KROON&MAJANDUS

2002. AASTA KROONIKA
1. jaanuar

2. veebruar

Kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki (Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa,
Itaalia, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome) võtsid senise
arveldusraha euro kasutusele ühise sularahana. Riikide seniseid omavaluutasid sai
kaupade ja teenuste eest tasumisel kasutada
veebruari lõpuni. Lisaks ELi liikmesriikidele
sai eurost ametlik vääring ka väikeriikides
Andorras, Monacos, San Marinos ja Vatikanis,
samuti Montenegros ja Kosovo provintsis.

Leedu sidus liti kursi euroga. Seoses sellega on Eesti krooni ja Leedu liti vaheline
kurss fikseeritud tasemel 4,53158 : 1.

23. veebruar
Eesti Panga nõukogu sõitis Iiri Panga kutsel
töövisiidile Iirimaale.

25. veebruar
* * * * *
Eesti Panga juures alustas tööd autonoomne finantssektori ühendatud järelevalveasutus – Finantsinspektsioon.

Tallinna Börs võttis kasutusele Helsingi Börsiga (HEX) ühise kauplemissüsteemi.

18. märts
2. jaanuar
Eesti Panga muuseumis avati näitus eurodest ja euroala riikide senistest rahvusvaluutadest.

Eesti Pank hakkas avaldama Eesti igakuist
maksebilanssi, mis on käsitletav välismajandustegevuse hinnangulise kokkuvõttena.

8. aprill
21. jaanuar
Eesti Pank käivitas uue, rahvusvahelistele
nõuetele vastava pankadevahelise arveldussüsteemi.

Eestisse saabus Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon eesotsas missiooni juhi
Richard Haasiga. 30. aprillini väldanud visiidi
eesmärgiks olid iga-aastased majanduspoliitilised konsultatsioonid RVFi põhikirja IV
artikli alusel.

23. jaanuar
3. mai
Tallinnas toimus seminar valuuta reaalse
vahetuskursi ja konkurentsivõime vahelistest
seostest Balti riikides.

Akadeemik Uno Merestele anti üle Eesti
Panga teenetepensioni tunnistus. Majan-
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dusteadlasel U. Merestel on olnud suur roll
muu hulgas uue Eesti Panga seaduse ja krediidiasutuste seaduse loomisel, Eesti pangasüsteemi korrastamisel ning majandusalase
oskuskeele kujundamisel. Aastail 1993–98
oli U. Mereste Eesti Panga nõukogu esimees.

9. september
Tallinnas algas kahenädalane kursus “Finantsturud ja uued finantsinstrumendid”, mille korraldasid Eesti Pank ning Rahvusvahelise
Valuutafondi Instituut.

* * * * *

13. september
Eesti Panga muuseumis avati näitus “2000
aastat raha Eestis”.

Kalvi mõisas algas Eesti Panga ja Soome
Panga kümnes ühisseminar.

4. mai
Eesti Pangas toimus teist korda lahtiste uste
päev.

16. september
Eesti Pank alustas oma veebilehel liisingühingute koondandmete avaldamist.

8. mai
Palangas algas Balti riikide keskpankade
üheksas seminar.

21. mai
Finantsinspektsioon esitles Eesti Panga nõukogu istungil esimest kogu finantssektori
arengut hõlmavat ülevaadet.

17. september
Reitinguagentuur Fitch otsustas säilitada
Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu tasemel A-, Eesti krooni pikaajalise reitingu tasemel A+ ja lühiajaliste väliskohustuste reitingu tasemel F1. Reitingute väljavaade on stabiilne.

18. september
11. juuni
Tallinnas toimus Eesti krooni taaskehtestamise 10. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline teaduskonverents “Alternatiivsed vahetuskursirežiimid globaliseeruvas maailmas”.

20. juuni
Tallinnas toimus kõnekoosolek “Krooni tulek
ja järgnenud aastad – prognoosid ja tegelikkus”, kus esitleti ka raamatut “Eesti Vabariigi rahad 1992–2002”.

104

Eesti Panka külastas Tšehhi Rahvuspanga
president Zdenek Tuma.

26. september
Euroopa Keskpanga president Willem F.
Duisenberg saatis Eesti Pangale ja teiste
kandidaatriikide keskpankadele kirja, milles
teatas, et EKP ning Euroopa Keskpankade
Süsteem on valmis alates Euroopa Liiduga liitumislepingu allkirjastamisest kaasama kandidaatriike vaatlejatena EKP
üldnõukogu ja EKPSi komiteede töösse.

KROON&MAJANDUS
Hääletusõiguseta vaatleja staatus kestab
liitumislepingu jõustumiseni.

