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Statistikatöö nimetus

Maksebilansi kiirhinnang
Kvartali maksebilansi
jooksevkonto ja
rahvamajanduse ülejäänud
maailma mittefinantskonto
Kvartali maksebilansi
finantskonto, rahvusvaheline
investeerimispositsioon ja
välisvõla arvestus
Kvartali rahvamajanduse
finantskonto
Rahvusvahelised reservid ja
välisvaluuta likviidsus IMFi
andmeesitusstandardi (SDDS)
kohaselt

Periood

Tähtaeg

Kuu

T + 42
kalendripäeva

Kvartal

T + 70
kalendripäeva

Kvartal

T + 70
kalendripäeva

Kvartal

T + 110
kalendripäeva

Kuu

T+7
kalendripäeva

Õiguslik alus

Eeldatav
maksumus
2011 (tuhat €)

Väljundnäitajad

226

Lisa 1

245

Lisa 2

263

Lisa 3

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 26. august 2008, millega muudetakse suunist
EKP/2002/7 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta
seoses finantskontode kvartaliandmetega

60

Lisa 4

Eesti Panga seadus § 2 lg 6

11

Lisa 5

7,5

Lisa 6

Eesti Panga seadus § 2 lg 6
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 16. juuli 2004, Euroopa Keskpanga statistilise
aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni
statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2004/15)
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 31. mai 2007, millega muudetakse suunist
EKP/2004/15 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi
ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide
skeemi valdkonnas (EKP/2007/3)
EUROOPA PARLAMENDI JA NõUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 184/2005, 12. jaanuar
2005, ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste
otseinvesteeringute statistika kohta
Eesti Panga seadus § 2 lg 7

Eesti Panga seadus § 2 lg 6
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni
2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse
statistika kohta

Välismaiste tütarettevõtete
majandusnäitajate
aastastatistika

Aasta
2009–
2014

T + 20 kuud

Eesti leibkondade
finantskäitumise ja
tarbimisharjumuste uuring

Aasta
2013

2014

Eesti Panga seadus § 2 lg 7

190,5

Lisa 7

Tarbijahindade hinnavaatluste
mikroandmete kogumine ja
korrastamine

Kuud,
2012

-

Eesti Panga seadus § 2 lg 7

-

Lisa 8

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 välismaiste
tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta seoses
NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste määratluste ja rakendamisega

Info kavandatavate metoodikamuudatuste kohta
Statistikatöö nimetus:
Maksebilansi kiirhinnang
Kvartali maksebilansi jooksevkonto ja rahvamajanduse ülejäänud maailma mittefinantskonto
Kvartali maksebilansi finantskonto, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõla arvestus
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi andmeesitusstandardi (SDDS) kohaselt
Alates 2011. aastast rakendatakse järgmisi uuendatud metoodikaid.



Portfelliinvesteeringute tehingute ja jääkide väärtuse hindamisel kasutatakse väärtpaberipõhist
lähenemist
Kui seni kasutati andmete allgallikana valdavalt majandussubjektide raamatupidamisarvestusest pärinevat
agregeeritud infot, mida mõjutasid erinevad kasutatavad hindamismetoodikad, siis nüüd koostatakse nimetatud
konto euroala statistika kvaliteedi tagamiseks vähemalt 85% ulatuses statistilise arvestusega väärtpaberite
lõikes, kasutades väärtpaberite standardkoode (ISIN). Teades majandusagentide valduses olevate väärtpaberite
koguseid ja nende muutusi, tehakse vajalikud statistilised arvestused Euroopa Keskpanga juurde loodud
väärtpaberite keskandmebaasis (CSDB) sisalduvate hindade jms andmete alusel. Andmekogu kasutamine tagab
ühtse hinna- ja intressiinfo ning emitendi riigi ja emitendi sektori jaotuse euroala riikide lõikes ja võimaldab
vähendada andmeesitajate aruandluskoormust. Eesmärgiks on võetud ka vähendada riikidevahelisi
asümmeetriaid, mis on portfelliinvesteeringute peegelstatistikat analüüsides muutunud statistiliselt oluliseks.



