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LÜHENDID
RIIGID
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DK Taani
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IE Iirimaa
GR Kreeka
ES Hispaania
FR Prantsusmaa
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LT Leedu
LU Luksemburg
HU Ungari
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NL Madalmaad
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PL Poola
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RO Rumeenia
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SE Rootsi
UK Ühendkuningriik 

MUUD
EKP Euroopa Keskpank
EKPS Euroopa Keskpankade Süsteem
EL Euroopa Liit
ERI Euroopa Rahainstituut
ERM2 vahetuskursimehhanism 2
ESA 95 Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem 1995
EUR euro
RVF Rahvusvaheline Valuutafond
SKP sisemajanduse koguprodukt
ÜTHI ühtlustatud tarbijahinnaindeks

Vastavalt ühenduse praktikale on ELi riigid loetletud käesolevas aruandes rahvuskeelsete riigi-
nimede tähestikulises järjekorras.
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1 SISSEJUHATUS
Eurot kasutatakse sularahana alates 1. jaanua-
rist 1999. Nüüdseks on kooskõlas EÜ asutamis-
lepingu sätetega euro kasutusele võtnud 13 
Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki. Viimasena 
läks 1. jaanuaril 2007 eurole üle Sloveenia. 
Pärast 2004. ja 2007. aasta laienemisi on ELil 
14 liikmesriiki, kes ei ole majandus- ja raha-
liidu täisliikmed ning ei ole veel eurot kasutu-
sele võtnud. 

Käesolev lähenemisaruanne on koostatud vas-
tuseks Küprose poolt 13. veebruaril 2007 ja 
Malta poolt 27. veebruaril 2007 esitatud taotlu-
sele saada hinnang oma riigile. Käesoleva aru-
ande esitamisega täidab Euroopa Keskpank 
(EKP) Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
(edaspidi “asutamisleping”) artikli 122 lõikes 2 
ja artikli 121 lõikes 1 sätestatud nõudeid, mille 
kohaselt tuleb vähemalt kord iga kahe aasta 
jooksul või erandiga liikmesriigi taotlusel 
Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi “ELi nõu-
kogu”) anda aru “liikmesriikide edusammudest 
nende kohustuste täitmisel, mis on seotud 
majandus- ja rahaliidu loomisega”. Sama üles-
anne on ka Euroopa Komisjonil, kes on samuti 
koostanud aruande, nii et ELi nõukogule esita-
takse samaaegselt kaks aruannet.

Käesolev aruanne on üles ehitatud sarnaselt 
EKP varasemate lähenemisaruannetega. Selles 
hinnatakse, kas kõnealused kaks riiki on saavu-
tanud jätkusuutlikus majanduslikus lähenemi-
ses kõrge taseme, kas nende õigusaktid vasta-
vad asutamislepingule ning kas nende 
keskpangad järgivad õigusaktidest tulenevaid 
nõudeid, mida tuleb täita, et saada eurosüsteemi 
lahutamatuks osaks. 

Majandusliku lähenemise hindamine sõltub 
suurel määral hindamise aluseks oleva statis-
tika kvaliteedist ja usaldusväärsusest. Statis-
tika, eriti valitsussektori finantsstatistika koos-
tamine ja esitamine peab olema vaba poliitilistest 
mõjutustest. Liikmesriikidel soovitatakse 
pidada oma statistika kvaliteeti ja usaldusväär-
sust esmatähtsaks, et tagada selle koostamisel 
nõuetekohane kontroll ja tasakaal ning kohal-
dada vajalikke miinimumnõudeid. Nimetatud 
nõuete järgimine tugevdab riikide statistikaasu-

tuste sõltumatust, usaldatavust ja vastutust ning 
suurendab eelarvestatistika kvaliteedi usaldus-
väärsust (vt statistikalisa). 

Käesoleva lähenemisaruande struktuur on järg-
mine (aruande terviktekst on saadaval inglise 
keeles). 2. peatükis kirjeldatakse majandusliku 
ja õigusliku lähenemise hindamise raamistikku. 
3. peatükk sisaldab kokkuvõtet kummagi riigi 
kohta ning selle raames majandusliku ja õigus-
liku lähenemise hindamise tulemusi. 4. peatü-
kis hinnatakse majandusliku lähenemise seisu 
mõlemas vaatlusaluses liikmesriigis üksikasja-
likumalt ning antakse ülevaade lähenemisnäita-
jate analüüsi statistilisest metoodikast. 5. pea-
tükis analüüsitakse kummagi liikmesriigi 
õigusaktide, kaasa arvatud nende keskpankade 
põhikirjade vastavust asutamislepingu artikli-
tele 108 ja 109 ning Euroopa Keskpankade Süs-
teemi (EKPS) põhikirjale.

1 SISSEJUHATUS
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2 ANALÜÜSIRAAMISTIK 
2.1 MAJANDUSLIK LÄHENEMINE 

EKP kasutab majandusliku lähenemise seisu 
hindamisel vaatlusaluses kahes liikmesriigis 
ühtset analüüsiraamistikku, mida kohaldatakse 
kummagi liikmesriigi suhtes eraldi. Kõnealuse 
raamistiku aluseks on esiteks Euroopa Ühen-
duse asutamislepingu sätted ja nende kohalda-
mine EKP poolt hindade, eelarvetasakaalu ja 
võlakoormuse, vahetuskursside ja pikaajaliste 
intressimäärade arengu ning muude tegurite 
suhtes. Teiseks põhineb raamistik mitmesugus-
tel muudel ette- ja tagasivaatavatel majandus-
näitajatel, mida peetakse lähenemise jätkusuut-
likkuse üksikasjalikuma hindamise puhul 
kasulikuks. Taustinfodes 1–4 on lühidalt tut-
vustatud asutamislepingu asjaomaseid sätteid 
ja metodoloogilisi üksikasju, mis selgitavad 
nende sätete kohaldamist EKP poolt. 

Järjepidevuse ja võrdse kohtlemise tagamiseks 
järgitakse käesolevas aruandes EKP (ja enne 
seda Euroopa Rahainstituudi) varasemates aru-
annetes kasutatud põhimõtteid. EKP lähtub 
lähenemiskriteeriumide kohaldamisel mitmest 
juhtpõhimõttest. Esiteks tõlgendatakse ja kohal-
datakse kõiki kriteeriume eraldi ning rangelt. 
Selle põhimõtte kohaselt on lähenemiskritee-
riumide peaeesmärk tagada, et euroalal osale-
vad üksnes need liikmesriigid, kelle majandus-
likud tingimused toetavad hinnastabiilsuse 
hoidmist ja euroala ühtekuuluvust. Teiseks 
moodustavad lähenemiskriteeriumid sidusa ja 
tervikliku kogumi ning peavad kõik olema 
 täidetud. Asutamislepingus loetakse kõik kri-
teeriumid võrdseks ega seata neid tähtsuse jär-
jekorda. Kolmandaks peavad lähenemiskritee-
riumid olema täidetud tegelike andmete põhjal. 
Neljandaks tuleb lähenemiskriteeriume kohal-
dada järjepidevalt, läbipaistvalt ja lihtsalt. 
Peale selle tuleb veel kord rõhutada, et saavu-
tatud lähenemine peab olema kestev, mitte aju-
tine. Seepärast käsitletaksegi riikidele hinnangu 
andmisel ka lähenemise jätkusuutlikkust.

Seega analüüsitakse asjaomaste riikide majan-
dusarengut tagasivaatavalt üldjuhul kümne 
aasta ulatuses. See aitab paremini kindlaks 
teha, kuivõrd on praeguse aja saavutused tõe-

liste struktuurimuutuste tulemus, mis peaks 
omakorda aitama paremini hinnata majandus-
liku lähenemise jätkusuutlikkust. 

Peale selle rakendatakse vajalikus ulatuses 
ettevaatavat lähenemisviisi. Sellega seoses 
tuleb eraldi tähelepanu pöörata asjaolule, et 
soodsa majandusarengu jätkusuutlikkus sõltub 
väga suurel määral poliitilisest võimest reagee-
rida olemasolevatele ja tulevastele probleemi-
dele õigesti ja kestvalt. Kokkuvõttes tuleb 
rõhutada, et majandusliku lähenemise jätku-
suutlikkus sõltub nii tugeva lähtepositsiooni 
saavutamisest euro kasutuselevõtuks kui ka sel-
lele järgnevast poliitikast.

Ühtset analüüsiraamistikku kohaldatakse kum-
magi vaatlusaluse riigi suhtes eraldi. Hinnan-
guid liikmesriikide majandustulemustele tuleks 
vaadelda eraldi ja vastavalt asutamislepingu 
artiklile 121.

Käesolevas aruandes käsitletud statistilised 
andmed on esitatud seisuga 26. aprill 2007. 
Lähenemiskriteeriumide kohaldamise statistili-
sed andmed esitas komisjon (vt ka statistikalisa 
ning tabelid ja joonised). Pikaajaliste intressi-
määrade statistilised andmed esitas komisjon 
koos EKPga. Hindade ja pikaajaliste intressi-
määrade muutuste statistika hõlmab perioodi 
kuni 2007. aasta märts, mis on viimane kuu, 
mille kohta on olemas andmed ÜTHIde kohta. 
Vahetuskursside igakuiste andmete puhul lõpeb 
käesolevas aruandes vaadeldud periood 2007. 
aasta märtsiga, igapäevaste andmete puhul on 
lõppkuupäev aga 26. aprill 2007. Eelarveposit-
sioonide kohta on andmed olemas kuni 2006. 
aastani. Arvesse võetakse ka mitmesuguste 
teiste allikate prognoose ning vaatlusaluste 
liikmesriikide kõige uuemaid lähenemisprog-
ramme, samuti muud teavet, mida on lähene-
mise jätkusuutlikkuse ettevaatava hindamise 
jaoks peetud oluliseks. 

Käesolevas aruandes samuti arvesse võetud 
Euroopa Komisjoni 2007. aasta kevadprognoos 
avaldati 7. mail 2007. EKP üldnõukogu kinni-
tas aruande 14. mail 2007.
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Asutamislepingu sätteid hindade arengu kohta 
ja nende kohaldamist EKP poolt on kirjeldatud 
taustinfos 1.

Taus t in fo  1

HINDADE ARENG

1 Asutamislepingu sätted

Asutamislepingu artikli 121 lõike 1 esimeses taandes on sätestatud:

“hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine; see nähtub inflatsioonimäärast, mis on hindade 
stabiilsuse mõttes lähedane kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi omale”.

Asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 1 on sätesta-
tud:

“Käesoleva lepingu artikli 121 lõike 1 esimeses taandes ettenähtud hindade stabiilsuse kritee-
rium tähendab, et liikmesriigil on püsiva stabiilsustasemega hinnanäitajad ning keskmine inf-
latsioonimäär vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist ei ületa rohkem kui 1,5 protsen-
dipunkti võrra kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Inflatsiooni 
mõõdetakse võrreldaval alusel tarbijahinnaindeksi abil, võttes arvesse määratluste erinevust 
riigiti.”

2 Asutamislepingu sätete kohaldamine

Käesoleva aruandega seoses kohaldab EKP asutamislepingu sätteid järgmiselt.

– Esiteks mis puudutab “keskmist inflatsioonimäära vaadelduna ühe aasta kestel enne kont-
rollimist”, siis saadakse see nii, et arvutatakse välja keskmise ÜTHI muutus viimasel 12 
kuul, mille kohta on olemas andmed, võrreldes sellele eelnenud 12 kuu keskmisega. Seega 
on inflatsioonimäära puhul käesoleva aruande vaatlusperiood 2006. aasta aprillist 2007. 
aasta märtsini.

– Teiseks on kontrollväärtuse määratluse aluseks oleva “hindade stabiilsuse mõttes kuni 
kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi” põhimõtte kohaldamisel võetud 
aluseks järgmise kolme ELi liikmesriigi inflatsioonimäärade kaalumata aritmeetiline kesk-
mine: Soome (1,3%), Poola (1,5%) ja Rootsi (1,6%). Järelikult on keskmine 1,5% ja kui 
lisada sellele 1,5 protsendipunkti, on kontrollväärtus 3,0%. 

Inflatsiooni mõõdetakse ÜTHI põhjal, mis töötati välja selleks, et lähenemise hindamine hin-
nastabiilsuse kaudu oleks võrreldav (vt statistikalisa). Euroala keskmine inflatsioonimäär on 
esitatud käesoleva aruande statistikaosas.
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Hindade arengu jätkusuutlikkuse üksikasjaliku-
maks analüüsimiseks võrreldakse keskmist 
ÜTHI-inflatsiooni perioodil 2006. aasta april-
list 2007. aasta märtsini liikmesriikides viimase 
kümne aasta jooksul hinnastabiilsuse osas saa-
vutatud majandustulemustega. Sellega seoses 
tuleb tähelepanu pöörata rahapoliitika suunale, 
eriti sellele, kas rahandusasutused on kesken-
dunud eelkõige hinnastabiilsuse saavutamisele 
ja hoidmisele, aga ka sellele, kuidas on seda 
eesmärki toetanud teised majanduspoliitika 
valdkonnad. Peale selle võetakse arvesse mak-
romajandusliku keskkonna mõju hinnastabiil-
suse saavutamisele. Hinnamuutusi analüüsi-
takse seoses pakkumise ja nõudlusega, 
keskendudes muu hulgas tööjõu erikulusid ja 
impordihindu mõjutavatele teguritele. Peale 
selle käsitletakse muutusi ka teistes asjakohas-

tes hinnaindeksites, näiteks ÜTHI (v.a töötle-
mata toidukaubad ja energia), riigi tarbijahin-
naindeks, kaudsete maksude muutumise mõju 
mittearvestav tarbijahinnaindeks, eratarbimise 
deflaator, SKP deflaator ja tootjahinnad. Ette-
vaatavalt pakutakse välja hinnang lähiaastatel 
oodatavatele inflatsioonimuutustele, arvestades 
suuremate rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
turuosaliste prognoose. Peale selle käsitletakse 
struktuurilisi aspekte, mis mõjutavad hinnasta-
biilsust soodustava keskkonna säilitamist pärast 
euro kasutuselevõttu.

Riikide eelarvepoliitika arengut ning sellega 
seotud menetlusküsimusi käsitlevaid asutamis-
lepingu sätteid ja nende kohaldamist EKP poolt 
on kirjeldatud taustinfos 2.

Taus t in fo  2

EELARVEPOLIITIKA ARENG

1 Asutamislepingu sätted

Asutamislepingu artikli 121 lõike 1 teises taandes on sätestatud:

“riigi rahanduse stabiilsus; see nähtub niisuguse eelarveseisundi saavutamisest, kus puudub 
eelarvepuudujääk, mis artikli 104 lõike 6 kohaselt on ülemäärane”. 

Asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 2 on sätestatud:

“käesoleva lepingu artikli 121 lõike 1 teises taandes ettenähtud riigi rahanduse stabiilsuse 
kriteerium tähendab, et kontrollimise ajal ei kehti liikmesriigi suhtes käesoleva lepingu artikli 
104 lõikes 6 nimetatud nõukogu otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta”.

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus on sätestatud asutamislepingu artiklis 104. Vastavalt 
selle lõigetele 2 ja 3 koostab Euroopa Komisjon ettekande juhul, kui liikmesriik ei täida eelar-
vedistsipliini, eelkõige siis, kui:

a) kavandatud või tegeliku eelarvepuudujäägi suhe SKPsse ületab kontrollväärtuse (ülemää-
rase eelarvepuudujäägi protokolli kohaselt 3% SKPst), välja arvatud juhul, kui:

– see suhe on oluliselt ja pidevalt langenud ning jõudnud kontrollväärtuse lähedasele tase-
mele või

– kontrollväärtuse ületamine on ainult erandlik ja ajutine ning suhe on kontrollväärtuse 
lähedane;
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Riigi rahanduse arengu jätkusuutlikkuse hinda-
miseks võrreldakse analüüsiaasta (2006) tulemit 
liikmesriikide viimase kümne aasta tulemus-
tega. Alustuseks vaadeldakse riigi võlakoor-
muse arengut sellel perioodil, aga ka koormuse 
põhjustanud tegureid, s.t SKP nominaalkasvu ja 
intressimäärade vahet, esmast tasakaalu ja eel-
arvepositsioonivälist võlamuutust. Sel viisil toi-
mides võib saada lisateavet selle kohta, kuivõrd 
on võla dünaamikat mõjutanud makromajandus-
lik keskkond, eelkõige majanduskasv ja intres-
simäärad. Samuti võib saada rohkem teavet eel-
arve konsolideerimise mõju kohta esmasele 
bilansile ja eritegurite rolli kohta seoses eelar-

vepositsioonivälise võlamuutusega. Peale selle 
analüüsitakse valitsussektori võla struktuuri, 
keskendudes eelkõige lühiajalise tähtajaga võla 
ja välisvaluutavõla osakaalule ning muutusele. 
Seda osakaalu praeguse võlakoormusega võrrel-
des selgitatakse välja eelarvetasakaalu tundlik-
kus vahetuskursside ja intressimäärade muu-
tuste suhtes.

Järgmise sammuna uuritakse eelarvepuudujäägi 
suhtarvu muutust. Sellega seoses on kasulik 
meeles pidada, et riigi aastase eelarvepuudu-
jäägi suhtarvu mõjutavad tavaliselt väga mit-
mesugused tegurid. Need jagatakse sageli   tsük-

b) riigivõla suhe SKPsse ületab kontrollväärtuse (ülemäärase eelarvepuudujäägi protokolli 
kohaselt 60% SKPst), välja arvatud juhul, kui suhe väheneb piisavalt ning läheneb kont-
rollväärtusele rahuldava kiirusega.

