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Eesti, Euroopa ja euro – Euroopa 
võlakriis ja Eesti kasvustrateegia  

Intervjuu Ardo Hanssoniga, Eesti Panga presidendiga  

 
 
Kas Euroopa Liidu finantskriis on nüüd möödas? Milline on Eesti perspektiiv? 

Ardo Hansson: Euroopa Liidu ja euroala majandus on taastunud tagasihoidlikus 
tempos. Teise kvartali majanduskasvu andmed viitavad olukorra paranemisele ning 
mitmed ettevaatavatel indikaatoritel põhinevad hinnangud lubavad positiivse arengu 
jätku ka kolmandas kvartalis. Majanduskasvu pärsivad endiselt aga finantsvõimenduse 
vähenemine, finantsturgude killustatus ning suur ebakindlus. Oleks ennatlik väita, et 
oleme kriisist täielikult jagu saanud. Optimismiks on aga rohkem alust kui varem.  

Eesti väljub kriisist suurenenud võlakoormata. See on meie eelis. Maailmamajanduse 
kasvupotentsiaal ja nõudlus Eesti eksportiva sektori toodete järele on küll mõnevõrra 
väiksemad kui enne kriisi, kuid elluviidavad reformid tõotavad märksa stabiilsemat 
kasvukeskkonda. Väga väikese ja avatud majanduse jaoks on see tähtis. 

Milliseid samme on Eesti Pank astunud, et saavutada kiiresti kontroll eurokriisi mõjude 
üle? 

Ardo Hansson: Kriisiaastatel oli prioriteediks eurole ülemineku ettevalmistamine, mida 
võib vaadelda ka Eesti usaldusväärsust tõstva meetmena. Alates 2011. aastast on kõiges 
kriisiga seonduvas domineerinud kogu euroala haarav vaade. See tähendab, et Eesti 
Panga president osaleb koos teiste euroala riikide keskpankade presidentidega Euroopa 
Keskpanga nõukogu istungitel ja kuulub otsustajate ringi. Ka Eesti Panga eksperdid 
töötavad mitmesugustes eurosüsteemi komiteedes ja allstruktuurides ning osalevad 
rahapoliitikat ja finantsstabiilsust puudutavate otsuste ettevalmistamisel. Rahapoliitika 
kõrval on selle ja järgmise aasta prioriteediks muu hulgas ühtse finantsjärelevalve ja 
kriisilahendusmehhanismi loomine. Euroopa Keskpanga juurde luuakse liidu seisukohast 
süsteemselt oluliste pankade jaoks ühtne finantsjärelevalve. Seejärel on kavas luua ka 
ühine kriisilahendusmehhanism, et tegelda pankadega, mida ohustab maksejõuetus. Nii 
on võimalik üle saada järelevalve piiriülese koordineerimise probleemidest, parandada 
finantssektori integreeritust ja ka rahapoliitika ülekandekanalite toimimist.  

Juba mitmendat aastat tegutseb EKP toel ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
(European Systemic Risk Board) – Euroopa Liidu uus iseseisev institutsioon 
finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide hindamiseks ja finantsstabiilsust 
tagavate meetmete rakendamiseks. Makrofinantsjärelevalve meetmete eesmärk on 
vähendada süsteemsete riskide kuhjumist ja suurendada finantssüsteemi 
vastupanuvõimet. Üks finantskriisi õppetunde oli, et majanduse tasakaalu ohustavaid 
riske ei tuleks hinnata sektorite kaupa, vaadeldes eraldi näiteks pangandust ja 
reaalmajandust, vaid koos. 

 
Kas see oli eelis, et finantskriisi tagajärjed avaldusid Eestis nii kiiresti, või oleks kriisi 
aeglasem kulg parem olnud? 

Ardo Hansson: Eesti eripära oli, et finantskriisist johtuv välisnõudluse järsk kahanemine 
tabas meid siis, kui ülemäärase sisenõudluse kohandumine ei olnud veel lõppenud. 
2008. aasta esimesel poolel langes sisenõudlus Eestis mõõdukalt, kuid kaupade ja 
teenuste eksport kasvas. Lehman Brothers’i pankrotile järgnenud maailmakaubanduse 
kokkutõmbumine andis ennast kohe tunda ja Eesti kaupade ekspordi maht vähenes juba 
sama aasta viimases kvartalis aastavõrdluses ligikaudu 10%. Eksporditulude 
kahanemine andis uue hoobi nii investeeringutele kui ka eratarbimisele. Kui need kaks 
kohandumistsüklit ei oleks kokku langenud, oleks majanduslangus olnud ilmselt väiksem 
ning kriisist väljumine kergem. 
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Kuidas õnnestus Eestil teiste euroala riikidega võrreldes nii kiiresti ja edukalt kriisist välja 
tulla? 

Ardo Hansson: Kriisi kergem üleelamine eeldab, et selleks ollakse rohkem või vähem 
valmistunud. Tegelikult tähendab see küll kriisi ärahoidmise püüdu ehk teisisõnu 
mõistliku poliitika ajamist headel aegadel. Eesti eristus teatavasti tugevama rahanduse 
ja hästi kapitaliseeritud panganduse poolest. Eesti üheks n-ö kaubamärgiks oligi 
reservide kogumine headel aegadel, seda nii riigi rahanduses kui ka finantssektoris. 
Seetõttu ei olnud meil vajadust tegeleda pankade päästmisega ning kriisiaegne tegevus 
piirdus riigi rahanduse stabiliseerimisega. Kiirele kohandumisele tulid kasuks ka enne 
kriisi tööturu paindlikkuse suurendamiseks astutud sammud. 

 
Mida arvate sellest, et paljudel eestlastel on raske nõustuda Eesti riigi garantiidega 
rohkem arenenud ja suurema keskmise sissetulekuga riikidele? 