Reservvarade tähendus ja ulatus on euroala tingimustes muutunud
Seoses euro kasutuselevõtuga ning Eesti kuulumisega Euroopa rahaliitu ei arvata reservvarade koosseisu enam
nõudeid eurodes mitteresidentide vastu. Samuti ei arvata reservvarade hulka enam nõudeid välisvaluutas muude
euroalariikide vastu, sh välisvaluutareservide EKP-le üleandmisest tekkinud nõudeid. Reservvarade koosseisust
välja jäävaid summasid kajastatakse alates 2011. aasta andmetest maksebilansi otse-, portfelli- ja muude
investeeringute vastavatel kirjetel.
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Maksebilansi kiirhinnang
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


BPM5 – Maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 5th edition




System of National Accounts (SNA) 1993
ESA 95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 1995

Muutuja
Koguseline muutuja

Jooksevkonto

Klassifikaatorid

väärtuste
arv

Kreedit/deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Kaupade ost mitteresidentidelt

Kreedit/deebet

2

ja müük mitteresidentidele

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Teenuste ost mitteresidentidelt
ja müük mitteresidentidele

Kreedit/deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Mitteresidentidelt saadavad ja

Kreedit/deebet

2

neile makstavad tulud

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Mitteresidentidelt saadavad ja

Kreedit/deebet

2

neile lähetatavad
jooksevülekanded

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Kreedit/deebet

2

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Eestis/välismaal

2

Kapitalikonto
Finantskonto saldo /
netovälislaenamine
Välismaiste otseinvesteeringute

Kapitali liik: aktsia- või osakapital ja reinvesteeritud tulu / muu

sisse- ja väljavoolu saldo

otseinvesteeringukapital
Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Nõuded/kohustused

2

Väärtpaberi liik:
Portfelliinvesteeringute sisse- ja
väljavoolu saldo

omandiväärtpaber/võlaväärtpaber/võlakiri/rahaturuinstrument
Residendi sektor: keskpank / krediidiasutused / muud sektorid
Mitteresidendi sektor: keskpank / krediidiasutused / muud
sektorid

Tuletisinstrumentidega tehtud
välistehingute saldo
Muude välisinvesteeringute
sisse- ja väljavoolu saldo
Reservvarad

3

4
3
3

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

-

1

Nõuded/kohustused

2

Residendi sektor: keskpank / krediidiasutused / muud sektorid

3

Lepinguline tähtaeg: pikaajaline/lühiajaline

2

Mitteresidendi riigi grupp: euroala, mitteeuroala

2

Mitteresidendi riigi grupp: mitteeuroala

1
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Kvartali maksebilansi jooksevkonto ja rahvamajanduse ülejäänud maailma
mittefinantskonto
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


BPM5 – Maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 5th edition




System of National Accounts (SNA) 1993
ESA 95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 1995



RTK – Riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the
Names of Countries (ISO 3166)




KN 2011 – Kombineeritud nomenklatuur 2011 (Intrastat); Combined Nomenclature 2011 (CN 2011)
EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008; Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE Rev. 2)

Muutuja

Koguseline
muutuja
Jooksevkonto

Klassifikaatorid
Kreedit/deebet
Mitteresidendi riik: RTK

Kaupade ost
mitteresidentidelt ja

Kreedit/deebet

müük
mitteresidentidele

Kauba liik: KN 2011

Teenuste ost
mitteresidentidelt ja
müük
mitteresidentidele

Mitteresidendi riik: RTK
Kauba liik: BPM5 kaupade klassifikaator
Kreedit/deebet
Mitteresidendi riik: RTK
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Teenuse liik: BPM5 teenuste klassifikaator
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit/deebet

