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26. VEEBRUAR
Eesti Panga Nõukogu V koosseis kiitis oma esimesel
istungil heaks Eesti lipu 120. aastapäevale pühendatud 10kroonise nimiväärtusega hõbedast
meenemündi ning olümpiamängudele pühendatud 100kroonise nimiväärtusega kullast meenemündi vermimise.

9. MÄRTS
Eesti Panga Nõukogu võttis teadmiseks Eesti Panga strateegilise arengukava aastaiks 2004–2006.
Arengukava põhirõhk on sujuva liitumise tagamisel
Euroopa Keskpankade Süsteemiga 1. maist 2004
ning ühinemisel Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga.
Tehniline valmisolek liitumiseks euroalaga tahetakse
saavutada 2006. aastaks.

ga ja vahetuskursimehhanismiga ERM2. Euro kasutuselevõtt toimub koostöös Euroopa Keskpanga,
Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu liikmesmaadega niipea, kui Eesti majandus vastab Maastrichti
kriteeriumidele. Rahapoliitika seisukohalt tähendab
see üleminekut ühisrahale esimesel võimalusel.

1. MAI
Eesti Pank sai Euroopa Keskpankade Süsteemi
(EKPS) liikmeks. Jõustusid Eesti Panga seaduse
muu datu sed: täiendati keskpanga eesmärki ja
statistika kogumist reguleerivaid sätteid, samuti
kaasajastati keskpanga iseseisvuse sätteid, eesmärgiga võimaldada Eesti Pangal osaleda Euroopa
Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga
töös.

3. MAI
15. MÄRTS
Eesti Panga poolt fikseeritavate valuutakursside
nimistusse lisandusid Islandi kroon (lühend ISK),
Korea won (KRW), Tai baht (THB) ja Horvaatia
kuna (HRK).

25. MÄRTS
Eesti Panga Nõukogu ja juhatus leidsid ühisel
arutelul eurole ülemineku küsimuses, et ühisraha
kasu tuselevõtt Eestis sula raha na on loogiline
samm, mis järgneb riigi ühinemisele Euroopa Liidu-

Tallinnas, Estonia teatri- ja kontserdihoones toimus
konverents, mis oli pühendatud Eesti Panga 85.
aastapäevale ning Eesti Euroopa Liitu astumisele.

13. MAI
Eesti Panga Nõukogu kinnitas keskpanga 2003.
aasta aruande ning võttis teadmiseks eelmise
aasta eelarve täitmise. Eesti Panga 2003. aasta
kasum oli 275,751 miljonit krooni, millest 206,813
miljonit krooni suunati nõukogu otsusega Eesti
Panga erireservi ning riigieelarvesse kanti 68,938
miljonit krooni ehk 25 protsenti kasumist.
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28. MAI

7. SEPTEMBER

Eesti Panga teaduspreemia suurusega 30 000
krooni omistati 2004. aastal Tartu Ülikooli doktorandile Jaanika Meriküllile töö “Makroökonomeetriline
modelleerimine Eesti majanduse näitel” eest.
Teaduspreemia eesmärk on väärtustada noorte
õpinguid teaduskraadi omandamiseks, ergutada
teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning
avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest.

Toimus Eesti Panga Nõukogu istung. Nõukogu sai
ülevaate keskpanga 2004. aasta eelarve täitmisest
kuue kuu seisuga. Samuti kuulati ära Eesti Panga
siseauditi osakonna esimese poolaasta töö aruanne.
Nõukogu sai ka ülevaate riskide juhtimise protsessist
keskpangas.

31. MAI
Eesti Pank emiteeris Eesti lipu 120. aastapäeva
puhul 10kroonise nimiväärtusega hõbedast
meenemündi.
* * * * *
Ilmus uus Eesti käibemüntide voldik, mis sisaldab
ringlemata 10-, 20-, 50sendist ning 1- ja 5kroonist
münti.