Peale selle tuleb komisjoni ettekandes arvestada seda, kas riigi eelarvepuudujääk ületab inves-
teerimiskulutused, samuti kõiki muid asjassepuutuvaid tegureid, kaasa arvatud liikmesriigi 
keskmise pikkusega perioodi majandus- ja eelarveseisund. Komisjon võib koostada ettekande 
ka juhul, kui ta kriteeriumitingimuste täitmisest hoolimata on seisukohal, et liikmesriigis on 
ülemäärase eelarvepuudujäägi tekkimise oht. Majandus- ja rahanduskomitee sõnastab komis-
joni ettekande kohta arvamuse. Viimaks otsustab ELi nõukogu kooskõlas artikli 104 lõikega 6 
pärast asjaomase liikmesriigi võimalike märkuste kaalumist ja üldhinnangu andmist kvalifit-
seeritud häälteenamusega komisjoni soovituse põhjal, kas liikmesriigis on ülemäärane eelar-
vepuudujääk.

2 Asutamislepingu sätete kohaldamine

EKP esitab lähenemise hindamiseks oma seisukoha riigi rahanduse arengu kohta. EKP arvestab 
jätkusuutlikkuse hindamiseks eelarvearengu põhinäitajaid perioodil 1997–2006, valitsussek-
tori rahanduse väljavaateid ja probleeme ning keskendub eelarvepuudujäägi ja riigivõla vahe-
listele seostele. 

Mis puutub artiklisse 104, siis ei ole EKP-l erinevalt komisjonist ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluses ametlikku rolli. EKP väljendab ainult arvamust selle kohta, kas riigi suhtes kohal-
datakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust või mitte.

Mis puutub asutamislepingu sellesse sättesse, milles on ette nähtud, et SKP 60% taset ületav 
võlakoormus “väheneb piisavalt ning läheneb kontrollväärtusele rahuldava kiirusega”, siis ana-
lüüsib EKP nii võlakoormuse senist arengut kui ka võimalikke arengusuundi tulevikus.

Riigi rahanduse arengut hinnatakse rahvamajanduse arvepidamise andmete alusel kooskõlas 
ESA 95 süsteemiga (vt ka statistikalisa). Enamik käesolevas aruandes esitatud andmetest on 
saadud komisjonilt 2007. aasta aprillis ja need hõlmavad riikide finantspositsioone aastatel 
1997–2006, aga ka komisjoni prognoose aastaks 2007.



11

2 ANALÜÜSI-
RAAMISTIK 

EKP
Lähenemisaruanne

Mai 2007

lilisteks mõjudeks, mis väljendavad 
eelarvepuudujäägi reageerimist muutustele 
majandustsüklis, ja mittetsüklilisteks mõju-
deks, mis kajastavad üldjuhul eelarvepoliitika 
struktuurilisi või püsivaid kohandusi. Käesole-
vas aruandes käsitletud mittetsüklilisi mõjusid 
ei saa siiski vaadelda üksnes eelarvepositsiooni 
struktuuriliste muutustena, sest need hõlmavad 
ka nii poliitikameetmete kui ka eritegurite toi-
mest tulenevaid ajutisi mõjusid eelarvetasakaa-
lule. Üksikasjalikumalt vaadeldakse veel ava-
liku sektori kulude ja tulude varasemat arengut 
ning tuuakse välja konsolideerimist vajavad 
suuremad valdkonnad. 

Ettevaatavalt käsitletakse riikide eelarvekava-
sid ja viimaseid Euroopa Komisjoni prognoose 

2007. aastaks ning lähenemisprogrammis esita-
tud keskpika tähtajaga eelarvestrateegiat. See-
juures hinnatakse seda, millal saavutatakse sta-
biilsuse ja majanduskasvu paktis ette nähtud 
keskpika tähtajaga eesmärk, aga ka riigivõla 
suhtarvu väljavaadet kehtiva eelarvepoliitika 
põhjal. Peale selle tuuakse eraldi välja eelarve-
positsiooni jätkusuutlikkusega seotud pikaaja-
lised probleemid, eelkõige need, mis puuduta-
vad jooksvatest tuludest finantseeritavaid 
riiklikke pensionisüsteeme seoses demograafi-
liste muutustega ja riigi antavaid tagatisi.

Vahetuskursi arengut käsitlevaid asutamisle-
pingu sätteid ja nende kohaldamist EKP poolt 
on kirjeldatud taustinfos 3.

Taus t in fo  3

VAHETUSKURSI ARENG

1 Asutamislepingu sätted

Asutamislepingu artikli 121 lõike 1 kolmandas taandes on sätestatud:

“kinnipidamine Euroopa rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest 
kõikumispiiridest vähemalt kahe aasta jooksul, devalveerimata oma vääringut ühegi teise liik-
mesriigi vääringu suhtes.”

Asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 3 on sätesta-
tud:

“Käesoleva lepingu artikli 121 lõike 1 kolmandas taandes ettenähtud Euroopa rahasüsteemi 
vahetuskursimehhanismis osalemise kriteerium tähendab, et liikmesriik on järginud Euroopa 
rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis ettenähtud normaalseid kõikumispiire ilma tõsiste pin-
geteta vähemalt kahe aasta jooksul enne kontrollimist. Eelkõige ei tohi liikmesriik olla sama 
aja jooksul omal algatusel devalveerinud oma vääringu kahepoolset keskkurssi ühegi teise 
liikmesriigi vääringu suhtes.”

2 Asutamislepingu sätete kohaldamine

Vahetuskursi stabiilsusega seoses kontrollib EKP seda, kas riik on vähemalt kaks aastat enne 
lähenemiskriteeriumide täitmise hindamist osalenud vahetuskursimehhanismis ERM2 (mis ala-
tes 1999. aasta jaanuarist vahetas välja vahetuskursimehhanismi ERM) ilma tõsiste pingeteta, 
eriti aga oma vääringut euro suhtes devalveerimata. Kui riik on vahetuskursimehhanismis osa-
lenud lühemat aega, kirjeldatakse vahetuskursi muutusi kaheaastase vaatlusperioodi põhjal 
nagu eelmistes aruannetes. 
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Nii Küpros kui ka Malta osalevad ERM2s ala-
tes 2. maist 2005, s.t pisut rohkem kui kaks aas-
tat enne käesoleva aruande lõplikku valmimist. 
Mõlema riigi vääringu vahetuskursi arengut 
euro suhtes vaadeldakse perioodil 27. aprillist 
2005 kuni 26. aprillini 2007 (s.o käesolevas 
aruandes kasutatud andmete seisuga). Perioodil 
26. aprillist 2007 kuni 14. maini 2007 (käes-
oleva aruande lõpliku valmimise kuupäev) oli 
mõlema riigi vääringu vahetuskurss euro suhtes 
stabiilne.

Lisaks euro nominaalsele vahetuskursile vaa-
deldakse lühidalt ka kehtiva vahetuskursi jätku-

suutlikkuse seisukohast olulisi näitajaid. Need 
tuletatakse riigi reaalsete kahepoolsete ja 
efektiivsete vahetuskursside, maksebilansi 
jooks ev-, kapitali- ja finantskonto ning rahvus-
vahelise netoinvesteerimispositsiooni pikema-
ajalistest muutustest. Turgude lõimumise vallas 
analüüsitakse ka euroala osa riigi väliskauban-
duse kogubilansis.

Pikaajaliste intressimäärade arengut käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid ja nende kohaldamist 
EKP poolt on kirjeldatud taustinfos 4.

Varasema lähenemisviisiga sarnaselt jälgitakse vääringu vahetuskursi stabiilsuse analüüsimisel 
ennekõike seda, kas kurss on ERM2 keskkursi lähedal, võttes samas arvesse ka võimalikke 
vahetuskursi tõusu põhjustanud tegureid. Ses suhtes ei mõjuta keskkursi kõikumisvahemiku 
suurus vahetuskursi stabiilsuse hindamist.

Peale selle käsitletakse tõsiste pingete puudumist tavaliselt veel järgmiselt: a) hinnates seda, 
kuivõrd on riigi vahetuskurss kaldunud kõrvale ERM2 keskkursist euro suhtes; b) vaadeldes 
näitajaid, nagu vääringu vahetuskursi volatiilsus euro suhtes ja selle muutused ning lühiajaliste 
intressimäärade erinevused ja nende muutused euroala omadega võrreldes; ning c) analüüsides 
valuutaturu sekkumiste rolli. 

Kõik 2005. aasta maist 2007. aasta aprillini kestnud vaatlusperioodi kahepoolsed vahetuskursid 
on EKP ametlikud vahetuskursid (vt statistikalisa).

Taus t in fo  4

PIKAAJALISTE INTRESSIMÄÄRADE ARENG

1 Asutamislepingu sätted

Asutamislepingu artikli 121 lõike 1 neljandas taandes on sätestatud:

“liikmesriigi poolt saavutatud vastastikuse lähenemise ja tema Euroopa rahasüsteemi vahetus-
kursimehhanismis osalemise püsikindlus, mis peegeldub tema pikaajaliste intressimäärade 
tasemes.”

Asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 4 on sätesta-
tud:

“Käesoleva lepingu artikli 121 lõike 1 neljandas taandes nimetatud intressimäärade lähenemis-
kriteerium tähendab, et vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist on liikmesriigil olnud 
keskmine nominaalne pikaajaline intressimäär, mis ei ületa rohkem kui 2 protsendipunkti võrra 
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Nagu eespool mainitud, viitab asutamisleping 
selgesõnaliselt lähenemise püsikindlusele, mis 
peegeldub pikaajaliste intressimäärade tase-
mes. Seepärast jälgitakse muutusi 2006. aasta 
aprillist 2007. aasta märtsini seoses pikaajaliste 
intressimäärade arenguga viimase kümne aasta 
jooksul (või aja jooksul, mille kohta on andmed 
olemas) ja silmas pidades euroalal valitsevate 
intressimäärade muutumist mõjutanud põhite-
gureid.

Viimasena on asutamislepingu artikli 121 lõi-
kes 1 sätestatud, et lähenemisaruandes tuleb 
arvesse võtta mitmeid teisi asjakohaseid tegu-
reid: eküü arengut, turgude lõimumise tulemusi, 
maksebilansi jooksevkonto seisundit ja arengut 
ning tööjõu erikulude ja muude hinnaindeksite 
analüüse. Neid tegureid käsitletakse 4. peatükis 
iga eespool loetletud kriteeriumi kohta eraldi. 

Kuna 1. jaanuaril 1999 võeti kasutusele euro, 
siis eküü arengut enam ei analüüsita.

2.2 RIIGI ÕIGUSAKTIDE VASTAVUS 
ASUTAMISLEPINGULE

2.2.1 SISSEJUHATUS

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 
lõige 2 näeb ette, et vähemalt kord kahe aasta 
jooksul või erandiga liikmesriigi taotluse korral 
annavad EKP (ja komisjon) aru Euroopa Liidu 
Nõukogule artikli 121 lõikes 1 sätestatud kor-
ras. Iga selline aruanne peab sisaldama hinnan-
gut iga erandiga liikmesriigi õigusaktide, seal-
hulgas nende riikide keskpankade põhikirjade 
vastavuse kohta asutamislepingu artiklitele 108 
ja 109 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 

kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Intressimäärasid mõõdetakse 
riigi pikatähtajaliste võlakirjade või nendega võrreldavate väärtpaberite alusel, võttes arvesse 
määratluste erinevust riigiti.”

2 Asutamislepingu sätete kohaldamine

Käesoleva aruandega seoses kohaldab EKP asutamislepingu sätteid järgmiselt.

– Esiteks selgitatakse välja “keskmine nominaalne pikaajaline intressimäär”, mida vaadel-
dakse “ühe aasta kestel enne kontrollimist”; see intressimäär arvutatakse nende viimase 12 
kuu aritmeetilise keskmisena, mille kohta on olemas ÜTHI andmed. Käesolevas aruandes 
aluseks võetud vaatlusperiood kestis 2006. aasta aprillist 2007. aasta märtsini.

– Teiseks on kontrollväärtuse leidmiseks kasutatava “hindade stabiilsuse suhtes kolme kõige 
paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi” põhimõtte kohaldamisel kasutatud samuti nende 
kolme ELi liikmesriigi pikaajaliste intressimäärade kaalumata aritmeetilist keskmist, kelle 
tulemuste põhjal arvutatakse ka hinnastabiilsuse kontrollväärtust (vt taustinfo 1). Käesole-
vas aruandes käsitletud vaatlusperioodil olid nende kolme riigi pikaajalised intressimäärad 
järgmised: 3,8% (Rootsi), 3,9% (Soome) ja 5,3% (Poola); seega on keskmine intressimäär 
4,4% ja kontrollväärtus kahe protsendipunkti lisamisel 6,4%.

Intressimäärasid on mõõdetud olemasolevate ühtlustatud pikaajaliste intressimäärade põhjal, 
mis töötati välja lähenemise hindamise tarbeks (vt statistikalisa).

Kui riigis pikaajalisi ühtlustatud intressimäärasid ei ole, viiakse läbi finantsturgude võimalikult 
ulatuslik analüüs, kus võetakse arvesse valitsussektori võla taset ja muid asjakohaseid näitajaid 
ning hinnatakse liikmesriigi lähenemise ja ERM2s osalemise püsikindlust.
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Euroopa Keskpanga põhikirjale (edaspidi 
“põhikiri”). Asutamislepingus sätestatud kohus-
tusele, mis kehtib erandiga liikmesriikide suh-
tes, osutatakse ka kui “õiguslikule lähenemi-
sele”. Õigusliku lähenemise hindamisel ei pea 
EKP piirduma üksnes riigi õigusaktide läbivaa-
tamisega, vaid võib samuti analüüsida seda, kas 
nende rakendamine vastab asutamislepingu ja 
põhikirja mõttele. EKP-le valmistavad eriti 
muret eelkõige viimasel ajal sagenenud märgid 
mõne liikmesriigi keskpanga otsustusorganitele 
avaldatavast survest, mis on vastuolus asuta-
mislepingu mõttega keskpanga sõltumatuse 
osas. Seepärast jälgib EKP kõiki seonduvaid 
asjaolusid, enne kui annab positiivse hinnangu 
selle kohta, et liikmesriigi õigusaktid on koos-
kõlas asutamislepingu ja põhikirjaga.

ERANDIGA LIIKMESRIIGID JA ÕIGUSLIK 
LÄHENEMINE
Küprosel ja Maltal, kelle õigusakte käesolevas 
aruandes hinnatakse, on erandiga liikmesriikide 
staatus, s.t nad ei ole veel eurot kasutusele võt-
nud. Ühinemisakti1 artikkel 4 sätestab: “Alates 
ühinemiskuupäevast osaleb iga uus liikmesriik 
majandus- ja rahaliidus kui liikmesriik, mille 
suhtes on kehtestatud erand asutamislepingu 
artikli 122 tähenduses.” 

EKP on hinnanud õigusliku lähenemise taset 
Küprosel ja Maltal, samuti seadusandlikke 
meetmeid, mida nimetatud riigid on võtnud või 
mida neil on vaja võtta selle eesmärgi saavuta-
miseks. 

Õiguslikku lähenemist hinnatakse selleks, et 
aidata Euroopa Liidu Nõukogul otsustada, mil-
lised liikmesriigid on ühisraha kasutuselevõ-
tuks vajalikud tingimused täitnud. Nimetatud 
tingimused tähendavad õiguse valdkonnas eel-
kõige keskpanga sõltumatuse saavutamist ja 
liikmesriikide keskpankade õiguslikku lõimu-
mist eurosüsteemi.

ÕIGUSLIKU HINNANGU ÜLESEHITUS
Käesolevas õiguslikus hinnangus on üldjoontes 
järgitud EKP ja Euroopa Rahainstituudi (ERI) 
varasemate õiguslikku lähenemist käsitlevate 
aruannete ülesehitust: eelkõige EKP 2006. aasta 

detsembrikuu lähenemisaruannet (Tšehhi, 
Eesti, Küprose, Läti, Ungari, Malta, Poola, Slo-
vakkia ja Rootsi kohta), 2006. aasta maikuu 
lähenemisaruannet (Leedu ja Sloveenia kohta), 
2004. aasta lähenemisaruannet (Tšehhi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, 
Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi kohta), 2002. 
aasta lähenemisaruannet (Rootsi kohta) ja 2000. 
aasta lähenemisaruannet (Kreeka ja Rootsi 
kohta), samuti Euroopa Rahainstituudi 1998. 
aasta lähenemisaruannet. Liikmesriikide õigus-
aktide vastavuse käsitlemisel võetakse arvesse 
ka kõiki enne 15. märtsi 2007 kehtestatud sea-
dusmuudatusi.

2.2.2 KOHANDAMISE ULATUS

2.2.2.1 KOHANDAMISVALDKONNAD 
Et teha kindlaks valdkonnad, milles riikide 
õigusakte on vaja kohandada, käsitletakse järg-
misi küsimusi: 

– vastavus asutamislepingu (artikkel 108) 
ning põhikirja (artiklid 7 ja 14.2) sätetele 
liikmesriikide keskpankade sõltumatuse 
kohta ning ametisaladuse pidamise kohta 
(põhikirja artikkel 38); 

– keskpankade laenukeelust (asutamislepingu 
artikkel 101) ja eesõiguste andmise keelust 
(asutamislepingu artikkel 102) kinnipida-
mine ning ühenduse õigusnormidega nõu-
tava sõna “euro” ühtse kirjapildi järgimine; 
ja

– liikmesriikide keskpankade õiguslik lõimu-
mine eurosüsteemiga (eelkõige põhikirja 
artiklite 12.1 ja 14.3 osas). 