Mitteresidentidelt
saadavad ja neile
makstavad tulud

Mitteresidendi riik: RTK
Tulu liik: BPM5 tulude klassifikaator
Residendi sektor: BPM5 institutsionaalsete sektorite klassifikaator
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit/deebet

Mitteresidentidelt

Mitteresidendi riik: RTK

saadavad ja neile
lähetatavad

Tehingu liik: BPM5 jooksevülekannete klassifikaator

jooksevülekanded

Tehingu liik: ESA 95 jaotustehingute klassifikaator

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Kreedit/deebet

Kapitalikonto

Mitteresidendi riik: RTK
Tehingu liik: BPM5 kapitalikonto klassifikaator
Residendi tegevusala: EMTAK 2008

väärtuste
arv
2
246
2
209
7539
18
2
246
9
89
1771
2
246
13
7
9
1771
2
246
11
9
23
1771
2
246
9
1771
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Kvartali maksebilansi finantskonto, rahvusvaheline investeerimispositsioon
ja välisvõla arvestus
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


BPM5 – Maksebilansi koostamise käsiraamat; Balance of Payments Manual 5th edition




IMF External Debt Statistics 2003)
OECD otseinvesteeringute statistika 4. standard (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investments,



4th Ed)
System of National Accounts (SNA) 1993




ESA 95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 1995
RTK – Riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the



Names of Countries (ISO 3166)
EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008; Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE Rev.2)

Koguseline muutuja

Klassifikaatorid

Muutuja
väärtuste
arv

Kohustused/nõuded/neto
Rahvusvaheline

Mitteresidendi riik: RTK

investeerimispositsioon

Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)

Finantskonto saldo /
netovälislaenamine

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus
Eestis/välismaal
Kapitali liik: aktsia- või osakapital ja reinvesteeritud tulu /
muu otseinvesteeringukapital

Välismaised
otseinvesteeringud

Nõuded/kohustused
Vahetu tehingupartneri riik: RTK
Lõplikku kontrolli omava üksuse riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte tegevusala: EMTAK 2008
Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 95)

3
246
1771
9
246
1771
9
5
2
2
2
246
246
1771
272
29

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)

9

Omakapitalitehingu liik: BD4 tehinguklassifikaator

4

Koguseline muutuja

Klassifikaatorid

Muutuja
väärtuste
arv

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

6

Nõuded/kohustused

2

Väärtpaberi liik: omandiväärtpaber / võlaväärtpaber / võlakiri/
rahaturuinstrument
Portfelliinvesteeringud

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid

4

Järelejäänud tähtaeg: üle aasta / alla aasta

2

Vääring: euro / USA dollar / muu valuuta

3

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 95)
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus
Välisinvesteeringud
tuletisinstrumentidesse

9
5
2
4

Mitteresidendi riik: RTK

246
1771

Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)

9

Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

5

Nõuded/kohustused

2

Kaubanduskrediit / laenud / sularaha ja hoiused / muud nõuded

4

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid

4

Lepinguline tähtaeg: pikaajalised/lühiajalised
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 95)
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused / muud
mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

2
246
1771
29
9
5

BPM5 reservvarade klassifikaator

14

EKP reservvarade mall

21

Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 95)

29

Mitteresidendi riik: RTK

Välisvõlg

29

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid

Mitteresidendi riik: RTK

Reservvarad

246
1771

Nõuded/kohustused

Residendi tegevusala: EMTAK 2008

Muud välisinvesteeringud

4

246

Kohustused/nõuded/neto

3

Keskpank / valitsemissektor / krediidiasutused / muud sektorid /
otseinvesteeringud: grupisisesed võlad

5

Lepinguline tähtaeg: lühiajaline/pikaajaline

2

Mitteresidendi riik: RTK
Residendi tegevusala: EMTAK 2008
Residendi sektor: rahvamajanduse arvepidamise sektor (ESA 95)