18. JUUNI
Eesti Pank kuulutas välja Eesti euromünti de
rahvusliku külje kujunduskonkursi.

12. OKTOOBER
Toimus Eesti Panga Nõukogu istung. Nõukogu
sai ülevaate Eesti majanduse hetkeolukorrast
ja väljavaadetest. Lisaks otsustas Eesti Panga
Nõukogu viia sisse muutusi keskpanga põhikirja
ning kinnitas Eesti Panga siseauditi osakonna
uue põhimääruse.

19. OKTOOBER
Eesti euromüntide rahvusliku külje kujunduskonkursile esitati 134 võistlustööd.

20. OKTOOBER
Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon avaldasid
lähenemisaruande euroalaga mitteliitunud Euroopa
Liidu liikmesriikide kohta. Mõlemad aruanded hindasid
positiivselt Eesti võimet täita Maastrichti kriteeriumide
nõudeid.

28. JUUNI
Eesti sai vahetuskursimehhanismi ERM2 liikmeks. Eesti krooni keskkurss fikseeriti tasemel
1 euro = 15,6466 krooni.

5. JUULI
Eesti Pank emiteeris olümpiamängudele pühendatud 100kroonise nimiväärtusega kullast meenemündi.

4. SEPTEMBER
Toimus Eesti Panga järjekordne lahtiste uste päev,
mille läbivaks teemaks oli Eesti euromündi kujunduskonkurss.

5. NOVEMBER
Toimus Eesti Panga Nõukogu ja Finantsinspektsiooni nõukogu ühisseminar, mille teemaks oli
Eesti finantssektor.

9. NOVEMBER
Eesti euromündi rahvusliku külje kavandikonkursi
žürii valis 134 laekunud võistlustööst välja kümme
finaaltööd.

11. NOVEMBER
Rahvusvaheline Valuutafond (RVF) avaldas oma
iga-aastase raporti Eesti majandusolukorra ja
-poliitika kohta.
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12. NOVEMBER

17. DETSEMBER

Rotermanni soolalaos avati tunnustatud fotokunstniku Claudio Hilsi näitus “Euro valmimine:
ideest teostuseni”, mis on fotodokumentatsioon
Euroopa ühisraha sünnist. Näituse raames tutvustati esmakordselt Eesti euroraha kujunduskonkursi kümmet parimat tööd.

Selgus Eesti euromündi rahvusliku külje kujundusvõistluse võitja, kelleks on Lembit Lõhmus
võistlustööga Hara 2 (nr 4). Võidutööl on kujutatud
Eesti kontuur ja sõna “Eesti”. Lõhmuse töö sai telefonihääletusel 12 482 häält (kokku 45 453 häält).

23. NOVEMBER
Toimus Eesti Panga Nõukogu istung. Nõukogu sai
ülevaate keskpanga 2004. aasta eelarve täitmisest
üheksa kuu seisuga. Lisaks tutvustati nõukogule
Eesti finantssektori arenguid kajastavat finantsstabiilsuse ülevaadet. Nõukogule esitati kokkuvõte
ka Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni poolt
avaldatud lähenemisaruannetest.

4.–11. DETSEMBER
Ekspertide žürii poolt väljavalitud kümme Eesti
euromündi kujundusvõistluse finaaltööd osalesid
telefonihääletusel.

21. DETSEMBER
Toimus Eesti Panga Nõukogu istung. Nõukogu võttis
teadmiseks keskpanga strateegilise arengukava
aastateks 2005–2007. Selles on põhirõhk tagada
2006. aasta teiseks pooleks panga valmisolek
Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) täisliikmelisuse
saavutamiseks ning euroalaga liitumiseks.
Lähtudes Eesti Panga seadusest, sai nõukogu
ülevaate keskpanga 2005. aasta eelarveprojektist
mahus 217,5 miljonit krooni.
Nõukogu sai istungil ka regulaarse ülevaate Eesti
majanduse olukorrast ning kinnitas siseauditi osakonna 2005. aasta tööplaani.
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