1 Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti 
Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, 
Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühine-
mistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate 
muudatuste kohta (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33). Bulgaaria ja 
Rumeenia kohta vt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi 
ühinemistingimusi ning Euroopa Liidu aluslepingutesse tehta-
vaid muudatusi käsitleva akti (ELT L 157, 21.6.2005, lk 203) 
artikkel 5.
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2.2.2.2 VASTAVUS VERSUS ÜHTLUSTAMINE
Asutamislepingu artikkel 109 näeb ette, et liik-
mesriikide õigusaktid peavad olema vastavuses 
asutamislepingu ja põhikirjaga – kõik vastu-
olud tuleb kõrvaldada. Seda kohustust ei mõjuta 
asutamislepingu ning põhikirja ülimuslikkus 
riigi õigusaktide suhtes ega vastuolude laad.

Liikmesriikide õigusaktide vastavuse nõue ei 
tähenda seda, et asutamisleping näeks ette liik-
mesriikide keskpankade põhikirjade ühtlusta-
mist omavahel või põhikirjaga. Riikide eripärad 
võivad alles jääda, kui nendega ei rikuta ühen-
duse ainupädevust rahapoliitilistes küsimustes. 
Tegelikult lubab põhikirja artikkel 14.4 liik-
mesriikide keskpankadel täita muid funktsioone 
peale põhikirjas täpsustatute, kui see ei sega 
EKPSi eesmärkide ja ülesannete täitmist. Liik-
mesriikide keskpankade põhikirjade sätted sel-
liste täiendavate ülesannete kohta on ilmseks 
näiteks tingimustest, mille korral erinevused 
võivad alles jääda. Pigem osutab vastavuse 
mõiste sellele, et liikmesriikide õigusakte ja 
nende keskpankade põhikirju on vaja kohan-
dada eesmärgiga kõrvaldada vastuolud asuta-
mislepingu ja põhikirjaga ning tagada liikmes-
riikide keskpankade piisav lõimumine EKPSiga. 
Eelkõige tuleb vastavusse viia keskpankade 
sõltumatuse sätted, mis on määratletud asuta-
mislepingus, ning nende ülesanded EKPSi 
lahutamatu osana. Seetõttu ei piisa selle ees-
märgi saavutamiseks üksnes sellest, kui tugine-
takse ühenduse õiguse ülimuslikkusele liikmes-
riikide õigusaktide suhtes.

Asutamislepingu artiklis 109 sätestatud kohus-
tus hõlmab ainult vastuolusid asutamislepingu 
või põhikirja sätetega. Vastavusse tuleb aga viia 
ka ühenduse teiseste õigusaktidega seni vastu-
olus olevad liikmesriikide õigusaktid. Ühen-
duse õiguse ülimuslikkus ei mõjuta liikmesrii-
kide õigusaktide kohandamise kohustust. See 
üldine nõue ei tulene mitte ainult asutamisle-
pingu artiklist 109, vaid ka Euroopa Ühenduste 
Kohtu pretsedendiõigusest.2

Asutamislepingu ega põhikirjaga ei nähta ette 
liikmesriikide õigusaktide kohandamise viisi. 
Õigusaktide kohandamiseks võib kasutada vii-

teid asutamislepingule ja põhikirjale või inkor-
poreerida õigusaktidesse asutamislepingu ja 
põhikirja sätteid, viidates nende sätete allikale; 
samuti võib kõik vastuolud kõrvaldada või 
rakendada kõiki nimetatud meetmeid koos.

Peale selle peavad ühenduse institutsioonid ja 
liikmesriigid õigusaktide asutamislepingule ja 
põhikirjale vastavuse saavutamiseks ja säilita-
miseks muu hulgas konsulteerima EKPga 
õigusaktide eelnõude osas, mis kuuluvad vasta-
valt asutamislepingu artikli 105 lõikele 4 ja 
põhikirja artiklile 4 EKP pädevusse. Nõukogu 
29. juuni 1998. aasta otsus 98/415/EMÜ riikide 
ametiasutuste konsulteerimise kohta Euroopa 
Keskpangaga seoses õigusaktide eelnõudega3 
nõuab selgelt, et liikmesriigid peavad võtma 
selle kohustuse täitmiseks asjakohased meet-
med.

2.2.3 LIIKMESRIIKIDE KESKPANKADE 
SÕLTUMATUS

Keskpanga sõltumatuse ja ametisaladuste pida-
mise osas oli uute liikmesriikide õigusakte vaja 
kohandada, et viia need alates 2004. aasta 1. 
maist kooskõlla asutamislepingu ja põhikirja 
asjakohaste sätetega. Rootsi pidi vajalikud 
kohandused jõustama EKPSi asutamise ajaks 1. 
juunil 1998. aastal.

2.2.3.1 KESKPANGA SÕLTUMATUS
1995. aasta novembris määratles ERI kesk-
panga sõltumatuse (mida hiljem üksikasjalikult 
kirjeldati ERI 1998. aasta lähenemisaruandes) 
tunnusjooned, mida kasutati sel ajal liikmesrii-
kide õigusaktide, eelkõige liikmesriikide kesk-
pankade põhikirjade hindamise alusena. Kesk-
panga sõltumatuse mõiste hõlmab mitut 
sõltumatuse valdkonda, mida tuleb eraldi hin-
nata. Need on funktsionaalne, institutsiooni-
line, isiku- ja finantssõltumatus. Viimastel aas-
tatel on neid keskpanga sõltumatuse aspekte 
EKP arvamustes analüüsitud ja täpsustatud. 
Osutatud aspektide põhjal hinnatakse erandiga 

2 Vt muu hulgas Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 167/73 Euroopa 
Ühenduste Komisjon v. Prantsuse Vabariik (Code du Travail 
Maritime) (EKL 1974, lk 359).

3 ELT L 189, 3.7.1998, lk 42.
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liikmesriikide õigusaktide lähenemise astet 
asutamislepingule ja põhikirjale.

FUNKTSIONAALNE SÕLTUMATUS
Keskpanga sõltumatus ei ole eesmärk iseene-
ses, vaid vahend selgelt määratletud ülimusliku 
sihi saavutamiseks. Funktsionaalne sõltumatus 
eeldab, et iga riigi keskpanga esmane eesmärk 
on määratletud selgelt ja õiguskindlalt ning 
täielikus kooskõlas asutamislepingus sätestatud 
hinnastabiilsuse esmase eesmärgiga. Keskpan-
gal peavad olema vahendid selle eesmärgi saa-
vutamiseks mis tahes muust asutustest sõltuma-
tult. Asutamislepingus sisalduv keskpanga 
sõltumatuse nõue peegeldab üldtunnustatud 
seisukohta, et hinnastabiilsust kui esmast ees-
märki aitab kõige paremini saavutada täiesti 
sõltumatu institutsioon, mille volitused on täp-
selt määratletud. Keskpanga sõltumatuse põhi-
mõte on täielikult kooskõlas sellega, et liikmes-
riigi keskpank vastutab oma otsuste eest, mis 
suurendab usaldust tema sõltumatuse suhtes. 
Sellega kaasneb läbipaistvus ja dialoog kol-
mandate isikutega.

Ajastuse osas ei ole asutamislepingus selgelt 
väljendatud, millal erandiga liikmesriikide 
keskpangad pidid saavutama hinnastabiilsuse, 
s.t esmase eesmärgi, mis on ette nähtud asuta-
mislepingu artikli 105 lõikega 1 ja põhikirja 
artikliga 2. Rootsi puhul oli küsimus selles, kas 
kõnealune kohustus oleks pidanud olema täide-
tud alates EKPSi asutamise ajast või euro kasu-
tuselevõtmisest. Nende liikmesriikide jaoks, 
kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004, oli 
küsimus selles, kas kõnealune kohustus oleks 
pidanud olema täidetud alates nimetatud kuu-
päevast või euro kasutuselevõtmisest. Kuigi 
asutamislepingu artikli 105 lõiget 1 ei kohal-
data erandiga liikmesriikide suhtes (vt asuta-
mislepingu artikkel 122 lõige 3), rakendatakse 
nende suhtes siiski põhikirja artiklit 2 (vt põhi-
kirja artikkel 43.1). EKP on seisukohal, et liik-
mesriikide keskpankade kohustus saavutada 
hinnastabiilsus kui esmane eesmärk kehtib ala-
tes 1. juunist 1998 Rootsi suhtes ning alates 1. 
maist 2004 nende liikmesriikide suhtes, kes 
ühinesid Euroopa Liiduga sellel kuupäeval. See 
tugineb asjaolule, et üks ühenduse juhtpõhi-

mõte – hinnastabiilsus (asutamislepingu artik-
kel 4 lõige 3) – kehtib ka erandiga liikmesriiki-
des. See tugineb ka asutamislepingu eesmärgile, 
mille kohaselt peavad liikmesriigid püüdlema 
makromajandusliku lähenemise poole, mis hõl-
mab hinnastabiilsust ja mille hindamiseks 
koostavad EKP ja komisjon korrapäraseid aru-
andeid. Lisaks lähtub see järeldus ka keskpanga 
sõltumatuse ratio legis’est, mis on põhjendatud 
ainult siis, kui üldine hinnastabiilsuse eesmärk 
on ülimuslik.

Käesoleva aruande riikide hinnangud põhine-
vad osutatud järeldustel seoses ajastusega, mil 
erandiga liikmesriikide keskpangad peavad 
esmase eesmärgina järgima hinnastabiilsust.

INSTITUTSIOONILINE SÕLTUMATUS
Institutsioonilise sõltumatuse põhimõtet väl-
jendavad selgelt asutamislepingu artikkel 108 
ja põhikirja artikkel 7. Need kaks artiklit keela-
vad liikmesriigi keskpangal ja selle otsustusõi-
guslike organite liikmetel taotleda või saada 
juhiseid ühenduste institutsioonidelt või asu-
tustelt, mõne liikmesriigi valitsuselt või mõnelt 
muult organilt. Samuti keelavad need artiklid 
ühenduse institutsioonidel ja asutustel ning 
liikmesriikide valitsustel püüda mõjutada neid 
keskpankade otsustusõiguslike organite liik-
meid, kelle otsused võivad mõjutada EKPSiga 
seotud ülesannete täitmist riigi keskpanga 
poolt.

Olenemata sellest, kas liikmesriigi keskpank on 
riigiasutus, eriülesandega avalik-õiguslik asu-
tus või lihtsalt aktsiaselts, on olemas oht, et 
omanikud võivad omandivormi kaudu mõju-
tada otsuseid EKPSiga seotud ülesannete osas. 
Aktsionäride õiguste kaudu või muul viisil 
avaldatav mõju võib kahjustada liikmesriigi 
keskpanga sõltumatust ja peaks seetõttu olema 
seadusega piiratud.

Juhiste andmise keeld
Kolmandate isikute õigused anda EKPSiga seo-
tud ülesannete osas juhiseid liikmesriikide 
keskpankadele, nende otsustusõiguslikele orga-
nitele või nende liikmetele ei ole kooskõlas 
asutamislepingu ega põhikirjaga.



17

2 ANALÜÜSI-
RAAMISTIK 

EKP
Lähenemisaruanne

Mai 2007

Otsuste heakskiitmise, peatamise, tühistamise 
või edasilükkamise keeld
Kolmandate isikute õigus kiita heaks, peatada, 
tühistada või edasi lükata liikmesriikide kesk-
pankade otsuseid EKPSiga seotud ülesannete 
osas ei ole kooskõlas asutamislepingu ega põhi-
kirjaga.

Õiguslikel alustel otsuste tsenseerimise keeld
Õigus tsenseerida otsuseid EKPSi ülesannete 
täitmise kohta õiguslikel alustel muude orga-
nite poolt peale sõltumatute kohtute ei ole 
kooskõlas asutamislepingu ja põhikirjaga, sest 
nende ülesannete täitmist ei tohi poliitilisel 
tasandil ümber hinnata. Keskpanga presidendi 
õigus peatada EKPSi või liikmesriigi kesk-
panga otsustusõiguslike organite otsuste raken-
damine õiguslikel alustel ja seejärel nende 
edastamine poliitilistele organitele lõplikuks 
otsustamiseks on samaväärne kolmandatelt isi-
kutelt juhiste taotlemisega.

Liikmesriigi keskpanga otsustusõiguslike 
organite töös hääleõigusega osalemise keeld
Kolmandate isikute esindajate osalemine liik-
mesriigi keskpanga otsustusõiguslike organite 
töös hääleõigusliku liikmena küsimustes, mis 
puudutavad EKPSiga seotud ülesannete täitmist 
liikmesriigi keskpanga poolt, on asutamisle-
pingu ja põhikirjaga vastuolus isegi siis, kui 
nende hääl ei ole otsustav.

Liikmesriigi keskpanga otsuse osas eelneva 
konsulteerimise keeld
Liikmesriigi keskpanga põhikirjast tulenev 
kohustus eelnevalt konsulteerida kolmandate 
isikutega annab viimastele formaalse võima-
luse lõpliku otsuse mõjutamiseks ja on seetõttu 
vastuolus asutamislepingu ja põhikirjaga.

Liikmesriigi keskpanga ja kolmandate isikute 
dialoog, isegi kui see põhineb põhikirjas sätes-
tatud kohustusel anda teavet ja vahetada seisu-
kohti, on siiski vastavuses keskpanga sõltuma-
tuse nõudega, kui:

– selle tulemuseks ei ole liikmesriigi kesk-
panga otsustusõiguslike organite liikmete 
sõltumatuse mõjutamine;

– liikmesriikide keskpankade presidentide 
eristaatust EKP üldnõukogu liikmena arves-
tatakse täiel määral; ja

– täidetakse põhikirjast tulenevaid ametisala-
duse pidamise nõudeid.

Liikmesriigi keskpanga otsustusõiguslike 
organite liikmete kohustuste täitmine 
kolmandate isikute poolt
Põhikirjasätted, milles käsitletakse liikmesriigi 
keskpanga otsustusõiguslike organite liikmete 
kohustuste täitmist kolmandate isikute poolt 
(näiteks valitsuste poolt seoses aruandlusega), 
peaksid sisaldama piisavalt kaitsemeetmeid 
tagamaks, et selline kohustuste täitmise õigus 
ei mõjuta liikmesriigi keskpanga üksiku liikme 
suutlikkust langetada EKPSiga seotud ülesan-
nete osas sõltumatult otsuseid (või rakendada 
EKPSi tasandil tehtud otsuseid). On soovitatav, 
et vastav selgesõnaline säte esineks liikmesriigi 
keskpanga põhikirjas.

ISIKUSÕLTUMATUS
Keskpanga sõltumatust aitab tagada ka põhi-
kirja säte, mis käsitleb liikmesriigi keskpanga 
otsustusõiguslike organite liikmetele tagatud 
ametiaega. Keskpankade presidendid on EKP 
üldnõukogu liikmed. Põhikirja artikli 14.2 koha-
selt peab liikmesriigi keskpanga põhikiri eel-
kõige sätestama, et presidendi ametiaeg kestab 
vähemalt viis aastat. Keskpanga president on 
kaitstud meelevaldse ametist vabastamise eest, 
kui on sätestatud, et teda saab ametist vabastada 
ainult juhul, kui ta ei vasta enam tingimustele, 
mis on vajalikud tema kohustuste täitmiseks, 
või kui ta on süüdi tõsises üleastumises, kusjuu-
res tagatakse võimalus pöörduda Euroopa Ühen-
duste Kohtusse. Liikmesriigi keskpanga põhi-
kiri peab seda sätet järgima järgmisel viisil.

Liikmesriigi keskpanga presidendi vähim 
ametiaeg
Liikmesriigi keskpanga põhikirjas tuleb vasta-
valt põhikirja artiklile 14.2 sätestada, et kesk-
panga presidendi ametiaeg kestab vähemalt viis 
aastat. See ei välista pikemaid ametiaegu, kus-
juures tähtajatu ametiaja korral ei ole tarvis 
liikmesriigi keskpanga põhikirja muuta, kui 
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presidendi ametist vabastamise alused on koos-
kõlas põhikirja artikliga 14.2. Riigi keskpanga 
põhikirja muutmise korral tuleks muutmisak-
tiga kaitsta ametiaega, mis tagatakse keskpanga 
presidendile ja teistele otsustusõiguslike orga-
nite liikmetele, kes vajadusel peaksid presidenti 
asendama.

Liikmesriigi keskpanga presidendi 
ametist vabastamise alused
Liikmesriigi keskpanga põhikiri peab tagama, 
et keskpanga presidenti ei tohi ametist vabas-
tada muudel alustel peale nende, mis on nime-
tatud põhikirja artiklis 14.2. Selle nõude ees-
märk on takistada seda, et keskpanga presidendi 
ametissenimetamisse kaasatud asutused, eel-
kõige valitsus või parlament, võiks keskpanga 
presidendi meelevaldselt ametikohalt vabas-
tada. Liikmesriigi keskpanga põhikiri peaks 
sisaldama kas ametist vabastamise aluseid, mis 
on vastavuses põhikirja artiklis 14.2 sätestatu-
tega, või jätma ametist vabastamise alused 
üldse mainimata (kuna artikkel 14.2 on vahetult 
kohaldatav).