246
1771
9
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Kvartali rahvamajanduse finantskonto
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


ESA 95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 1995

Muutuja
Koguseline muutuja

Klassifikaatorid
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused /
muud mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

Finantsvarad

17

Instrument: ESA 95 instrumentide klassifikatsioon

29

klassifikatsioon
Residentsus (ainult laenud): Eesti, muu euroala, mitteeuroala
Positsioon perioodi alguses / tehingud (neto) / ümberhindlused /
muud mahumuutused / positsioon perioodi lõpus

võtmine

17
3
5

Majandussektor: ESA 95 institutsionaalsete üksuste klassifikatsioon

17

Instrument: ESA 95 instrumentide klassifikatsioon

29

Vastaspoole majandussektor: ESA 95 institutsionaalsete üksuste
klassifikatsioon

17

Residentsus (ainult hoiused): Eesti, muu euroala, mitteeuroala
Netolaenuandmine/-

5

Majandussektor: ESA 95 institutsionaalsete üksuste klassifikatsioon
Vastaspoole majandussektor: ESA 95 institutsionaalsete üksuste

Finantskohustused

väärtuste
arv

Majandussektor: ESA 95 institutsionaalsete üksuste klassifikatsioon

3
17

Riikliku statistika programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2011–2015

Lisa 5

Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus
IMFi andmeesitusstandardi (SDDS) kohaselt
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


IMF Data Template on International Reserves/Foreign Currency Liquidity (DTIR)

Muutuja
Koguseline muutuja
Reservvarad ja muud

Klassifikaatorid

väärtuste
arv

DTIR kirjete klassifikaator

25

Teadaolevad lühiajalised

DTIR kirjete klassifikaator

14

välisvaluutavarade netorahavood
(nominaalväärtuses)

Tähtaja lõige järelejäänud tähtaja järgi: kokku / kuni kuu /
rohkem kui kuu kuni 3 kuud / rohkem kui 3 kuud kuni aasta

välisvaluutavarad (turuhinnas)

Tingimuslikud lühiajalised

DTIR kirjete klassifikaator

välisvaluutavarade netorahavood
(nominaalväärtuses)

Tähtaja lõige järelejäänud tähtaja järgi: kokku / kuni kuu /

Täiendavad kirjed

DTIR kirjete klassifikaator

rohkem kui kuu kuni 3 kuud / rohkem kui 3 kuud kuni aasta

4
44

4
32
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Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajate aastastatistika
Metoodilised standardid ja klassifikaatorid:


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri
ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta.



Komisjoni määrus (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrust (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta
seoses NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste määratluste ja rakendamisega.

Muutuja
Koguseline muutuja

Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liit) asuvate tütarettevõtete
arv
Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liit) asuvate tütarettevõtete
aasta keskmine töötajate arv
Eesti äriühingute välisriigis (v.a
Euroopa Liit) asuvate tütarettevõtete
aasta müügitulu

Klassifitseerivad muutujad

väärtuste
arv

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272

Tütarettevõtte asukohariik: RTK

246

Mitteresidendist otseinvesteeringuettevõtte
tegevusala: EMTAK 2008

272
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Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring
Metoodiline standard:


EKP Manual of Procedures for the Conduct of the Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Seoses Eesti liitumisega euroalaga hakkab Eesti Pank EKPSi uurimisvõrgustiku raames korraldama Eestit hõlmavat
leibkonna finantsseisundi ja tarbimise uuringut (Household Finance and Consumption Survey, HFCS). HFCSi viivad
standardiseeritud kujul läbi kõik euroala liikmesriigid ning seda uuringut korraldatakse regulaarselt maksimaalselt
kolmeaastase intervalliga.
Euroala hõlmav koordineeritud leibkonnauuring täidab olulise puudujäägi mikrotaseme andmetes, mis kirjeldavad
leibkondade finantskäitumist. See omakorda võimaldab paremini ellu viia ühtset rahapoliitikat ning aidata kaasa
finantsstabiilsuse tagamisele euroalal. EKP vastutab euroala hõlmava ühtse andmebaasi kokkupaneku ning selle
põhjal makrotaseme indikaatorite arvutamise eest.
HFCSi küsimustik koosneb kahest osast, esimene on suunatud leibkonnale tervikuna ning teine igale leibkonna
liikmele eraldi. Leibkonnale suunatud küsimustiku osa annab ülevaate järgmistest valdkondandest:



