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Statistikatöö „Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste 
uuring“ 
 
Metoodiline standard:  

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

 

Eesti Pank jätkab 2021 aastal EKPSi uurimisvõrgustiku raames Eesti leibkondade finantskäitumise ja 

tarbimisharjumuste küsitlusega (Household Finance and Consumption Survey, HFCS). Kuna 2020. aastal, seoses 

COVID-19 leviku piiramiseks kehtestatud eriolukorraga, katkestati leibkondade silmast-silma intervjuud, otsustati 

küsitlus 2021 aastasse edasi lükata, lisades silmast-silma intervjuudele veebi- ja telefoniküsitluse võimaluse. 

 

HFCSi korraldatakse standardkujul kõigis euroala liikmesriikides regulaarselt vähemalt iga kolme aasta järel. Euroala 

hõlmav koordineeritud leibkonnauuring katab märkimisväärse puudujäägi leibkondade finantskäitumise 

mikroandmetes. Uuringu käigus kogutud andmed leibkondade varade, võlgnevuste, sissetulekute ja tarbimise kohta 

võimaldavad saada majandusstruktuurist mitmekülgse ülevaate, mis on keskpanga poliitikale oluliseks sisendiks, kuna 

kogutud andmed võimaldavad analüüsida nii rahapoliitikat, finantsstabiilsust kui ka maksesüsteeme. Teave varade, 

võlgnevuste ja sissetulekute jaotumise kohta võimaldab makroökonoomiliste šokkide ülekandemehhanisme paremini 

analüüsida.  

 

Kohalikud keskpangad vastutavad küsitluse läbiviimise, andmete töötlemise ja imputeerimise eest, EKP vastutab 

euroala hõlmava ühtse andmebaasi koostamise ja selle põhjal makrotaseme näitajate arvutamise eest. Eesti küsitlus 

viiakse läbi Eesti Panga ja Statistikaameti koostöös.  

 

2021 aastal on plaanis valimisse hõlmata 3600 leibkonda, kellest osad on uuringus varem osalenud, aga kaasatakse 

ka uusi leibkondi. Eesti uuringus kasutatakse nii intervjuu meetodit (sh veebi-, telefoni ja silmast-silma intervjuud)  kui 

ka registriandmeid. Intervjuud viib Statistikaamet läbi 2021. aasta esimeses pooles. Registripõhise uuringu tarbeks 

hõlmatakse andmeid krediidiasutustelt, liisinguettevõtetelt, elukindlustusseltsidelt, Eesti Väärtpaberikeskuselt, 

kinnistusregistrist, ehitisregistrilt, liiklusregistrilt, maksu- ja tolliametilt, haigekassalt, sotsiaalkindlustusametilt, 

töötukassalt jt. Registriandmeid küsitakse 2021. aasta uuringu valimi alusel . 

 

Ajakava: 

Ettevalmistav etapp: 2020. a II poolaasta – 2021. a  jaanuar 

Intervjuude läbiviimine: 2021. a jaanuar-august  

Paralleelse registriuuringu läbiviimine: 2021. a II poolaasta 

Andmete töötlemine, analüüs ja avaldamine: 2022–2023 

 

 

Koguseline muutuja Klassifitseerivad muutujad 
Muutuja 

väärtuste 
arv 

Varad  

Põhielukoht 13 

Muu kinnisvara 12 

Sõidukid 10 

Muu reaalvara 2 
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Koguseline muutuja Klassifitseerivad muutujad 
Muutuja 

väärtuste 
arv 

Ettevõtluses osalemine 12 

Finantsvara 47 

Kohustused 

Laenud põhielukoha tagatisel 18 

Laenud muu kinnisvara tagatisel 21 

Muud laenud ja liisingud 22 

Sissetulek Sissetuleku komponendid 44 

Tarbimine Tarbimise komponendid 7 

Taustainfo 

Haridus 17 

Tööhõive 39 

Tulevased pensioniõigused 44 

Põlvkondadevahelised ülekanded 8 

Ootused 40 

Covid-19 mõju leibkondadele 4 

Küsitlusinfo 196 

Muu taustainfo 69 

 