Ametiaja kaitstus ja ametist vabastamise alused 
liikmesriigi keskpanga otsustusõiguslike organite 
liikmete (v.a keskpanga president) puhul, kes on 
kaasatud EKPSiga seotud ülesannete täitmisse
Isikusõltumatus oleks ohus, kui keskpanga pre-
sidendile tagatud ametiaja kohta kehtivaid ees-
kirju ja ametist vabastamise aluseid ei kohalda-
taks keskpanga otsustusõiguslike organite teiste 
liikmete suhtes, kes on kaasatud EKPSiga seo-
tud ülesannete täitmisse4. Põhikirja artiklist 
14.2 tulenev ametiaja kaitstus ei ole seotud 
ainult keskpanga presidendi ametikohaga, kuna 
asutamislepingu artikkel 108 ja põhikirja artik-
kel 7 viitavad keskpanga otsustusõiguslike 
organite liikmetele, mitte konkreetselt kesk-
panga presidendile. See on asjakohane eelkõige 
siis, kui keskpanga president on primus inter 
pares kolleegide seas, kellel on samaväärne 
hääleõigus, või kui tekib vajadus presidendi 
asendamiseks teiste liikmete poolt.

Kohtuliku läbivaatamise õigus
Et piirata ametist vabastamise aluste hindami-
sel poliitilist suva, peab liikmesriigi keskpanga 

otsustusõiguslike organite liikmetel olema 
õigus edastada ametist vabastamise mis tahes 
otsused hindamiseks sõltumatule kohtule.

Põhikirja artiklis 14.2 sätestatakse, et liikmes-
riigi keskpanga ametist vabastatud president 
võib vaidlustada selle otsuse Euroopa Ühen-
duste Kohtus. Liikmesriigi õigusaktid peaksid 
kas viitama põhikirjale või jätma mainimata 
õiguse vaidlustada otsus Euroopa Ühenduste 
Kohtus (kuna põhikirja artikkel 14.2 on vahe-
tult kohaldatav).

Liikmesriikide õigusaktides tuleks sätestada 
riigi kohtute õigus vaadata läbi otsuseid, mil-
lega vabastatakse ametist teisi liikmesriigi 
keskpanga otsustusõiguslike organite liikmeid, 
kes on kaasatud EKPSiga seotud ülesannete 
täitmisse. See õigus võib olla sätestatud seadu-
ses üldiselt või mõne erisättega. Isegi kui võib 
väita, et see õigus tuleneb seadusest üldiselt, 
oleks õiguskindluse huvides siiski soovitatav 
see konkreetselt ette näha.

Kaitsemeetmed huvide konflikti vastu
Isikusõltumatus tähendab ka seda, et tagatakse 
liikmesriigi keskpanga otsustusõiguslike orga-
nite liikmete huvide konflikti puudumine asja-
omase keskpanga (ja samuti keskpankade pre-
sidentide puhul EKP) ees võetud kohustuste ja 
muude kohustuste vahel, mida EKPSiga seotud 
ülesannete täitmisse kaasatud otsustusõiguslike 
organite liikmetel võib olla ja mis võivad ohus-
tada nende isikusõltumatust. Põhimõtteliselt on 
liikmesus EKPSiga seotud ülesannete täitmisse 
kaasatud otsustusõiguslikes organites vastuolus 

4 Vt EKP poolt Ungari rahandusministeeriumi taotlusel 4. novemb-
ril 2004 Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse 
muudatust käsitleva eelnõu kohta esitatud arvamuse 
CON/2004/35 punkt 8; EKP poolt Národná banka Slovenska 
[Slovakkia keskpanga] taotlusel 4. augustil 2005 Slovakkia 
keskpanga seaduse nr 566/1992 Coll., nagu seda on muudetud, 
muutmiseelnõu ja teatavate seaduste muutmise kohta esitatud 
arvamuse CON/2005/26 punkt 8; EKP poolt Banca d’Italia [Itaa-
lia keskpanga] taotlusel 25. augustil 2006 Itaalia keskpanga 
põhikirja uue redaktsiooni kohta esitatud arvamuse CON/2006/44 
punkt 3.3; EKP poolt Prantsusmaa senati taotlusel 22. juunil 
2006 Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] põhikirja 
muutmise kohta esitatud arvamuse CON/2006/32 punkt 2.6; ning 
EKP poolt Saksamaa rahandusministeeriumi taotlusel 7. märtsil 
2007 Deutsche Bundesbank [Saksamaa keskpanga] seaduse 
muutmist käsitleva kaheksanda seaduse eelnõu kohta esitatud 
arvamuse CON/2007/6 punktid 2.3 ja 2.4.
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teiste ülesannete täitmisega, mis võiksid kaasa 
tuua huvide konflikti. Eelkõige ei tohi selliste 
otsustusõiguslike organite liikmetel olla ameti-
kohti või huve, mis võivad nende tegevust 
mõjutada seoses tööga riigi seadusandliku või 
täitevvõimu esindajana või regionaalses või 
kohalikus omavalitsuses või seoses äriettevõt-
tega. Eelkõige tuleb tagada võimaliku huvide 
konflikti ennetamine nende otsustusõiguslike 
organite liikmete puhul, kes ei kuulu tegevjuht-
konda.

FINANTSSÕLTUMATUS
Isegi kui liikmesriigi keskpangal on täielik 
funktsionaalne, institutsiooniline ja isikusõltu-
matus (s.t see on tagatud liikmesriigi keskpanga 
põhikirjaga), oleks keskpanga üldine sõltuma-
tus ohus, kui ta ei saaks oma volituste teostami-
seks (s.t selleks, et täita talle asutamislepingu 
ja põhikirjaga määratud EKPSiga seotud üles-
andeid) iseseisvalt kasutada piisaval määral 
rahalisi vahendeid.

Liikmesriik ei tohi panna oma keskpanka olu-
korda, kus keskpangal ei ole EKPSi või euro-
süsteemiga seotud ülesannete täitmiseks vajali-
kul määral rahalisi vahendeid. Tuleb märkida, 
et põhikirja artiklite 28.1 ja 30.4 kohaselt võib 
EKP taotleda liikmesriikide keskpankadelt 
täiendavaid sissemakseid EKP kapitali suuren-
damiseks ja täiendavaid välisvaluutareservide 
ülekandeid.5 Peale selle näeb põhikirja artikkel 
33.2 ette,6 et kui EKP kannab kahjumit, mida ei 
ole võimalik täielikult katta üldreservfondi 
arvelt, võib EKP nõukogu otsustada katta üle-
jäänud kahjumi vastava majandusaasta emis-
sioonitulu arvel proportsionaalselt nende sum-
madega, mis on määratud liikmesriikide 
keskpankadele. Finantssõltumatuse põhimõte 
eeldab, et nende sätete täitmine ei kahjusta liik-
mesriigi keskpanga võimet täita oma ülesan-
deid.

Lisaks tähendab finantssõltumatuse põhimõte 
seda, et liikmesriigi keskpangal peab olema pii-
savalt vahendeid mitte ainult EKPSiga seotud 
ülesannete, vaid ka oma riigisiseste ülesannete 
täitmiseks (näiteks oma halduse ja tegevuse 
rahastamine).

Finantssõltumatuse põhimõtte hindamisel 
tuleks seetõttu lähtuda sellest, kas kolmandad 
isikud saavad lisaks keskpanga ülesannetele 
mõjutada otseselt või kaudselt ka keskpanga 
võimet oma volitusi teostada (seda nii tegevuse 
seisukohast, pidades silmas personali, kui ka 
finantsiliselt, pidades silmas piisavaid rahalisi 
vahendeid). Eriti asjakohased on selles suhtes 
järgmised neli finantssõltumatuse aspekti, mil-
lest mõni on välja töötatud alles üsna hiljuti.7 
Tegu on finantssõltumatuse tahkudega, mille 
osas liikmesriikide keskpangad on välismõju-
dele kõige tundlikumad.

Eelarve määramine
Kui kolmandal isikul on õigus määrata või 
mõjutada liikmesriigi keskpanga eelarvet, on 
see vastuolus finantssõltumatuse nõudega, välja 
arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud kait-
seklausel, mille kohaselt ei piira selline õigus 
rahalisi vahendeid, mida keskpangad vajavad 
EKPSiga seotud ülesannete täitmiseks.

Raamatupidamiseeskirjad
Raamatupidamisaruanded tuleks koostada kas 
kooskõlas üldiste raamatupidamiseeskirjadega 
või liikmesriigi keskpanga otsustusõiguslike 
organite poolt täpsustatud eeskirjadega. Kui 

5 Põhikirja artiklit 30.4 kohaldatakse ainult eurosüsteemis.
6 Põhikirja artiklit 33.2 kohaldatakse ainult eurosüsteemis.
7 Peamised EKP arvamused selles valdkonnas on järgmised: 
 – 5. juuni 2002. aasta arvamus CON/2002/16, Iiri rahandusmi-

nisteeriumi taotlusel, Central Bank and Financial Services Aut-
hority of Ireland [Iirimaa keskpanga] seaduse kohta;

 – 15. oktoobri 2003. aasta arvamus CON/2003/22, Soome 
rahandusministeeriumi taotlusel, Suomen Pankki [Soome kesk-
panga] põhikirja ja sellega seonduvate seaduste muutmise 
kohta;

 – 2. detsembri 2003. aasta arvamus CON/2003/27, Austria föde-
raalse rahandusministeeriumi taotlusel, riiklikku uurimise, tehno-
loogia ja arenduse sihtasutust käsitleva föderaalseaduse kohta; 

 – 20. jaanuari 2004. aasta arvamus CON/2004/1, Soome parla-
mendi majanduskomisjoni taotlusel, Suomen Pankki [Soome 
keskpanga] põhikirja ja sellega seonduvate õigusaktide muut-
mise ettepaneku kohta;

 – 25. juuli 2006. aasta arvamus CON/2006/38, Kreeka kesk-
panga taotlusel, Bank of Greece [Kreeka keskpanga] pädevuse 
kohta tarbijakaitsemeetmete valdkonnas;

 – 13. septembri 2006. aasta arvamus CON/2006/47, Tšehhi 
tööstus- ja kaubandusministeeriumi taotlusel, Česká národní 
banka [Tšehhi keskpanga] seaduse muutmise kohta;

 – 21. märtsi 2007. aasta arvamus CON/2007/8, Tšehhi tööstus- 
ja kaubandusministeeriumi taotlusel, tarbijakaitseseaduse 
muutmise seaduse teatavate sätete kohta seoses Česká národní 
banka [Tšehhi keskpangaga].
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selle asemel määratakse need eeskirjad kol-
mandate isikute poolt, tuleb nendes eeskirjades 
vähemalt arvestada liikmesriigi keskpanga 
otsustusõiguslike organite ettepanekuid.

Raamatupidamise aastaaruande peaksid vastu 
võtma liikmesriigi keskpanga otsustusõigusli-
kud organid, keda abistavad sõltumatud raama-
tupidajad, ning tingimuseks võib olla seatud 
selle järgnev heakskiitmine kolmandate isikute 
poolt (näiteks valitsus, parlament). Kasumi 
osas peaks liikmesriigi keskpanga otsustusõi-
guslikel organitel olema võimalik teha sõltu-
matu ja professionaalne otsus selle arvutamise 
kohta.

Kui liikmesriigi keskpanga tegevust kontrollib 
riigikontroll või samalaadne organ, mille üles-
anne on järgida riigi raha kasutamist, peaks 
kontrolli ulatus olema õigusaktidega selgelt 
määratletud ning see ei tohiks piirata liikmes-
riigi keskpanga sõltumatute audiitorite tegevust 
vastavalt põhikirja artiklile 27.1. Riiklik audi-
teerimine tuleb läbi viia poliitikaväliselt, sõltu-
matult ja professionaalide poolt.

Kasumi jaotamine, liikmesriigi keskpanga 
kapital ja reservid 
Liikmesriigi keskpanga põhikirjas võib sätes-
tada kasumi jaotamise viisid. Selliste sätete 
puudumisel peaks kasumi jaotamise otsuse 
tegema liikmesriigi keskpanga otsustusõigusli-
kud organid erialastel kaalutlustel ning see ei 
tohiks olla allutatud kolmandate isikute suvale, 
välja arvatud juhul, kui on olemas selgesõna-
line kaitseklausel, milles on sätestatud, et see ei 
piira rahalisi vahendeid, mida liikmesriigi 
keskpank vajab EKPSiga seotud ülesannete 
täitmiseks.

Liikmesriik ei tohi oma keskpangale peale sun-
dida kapitali vähendamist, kui keskpanga otsus-
tusõiguslike organitega ei ole saavutatud eelne-
vat kokkulepet, mille eesmärk on tagada, et 
keskpangale jääb piisavalt rahalisi vahendeid 
asutamislepingu artikli 105 lõikega 2 ja põhi-
kirjaga ette nähtud ülesannete täitmiseks EKPSi 
liikmena. Liikmesriigi keskpangal peab olema 

vabadus moodustada sõltumatult reserve oma 
kapitali ja varade reaalväärtuse kaitseks.

Järelevalveasutuste rahaline vastutus
Mõnes liikmesriigis tegutsevad finantsjärele-
valveasutused liikmesriigi keskpanga juures. 
See ei ole probleem, kui nende järelevalveasu-
tuste osas kehtib keskpanga sõltumatu otsustus-
õigus. Kui õigusnormid sätestavad järelevalve-
asutustele eraldiseisva otsustusõiguse, siis 
tuleb tagada, et nende vastuvõetud otsused ei 
ohusta liikmesriigi keskpanga kui terviku raha-
lisi vahendeid. Sellistel juhtudel tuleks liikmes-
riigi õigusaktidega kindlustada liikmesriigi 
keskpanga lõplik kontroll järelevalveasutuste 
otsuste üle, mis võivad mõjutada liikmesriigi 
keskpanga sõltumatust, eriti finantssõltuma-
tust.

2.2.3.2 KONFIDENTSIAALSUS
EKP ja liikmesriikide keskpankade personali 
kohustus pidada ametisaladusi, mis tuleneb 
põhikirja artiklist 38, võib anda alust samalaad-
seteks säteteks liikmesriikide keskpankade 
põhikirjades või liikmesriigi õigusaktides. 
Ühenduse õiguse ja selle alusel vastu võetud 
eeskirjade ülimuslikkus tähendab ka seda, et 
liikmesriigi õigusaktid, mis käsitlevad kolman-
date isikute juurdepääsu dokumentidele, ei tohi 
viia EKPSi ametisaladuste korra rikkumiseni.

2.2.4 KESKPANKADE LAENUKEELD JA 
EESÕIGUSTE ANDMISE KEELD

2.2.4.1 KESKPANKADE LAENUKEELD
Keskpankade laenukeeld on sätestatud asuta-
mislepingu artikli 101 lõikes 1, mille kohaselt 
on keelatud EKP või liikmesriikide keskpan-
kade arvelduslaenud või mingit muud tüüpi 
krediidid ühenduse institutsioonidele või asu-
tustele, liikmesriikide keskvalitsustele, regio-
naalsetele, kohalikele või muudele avaliku 
võimu organitele, teistele avalik-õiguslikele 
isikutele või riigi osalusega äriühingutele; 
samuti on EKP-l või riikide keskpankadel kee-
latud osta neilt otse võlainstrumente. Asutamis-
lepinguga on ette nähtud üks erand sellest kee-
lust: see ei kehti avaliku sektori krediidiasutuste 
suhtes, mis on keskpanga pakutavate vahendite 
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osas võrdsetel alustel erakrediidiasutustega 
(asutamislepingu artikli 101 lõige 2). Peale 
selle võivad EKP ja liikmesriikide keskpangad 
tegutseda eespool nimetatud avaliku sektori 
asutuste eelarveagentidena (põhikirja artikkel 
21.2). Keskpankade laenukeelu täpset kohalda-
misala on lähemalt selgitatud nõukogu 13. det-
sembri 1993. aasta määruses (EÜ) nr 3603/93 
asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõi-
kes 1 (praegused artikkel 101 ja artikli 103 
lõige 1) nimetatud keeldude kohaldamiseks 
vajalike määratluste täpsustamise kohta8, mil-
les on selgelt sätestatud, et kõnealune keeld 
hõlmab mis tahes kohustuste rahastamist, mis 
avalikul sektoril kolmandate isikute ees on.

Keskpankade laenukeeld on möödapääsmatult 
oluline tagamaks, et rahapoliitika esmast ees-
märki (nimelt hinnastabiilsuse säilitamist) ei 
takistata. Lisaks sellele lõdvendab avaliku sek-
tori rahastamine keskpanga poolt eelarvedist-
sipliini. Sellepärast tuleb kõnealust keeldu tõl-
gendada laiendavalt, et tagada selle range 
kohaldamine, mis on piiratud ainult asutamisle-
pingu artikli 101 lõikes 2 ja määruses (EÜ) 
nr 3603/93 sätestatud eranditega. EKP üldine 
seisukoht keelu järgimise kohta liikmesriikide 
õigusaktides on kujundatud eelkõige EKP ja 
liikmesriikide vahelistes konsultatsioonides 
riiklike õigusaktide eelnõude asjus vastavalt 
asutamislepingu artikli 105 lõikele 4.9 

LIIKMESRIIKIDE ÕIGUSAKTID KESKPANKADE 
LAENUKEELU RAKENDAMISEKS
Üldiselt ei ole vaja asutamislepingu artiklit 
101, mida täiendab määrus (EÜ) nr 3603/93, 
riigi õiguses rakendada, sest mõlemad on vahe-
tult kohaldatavad. Kui riigi õigussätetes neid 
vahetult kohaldatavaid ühenduse sätteid siiski 
peegeldatakse, ei või need kitsendada keskpan-
kade laenukeelu kohaldamisala ega laiendada 
ühenduse õigusnormidega ette nähtud erandeid. 
Näiteks ei vasta keskpankade laenukeelule liik-
mesriigi õigusakt, mille kohaselt selle riigi 
keskpank rahastaks liikmesriigi finantskohus-
tusi rahvusvaheliste finantsasutuste (välja arva-
tud Rahvusvaheline Valuutafond, nagu on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 3603/93) või kol-
mandate riikide ees.