leibkonna varad ja varade finantseerimine;
muud rahalised kohustused ja krediidipiirangud;




leibkonna omandis olevad ettevõtted ja finantsvarad;
põlvkondadevahelised ülekanded ja kingitused;



tarbimine ja säästmine.

Leibkonna liikmetele suunatud küsimustiku osa hõlmab järgnevat:


demograafilised andmed;




hõiveseisund;
tulevikus saadaolev pension;



tulu töiselt tegevuselt.

HFCSi peamine eesmärk on koguda struktureeritud mikrotaseme andmeid, mis annavad ülevaate leibkondade
varadest ja finantskohustustest. Uuringu teel omandatud andmed leibkondade varade, võlgnevuste, sissetulekute ja
tarbimise kohta võimaldavad saada ülevaadet mitmest majandusstruktuuri aspektist, mis on oluliseks sisendiks
keskpangapoliitika teostamisel, hõlmates nii rahapoliitikat, finantsstabiilsust kui ka maksesüsteeme. Informatsioon
selle kohta, kuidas varad, võlgnevused ja sissetulekud jaotuvad, on väga oluline makroökonoomiliste šokkide
ülekandemehhanismide paremaks analüüsimiseks.
Esialgne ajakava:
Uuringu ettevalmistamine: 2011–2012
Prooviküsitlus: 2012 II poolaasta
Baasuuringu läbiviimine: 2013 I poolaasta
Andmete töötlemine, analüüs ja avaldamine: 2013–2014
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Tarbijahindade hinnavaatluste mikroandmete kogumine ja korrastamine
Tarbijahindade mikroandmete (hinnavaatluste) kogumine ja korrastamine viisil, mis võimaldab kõikide ostukorvi
hüviste lõikes jälgida tarbija käest küsitavat müügihinda erinevate müügikohtade lõikes läbi aja. Sellele lisaks on
tarvilik informatsioon nende vaatluste osas, kus toote hind on muutunud toote parameetrite vms tõttu (nt kui toode on
ostukorvis asendatud teisega või kui toote kogus pakendis on muutunud).
Inflatsiooni uurimine tarbijahindade mikroandmetele (hinnavaatlustele) tuginedes annab täiendavad sissevaateid, mis
ei ole võimalikud agregeeritud inflatsiooniandmeid kasutades. Tarbijahindade mikroandmetele tuginedes on
inflatsiooni uurinud paljud Euroopa Liidu keskpangad. Nii näiteks võimaldab hüviste hindade muutmise sageduse ja
ulatuse identifitseerimine paremini aru saada ettevõtete hinnakujundamise tavadest ja käitumuslikest eripäradest.
Parem arusaamine hinnajäikusest võimaldab mõista ja lahti mõtestada majanduse kohanemise kulgu. Samuti
annavad mikroandmed võimaluse paremini uurida maksumuudatuste ülekandumist hüviste letihindadesse.
Mikroandmetele tuginedes võib teha järeldusi ka konkurentsitiheduse kohta erinevate regioonide lõikes. Ka eurole
ülemineku inflatsiooniliste efektide väljaselgitamine on kvaliteetsem, kui tugineda hinnavaatluste mikroandmetele.
Esialgne ajakava:
Metoodika ettevalmistamine: 2011
Regulaarne andmetöötlus: alates 2012

