeriumidest, sealhulgas probleemse krediidiasutuse
turuosa suurus, mõju teistele finantsinstitutsioonidele ja finantsturgude toimimisele,
finantsturgude üldine olukord jne.
1.2. Kokkuleppe eesmärgiks on toetada võimaliku süsteemse finantskriisi lahendamise
protsessi selliselt, et ühiskonnale ja raskustesse sattunud krediidiasutuse kreeditoridele
kaasnev kahju oleks minimaalne.
1.3. Riigipoolset likviidsus- või kapitalituge pakutakse finantskriisi lahendamisel koos Eesti
Pangaga või eraldi ainult sellisel juhul, kui erasektori lahendused ei toimi või osutuvad
ebapiisavaks. Esmane vastutus kriisi kahjude kandmisel on finantsraskustes oleva
krediidiasutuse omanikel, juhatusel ja nõukogul.
1.4. Kokkuleppe raames käsitletakse finantskriise, mis puudutavad Eestis tegutsevate
krediidiasutuste ja nende Eestis tegutsevate tütar- ja emaettevõtjate tegevust.
1.5. Piiriülene finantskriis lahendatakse koostöös teiste riikide vastavate osapooltega. Piiriülese
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finantskriisi koordineerimisel lähtutakse Poolte poolt allkirjastatud kahe- või
mitmepoolsetest kokkulepetest teiste riikide või riikide ühenduste vastavate osapooltega.
1.6. Kokkulepe ei käsitle tavaolukorras toimuvat Poolte-vahelist koostööd, sealhulgas kriisiennetusalaseid tegevusi (v.a vajalikud ettevalmistused võimaliku finantskriisi
juhtimiseks).
1.7. Pooled lähtuvad oma tegevuses neile õigusaktidega määratud ülesannetest, õigustest ja
kohustustest ning Kokkuleppes määratletud rollide ja ülesannete jaotusest.
1.8. Kokkulepe täiendab
koostöökokkulepet.
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2. POOLTE ÜLESANDED
2.1. Finantskriiside lahendamisega tegelevad Eestis Finantsinspektsioon, Eesti Pank ja
Rahandusministeerium.
2.2. Vajadusel võivad Pooled kaasata kriisilahenduse protsessi kolmanda isiku vahemehe ülesannetes. Sõltumatu vahemehe ülesanne on abistada Pooli probleemsele krediidiasutusele
tugevate uute omanike leidmisel.
2.3. Finantsinspektsiooni ülesanded
2.3.1. Finantsinspektsiooni ülesanneteks kriisilahenduse protsessis on kriisiolukorra
hindamine, järelevalveliste meetmete rakendamine, infovahetus omanikega ning
infovahetus ja ühisaktsioonid teise riigi finantsjärelevalvega.
2.3.1.1. Kriisiolukorra hindamisel jälgib Finantsinspektsioon pidevalt probleemse
krediidiasutuse finantsolukorda ning hindab võimaliku likviidsusabi ja
kapitalivajaduse suurust.
2.3.1.2. Finantsinspektsioon jälgib omanike valmisolekut ja võimalusi konsolideerimisgrupi siseselt kapitali ja likviidseid vahendeid ümber paigutada või täiendavaid
vahendeid kaasata.
2.3.2. Finantsinspektsioon teavitab teisi Pooli kriisiolukorra muutustest võimalikult
operatiivselt, eesmärgiga otsustada meetmete rakendamine selliselt, et finantsturu
toimimine ei saaks oluliselt häiritud ja riigi rahaline kulu oleks optimaalne.
2.4. Eesti Panga ülesanded
2.4.1. Eesti Panga peamiseks ülesandeks kriisilahenduse protsessis on probleemsele
krediidiasutusele erakorralise likviidsuslaenu andmine.
2.4.2. Eesti Pank võib piisava tagatise olemasolul anda erakorralist likviidsuslaenu
krediidiasutusele, mis on tema hinnangul maksejõuline. Samuti võib Eesti Pank
piisava tagatise olemasolul anda erakorralist likviidsuslaenu täiendava likviidsustoena
maksejõulisuse taastamise operatsioonis.
2.4.3. Eesti Pank teavitab teisi Pooli võimalikult operatiivselt sellistest makse- ja
arveldussüsteemi tõrgetest, mis omavad olulist mõju finantssüsteemi toimimisele.
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2.5. Rahandusministeeriumi ülesanded
2.5.1. Olukorras, kus rahandusminister, Vabariigi Valitsus või Riigikogu otsustab
süsteemse kriisi tunnustega krediidiasutuse tervendada, on rahandusministeeriumi
ülesanne korraldada tervendamiseks vajalike finantsvahendite eraldamise
menetlemine õigusaktides ettenähtud korras ja ulatuses.
2.5.2. Punktis 2.5.1 nimetatud otsuse korral võidakse krediidiasutuse tervendamiseks teha
sissemakseid omakapitali vormis, anda laenu või anda laenule garantii või paigutada
finantsvahendid raskustes olevasse krediidiasutusse mõnes muus vormis vastavalt
õigusaktides sätestatud korrale.