AVALIKU SEKTORI RAHASTAMINE VÕI AVALIKU 
SEKTORI POOLT KOLMANDATE ISIKUTE EES 
VÕETUD KOHUSTUSTE RAHASTAMINE
Liikmesriigi õigusaktidega ei tohi nõuda, et 
liikmesriigi keskpank rahastaks teiste avaliku 

8 ELT L 332, 31.12.1993, lk 1.
9 Mõned põhimõttelised Euroopa Rahainstituudi / EKP arvamu-

sed selles valdkonnas on järgmised:
 – 10. mai 1995. aasta arvamus CON/1995/8 seoses Rootsi 

rahandusministeeriumi konsulteerimisega Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu (“asutamisleping”) artikli 109f lõike 6 alusel ja 
Euroopa Rahainstituudi põhikirja (“põhikiri”) artikli 5.3 alusel 
seaduseelnõu kohta, mis kehtestas keskpanga laenukeelu (“sea-
duseelnõu”);

 – 27. augusti 1997. aasta arvamus CON/1997/16 seoses Austria 
föderaalse rahandusministeeriumi konsulteerimisega Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu (“asutamisleping”) artikli 109f lõike 
6 alusel ja Euroopa Rahainstituudi põhikirja (“põhikiri”) artikli 
5.3 alusel, mida on täpsustatud nõukogu 22. novembri 1993. 
aasta otsuses (93/717/EÜ) (“otsus”), föderaalseaduse kohta, mis 
käsitleb Austria osalemist uues Rahvusvahelise Valuutafondi 
laenukorralduses;

 – 11. oktoobri 2001. aasta arvamus CON/2001/32, Portugali 
rahandusministeeriumi taotlusel, krediidiasutuste ja finantsette-
võtjate õigusraamistiku muutmise õigusakti kohta;

 – 2. detsembri 2003. aasta arvamus CON/2003/27, Austria föde-
raalse rahandusministeeriumi taotlusel, riiklikku uurimise, tehno-
loogia ja arenduse sihtasutust käsitleva föderaalseaduse kohta;

 – 3. veebruari 2005. aasta arvamus CON/2005/1, Itaalia majan-
dus- ja rahandusministeeriumi taotlusel, 25. jaanuari 1999. 
aasta õigusakti nr 7, mida on muudetud 25. märtsi 1999. aasta 
õigusaktiga nr 74, muutmise õigusakti kohta, mis käsitleb häda-
vajalikke sätteid Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuu-
tafondi interventsioonides liikmesriikide tõsiste finantskriiside 
lahendamiseks;

 – 15. juuli 2005. aasta arvamus CON/2005/24, Tšehhi rahandus-
ministeeriumi taotlusel, seaduseelnõu kohta, mis käsitleb 
finantsturujärelevalve integreerimist;

 – 11. augusti 2005. aasta arvamus CON/2005/29, Austria föde-
raalse rahandusministeeriumi taotlusel, föderaalse seaduse eel-
nõu kohta, mis käsitleb Austria sissemakset Rahvusvahelise 
Valuutafondi poolt hallatavasse sihtfondi loodusõnnetuse all 
kannatanud väikese sissetulekuga arengumaadele;

 – 1. detsembri 2005. aasta arvamus CON/2005/50, Národná 
banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] taotlusel, seaduse nr 
118/1996 Coll. muutmise kohta, mis käsitleb hoiusekaitset ja tea-
tavate õigusaktide muudatusi, koos hilisemate muudatustega;

 – 30. detsembri 2005. aasta arvamus CON/2005/60, Lietuvos 
bankas [Leedu keskpanga] taotlusel, Leedu keskpanga seaduse 
muutmise kohta;

 – 27. jaanuari 2006. aasta arvamus CON/2006/4, Central Bank 
of Cyprus [Küprose keskpanga] taotlusel, 2002. ja 2003. aasta 
Küprose keskpanga seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

 – 9. märtsi 2006. aasta arvamus CON/2006/15, Poola rahandus-
ministri taotlusel, panganduse, kapitaliturgude ning kindlustus- 
ja pensionifondide integreerimist käsitleva seaduseelnõu kohta;

 – 13. märtsi 2006. aasta arvamus CON/2006/17, Sloveenia 
rahandusministeeriumi taotlusel, Banka Slovenije [Sloveenia 
keskpanga] seaduse muutmise kohta;

 – 22. mai 2006. aasta arvamus CON/2006/23 Bank Ċentrali ta’ 
Malta / Central Bank of Malta [Malta keskpanga] taotlusel, 
Malta keskpanga seaduse muutmise kohta; ning

 – 15. detsembri 2006. aasta arvamus CON/2006/58, Bank 
Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta [Malta keskpanga] 
taotlusel, Malta keskpanga seaduse muutmise kohta.
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sektori asutuste ülesannete täitmist või avaliku 
sektori kohustusi kolmandate isikute ees. Näi-
teks ei ole keskpankade laenukeeluga vastavu-
ses liikmesriigi õigusaktid, millega lubatakse 
või nõutakse, et selle riigi keskpank rahastaks 
riigi keskpangast sõltumatuid ja riigivõimu 
pikendusena toimivaid kohtuasutusi või kohtu-
laadseid asutusi.

AVALIKU SEKTORI KOHUSTUSTE ÜLEVÕTMINE
Keskpankade laenukeeluga ei ole vastavuses 
liikmesriigi õigusaktid, millega nõutakse, et 
liikmesriigi keskpank võtaks teatavate ülesan-
nete ja kohustuste riikliku ümberkorraldamise 
tulemusel üle eelnevalt sõltumatu avalik-õigus-
liku asutuse kohustusi (näiteks seoses sellega, 
et riigi keskpangale antakse teatavad järeleval-
veülesanded, mida enne täitis riik või sõltumatu 
ametiasutus või avalik-õiguslik isik), juhul kui 
riigi keskpank ei ole isoleeritud rahalistest 
kohustustest, mis tulenevad selliste varem sõl-
tumatus staatuses olnud avalike organite vara-
semast tegevusest.

KREDIIDI- JA/VÕI FINANTSASUTUSTE RAHALINE 
TOETAMINE
Liikmesriigi õigusaktid, mille kohaselt selle 
riigi keskpank rahastaks krediidiasutusi väljas-
pool keskpanga ülesandeid (näiteks rahapolii-
tika, maksesüsteemid või ajutised likviidsuse 
suurendamise tehingud) eelkõige selleks, et 
parandada maksejõuetute krediidi- ja/või muude 
finantsasutuste maksevõimet, ei ole vastavuses 
keskpankade laenukeeluga.

HOIUSTE TAGAMISE JA INVESTEERINGUTE 
TAGAMISE SKEEMIDE RAHALINE TOETAMINE
Hoiuste tagamise skeemide direktiivi10 ja inves-
teeringute tagamise skeemide direktiivi11 koha-
selt tuleb hoiuste tagamise skeemide ja inves-
teeringute tagamise skeemide rahastamise 
kulud kanda vastavalt krediidiasutustel või 
investeerimisühingutel endil. Liikmesriigi 
õigusaktid, mille kohaselt liikmesriigi kesk-
pank rahastaks krediidiasutuste riigi avaliku-
õiguslikku hoiuste tagamise skeemi või inves-
teerimisühingute investeeringute tagamise 
skeemi, ei ole kooskõlas keskpankade laenu-
keeluga, välja arvatud juhul, kui see tegevus on 

lühiajaline, toimub eriolukorras, ei mõjuta süs-
teemi stabiilsust ja otsuseid võtab vastu liik-
mesriik oma äranägemise järgi.

2.2.4.2 EESÕIGUSTE ANDMISE KEELD 
Liikmesriikide keskpangad kui avaliku võimu 
kandjad ei tohi võtta meetmeid, millega taga-
takse avaliku sektori eesõigustatud juurdepääs 
finantsasutustele, kui sellised meetmed ei 
põhine usaldatavusnormatiivide täitmise järele-
valve kaalutlustel. Peale selle ei tohi liikmesrii-
kide keskpankade kehtestatud võlainstrumen-
tide kaasamise või pantimise eeskirju kasutada 
eesõiguste andmise keelust möödahiilimiseks12 
ning liikmesriikide selle valdkonna õigusaktid 
ei või kehtestada osutatud eesõigustatud juur-
depääsu.

Käesolevas aruandes on tähelepanu all nii liik-
mesriikide keskpankade poolt vastu võetud 
siseriiklike õigusaktide kui ka liikmesriikide 
keskpankade põhikirjade vastavus asutamisle-
pingus sätestatud eesõiguste andmise keelule. 
Käesolev aruanne ei mõjuta hinnangut selle 
kohta, kas liikmesriikide seadusi, määrusi või 
haldusakte kasutatakse eesõiguste andmise 
keelust möödahiilimiseks usaldatavusnormatii-
vide täitmise järelevalve kaalutluste ettekään-
del. Selline hinnang jääb käesoleva aruande 
käsitlusalast välja.

2.2.5 “EURO” ÜHTNE KIRJAPILT

Euro on ühisraha nendes liikmesriikides, kus 
see on kasutusele võetud. Et see ühisus oleks 
silmaga nähtav, nõutakse ühenduse õiguses üht-
set kirjapilti sõna “euro” ainsuse nimetava 
käände kasutamisel kõikides ühenduse ja liik-
mesriikide õigusaktide sätetes, võttes arvesse 
eri tähestikke.

10   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 
94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT L 135, 
31.5.1994, lk 5), 23. põhjendus.

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 
97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (EÜT L 84, 
26.3.1997, lk 22), 23. põhjendus.

12 Vt nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3604/93, 
millega määratletakse mõisted asutamislepingu artiklis 104a 
(praegu artikkel 102) nimetatud eesõiguste andmise keelu 
kohaldamiseks, artikli 3 lõiget 2 ja 10. põhjendust (EÜT L 332, 
31.12.1993, lk 4).
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Euroopa Ülemkogu otsustas 15. ja 16. det-
sembri 1995. aasta Madridi istungjärgul, et 
“Euroopa vääringu nimetuseks saab euro” ja et 
“kõnealune nimetus [...] peab olema kõikides 
Euroopa Liidu ametlikes keeltes sama, arvesta-
des erinevate tähestike olemasolu” ning et 
“asutamislepingus Euroopa valuutaühikule vii-
tamiseks kasutatava üldnimetuse “eküü” ase-
mel hakatakse kasutama erinimetust “euro””. 
Lõpuks järeldas Euroopa Ülemkogu: “Viieteist-
kümne liikmesriigi valitsused on jõudnud ühi-
sele kokkuleppele, et käesolev otsus on asuta-
mislepingu asjakohaste sätete kokkulepitud ja 
lõplik tõlgendus.” Seda liikmesriikide riigi-
peade ja valitsusjuhtide selgesõnalist ja lõp-
likku kokkulepet on kinnitatud kõikides eurole 
viitavates ühenduse õigusaktides, kus alati 
kasutatakse ühtset kirjapilti kõikides ühenduse 
ametlikes keeltes. On eriti oluline, et liikmes-
riikide vahel kokku lepitud sõna “euro” ühtsest 
kirjapildist on kinni peetud ka ühenduse raha-
poliitilises õiguses.13 Hiljutises komisjoni 
21. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) 
nr 2169/2005, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta,14 on 
samuti kinnitatud ühisraha nimetuse õiget kir-
japilti. Esiteks on kõikides määruse (EÜ) nr 
974/98 erikeelsetes versioonides märgitud, et 
“Euroopa ühisrahale antud nimetus on “euro””. 
Teiseks osutavad “eurole” kõik määruse (EÜ) 
nr 2169/2005 erikeelsed versioonid.

Liikmesriigid ratifitseerisid 2003. aastal riigi-
peade ja valitsusjuhtide koosseisus kokku tul-
nud nõukogu 21. märtsi 2003. aasta otsuse, 
millega muudetakse Euroopa Keskpankade 
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja 
artiklit 10.2,15 kus taas, ja seekord esmases 
õigusaktis, on kasutatud ühisraha nimetuse 
identset kirjapilti kõikides erikeelsetes versioo-
nides.

See liikmesriikide selge ja lõplik seisukoht on 
samuti siduv erandiga liikmesriikide jaoks. 
Ühinemistingimusi käsitleva akti artikli 5 lõi-
kes 3 on sätestatud, et “Euroopa Ülemkogu või 
nõukogu deklaratsioonide, resolutsioonide ja 
muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide 
ühisel kokkuleppel vastuvõetud deklaratsioo-

nide, resolutsioonide ja muude seisukohtade 
suhtes, mis käsitlevad ühendust või liitu, on 
uued liikmesriigid samasuguses olukorras nagu 
praegused liikmesriigid; vastavalt sellele järgi-
vad nad kõnealustest deklaratsioonidest, reso-
lutsioonidest või muudest seisukohtadest tule-
nevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad 
nende rakendamise tagamiseks vajalikke meet-
meid”.

Nendel kaalutlustel ja pidades silmas ühenduse 
ainupädevust ühisraha nimetuse määramisel, ei 
ole mis tahes kõrvalekalded sellest nõudest 
asutamislepinguga vastavuses ja tuleks kõrval-
dada. Ehkki see põhimõte kehtib igat liiki riik-
like õigusaktide suhtes, keskendub hinnang 
riike käsitlevates peatükkides liikmesriikide 
keskpankade põhikirjadele ning seadustele, mis 
käsitlevad eurole üleminekut.

2.2.6 RIIKIDE KESKPANKADE ÕIGUSLIK 
LÕIMUMINE EUROSÜSTEEMI

Kui liikmesriigi õigusaktides (eelkõige kesk-
panga põhikirjas, kuid ka teistes õigusaktides) 
on sätteid, mis takistaksid eurosüsteemiga seo-
tud ülesannete täitmist või EKP otsuste järgi-
mist, oleksid need pärast euro kasutuselevõttu 
vastava liikmesriigi poolt vastuolus eurosüs-
teemi tõhusa toimimisega. Seetõttu on liikmes-
riikide õigusakte vaja kohandada, et tagada 
eurosüsteemiga seotud ülesannete osas nende 
vastavus asutamislepingule ja põhikirjale. Et 
täita asutamislepingu artiklit 109, pidid liik-
mesriikide õigusaktid olema nõuetele vastavuse 
tagamiseks kohandatud EKPSi loomise kuu-
päevaks (Rootsi puhul) või 1. maiks 2004 
(nende liikmesriikide puhul, kes sel kuupäeval 
Euroopa Liiduga ühinesid). Põhikirjast tulene-

13 Vt nõukogu 17. juuni 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1103/97 tea-
tavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, 
19.6.1997, lk 1), nõukogu 3. mai 1998. aasta määrust (EÜ) 
nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (EÜT L 139, 11.5.1998, 
lk 1) ning nõukogu 31. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) 
nr 2866/98 euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide valuu-
tade vaheliste konverteerimiskursside kohta (EÜT L 359, 
31.12.1998, lk 1), mida kõiki muudeti 2000. aastal seoses euro 
kasutuselevõtuga Kreekas; vt samuti ühenduse poolt seoses 
euromüntidega 1998. ja 1999. aastal vastu võetud õigusakte.

14 ELT L 346, 29.12.2005, lk 1.
15 ELT L 83, 1.4.2003, lk 66.
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vad nõuded, mis on seotud liikmesriigi kesk-
panga täieliku õigusliku lõimumisega eurosüs-
teemi, hakkavad kehtima siiski alles täielikul 
lõimumisel, s.t kuupäeval, mil erandiga liik-
mesriik võtab kasutusele ühisraha.

Käesolevas aruandes pööratakse tähelepanu 
peamiselt nendele valdkondadele, mille puhul 
põhikirjasätted võivad raskendada eurosüs-
teemi nõuete täitmist liikmesriigi keskpanga 
poolt. Need on sätted, mis võivad takistada liik-
mesriigi keskpanga osalemist EKP otsustusõi-
guslike organite määratletud ühtse rahapoliitika 
rakendamisel, raskendada liikmesriigi kesk-
panga presidendi ülesannete täitmist EKP nõu-
kogu liikmena või olla vastuolus EKP 
eesõigustega. Eristatakse järgmisi valdkondi: 
majanduspoliitilised eesmärgid, ülesanded, 
finantssätted, vahetuskursipoliitika ja rahvus-
vaheline koostöö. Samuti mainitakse ära muud 
valdkonnad, milles võib olla vaja kohandada 
liikmesriigi keskpanga põhikirja.

2.2.6.1 MAJANDUSPOLIITILISED EESMÄRGID
Liikmesriigi keskpanga täielik lõimumine euro-
süsteemi eeldab, et tema tegevuse põhikirjast 
tulenevad eesmärgid oleksid vastavuses EKPSi 
eesmärkidega, mis on sätestatud põhikirja artik-
lis 2. Muu hulgas tähendab see, et “kohaliku 
hõnguga” sätestatud eesmärke – näiteks kui 
põhikirjas osutatakse kohustusele korraldada 
rahapoliitikat asjaomase liikmesriigi üldise 
majanduspoliitika raamistikus – on vaja kohan-
dada.