Euroopa Liidu kandidaatriiki, sh ka Eesti,
on võimelised täitma liikmestaatusega
kaasnevaid kohustusi.

4. oktoober
29. oktoober
Rahvusraamatukogus algas kolmas investeerimismess “Rahakompass”.

Strateegiliste Algatuste Keskus korraldas
arvamusliidrite konverentsi “Järgmine Eesti”.

7. oktoober
1. november
Baseli Pangajärelevalve Komitee Kesk- ja
Ida-Euroopa koostöögrupi aastakoosolekul
Bratislavas valiti 2003. aastaks koostöögrupi
eesistujamaaks Eesti. Järgmise aastakonverentsi korraldab meie Finantsinspektsioon.

9. oktoober
Euroopa Komisjon avaldas järjekordsed eduaruanded Eesti ja teiste Euroopa Liidu kandidaatriikide kohta ning soovitas koondaruandes lõpetada liitumisläbirääkimised kümne kandidaatriigiga aasta lõpuks. Lisaks
Eestile on nende kümne riigi hulgas Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia,
Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

22. oktoober
Leedu Seim võttis vastu seadusemuudatuse,
mille järgi lisaks litile võib Leedus seadusliku
maksevahendina sularahaarveldustes kasutada ka eurot. Muud valuutad on lubatud üksnes mittesularahaliste tehingute korral. Ka
eurosularaha kasutamine arveldustes on
võimalik üksnes poolte nõusolekul.

Rahandusministeerium, Eesti Pank ja
Finantsinspektsioon sõlmisid koostööleppe, milles on määratletud nende ühise
tegutsemise alused finantsteabe vahetuse,
õigusaktide, finantssektori turvavõrgu, rahvusvaheliste ja avalike suhete ning koolituse
alal.

11. november
Ilmus Eesti Panga majandusajakirja Kroon
& Majandus esimene number.

12. november
Reitinguagentuur Moody’s tõstis Eesti
pikaajaliste väliskohustuste reitingu tasemelt Baa1 tasemele A1. See oli seotud agentuuri poliitika muutumisega kandidaatriikide
suhtes, mistõttu nende pikaajaliste väliskohustuste reitingud tõsteti samale tasemele
kohaliku valuuta reitinguga. Eesti reitingu
väljavaade on stabiilne.

21. november
24. oktoober
Brüsselis alanud Euroopa Ülemkogu kahepäevasel kohtumisel kinnitati, et kümme

Prahas algas NATO tippkohtumine, millel
Eestile, Bulgaariale, Leedule, Lätile, Rumeeniale, Slovakkiale ja Sloveeniale esitati kutse alustada liitumisläbirääkimisi.
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* * * * *
Eesti Pank esitles kogumikku Alternative
Monetary Regimes in Entry to EMU (“Alternatiivsed rahasüsteemid Euroopa Majandusja Rahaliiduga ühinemisel”), millesse on koondatud mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud
rahandus- ja majandusteadlaste artikleid.

Liidu laienemisest. Sellel osalesid ELi liikmesmaade ja kandidaatriikide keskpankade
tippjuhid.

9. detsember
Eesti Panga majandusuuringute osakonna
juhatajaks kinnitati Martti Randveer.

25. november
Eesti Panka saabus kahepäevasele visiidile
Ukraina Rahvuspanga delegatsioon eesotsas
panga asepresidendi Volodymyr Krotiukiga.

26. november
Eesti Pank ja Sampo Pank lõpetasid Optiva
Panga riskivarade realiseerimise lepingu,
mille nad olid sõlminud 2000. aasta juunis,
seoses tollase Optiva Panga aktsiate müügiga Sampo Pangale.
* * * * *
Eesti Panga veebilehel toimunud gümnaasiumiõpilaste viktoriini “Keskpank ja raha”
võitis Võru Kesklinna Gümnaasiumi võistkond.

12. detsember
Kopenhaagenis algas Euroopa Liidu kahepäevane tippkohtumine, millel EL esitas
ametliku liitumiskutse kümnele kandidaatriigile, sh Eestile. Liitumisleping on kavas
allkirjastada Ateenas 16. aprillil 2003 ning see
peaks jõustuma 1. mail 2004.

13. detsember
Eesti Panga sularaha- ja turvaosakond pälvis
sularahavarude haldamise, käitlemise ja turvamise eest rahvusvahelise kvaliteedisertifikaadi ISO 9001:2000.

17. detsember
5. detsember
Genvalis (Belgia) algas neljas iga-aastane
Euroopa Keskpanga seminar Euroopa
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Ilmus Villu Zirnaski raamat “15 aastat Eesti
uut pangandust”, mille väljaandmist toetasid
Rootsi sihtasutus Estfond, Eesti Pank ja Eesti
Pangaliit.

