KROON&MAJANDUS

EESTI PANGA MISSIOON
Tugevdada nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist usaldust Eesti raha ja rahasüsteemi püsivuse ning terviklikkuse vastu.

Eesti Panga peaeesmärgid
1. Eesti krooni väärtuse säilitamine ja täisväärtuslikkuse kindlustamine raha funktsioonide täitmisel.
2. Eesti finantssüsteemi turvalisuse ja stabiilsuse edendamine ning arengu toetamine.
3. Ühiskonna sularahanõudluse rahuldamine.

EESTI PANGA STRATEEGILINE ARENGUKAVA
2003–2005
Oma missiooni täitmiseks ja peaeesmärkide saavutamiseks on Eesti Panga põhitegevused:

I Rahapoliitika
1.

Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga liitumise (sealhulgas ERM2 süsteemiga ühinemise)
tingimuste täpsustamine ja liitumise ettevalmistamine.

2.

Valuutakomitee säilitamine Eesti ühinemiseni Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga.

3.

Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku reformi jätkamine Eesti rahapoliitilise keskkonna ühtlustamiseks Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga omaga.

4.

Majandusprognooside arendamine ja liikumine Euroopa Keskpankade Süsteemi majandusprognoosi korraldusega sisulise ja protseduurilise ühtlustamise suunas.

II Finantsstabiilsus
5.

Finantssektori rahvusvahelise konkurentsivõime toetamine ja riigisisese panganduskonkurentsi soodustamine.

6.

Tegevuse alustamine arveldussüsteemide järelevaatajana.

7.

Pankadevahelise arveldussüsteemi täiustamine ja ettevalmistused liitumiseks Euroopa
reaalajalise maksesüsteemiga TARGET.

8.

Finantssektori regulatsiooni ajakohasuse ja rahvusvahelistele standarditele ning tavadele vastavuse tagamine koostöös Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga.
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9.

Huvipoolte teavitamine finantssektori turvalisuseks vajalike organisatsiooniliste,
õiguslike ja tehnoloogiliste meetmete süsteemist ehk finantssektori turvavõrgust.

10. Finantssektori arengute prognoosimine ja finantssektori tugevusanalüüside koostamine.

III Sularahanõudluse rahuldamine
11. Kaasaegsete maksevahendite kasutamise soodustamine, et vähendada sularaha osatähtsust raharingluses.
12. Eesti tähtsündmuste väärtustamine numismaatilis-bonistiliste toodete emiteerimisega.
13. Sularahahalduse õigusliku, organisatsioonilise ja tehnoloogilise valmisoleku ettevalmistamine seoses euro pangatähtede ja müntide võimaliku ametliku kasutuselevõtuga Eestis.

IV Organisatsioon ja koostöö
14. Valmisoleku tagamine osalemiseks Euroopa Liidu institutsioonide komiteede ja töögruppide töös, samuti välisreservide haldusega seonduva riskijuhtimise keskkonna
arendamine ja tugevdamine kooskõlas Euroopa Keskpanga standarditega. Ettevalmistuste lõpuleviimine Euroopa Keskpanga raamatupidamise tehnilise reeglistiku, organisatsioonilise ülesehituse ja infosüsteemide rakendamiseks.
15. Konkureerivate välishaldurite süsteemi ja reservide sisemise investeerimiskeskkonna
täiustamine välisvaluutareservide juhtimise tulemuslikkuse parandamiseks ning sellega
seonduvate riskide efektiivsemaks juhtimiseks.
16. Euroopa Liidu standarditele vastava finants- ja maksebilansistatistika koostamise metoodika väljatöötamine ja arendamine.
17. Majandusanalüüsi toetamine läbi majandusuuringute akadeemilise ja teoreetilise uurimissuuna süvendamise ja vastava koostöö laiendamise.
18. Eesti Panga klientide ja koostööpartnerite teavitamine Eesti majandus-, raha- ja finantspoliitika olukorrast ning prioriteetidest ühetaoliselt, selgesõnaliselt ja tähtaegselt.
19. Aktiivne osalemine Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja- ja Baltimaade valijaskonna
seisukohtade kujundamisel.
20. Eesti Panga strateegilise plaanimise, finantsjuhtimise, tööplaanimise, protsessikeskse
töökorralduse ja riskihalduse arendamine ning riskide hindamine vastavalt uuendatud
metoodikale.
21. Eesti Panga töötajate enesearenduse jätkuv soodustamine kooskõlas Eesti Panga
strateegiliste suundumuste ja huvidega, sh ametikoha nõuetele vastavate ökonomistide
koolitus- ja arendusprogrammide arendamine.
22. Eesti Panga dokumendihalduse parendamine, e-EP rakendamine. Infotehnoloogilise
infrastruktuuri muutmine elektroonse dokumendi kasutuselevõtuks.
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