2.2.6.2 ÜLESANDED
Euro kasutusele võtnud liikmesriigi keskpanga 
ülesanded on eelkõige määratletud asutamisle-
pingu ja põhikirjaga, arvestades selle riigi 
keskpanga staatust eurosüsteemi lahutamatu 
osana. Asutamislepingu artikli 109 täitmiseks 
tuleb liikmesriigi keskpanga põhikirjas ülesan-
deid käsitlevaid sätteid võrrelda asutamisle-
pingu ja põhikirja vastavate sätetega ning see-
järel vastuolud kõrvaldada.16 See kehtib kõikide 
sätete kohta, mis pärast euro kasutuselevõttu ja 
eurosüsteemiga lõimumist takistaksid EKPSiga 
seotud ülesannete täitmist, eelkõige aga nende 

sätete kohta, milles ei ole arvestatud EKPSi 
pädevust põhikirja IV peatüki kohaselt.

Rahapoliitika osas peaksid liikmesriigi õigus-
normid sätestama, et ühenduse rahapoliitika 
ülesannet tuleb täita eurosüsteemi kaudu.17 
Liikmesriigi keskpanga põhikiri võib sisaldada 
sätteid rahapoliitika vahendite kohta. Neid sät-
teid tuleks võrrelda asutamislepingu ja põhi-
kirja sätetega ning vastuolud tuleb kõrvaldada, 
et oleks võimalik täita asutamislepingu artiklit 
109.

Liikmesriigi õigusaktide sätted, millega määra-
takse pangatähtede emissiooni ainuõigus liik-
mesriigi keskpangale, peavad tunnustama EKP 
nõukogu ainuõigust anda pärast euro kasutuse-
levõttu asutamislepingu artikli 106 lõike 1 ja 
põhikirja artikli 16 alusel luba euro pangatäh-
tede emissiooniks. Liikmesriigi õigusaktide 
sätted, mis võimaldavad valitsusel avaldada 
mõju sellistes küsimustes nagu euro pangatäh-
tede nimiväärtus, tootmine, maht ja ringlusest 
kõrvaldamine, tuleb vastavalt asjaoludele kas 
kehtetuks tunnistada või muuta selliselt, et nen-
des tunnustatakse EKP pädevust seoses euro 
pangatähtedega vastavalt eespool nimetatud 
asutamislepingu ja põhikirja artiklitele. Sõltu-
mata müntidega seotud ülesannete jaotusest 
liikmesriigi valitsuse ja keskpanga vahel, tuleb 
asjakohastes sätetes tunnustada EKP õigust 
kiita pärast euro kasutuselevõttu heaks euro 
müntide emissiooni maht.

Seoses välisvaluutareservide haldamisega18 on 
asutamislepinguga vastuolus need euro kasutu-
sele võtnud liikmesriigid, kes ei kanna enda 
ametlikke välisvaluutareserve19 oma keskpanka. 
Lisaks ei vasta asutamislepingu artikli 105 
lõike 2 kolmandale taandele kolmanda isiku – 
näiteks valitsuse või parlamendi – õigus mõju-
tada liikmesriigi keskpanga otsuseid seoses 

16 Vt eelkõige asutamislepingu artikleid 105 ja 106 ning põhikirja 
artikleid 3 kuni 6 ja 16.

17 Asutamislepingu artikli 105 lõike 2 esimene taane.
18 Asutamislepingu artikli 105 lõike 2 esimene taane.
19 Välja arvatud välisvaluuta jooksvad saldod, mida liikmesriigid 

võivad säilitada vastavalt asutamislepingu artikli 105 lõikele 3.
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ametlike välisvaluutareservide haldamisega. 
Lisaks peab liikmesriigi keskpank EKP-le eral-
dama välisvaluutareserve mahus, mis on võrde-
line liikmesriigi osaga EKP märgitud kapitalis. 
Seega ei tohi olla mingeid juriidilisi takistusi, 
mis ei võimalda liikmesriigi keskpangal oma 
välisvaluutareservi osa EKP-le üle kanda.

2.2.6.3 FINANTSSÄTTED
Põhikirja finantssätted hõlmavad eeskirju raa-
matupidamise,20 auditeerimise,21 kapitali mär-
kimise,22 välisvaluutareservide ülekandmise23 
ja valuutakasumi jaotamise24 kohta. Liikmes-
riigi keskpangal peab olema võimalik nendest 
sätetest tulenevaid kohustusi täita ning seetõttu 
tuleb kõik vastuolus olevad riiklikud õigusnor-
mid kehtetuks tunnistada.

2.2.6.4 VAHETUSKURSIPOLIITIKA
Erandiga liikmesriik võib säilitada oma riikli-
kud õigusnormid, milles on sätestatud, et valit-
sus vastutab asjaomase liikmesriigi vahetuskur-
sipoliitika eest ja et liikmesriigi keskpangale on 
antud nõuandev ja/või täidesaatev funktsioon. 
Euro kasutuselevõtmise ajaks peavad sellised 
õigusaktid kajastama siiski seda, et vastutus 
euroala vahetuskursipoliitika eest on asutamis-
lepingu artikli 111 kohaselt läinud üle ühenduse 
tasandile. Artikliga 111 seatakse vastutus selle 
poliitika eest Euroopa Liidu Nõukogule, kes 
teeb tihedat koostööd EKPga.

2.2.6.5 RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Euro kasutuselevõtmiseks peavad liikmesriigi 
õigusaktid olema vastavuses põhikirja artikliga 
6.1, milles on sätestatud, et eurosüsteemile 
usaldatud ülesandeid hõlmavas rahvusvahelises 
koostöös otsustab EKPSi esindatuse EKP. 
Lisaks peavad liikmesriigi õigusaktid võimal-
dama riigi keskpangal osaleda EKP heakskiidul 
rahvusvahelistes rahaasutustes (põhikirja artik-
kel 6.2).

2.2.6.6 MUUD KÜSIMUSED 
Lisaks eespool käsitletud küsimustele on teata-
vate liikmesriikide õigusnorme vaja kohandada 
ka teistes valdkondades (näiteks arveldus- ja 
maksesüsteemid ning teabevahetus).

20 Põhikirja artikkel 26.
21 Põhikirja artikkel 27.
22 Põhikirja artikkel 28.
23 Põhikirja artikkel 30.
24 Põhikirja artikkel 32.





27

3 KOKKUVÕTTED 
RIIKIDE LÕIKES

EKP
Lähenemisaruanne

Mai 2007

3 KOKKUVÕTTED RIIKIDE LÕIKES
3.1 KÜPROS

Vaatlusperioodil oli Küprose 12 kuu keskmine 
ÜTHI-inflatsioon 2,0%, mis on selgelt mada-
lam kui asutamislepingus ettenähtud hinnasta-
biilsuse kriteeriumi 3,0%line kontrollväärtus. 
Värskeimate andmete alusel oodatakse, et 12 
kuu keskmine ÜTHI-inflatsioon väheneb pisut 
lähikuudel. 

Ajas rohkem tagasi vaadates tuleb märkida, et 
Küprosel on õnnestunud ÜTHI-inflatsiooni 
ohjeldada, nii et see on vaid ajuti suhteliselt 
kõrge olnud. Aastatel 1997–2006 kõikus see 
enamasti 2% ja 3% vahel, kuid 2000. ja 2003. 
aastal tõusis see vastavalt 4,9%ni ja 4,0%ni, 
mis tulenes enamjaolt energia- ja toiduhindade 
suurest tõusust, aga ka energia aktsiisimaksude 
järkjärgulisest ühtlustamisest ELi tasemega 
ning käibemaksumäära tõstmisest 10%lt 15%le 
aastatel 2002–2003. Küprose inflatsiooni sel-
line pikaajaline areng peegeldab mitut tähtsat 
poliitilist valikut, millest kõige olulisem on 
kauaaegne, juba 1960. aastal alguse saanud 
seotud vahetuskursside traditsioon. 1992. aas-
tal seoti Küprose nael eküüga ja hiljem euroga 
ning 2. mail 2005 ühines Küpros ERM2ga, kus-
juures vahetuskursi kõikumisvahemikuks mää-
rati ±15%. Suhteliselt madal inflatsioon on tuge 
saanud veel tooteturgude ja kommunikatsiooni-
võrkude sektori liberaliseerimisest. Eelarvepo-
liitika ei ole aga 1996. aastast peale hinnasta-
biilsust tervikuna toetanud, kuigi viimastel 
aastatel on toetus hakanud suurenema. Küprose 
suhteliselt madala inflatsiooni puhul aastatel 
1998–2001 tuleb arvesse võtta riigi tugevat 
majanduskasvu: neil aastatel püsis Küprose 
SKP reaalkasv valdavalt 5% juures. 2002. ja 
2003. aastal aeglustus see 2%ni, kuid kiirenes 
perioodil 2004–2006 ligi 4%ni. Tööpuudus on 
Küprosel alates 2002. aastast veidi suurenenud, 
kuid olnud siiski suhteliselt väike ning tööturg 
suhteliselt paindlik. 2002. ja 2003. aastal tähel-
dati eriti avalikus sektoris väga suurt palga-
tõusu, kuid kahel järgneval aastal vähenes tõu-
susurve oluliselt, mille tulemusel suurenesid 
tööjõu erikulud mõõdukalt. Impordihinnad on 
ajuti kõikunud ning on alates 2003. aastast pea-
miselt kõrgemate naftahindade pärast veidi 

tõusnud. Hiljutisi arenguid silmas pidades suu-
renes Küprose ÜTHI-inflatsioon 2006. aasta 
alguses tasapisi ning jõudis augustis 2,7%ni, 
kuid vähenes 2007. aasta märtsis energiahin-
dade tõusu aeglustumise tulemusel 1,4%ni. 

Suurte rahvusvaheliste institutsioonide viima-
sed inflatsiooniprognoosid ennustavad Küpros-
ele 2007. aastal inflatsioonimääraks 1,3–2,1% 
ning 2008. aastal 1,9–2,1%. Inflatsiooni ette-
vaadetega seotud riskid viitavad peamiselt inf-
latsioonitempo kiirenemisele ning on Küprose 
sisenõudluse ja laenuvõtu kiire kasvu taustal 
seotud teatavate kaupade ja teenuste suhtes 
kehtiva madalama käibemaksumäära tõstmi-
sega ELi tasemele, mille tulemusel oodatakse 
inflatsioonimäära tõusu 1 protsendipunkti 
võrra, inflatsioonitempo varasemate ja oodata-
vate kiirenemiste teisese mõjuga, naftahindade 
tõusuga tulevikus ning palkade arenguga. 
Täiendavat tõusuohtu inflatsioonile kujutab 
endast veel riigi vääringus nomineeritud lae-
nude intressimäärade langemine euroala tase-
mele ning rahaloomeasutuste kohustusliku 
reservi nõuete vähenemine. Inflatsioonitempo 
aeglustumist oodatakse seoses liberaliseerimise 
jätkuva mõjuga näiteks telekommunikatsiooni- 
ja energiasektoris, palgatõusu vaoshoidmisega 
avalikus sektoris, tööjõu sissevooluga, mis võib 
pidurdada palkade tõusu, ning naftahindade 
soodsa arenguga. Täiendavalt võib inflatsiooni-
tempo aeglustuda seoses välisnõudluse vähene-
misega ning selle toimega välisturismile. 

Küprose kohta ei ole praegu nõukogu otsust 
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. 
2006. aastal oli Küprose eelarve puudujääk 
1,5% SKPst, mis on kontrollväärtusest oluliselt 
madalam. 2007. aastaks prognoosib Euroopa 
Komisjon Küprose eelarvepuudujäägiks 1,4% 
SKPst. Valitsussektori võlakoormus vähenes 
2006. aastal 65,3%ni SKPst ning peaks prog-
nooside kohaselt vähenema 2007. aastal 
61,5%ni, mis jääb 60%lisest kontrollväärtusest 
kõrgemale. Küpros peab oma eelarve konsoli-
deerimist jätkama, kui ta soovib saavutada sta-
biilsuse ja majanduskasvu paktis sätestatud 
keskpikka eesmärki, mis on Küprose 2006. 
aasta detsembrikuu lähenemisprogrammis 
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 määratletud kui tsükliliste mõjude suhtes korri-
geeritud ja ajutistest mõjudest puhastatud eel-
arvepuudujääk 0,5% SKPst. Muude eelarvepo-
liitikaga seotud tegurite osas ei ületanud 
eelarvepuudujäägi suhtarv 2006. aastal riiklike 
investeeringute suhet SKPsse.

ELi majanduspoliitika komitee ja Euroopa 
Komisjoni värskeimate ettevaadete kohaselt 
suurenevad Küprose valitsussektori kulud seo-
ses elanikkonna vananemisega märkimisväär-
selt, tõustes 11,8 protsendipunkti SKPst aasta-
tel 2004–2050, mis on suurim tõus ELis. Selle 
koormusega toimetulekut hõlbustaks piisava 
tegutsemisruumi loomine riigi rahanduses juba 
enne demograafilise olukorra halvenemist.

Küprose nael on osalenud ERM2s alates 2. 
maist 2005, s.t ettenähtud kaheaastase vaatlus-
perioodi jooksul 2005. aasta maist 2007. aasta 
aprillini. Vääringu keskkursiks euro suhtes 
määrati 0,585274 naela euro kohta ehk sama 
kurss, millega Küpros sidus naela 1999. aasta 
alguses ühepoolselt euroga, ning tavapäraseks 
kõikumisvahemikuks ±15%. Otsus ERM2s osa-
lemiseks põhines Küprose valitsuse mitmesu-
gustel poliitilistel kohustustel. Pärast ERM2ga 
ühinemist on Küpros jätkanud oma vääringu ja 
euro stabiilse vahetuskursi poliitikat. Naela 
hind on püsinud keskkursi lähedal tavapärase 
kõikumisvahemiku plusspoolel ning ka kõiku-
mine on olnud väga väike. Samal ajal vähenes 
Küprose lühiajaliste intressimäärade erinevus 

kolme kuu EURIBORist vaatlusperioodi lõpus 
järk-järgult. Küprose naela reaalkurss – nii 
kahepoolne vahetuskurss euro suhtes kui ka 
efektiivne vahetuskurss – oli 2007. aasta märt-
sis 1996. aasta jaanuarist ja euro kasutuselevõ-
tust 1999. aastal arvutatud keskmiste väärtuste 
taseme lähedal. Muu välisarengu osas märgi-
takse, et Küprose maksebilansi kombineeritud 
jooksev- ja kapitalikonto on olnud peaaegu 
pidevas, ajuti suures puudujäägis. Viimastel 
aastatel on puudujääk suurenenud: kui 2003. 
aastal oli see 2,0% SKPst, siis 2006. aastal juba 
5,9%, mis on peamiselt tingitud kaupade konto 
puudujäägi suurenemisest, samas kui teenuste 
konto ülejääk on jäänud peaaegu samaks. 
 Puudujääki on suurel määral korvanud 
 otseinvesteeringute netosissevool (osaliselt 
taasinvesteeritud tulu) ja kapitali sissevool 
muude investeeringutena, mille hulka kuuluvad 
peamiselt mitteresidentide hoiused ja laenud. 
Kuna kapitali sissevool ületas aastatel 2004–
2006 kombineeritud jooksev- ja kapitalikonto 
puudujääki, kasvasid sellel perioodil Küprose 
keskpanga reservid.

Vaatlusperioodil oli Küprose pikaajaliste int-
ressimäärade keskmine 4,2%, mis on oluliselt 
madalam kui intressimäära kriteeriumi 6,4%line 
kontrollväärtus. Viimastel aastatel on Küprose 
pikaajaliste intressimäärade ja euroala riigivõ-
lakirjade intressimäärade erinevus üldiselt 
vähenenud.

Küpros – lähenemise majanduslikud näitajad 

(ilma vahetuskursi kriteeriumita)

ÜTHI-
inflatsioon 1)

Pikaajaline 
intressimäär 2)

Valitsussektori 
eelarve ülejääk (+) / 

puudujääk (-) 3)

Valitsussektori 
koguvõlg 3)

2005 2,0 5,2 -2,3 69,2
2006 2,2 4,1 -1,5 65,3
2007 4) 2,0 4) 4,2 -1,4 61,5
Kontrollväärtus 4), 5) 3,0 4), 5) 6,4 -3,0 60,0

Allikad: EKP, Eurostat ja Euroopa Komisjon.
1) Aastane muutus (%). 
2) Aasta keskmine (%). 
3) Protsentides SKPst. Euroopa Komisjoni ettevaated 2007. aastaks.
4) Aprill 2006 – märts 2007.
5) Hinnastabiilsuse poolest parimate näitajatega riigid on Soome, Poola, Rootsi.
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Ettevaatavalt on Küprose jaoks tähtis jätkata 
eelarve jätkusuutliku ja usaldusväärse konsoli-
deerimisega, võttes struktuurseid meetmeid, 
ning parandada oma eelarvenäitajaid kõrget 
võlakoormust oluliselt vähendades. Eriti avali-
kus sektoris tuleks säilitada mõõdukas palgapo-
liitika, mis on kooskõlas tööviljakuse kasvuga, 
tööturutingimustega ning arengutega konkuree-
rivates riikides. Jätkata tuleb struktuurireforme 
toote- ja tööturgudel. Näiteks tuleb üle vaadata 
palkade ja osa sotsiaaltoetuste (elukallidushü-
vitiste) indekseerimissüsteem, et vähendada 
inflatsiooniinertsist tulenevaid riske. Sellised 
struktuurireformid tugevdavad majanduse vas-
tupanuvõimet šokkidele, kuid loovad ka pari-
mad tingimused püsivaks majanduskasvuks ja 
tööhõive suurendamiseks. Lõpetuseks tuleb 
märkida, et Küprose võimaliku taasühendamise 
korral tekivad olenevalt saavutatavatest majan-
duslikest ja eelarvekokkulepetest tõenäoliselt 
täiendavad struktuuri- ja eelarveprobleemid.

