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Oma põhiülesannete täitmisel on Eesti Panga põhitegevused:

I. Rahapoliitika
1. 2006. aasta teiseks poolaastaks tagatakse panga valmisolek Euroopa Majandus- ja Rahaliidu täisliikmelisuse
saavutamiseks (ning euroalaga liitumiseks).
2. Valuutakomitee säilitatakse Eesti täisliikmelisuse saavutamiseni Euroopa Majandus- ja Rahaliidus.
3. Eesti majanduse seirel pööratakse põhitähelepanu majanduse tasakaalustamatusega kaasnevatele
ohtudele ning majanduspoliitilisele koostööle valitsusega nendest ohtudest tulenevate võimalike tagasilöökide
vältimiseks.
4. Eesti rahapoliitiline keskkond ja turuoperatsioonid ühtlustatakse Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga Eesti
eripäradest lähtuvalt.
5. Arendatakse majandusprognoosi ja liigutakse Euroopa Keskpankade Süsteemi majandusprognoosi
korraldusega sisulise ja protseduurilise ühtlustamise suunas.

II. Finantsstabiilsus
6. Toetatakse finantssektori rahvusvahelist konkurentsivõimet ning soodustatakse riigisisest panganduskonkurentsi.
7. Tegutsetakse arveldussüsteemide järelevaatajana ja korraliselt avaldatakse oma sellealased hinnangud.
8. Koostöös Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga täiustatakse finantssektori turvameetmete
süsteemi, aktiivselt osaletakse finantssektori kriisihalduse alases rahvusvahelises koostöös.
9. Tagatakse finantssektori regulatsiooni ajakohasus ja vastavus rahvusvahelistele tavadele.

III. Sularahanõudluse rahuldamine
10. Raharingluses vähendatakse sularaha osatähtsust ja soodustatakse kaasaegsete maksevahendite
kasutamist.
11. Tagatakse sularahahalduse tehnoloogiline valmisolek üleminekuks eurosularahale.
12. Eesti tähtsündmusi väärtustatakse numismaatilis-bonistiliste toodete emiteerimisega.
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IV. Eesti täisliikmelisuse saavutamine Euroopa
Majandus- ja Rahaliidus
13. Lähtuvalt oma eesmärkidest ja arvestades ressursipiiranguid, osaletakse Euroopa Keskpankade Süsteemi
ja teiste Euroopa Liidu komiteede ja töögruppide töös.
14. Eesti Panga finantsarvestus ja -aruandlus viiakse kooskõlla Euroopa Keskpankade Süsteemi normidega.
15. Tagatakse Euroopa Liidu standarditele vastava maksebilansi- ja finantssektoristatistika koostamise
järjepidevus ja väljundite kvaliteet.
16. Tagatakse valmisolek asjatundlikuks osalemiseks Euroopa ühise rahapoliitika otsustus- ja koostöömehhanismis.
17. Luuakse vajalik infotehnoloogiline infrastruktuur Eesti Panga infosüsteemi ühendamiseks Euroopa
Keskpankade Süsteemi tuumvõrgu- ja infosüsteemiga.
18. Avalikkust ja koostööpartnereid teavitatakse Eesti ja Euroopa Liidu majandus-, raha- ja finantspoliitika
olukorrast ning prioriteetidest ühetaoliselt, selgesõnaliselt ja tähtaegselt.

V. Organisatsioon ja koostöö
19. Osaletakse Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja- ja Baltimaade valijaskonna töös.
20. Parandatakse finantsriskide üldist juhtimist välishaldurite ja krediidiriski haldamise süsteemi arendamise
kaudu välisvaluutareservide valitsemisel.
21. Arendatakse Eesti Panga juhtimissüsteemi, sealhulgas kvaliteedi- ja riskijuhtimist.
22. Tõhustatakse Eesti Panga asjaajamist dokumendihalduse eEP rakendamise kaudu.

