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EESTI PANGA INFOVÄLJUNDID

Eesti Panga veebilehe aadress on www.eestipank.info.
Veebilehel on info Eesti Panga ja tema tegevuse kohta, samuti Eesti rahasüsteemi, majanduse ja
finantskeskkonna kohta. Veebilehel on avaldatud pangandusalased õigusaktid, info Eesti rahatähtede
ja müntide kohta (k.a soovitused kollektsionääridele) ning Eesti Panga publikatsioonid ja pressiteated,
info Euroopa Liidu ning ühisraha euro kohta, sõnastik jpm. Samalt aadressilt on võimalik kasutada mahukat statistika andmebaasi, vaadata ja maha laadida valuutade päevakursse. Veebilehel paikneb ka
virtuaalraamatukogu, mille kaudu pääseb paljudesse teistesse majandusala raamatukogudesse.

Eesti Panga kvartalikommentaar
Kvartalikommentaaris väljendab keskpank operatiivselt ja kokkuvõtlikult oma seisukohti tähtsamates majandusja pangapoliitilistes küsimustes. Kvartalikommentaari saab operatiivselt lugeda veebilehelt, kuid selle kohta
avaldatakse ka pressiteade ning sageli kaasneb kommentaari avaldamisega pressikonverents.

Aastaaruanne
Sisaldab konkreetse kalendriaasta raha- ja majanduspoliitilise keskkonna analüüsi, ülevaadet toimunud
muutustest reaalmajanduses, finantssektoris ja keskpangas endas, kokkuvõtet panga rahvusvahelisest
koostööst, keskpanga raamatupidamise aastaaruannet jm.

Rahapoliitiline ülevaade (RPÜ)
Eesti Panga perioodiline trükis, milles analüüsitakse Eesti reaalmajanduses ja finantssektoris toimunud
muutusi.

Finantsstabiilsuse ülevaade (FSÜ)
Eesti Panga perioodiline trükis, milles käsitletakse finantsstabiilsuse erinevaid aspekte.
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Eesti maksebilansi aastaraamat
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Annab ülevaate Eesti välismajandustegevusest, sealhulgas riigi rahvusvahelisest investeerimispositsioonist
ja välisvõlast. Sisaldab palju statistilist materjali. Maksebilansi aastaraamat avaldatakse ainult elektroonsel
kujul. Kõige käepärasem on seda kasutada veebilehelt, kuid vajadusel saab tellija paluda, et üllitis edastatakse
tema meiliaadressile.
Kvartali esialgse maksebilansi kommentaarid avaldatakse nii veebilehel kui eraldi trükiväljaandena, kuu
maksebilansid üksnes veebilehel.

Ajakiri Kroon ja Majandus
Ilmub kord kvartalis. Sisaldab ülevaateid ja analüüse majanduse aktuaalsetel teemadel, kommentaare,
tõlkeartikleid, majandussündmuste ja õigusaktide kronoloogiat, statistikat jm.

Eesti Panga toimetised
Iga toimetis kujutab endast konkreetse majandusuuringu lühikokkuvõtet ning ilmub kas eesti või inglise keeles
(Working Papers of Eesti Pank). 2004. aastal ilmusid järgmised toimetised:
No 1 – Tairi Rõõm, Search Intensity and Wage Differences.
Nr 2 – Rasmus Kattai, "Ülevaade valitsemissektori plokist Eesti majanduse makromudelis”.
No 3 – Märten Kress, Lending Cycles in Estonia.
No 4 – Rasmus Kattai, John Lewis, Hooverism, Hyperstabilisation or Halfway-House? Describing Fiscal
Policy in Estonia 1996–2003.
No 5 – Marit Hinnosaar, Estonian Labor Market Institutions within a General Equilibrium Framework.
No 6 – Reimo Juks, The Importance of the Bank-Lending Channel in Estonia: Evidence from Micro-Economic
Data.
No 7 – Hannes Kaadu, Lenno Uusküla, Liquidity Constraints and Ricardian Equivalence in Estonia.

Kõik Eesti Panga publikatsioonid ilmuvad eesti ja inglise keeles, v.a Eesti Panga toimetised, mis üldjuhul
ilmuvad selles keeles, milles uuringu kokkuvõte on koostatud.

Ühekordset infot saab:
1.
2.

Eesti Panga infotelefonil 6680 719
e-posti aadressil info@epbe.ee

Infot Eesti Panga publikatsioonide tellimise kohta saab:
e-posti aadressil trykis@epbe.ee
telefonil 6680 998

1

Maksebilansi aastaraamat ilmub augustis pärast seda, kui lõplikud andmed eelmise aasta kohta on selgunud.
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