Küprose keskpanga seaduse hiljutise muutmise 
tulemusel on Küprose keskpanga põhikiri koos-
kõlas asutamislepingu ja EKPSi põhikirja nõue-
tega osalemiseks majandus- ja rahaliidu kol-
mandas etapis.

3.2 MALTA

Vaatlusperioodil oli Malta 12 kuu keskmine 
ÜTHI-inflatsioon 2,2%, mis on selgelt mada-
lam kui asutamislepingus ettenähtud 3,0%line 
kontrollväärtus. Värskeimate andmete alusel 
oodatakse, et Malta 12 kuu keskmine ÜTHI-
inflatsioon langeb lähikuudel veelgi. 

Ajas rohkem tagasi vaadates tuleb märkida, et 
Malta ÜTHI-inflatsioon on olnud suhteliselt 
stabiilne, kõikudes aastatel 1999–2006 peami-
selt 2% ja 3% vahel. Selline pikaajaline stabiil-
sus on seotud mitme olulise poliitilise valikuga, 
eelkõige otsusega säilitada alates Malta iseseis-
vumisest 1964. aastal enamiku aja jooksul 
Malta liiri seotus valuutakorviga. Malta liir 
osaleb alates 2. maist 2005 ERM2s ning on sel-
lest ajast peale seotud euroga. Paaril viimasel 
aastal on riigi eelarvepoliitika hakanud rohkem 

toetama hinnastabiilsuse saavutamist. Pärast 
1990. aastate kiiret majanduskasvu on toodang 
alates 2001. aastast kasvanud kesiselt ning 
kahel aastal isegi vähenenud. See majandus-
stagnatsioon oli tingitud mitme välisnõrkuse 
kombinatsioonist, mis on osaliselt seotud tihe-
nenud konkurentsiga Malta peamistel ekspordi-
turgudel, ning sisemaistest teguritest, nagu näi-
teks tootmissektori restruktureerimise ajutine 
mõju. Hiljutisi arenguid vaadeldes hakkas 
Malta majanduskasv 2005. aastal järk-järgult 
kiirenema, jätkudes ka 2006. aastal, kuid nõud-
luse poolelt tulenev hinnasurve on jäänud piira-
tuks. 2006. aasta lõpus aeglustus ÜTHI-inflat-
siooni aastane tempo märkimisväärselt ning jäi 
2007. aasta alguses tagasihoidlikuks. Kui veel 
2006. aasta keskpaigas oli ÜTHI-inflatsioon 
tõusnud ligi 3,5%ni, siis 2006. aasta kahel vii-
masel kuul langes see vähem kui 1%ni ning 
jõudis 2007. aasta märsis 0,5% tasemele. Inflat-
sioonitempo aeglustumine 2006. aasta lõpus 
tulenes peamiselt energiahindade varasema 
tõusu mõju hääbumisest, mis oli Malta inflat-
siooni suhteliselt tugevalt mõjutanud. 

Suurte rahvusvaheliste institutsioonide viima-
sed inflatsiooniprognoosid ennustavad Maltale 
2007. aastal inflatsioonimääraks 1,4–2,4% ning 
2008. aastal 2,1–2,3%. Väljavaadete kohaselt 
on inflatsiooni tõusuriskid peamiselt seotud 
energiahindade uue võimaliku tõusuga maail-
maturul. Peale selle peab Malta tähelepaneli-
kult jälgima laenuvõtu jätkuvalt kiiret kasvu, 
kuigi see ei ole nii kiire kui teistes, vähem are-
nenud finantsturgudega riikides. Ettevaadete-
järgse inflatsiooniga seotud langusriskid on 
seotud konkurentsi tihenemisega teatavatel too-
teturgudel, nagu näiteks toidukaupade jaemüük 
ja liinilennundus, ning avaliku sektori regulee-
rivate ja haldusmenetluste jätkuva lihtsustami-
sega. 

Malta kohta ei ole praegu nõukogu otsust üle-
määrase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. 
2006. aastal oli Malta eelarvepuudujääk 2,6% 
SKPst, s.t kontrollväärtusest madalam. Ajutiste 
eelarvepoliitiliste meetmete tulemusel vähenes 
Malta eelarvepuudujääk 2006. aastal 0,7% 
võrra SKPst. Ilma nende meetmeteta oleks 
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Malta eelarvepuudujääk 2006. aastal moodus-
tanud 3,3% SKPst. 2007. aastaks prognoosib 
Euroopa Komisjon Malta eelarvepuudujäägi 
vähenemist 2,1%ni SKPst. Valitsussektori võlg 
vähenes 2006. aastal 66,5%ni SKPst ning peaks 
prognoosi kohaselt vähenema 2007. aastal 
65,9%ni, mis jääb seega 60%lisest kontroll-
väärtusest kõrgemale. Malta peab oma eelarve 
konsolideerimist jätkama, kui ta soovib saavu-
tada stabiilsuse ja majanduskasvu paktis sätes-
tatud keskpikka eesmärki, mis on Malta 2006. 
aasta detsembrikuu lähenemisprogrammis mää-
ratletud kui tsükliliste mõjude suhtes korrigee-
ritud ja ajutistest mõjudest puhastatud tasakaa-
lus eelarve. Muude eelarvepoliitiliste tegurite 
osas ei ületanud eelarvepuudujäägi suhtarv 
2006. aastal riiklike investeeringute suhet 
SKPsse.

ELi majanduspoliitika komitee ja Euroopa 
Komisjoni värskeimate ettevaadete kohaselt 
kasvab kuni 2020. aastani Malta kulude ja SKP 
suhtarv seoses rahvastiku vananemisega 2,2 
protsendipunkti. Pärast seda, kuni 2050. aas-
tani, peaks see suhtarv kasvama 0,3 protsendi-
punkti. Kuigi nendes ettevaadetes ei arvestata 
Malta esindajatekoja poolt 2006. aasta det-
sembris heaks kiidetud riikliku pensionisüs-
teemi reformi, näitab Euroopa Komisjoni esi-
algne hinnang, et Malta väljavaated oma 
rahanduse jätkusuutlikkuse paranemisele pikas 
perspektiivis ei ole reformi tulemusel parane-
nud. Rahvastiku vananemisest eelarvele tule-
neva koormusega toimetulekut hõlbustaks pii-
sava tegutsemisruumi loomine riigi rahanduses 
juba enne demograafilise olukorra halvene-
mist.

Malta liir on osalenud ERM2s alates 2. maist 
2005, s.t ettenähtud kaheaastase vaatluspe-
rioodi jooksul 2005. aasta maist 2007. aasta 
aprillini. Vääringu keskkursiks euro suhtes 
määrati 0,429300 liiri euro kohta ehk sama, mis 
oli liiri turukurss mehhanismiga ühinemise ajal, 
ning tavapäraseks kõikumisvahemikuks ±15%. 
Ühinemisel loobuti varasemast valuutakorvi 
süsteemist, kuhu kuulusid euro, naelsterling ja 
USA dollar, ning liir seoti euroga. Otsus ERM2s 
osalemiseks põhines Malta valitsuse mitmesu-

gustel poliitilistel kohustustel. Nagu alguses 
välja kuulutati, on Malta pärast ERM2ga ühine-
mist säilitanud liiri vahetuskursi euro keskkursi 
tasemel. Malta lühiajaliste intressimäärade ja 
kolme kuu EURIBORi vahe vähenes 2006. aas-
tal ning püsis kolme kuu jooksul kuni 2007. 
aasta märtsini 0,2 protsendipunkti juures. Malta 
liiri reaalkurss – nii kahepoolne vahetuskurss 
euro suhtes kui ka efektiivne vahetuskurss – 
püsis 2007. aasta märtsis alates 1996. aasta jaa-
nuarist ja euro kasutuselevõtust 1999. aastal 
arvutatud keskmiste väärtuste taseme lähedal. 
Muu välisarengu osas märgitakse, et Malta on 
alates 1997. aastast registreerinud maksebilansi 
kombineeritud jooksev- ja kapitalikonto puu-
dujäägi, mis on ajuti olnud suur. Aastatel 2004 
ja 2005 oli see 4,9% SKPst, kuid vähenes 2006. 
aastal 3,3%ni. Alates 2003. aastast on otsein-
vesteeringute vood seda puudujääki küllaga 
tasakaalustanud ning kapitali sissevoolu muude 
investeeringutena on suuresti tasakaalustanud 
portfelliinvesteeringute suur netoväljavool. 
Malta keskpanga reservid kasvasid nii 2005. 
kui ka 2006. aastal.

Vaatlusperioodil oli Malta pikaajaliste intressi-
määrade keskmine tase 4,3%, mis on oluliselt 
madalam kui intressimäära kriteeriumi 6,4%line 
kontrollväärtus. Viimastel aastatel on Malta 
pikaajaliste intressimäärade ja euroala riigivõ-
lakirjade intressimäärade erinevus üldiselt 
vähenenud.

Ettevaatavalt on Malta jaoks tähtis jätkata eel-
arve jätkusuutliku ja usaldusväärse konsolidee-
rimisega ning parandada oma eelarvenäitajaid 
suurt võlakoormust oluliselt vähendades. Nii 
avalikus kui ka erasektoris tuleks säilitada 
mõõdukas palgapoliitika, mis on kooskõlas 
tööviljakuse kasvuga, tööturutingimustega ning 
arengutega konkureerivates riikides. Tähele-
panu tuleb pöörata ka majanduskasvu ja töö-
kohtade loomist takistavate struktuuriproblee-
mide lahendamisele, nimelt edendades tööturul 
osalemist. Selleks on oluline tugevdada konku-
rentsi tooteturgudel ning parandada tööturu toi-
mimist. Need meetmed aitavad ühtlasi suuren-
dada turgude paindlikkust ning tugevdada riigi 
või konkreetsete tööstusharude vastupanuvõi-
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met šokkidele. Šokitaluvus on seda olulisem, et 
Malta majandus on suhteliselt spetsialiseeru-
nud. Kõnealuste meetmete abil on võimalik 
saavutada hinnastabiilsust toetav keskkond 
ning edendada konkurentsi ja tööhõive kasvu.

Malta keskpanga seaduse hiljutise muutmise 
tulemusel on Malta keskpanga põhikiri kooskõ-
las asutamislepingu ja EKPSi põhikirja nõue-
tega osalemiseks majandus- ja rahaliidu kol-
mandas etapis.

 

Malta – lähenemise majanduslikud näitajad 

(ilma vahetuskursi kriteeriumita)

ÜTHI-
inflatsioon 1)

Pikaajaline 
intressimäär 2)

Valitsussektori 
eelarve ülejääk (+) / 

puudujääk (-) 3)

Valitsussektori 
koguvõlg 3)

2005 2,5 4,6 -3,1 72,4
2006 2,6 4,3 -2,6 66,5
2007 4) 2,0 4) 4,3 -2,1 65,9
Kontrollväärtus 4), 5) 3,0 4), 5) 6,4 -3,0 60,0

Allikad: EKP, Eurostat ja Euroopa Komisjon.
1) Aastane muutus (%).
2) Aasta keskmine (%).
3) Protsentides SKPst. Euroopa Komisjoni ettevaated 2007. aastaks.
4) Aprill 2006 – märts 2007.
5) Hinnastabiilsuse poolest parimate näitajatega riigid on Soome, Poola, Rootsi.
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Ajutise mõjuga meetmed: kõik mittetsüklilised mõjud eelarvepositsioonidele, mis a) ainult 
teatud ajal (ühekordne mõju) vähendavad/suurendavad valitsussektori eelarvepuudujääki või 
koguvõlga (vt ka valitsussektori võlakoormus ja valitsussektori eelarve puudujääk SKP 
suhtes) või b) teatud ajal parandavad/halvendavad eelarveolukorda tulevase eelarveolukorra arvelt 
või selle kasuks (n-ö pöördmõju).

ECOFINi nõukogu: vt Euroopa Liidu Nõukogu.

Eelarvepositsiooniväline võlamuutus: valitsussektori eelarvetasakaalu (üle- või puudujäägi) 
ning riigivõla muutuse vahe. Sellist võlamuutust võivad muu hulgas tingida muutused riigi oman-
dis olevates finantsvarades, ümberhindlused või statistilised kohandused.

Eelarvetasakaalu tsükliline komponent: väljendab toodangu lõhe mõju eelarvetasakaalule, 
nagu seda on hinnanud Euroopa Komisjon.

Efektiivne vahetuskurss (nominaalne/reaalne): nominaalne efektiivne vahetuskurss on riigi 
vääringu ja tema kaubanduspartnerite vääringute kahepoolsete vahetuskursside kaalutud kesk-
mine. Keskmise kaalumisel kasutatavad andmed kajastavad iga partnerriigi osa vastava riigi välis-
kaubanduses ning arvestavad konkurentsi kolmandatel turgudel. Reaalne efektiivne vahetuskurss 
on nominaalne efektiivne vahetuskurss, mis on defleeritud välis- ja sisemaiste hindade suhte kaa-
lutud keskmisega.

EKP juhatus: üks EKP otsustusorganitest. EKP juhatusse kuuluvad EKP president ja asepresi-
dent ning veel neli liiget, kes nimetatakse ametisse euro kasutusele võtnud riikide riigipeade ja 
valitsusjuhtide ühisel kokkuleppel.

EKP nõukogu: EKP kõrgeim otsustusorgan. EKP nõukogusse kuuluvad kõik EKP juhatuse 
liikmed ning euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade presidendid.

EKP üldnõukogu: üks EKP otsustusorganitest. EKP üldnõukogusse kuuluvad EKP president ja 
asepresident ning kõigi Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmesriikide keskpankade presiden-
did.

ERM2 (vahetuskursimehhanism 2): süsteem, mis on raamistikuks vahetuskursipoliitilisele 
koostööle euroala riikide ning nende ELi liikmesriikide vahel, kes ei ole eurot kasutusele võtnud. 
Tegemist on mitmepoolse kokkuleppega, mille kohaselt on ette nähtud fikseeritud, kuid korrigee-
ritavad keskkursid ning standardne kõikumisvahemik ±15%. Otsuseid keskkursside ja vajadusel 
ka kõikumisvahemike vähendamise kohta teevad asjaomased ELi liikmesriigid, euroala riigid, 
EKP ja teised mehhanismis osalevad ELi liikmesriigid vastastikusel kokkuleppel. Kõigil ERM2 
osalistel, kaasa arvatud EKP-l, on õigus algatada keskkursside muutmiseks konfidentsiaalne 
menetlus (vt ka reguleerimine).

ERM2 kõikumispiirid: ülem- ja alampiir, mille vahel tohib ERM2s osalevate riikide vääringu 
vahetuskurss euro suhtes kõikuda.

Esmane bilanss: valitsussektori võetud või antud netolaenud ilma valitsuse konsolideeritud 
võlakohustustelt makstavate intressideta.

SÕNASTIK
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Euroala: Euroopa Liidu liikmesriigid, kus vastavalt EÜ asutamislepingule on ühisrahana kasu-
tusele võetud euro ning kus EKP nõukogu vastutusel kujundatakse ühtset rahapoliitikat. Praegu 
on euroala liikmesriigid Belgia, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, 
Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Sloveenia ja Soome.

Eurogrupp: ECOFINi nõukogu nende liikmete mitteametlik koosseis, kes esindavad euroala 
riike. Rühm tuleb kokku regulaarselt (tavaliselt enne ECOFINi nõukogu kohtumisi), et arutada 
küsimusi, mis on seotud euroala riikide ühiste kohustustega ühisraha suhtes. Rühma koosoleku-
tele kutsutakse korrapäraselt Euroopa Komisjoni ja EKPd.

Euroopa Keskpank (EKP): EKP on eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi 
(EKPSi) tuum. EÜ asutamislepingu (artikli 107 lõike 2) kohaselt on ta iseseisev juriidiline isik. 
Ta tagab kooskõlas EKPSi põhikirjaga eurosüsteemile ja EKPSile antud ülesannete täitmise kas 
iseenda või liikmesriikide keskpankade tegevuse kaudu. Euroopa Keskpangal on kolm otsuseid 
tegevat organit: nõukogu, juhatus ning üldnõukogu.

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS): Euroopa Liidu keskpangandussüsteem. Sellesse 
kuuluvad EKP ja ELi kõigi 27 liikmesriigi keskpangad, s.t see hõlmab lisaks eurosüsteemi 
liikmetele ka nende liikmesriikide keskpankasid, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud. EKPSi 
otsuseid teevad kolm organit: EKP nõukogu, EKP juhatus ning EKP üldnõukogu.

Euroopa Komisjon: EÜ asutamislepingu sätete kohaldamist tagav Euroopa Liidu institut-
sioon. Komisjon kujundab ühenduse poliitikat, teeb ettepanekuid ühenduse õigusaktide vastuvõt-
miseks ning kasutab piiritletud valdkondades oma volitusi. Majanduspoliitika valdkonnas koostab 
komisjon majanduskasvu ja töökohtade loomise kompleksseid suuniseid, mis sisaldavad majan-
duspoliitika põhijooni ning tööhõivesuuniseid. Ta esitab Euroopa Liidu Nõukogule aruandeid 
majanduse arengu ja majanduspoliitika kohta, jälgib mitmepoolses järelevalves osalemise kaudu 
riikide rahandust ning esitab selle kohta Euroopa Liidu Nõukogule aruandeid.