2.5.3. Krediidiasutuse tervendamiseks kasutatakse riigi vahendeid esimese võimalusena
koos erasektori või Eesti Panga vastavate vahenditega ning juhul kui need lahendused
ei toimi, siis ka eraldi.
3. KOORDINEERIMINE
3.1. Pool, kelle hinnangul on tegemist potentsiaalse süsteemse finantskriisiga, teavitab sellest
teisi Pooli ja kutsub vajadusel kokku ühiskomisjoni.
3.2. Ühiskomisjon
3.2.1. Ühiskomisjon on Poolte esindajatest koosnev ajutise iseloomuga kõrgetasemeline
komisjon süsteemse kriisi lahendamise koordineerimiseks.
3.2.2. Ühiskomisjoni ülesanne on:
3.2.2.1.koordineerida poolte hinnanguid süsteemse kriisi toimumise kohta;
3.2.2.2.määrata või ümber määrata juhtiv Pool kriisi lahendamisel;
3.2.2.3.tagada Poolte vahel infovahetuse sujuv toimumine ning koordineeritud tegevus
(sealhulgas kasutatavate instrumentide valik ja ulatus);
3.2.2.4.vajadusel määrata sõltumatu vahemees.
3.2.2.5. vajadusel koordineerida kommunikatsiooni vastavalt p.3.6. toodud põhimõtetele
3.2.3. Ühiskomisjon annab aru rahandusministrile, Eesti Panga presidendile ja
Finantsinspektsiooni juhatuse esimehele.
3.2.4. Ühiskomisjoni tegevus loetakse lõppenuks Poolte kokkuleppel.
3.3. Pooled teavitavad teisi Pooli oma vastutusvaldkonnas kavandatavatest õigusaktide või
töökorralduse muutustest, mis puudutavad finantskriiside juhtimist.
3.4. Selleks, et tagada õigeaegne ja vajalike tegevusteni viiv infovoo liikumine, koostavad ja
täiendavad Pooled ühiseid siseriiklike kontaktisikute nimekirju, mis on esitatud
Kokkuleppe lisas.
3.5. Pooled viivad regulaarselt läbi siseriiklikke kriisijuhtimise harjutusi ja stressiteste.
3.6. Pooled kooskõlastavad eelnevalt üksteisega avalikkusele esitatava informatsiooni ulatuse
ja sisu. Samuti kooskõlastatakse kommunikatsioon rahvusvaheliste organisatsioonidega
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ning vajaduse korral koostöö Euroopa Liidu institutsioonide ja komiteedega.
4. INFORMATSIOONIVAHETUS
4.1. Käesolev Kokkulepe puudutab ainult sellist informatsioonivahetust, mis toimub
(süsteemse) finantskriisi või selle toimumise ohu olukorras.
4.2. Vastavalt nende vastutusvaldkonnast lähtuva informatsiooni kättesaadavusele jagavad
Pooled üksteisele infot, mis on vajalik efektiivseks kriisijuhtimiseks. Poolte vahel toimuv
infovahetus sisaldab nii kvantitatiivseid andmeid probleemse krediidiasutuse kohta kui ka
kvalitatiivseid hinnanguid võimalike meetmete sobivuse ja mõju kohta.
4.3. Pooled määratlevad väljaspool seisvate kodu- ja välismaiste institutsioonide ringi, kellega
tuleb kriisiolukorras informatsiooni jagada. Piiri-ülese informatsiooni vahetamisel
lähtutakse põhimõttest, et Pooled suhtlevad oma peamiste koostööpartneritega (keskpank
keskpankadega, järelevalve järelevalvetega, ministeerium ministeeriumitega). Vajadusel
võib suhelda ka otse, informeerides sellest võimalusel eelnevalt vastavat Poolt.
5. KONFIDENTSIAALSUS
5.1. Käesoleva kokkuleppe raames määratletud, Poolte vahel vahetatav informatsioon on
konfidentsiaalse iseloomuga. Pooled tagavad informatsiooni konfidentsiaalsuse
õigusaktidega kehtestatud piires.
5.2. Pooled tagavad, et kõik isikud, kes puutuvad kokku vastava informatsiooniga, kohustuvad
täitma konfidentsiaalsusnõudeid.
5.3. Kokkuleppe raames vahetatavat informatsiooni võib kasutada üksnes käesoleva
Kokkuleppe eesmärkide täitmiseks. Tundliku informatsiooni edastamisel kolmandatele
isikutele tuleb sellest eelnevalt teavitada nii info pakkujaid kui ka saajaid.
6. KOKKULEPPE KEHTIVUS
Kokkulepe on sõlmitud tähtajatult ning jõustub sellele allakirjutamise hetkest kõigi Poolte poolt.
7. KOKKULEPPE MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
Pooled hindavad vähemalt kord kolme aasta jooksul Kokkuleppe ajakohasust ning teevad sellesse
vajadusel muudatusi. Kokkuleppe lisa vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ning ajakohastatakse vastavalt vajadusele.
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