Ardo Hansson: Usun, et paljude eestlaste jaoks kerkis see teema üles liiga ootamatult. 
Loogiline oleks olnud, et esmalt täiustatakse Euroopa Liidus kehtivaid reegleid, 
kontrollitakse nende toimimist tegelikkuses ja luuakse alles seejärel n-ö viimase 
kaitseliinina Euroopa stabiilsusmehhanismi taoline institutsioon. Seda juhuks, kui 
uuendatud reeglid ja protseduurid mingil põhjusel ei toimi. Paraku tuli kõike teha 
korraga. See jättis mulje, et tegemist on ainult mõnede liikmesriikide poliitikavigade n-ö 
kinnimaksmisega, mitte euroala tuleviku kindlustamisega. Arutelu selle üle, kui suurt 
ühisvastutust me majandus- ja rahaliidu sujuva toimimise huvides võtta soovime, 
jätkub. Euroopa Liidu ja eriti euroala institutsioonilist raamistikku teatavasti reformitakse 
praegu ning paratamatult tekib küsimus riskide jagamise ulatuse kohta, olgu arutluse all 
integreeritum pangandus, kooskõlastatum eelarvepoliitika või äritsüklite silumine 
üksikutes liikmesriikides. 

 
Eesti riigivõlg on Euroopa Liidus kõige väiksem. Kas Te toetate seda strateegiat? Kuidas 
tekkis näiliselt laiapõhine ühiskondlik konsensus sellise fiskaaldistsipliini suhtes? 

Ardo Hansson: Toetan. Väikeses ja avatud konvergeeruvas majanduses ei saa 
pikaajalist kasvu rajada valitsuse laenudele ehk kasv ei tohi toimuda tulevaste 
maksumaksjate arvel. Valitsuse laenukoormust suurendades saab üksnes osta aega 
kitsaskohtade kõrvaldamiseks või erasektori toimimiskeskkonda parandavate 
struktuursete reformide elluviimiseks.  

Fiskaaldistsipliinist rääkides tuleb mainida, et kohe pärast Eesti taasiseseisvumist ei 
olnud võimalik võtta laenu. Teadlik valik vältida laenamist ja ka seadusega kehtestatud 
laenuvõtmise piirangud tulid hiljem. Paraku jõudsime üpris ruttu ka olukorrani, kus 
erasektori võlakoormus oli liiga suur ja eelarvepoliitika pidi hakkama seda 
tasakaalustama.  

 
Millisel määral võiksid Eesti positiivsed kogemused finantskriisi ületamisel olla teistele 
riikidele eeskujuks? 

Ardo Hansson: Kindlasti võetakse arvesse ja püütakse üldistada kõikide kriisist 
väljunud ja eriti kriisi vältinud riikide kogemusi. Eesti kui väga avatud majandusega riigi 
kogemust saab kasutada näiteks aruteludes kiire kohandumise eeliste ja võimalike 
riskide üle. Eesti rahanduse jõuline stabiliseerimine ja struktuursed reformid tõid kaasa 
makromajanduslike tasakaalustamatuste korrigeerimise, üldise ebakindluse vähenemise 
ning ressursside ümberjaotamise eksportiva sektori kasuks ning lõid seega aluse 
majanduskasvu kiireks taastumiseks.  

Usutavasti tuntakse Eesti kogemuse vastu huvi ka siis, kui vastandatakse nn sisemise ja 
välimise devalveerimise võimalusi või uuritakse, kuidas eri poliitikameetmed väga 
väikeses avatud majandusega riigis töötavad.  

Aga nagu eespool juba öeldud, tuleb püüda teha sellist majanduspoliitikat, mis välistaks 
palkade ja hindade kaudu toimuva valulise kohandumise vajaduse. 

 

Lätis võetakse euro kasutusele 2014. aasta 1. jaanuaril, Leedus tõenäoliselt 2015. 
aastal. Kuidas see mõjutab euroala majanduskasvu ja stabiilsust? 

Ardo Hansson: Lääne-Euroopa poolt vaadatuna kinnitab euroala laienemine Euroopa 
majandus- ja rahaliidu idee elujõudu. Uued liitujad saavad otsustajate ringi rikastada 
oma kogemustega. Läti ja Leedu saavad kasu, kuna suureneb stabiilsus. 
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Kuidas hindate euro pikaajalist stabiilsust? Mida peaks Teie hinnangul muutma, et vältida 
tulevikus sama ulatuslikke kriise?  

Ardo Hansson: Euro on osutunud elujõuliseks nii headel kui ka halbadel aegadel. 
Majanduse üleilmastumine ja kapitali vaba liikumine avardasid kasvuvõimalusi, kuid 
suurendasid ka mitmeid riske. Riske alahinnati. Ka Euroopa majandus- ja rahaliidu 
esialgne institutsiooniline ülesehitus vajab täiustamist. Esmalt on vaja tagada, et 
otsustamisõigus ja vastutus oleksid rohkem kooskõlas, et kasumit taotletavate 
investeerimisotsuste puhul oldaks valmis ka kahjumit kandma ja et võimalike kriiside 
ületamiseks kuluks võimalikult vähe maksumaksja raha. Näiteks praegu valmistatakse 
ette pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi (Bank Recovery and 
Resolution Directive), mille kohaselt võtavad rahalise vastutuse esmajärjekorras 
investorid. Peale selle on majanduspoliitikat vaja rohkem kooskõlastada, eriti 
finantsstabiilsuse tagamisel.  

 

Kas eurovõlakirjad on tõhus vahend eurokriisi tõkestamiseks?  

Ardo Hansson: Ma ei poolda eurovõlakirju. Need ei ole vahend kriisi ja selle 

tagajärgede leevendamiseks.  