Euroopa Liidu Nõukogu: Euroopa Liidu institutsioon, mis koosneb liikmesriikide valitsuste 
esindajatest, tavaliselt arutusel oleva valdkonna eest vastutavatest ministritest. Majandus- ja 
rahandusministritest koosnevat Euroopa Liidu Nõukogu nimetatakse sageli ka ECOFINi nõu-
koguks. Peale selle tuleb Euroopa Liidu Nõukogu eriti tähtsate otsuste tegemiseks kokku riigi-
peade ja valitsusjuhtide tasandil. Nõukogu ei tohi segi ajada Euroopa Ülemkoguga.

Euroopa Parlament: Euroopa Liidu institutsioon, koosneb 785st liikmesriikide kodanike esin-
dajast (2007. aasta jaanuari seis). Euroopa Parlament osaleb Euroopa Liidu õigusloomes, kuigi 
tema õigused on sõltuvalt seadusandlikust menetlusest erinevad. Rahapoliitika ja EKPSiga seo-
tud küsimustes on Euroopa Parlamendil peamiselt nõuandev pädevus. EÜ asutamislepingus on 
aga ette nähtud teatavad menetlused, mis on seotud EKP demokraatliku aruandekohustusega 
Euroopa Parlamendi ees (EKP aastaaruande tutvustamine, kaasa arvatud rahapoliitilises ülddeba-
tis osalemine, ning ütluste andmine pädevate parlamendikomisjonide ees).

Euroopa Rahainstituut (ERI): majandus- ja rahaliidu teise etapi alguses 1. jaanuaril 1994 
loodud ajutine institutsioon. ERI kaks peamist ülesannet oli tugevdada keskpankade koostööd ja 
rahapoliitika koordineerimist ning teha ettevalmistusi Euroopa Keskpankade Süsteemi loomi-
seks, ühtse rahapoliitika elluviimiseks ning ühisraha kasutuselevõtuks kolmandas etapis. ERI 
likvideeriti pärast EKP rajamist 1. juunil 1998.
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Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem (ESA 95): ulatuslik ja 
integreeritud makromajanduslik arvepidamissüsteem, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
statistilistel mõistemääratlustel, klassifikaatoritel ja arvepidamisreeglitel ning mille eesmärk on 
anda ELi liikmesriikide majanduse ühtlustatud kvantitatiivne kirjeldus. ESA 95 on Euroopa 
Ühenduse versioon maailmas kasutatavast rahvamajanduse arvepidamise süsteemist SNA 93.

Eurostat: Euroopa ühenduste statistikaamet. Eurostat on Euroopa Komisjoni asutus ja vastu-
tab ühenduse statistika koostamise eest.

Eurosüsteem: euroala keskpangandussüsteem. Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja nende liikmes-
riikide keskpangad, kes on euro kasutusele võtnud (vt ka euroala). Eurosüsteemi juhivad EKP 
nõukogu ja EKP juhatus.

Euroopa Ülemkogu: määrab kindlaks ELi arengusuunad ja selle poliitika põhijooned. Ülemkogus 
kohtuvad liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid ning Euroopa Komisjoni president (vt ka 
Euroopa Liidu Nõukogu). Euroopa Ülemkogul ei ole seadusandlikku pädevust.

EÜ asutamisleping: Euroopa Ühenduse asutamisleping (Rooma leping). EÜ asutamislepingut 
on mitu korda muudetud, eelkõige aga Euroopa Liidu lepinguga (Maastrichti leping), millega 
pandi alus majandus- ja rahaliidule ning mis sisaldab EKPSi põhikirja.

Investeeringud: Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis 
ESA 95 määratletud kapitali kogumahutus põhivarasse.

Jooksevülekanded: riigi ülekanded ettevõtetele, kodumajapidamistele ja välismaailmale, välis-
maailmalt laekunud netoülekanded, mis ei ole seotud kapitalikulutustega. Jooksevülekannete 
hulka kuuluvad tootmis- ja impordisubsiidiumid, sotsiaaltoetused ja ülekanded Euroopa Liidu 
institutsioonidele.

Keskkurss: ERM2s osaleva riigi vääringu euro vahetuskurss, mille suhtes määratletakse ERM2 
kõikumisvahemikud.

Keskvalitsus: 1995. aasta Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
 süsteemi (ESA 95) määratlusele vastav valitsus, välja arvatud piirkondlikud valitsused ja koha-
likud omavalitsused (vt ka valitsussektor). Keskvalitsus hõlmab kõigi riigiasutuste haldusosa-
kondi ja muid keskasutusi, kelle pädevusalas on kogu majanduspiirkond, välja arvatud sotsiaal-
kindlustusfondide haldamine.

Kogumispensionisüsteemid ja jooksvatest tuludest finantseeritavad pensionisüsteemid: 
kogumispensionisüsteemis kaetakse pensionikohustusi lahus ja märgistatud varaga. Selle hulgast 
olenevalt võib kogumispensionisüsteem olla täpselt või üle-/alarahastatud. Jooksvatest tuludest 
finantseeritavaid süsteeme rahastatakse tulevaste pensionäride jooksvatest sissemaksetest ja/või 
muust jooksvalt laekuvast tulust, nagu näiteks maksud või ülekanded, ning nende vara võib olla 
suur (näiteks likviidsuse jaoks või puhverfondidena).

Kontrollväärtus: ülemäärase eelarvepuudujäägi protokollis on fikseeritud kindlad kontrollväär-
tused valitsussektori eelarve puudujäägile SKP suhtes (3%) ja valitsussektori võlakoormu-
sele (60% SKPst). EÜ asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähenemiskriteeriume käsitlevas 



36
EKP
Lähenemisaruanne
Mai 2007

protokollis on ette nähtud hindade ja pikaajaliste intressimäärade lähenemise hindamisel kasuta-
tavate kontrollväärtuste arvutamise metoodika.

Lähenemiskriteeriumid: EÜ asutamislepingu artikli 121 lõikes 1 sätestatud (ja artiklis 121 
nimetatud lähenemiskriteeriume käsitlevas protokollis täpsustatud) kriteeriumid, mille iga 
Euroopa Liidu liikmesriik peab enne euro kasutuselevõttu täitma. Need on seotud hinnastabiilsu-
sega, riigi rahandusega, vahetuskurssidega ning pikaajaliste intressimääradega. Euroopa 
Komisjon ja EKP koostavad artikli 121 lõike 1 kohaselt nende kriteeriumide täitmise kohta 
aruandeid, milles hinnatakse kriteeriumide täitmise alusel seda, kas liikmesriik on saavutanud 
jätkusuutlikus lähenemises kõrge taseme.

Lähenemisprogramm: riigi keskpika tähtajaga plaanid ja lähtekohad majanduse põhinäitajate 
arendamise kohta EÜ asutamislepingus osutatud kontrollväärtuste saavutamiseks. Tähtsal 
kohal on ka eelarvetasakaalu konsolideerimiseks võetavad meetmed ning nende aluseks olevad 
majandusstsenaariumid. Lähenemisprogrammid hõlmavad tavaliselt kolme kuni nelja aastat, kuid 
selle aja jooksul ajakohastatakse neid korrapäraselt. Lähenemisprogrammid vaatab läbi Euroopa 
Komisjon ning majandus- ja rahanduskomitee, kelle aruannete põhjal annab ECOFINi nõu-
kogu neile hinnangu. Pärast seda, kui on alanud majandus- ja rahaliidu III etapp, jätkavad ELi 
liikmesriigid, kelle suhtes on kehtestatud erand, lähenemisprogrammide esitamist. Euroala liik-
mesriigid hakkavad kooskõlas stabiilsuse ja majanduskasvu paktiga igal aastal esitama sta-
biilsusprogramme.

Majandus- ja rahaliit (EMU): EÜ asutamisleping näeb ELi majandus- ja rahaliidu loomist 
kolmes etapis. Esimene etapp kestis 1990. aasta juulist 31. detsembrini 1993. Selle jooksul kõr-
valdati kõik Euroopa Liidu siseturutõkked kapitali vabale liikumisele. Teine etapp algas 1. jaa-
nuaril 1994. Sellega nähti muu hulgas ette Euroopa Rahainstituudi (ERI) asutamine, keelati 
avaliku sektori rahastamine keskpankade poolt ja avalikule sektorile rahandusasutustes kuuluvad 
eesõigused ning sätestati ülemäärase riigieelarve puudujäägi vältimine. Kolmas etapp algas 1. jaa-
nuaril 1999 rahapoliitilise pädevuse üleandmisega EKP-le ja euro kasutuselevõtuga. EMU asu-
tamisprotsess lõppes euro sularahale üleminekuga 1. jaanuaril 2002.

Majanduskasvu ja intressimäärade vahe: nominaalse SKP aastase muutuse ning riigivõla 
jäägi keskmise nominaalse intressimäära („efektiivse” intressimäära) vahe. Tegemist on ühega 
nendest näitajatest, mis väljendavad muutusi riigi võlakoormuses.

Mittetsüklilised mõjud: riigieelarve tasakaalule avalduvad mõjud, mis ei tulene tsüklilistest 
kõikumistest (vt eelarvetasakaalu tsükliline komponent). Mittetsüklilised mõjud võivad tule-
neda kas struktuurilistest, s.t alatistest muutustest eelarvepoliitikas või ajutise mõjuga meet-
metest.

Netokapitalikulutused: riigi netokulutused kapitalile (s.t kapitali kogumahutused põhivarasse 
koos maa ja immateriaalse põhivara netohangetega ning varude muutustega) ning sissemakstud 
kapitali netoülekanded (s.t investeeringud koos valitsussektori tasuta ülekannetega teiste sekto-
rite poolt põhivarasse tehtud konkreetsete mahutuste finantseerimiseks, millest on maha arvatud 
valitsussektorile laekunud kapitalimaksud ja muud kapitaliülekanded).

Otse- ja portfelliinvesteeringute koondbilanss: otseinvesteeringute ja portfelliinvesteerin-
gute bilansside summa maksebilansi finantskontol. Otseinvesteering on piiriülene investeering, 
mille eesmärk on omandada teise riigi residendiks loetavas ettevõttes püsiv osalus (omandiõiguste 
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teostamiseks omandatakse tavaliselt vähemalt 10% lihtaktsiatest või hääleõigusest). See hõlmab 
aktsia- või osakapitali, taasinvesteeritud tulu ja muud ettevõtetevaheliste tehingutega seotud kapi-
tali. Portfelliinvesteeringute hulka kuuluvad omandiväärtpaberid (kui tegemist ei ole otseinves-
teeringutega), võlakirjad ning rahaturuinstrumendid.

Põhikiri: protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja 
kohta, mis on lisatud EÜ asutamislepingule ning mida on muudetud Amsterdami lepinguga, 
Nice’i lepinguga, nõukogu otsusega 2003/223/EÜ ja aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, 
Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola 
Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu alusle-
pingutesse tehtavate muudatuste kohta, ning aktiga Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistin-
gimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta.

Rahvusvaheline investeerimispositsioon: riigi poolt välismaailma suhtes täitmata netofi-
nantsnõuete (või -kohustuste) jääk ja koosseis. Rahvusvahelist netoinvesteerimispositsiooni 
nimetatakse ka netovälisvarade positsiooniks.

Reguleerimine: ERM2s osaleva vääringu keskkursi muutmine.

Sekkumine kõikumispiiride ületamise korral: riigi keskpanga kohustus sekkuda, kui riigi 
vääringu vahetuskurss euro suhtes ületab ERM2 kõikumisvahemiku ülemist või alumist piiri.

Sekkumine kõikumisvahemiku piires: keskpanga sekkumine riigi vääringu vahetuskursi 
mõjutamiseks ERM2 kõikumisvahemiku piires.

Stabiilsuse ja majanduskasvu pakt: valitsussektori rahanduse usaldusväärsuse tagamise 
vahendiks mõeldud õigusakt majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, et tugevdada hinnasta-
biilsust säilitavaid ning töökohtade loomist soodustavat tugevat ja jätkusuutlikku majanduskasvu 
kindlustavaid tingimusi. Selleks näeb pakt ette, et liikmesriigid peavad määratlema keskpikad 
eelarveeesmärgid. Samuti sisaldab see ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse üksikasja-
likku korda. Pakt koosneb Amsterdami Euroopa Ülemkogu 17. juuni 1997. aasta resolutsioonist 
stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kohta ning kahest nõukogu määrusest. Need on a) nõukogu 
7. juuli 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika 
järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (muudetud 27. juuni 2005. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1055/2005), ning b) nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus nr (EÜ) 1467/97 ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (muudetud 27. juuni 
2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1056/2005).

Tingimuslikud kohustused: riigi kohustused, mis tekivad üksnes teatud sündmuste korral, 
 näiteks riigi tagatised.

Toodangu lõhe: tegeliku toodangu ja tootmispotentsiaali vahe väljendatuna tootmispotentsiaali 
suhtarvuna. Tootmispotentsiaal arvutatakse majanduskasvu suundumuse põhjal. Kui toodangu 
lõhe on positiivne, ületab tegelik toodang tootmise arengu- või tootmispotentsiaali taset ning 
viitab võimalike inflatsioonisurvete tekkele. Kui toodangu lõhe on negatiivne, jääb tegelik too-
dang tootmise arengu- või tootmispotentsiaali tasemele alla ning viitab võimalike inflatsioonisur-
vete puudumisele.
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Vaatlusperiood: EÜ asutamislepingu artiklis 121 ja lähenemiskriteeriumide protokollis mää-
ratletud aeg lähenemisel tehtud edusammude hindamiseks. 

Vahetuskursi volatiilsus: vahetuskursi muutumise näitaja, mis tavaliselt arvutatakse kursi prot-
sentuaalsete päevamuutuste aastase standardhälbe põhjal.

Valitsussektor: Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis ESA 95 
määratletud sektor, kuhu kuuluvad residentidest isikud, kes tegelevad peamiselt individuaalseks 
ja kollektiivseks tarbimiseks mõeldud turuväliste kaupade ja teenuste tootmise ja osutamisega 
ja/või riigi tulu ja hüvede ümberjaotamisega. Sektor hõlmab muu hulgas keskvalitsust, piirkond-
likke ja kohalikke omavalitsusi ning sotsiaalkindlustusfonde. Valitsussektorisse ei kuulu avaliku 
sektori osalusega äriettevõtted, näiteks riigiettevõtted.

Valitssussektori eelarve puudujääk: riigi netolaenud; vastab valitsussektori tulude ja kulude 
vahele. Väljendatakse valitsussektori eelarve puudujäägina SKP suhtes jooksvate turuhindade 
juures. See on üks EÜ asutamislepingu artikli 104 lõikes 2 sätestatud eelarvedistsipliini kritee-
riumidest, mille abil määratakse kindlaks ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu. Nimetatakse 
ka eelarvetasakaaluks (üle- või puudujäägiks).

Valitsussektori võlakoormus: valitsussektori eri osade kogu konsolideeritud nominaalvõla 
jääk aasta lõpus. Valitsussektori võlakoormust väljendatakse valitsussektori võla suhtena SKPsse 
jooksvate turuhindade juures. See on üks EÜ asutamislepingu artikli 104 lõikes 2 sätestatud 
eelarvedistsipliini kriteeriumidest, mille abil määratakse kindlaks ülemäärase eelarvepuudujäägi 
olemasolu.

Vanadussõltuvusmäär: 65-aastaste ja vanemate hulk 15- kuni 64-aastaste suhtes.

Õiguslik lähenemine: Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktide kohandamine EÜ asutamisle-
pinguga ja põhikirjaga selleks, et a) lõimida liikmesriikide keskpangad Euroopa Keskpankade 
Süsteemi ning b) võtta kasutusele euro ja muuta liikmesriikide keskpangad eurosüsteemi lahu-
tamatuks osaks.

Ühenduse õigustik: kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele siduvad ühenduse õigusaktid, 
kaasa arvatud nende Euroopa Kohtu poolsed tõlgendused.

Ühtlustatud pikaajalised intressimäärad: EÜ asutamislepingu artiklis 121 osutatud lähe-
nemiskriteeriume käsitleva protokolli artiklis 4 on sätestatud, et intressimäärade lähenemist mõõ-
detakse pikatähtajaliste riigi võlakirjade või nendega võrreldavate väärtpaberite alusel, võttes 
arvesse määratluste erinevust riigiti. Selle sätte täitmiseks on EKP teinud ära teoreetilise töö 
pikaajaliste intressimäärade statistika ühtlustamiseks ning kogub koostöös Euroopa Komisjoniga 
(Eurostatiga) ja selle nimel regulaarselt liikmesriikide keskpankadelt andmeid. Täielikult üht-
lustatud andmeid kasutatakse käesolevas aruandes lähenemise hindamiseks.

Ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI): tarbijahindade mõõtühik, mille koostab Eurostat 
ja mis ühtlustatakse kõigi ELi liikmesriikide jaoks. Riiklikult reguleeritud hinnad on sellised 
hinnad, mida valitsus otseselt kehtestab (näiteks riigilõivud teenuste eest) või mida valitsus olu-
liselt mõjutab (näiteks hinnad, millel peab olema valitsuse või järelevalveasutuse nõusolek).
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Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus: EÜ asutamislepingu artiklis 104 sätestatud ja 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse protokollis täpsustatud säte nõuab ELi liikmesriikidelt 
eelarvedistsipliini säilitamist, määratleb ülemäärase eelarvepuudujäägina käsitletava eelarvesei-
sundi kriteeriumid ning reguleerib meetmeid juhuks, kui täheldatakse, et eelarvetasakaalu või 
valitsussektori võla nõudeid ei ole täidetud. Seda sätet täiendab Euroopa Liidu Nõukogu 7. juuli 
1997. aasta määrus (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kii-
rendamise ja selgitamise kohta (muudetud nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1056/2005), mis on stabiilsuse ja majanduskasvu pakti üks osa.
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