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A LISA

2. PEATÜKK. ÜKSUSED JA ÜKSUSTE RÜHMAD

2.01 Riigi majandus on süsteem, milles institutsioonid ja inimesed tegutsevad vastastikku 
kaupu, teenuseid ja maksevahendeid (nt raha) vahetades ja edasi andes, et toota 
kaupu ja pakkuda teenuseid ning neid tarbida.

Majanduses on koostoimivateks üksusteks majandusüksused, mis saavad omada 
vara, võtta kohustusi ning teostada majanduslikku tegevust ja tehinguid teiste 
üksustega. Neid teatakse kui institutsionaalseid üksusi.

Rahvamajanduse arvepidamises kasutusel olevate üksuste määratlemisel on erinevaid 
eesmärke. Esiteks, üksustel on oluline roll majanduse määratlemisel geograafilises 
mõttes, nt rahvused, regioonid ja rahvarühmad, nagu raha- või poliitilised liidud.
Teiseks on kõnealustel üksustel oluline roll üksuste rühmitamisel 
institutsionaalseteks sektoriteks. Kolmandaks, nad on olulised selleks, et määratleda, 
millised vood ja varad kirjendatakse. Sama institutsionaalse üksuse erinevate osade 
vahelisi tehinguid rahvamajanduse arvepidamises põhimõtteliselt ei kirjendata.

2.02 Rahvamajanduse arvepidamises kasutatavad üksused ja üksuste rühmad 
määratletakse majandusanalüüsi vajadustest lähtudes, mitte lihtsalt üle võttes 
statistilistes küsitlustes kasutatavaid üksuste liike. Need viimati nimetatud üksused
(nt ettevõtted, valdusettevõtted, tegevusalaüksused, kohalikud üksused, 
valitsusasutused, kasumitaotluseta institutsioonid, kodumajapidamised jne) ei pruugi 
rahvamajanduse arvepidamiseks sobida, sest nad on moodustatud juriidilistest, 
administratiivsetest või raamatupidamise kriteeriumidest lähtudes.

Selle tagamiseks, et andmete kogumiseks läbiviidavates uuringutes võetaks kõik 
ESAs kasutavatel analüüsiüksustel põhinevate andmete koostamiseks vajalikud 
teabeelemendid järk-järgult kasutusele, peavad statistikud lähtuma ESAs sätestatud 
analüüsiüksuste määratlustest.

2.03 Süsteemi iseärasuseks on eri liiki üksuste kasutamine, mis vastavad majanduse 
kolmele jaotusviisile:

1) voogude ja positsioonide analüüsimiseks on oluline valida üksused, mille puhul 
on võimalik uurida majandustegevuses osalejate vahelisi käitumuslikke 
seoseid;

2) tootmisprotsessi analüüsimiseks on oluline selekteerida üksused, mis toovad 
esile tehnilis-majanduslikku laadi seosed või mis peegeldavad kohalikke 
tegevusalasid;

3) regionaalse analüüsi tegemiseks on vaja üksuseid, mis kajastaksid kohalikke 
tegevusalasid.

Määratluse kohaselt täidavad esimest eesmärki institutsionaalsed üksused. Punktis 1 
nimetatud käitumuslike seoste puhul peavad üksused kajastama kogu oma 
institutsionaalset majandustegevust.
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Punktides 2 ja 3 nimetatud tootmisprotsesside, tehnoloogilis-majanduslike seoste ja 
regionaalse analüüsi puhul on vaja selliseid üksusi nagu kohalikud 
tegevusalaüksused. Neid üksuseid kirjeldatakse käesolevas peatükis hiljem.

Enne ESAs kasutatavate üksuste määratluste esitamist on vaja määratleda
rahvamajanduse piirid.

RAHVAMAJANDUSE PIIRID

2.04 Üksused, kes moodustavad riigi majanduse ning kelle vood ja varad kirjendatakse 
ESAs, on residentidest üksused. Iga institutsionaalse üksuse asupaigaks on 
majandusterritoorium, kus asub selle üksuse ülekaalukas majanduslike huvide kese.
Neid üksusi nimetatakse residendist üksusteks olenemata nende riikkondsusest, 
õiguslikust vormist ja sellest, kas nad asuvad tehingu toimumise ajal riigi 
majandusterritooriumil.

2.05 Majandusterritoorium koosneb järgmisest:

a) ühe valitsuse toimiva haldus- ja majanduskontrolli alla kuuluv ala 
(geograafiline territoorium);

b) kõik vabatsoonid, sealhulgas tollilaod ja tollikontrolli all olevad vabrikud;

c) rahvuslik õhuruum, territoriaalveed ja rahvusvahelistes vetes asuv mandrilava, 
millele riigil on ainuõigus;

d) territoriaalsed enklaavid (st riigi valitsusasutuste poolt kasutatavad 
geograafilised territooriumid, mis asuvad välismaailmas ja mida kasutatakse 
vastavalt rahvusvahelistele lepingutele või riikidevahelistele kokkulepetele 
(saatkonnad, konsulaadid, sõjaväebaasid, teaduskeskused jne));

e) rahvusvahelistes vetes riigi mandrilavast väljaspool paiknevad nafta-, 
maagaasi- jms maardlad, mida käitavad üksused on eelmistes alapunktides 
määratletud territooriumi residendid.

Kalalaevu, teisi veesõidukeid, ujuvaluseid ja õhusõidukeid käsitatakse ESAs 
liikuvvahenditena olenemata sellest, kas need on riigi residendist üksuse omandis 
ja/või kasutuses või mitteresidendi omandis ja residendist üksuse kasutuses.
Tehingud, mis hõlmavad liikuvvahendite omandamist (kapitali kogumahutus 
põhivarasse) ja kasutamist (rentimine, kindlustus jne), loetakse selle riigi majanduse 
osaks, mille resident vastavalt omanik ja/või käitaja on. Kapitalirendi puhul 
eeldatakse omaniku vahetumist.

Majandusterritoorium võib olla eespool määratletust suurem või väiksem ala.
Suurem ala on näiteks Euroopa rahaliit; väiksema ala näide on riigi osa, nagu 
piirkond.

2.06 Majandusterritoorium ei hõlma eksterritoriaalseid enklaave.

Välja on arvatud ka riigi enda geograafilise territooriumi osad, mida kasutavad 
järgmised organisatsioonid:
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1. teiste riikide valitsusasutused;

2. ELi institutsioonid ja asutused; ning

3. rahvusvahelised organisatsioonid riikide vahel sõlmitud rahvusvaheliste 
lepingute alusel.

ELi institutsioonide ja asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide kasutatavad 
territooriumid on eraldi majandusterritooriumid. Sellistele territooriumidele on 
omane, et ainsateks residentideks on institutsioonid.

2.07 Mõiste „ülekaalukas majanduslike huvide kese” tähendab, et majandusterritooriumil 
on koht, kus üksus tegeleb olulisel määral majandustegevuse või tehingutega 
tähtajatult või kindlaksmääratud, kuid pika aja (aasta või rohkem) jooksul. Maa või 
ehitiste omamist majandusterritooriumil loetakse piisavaks, et omanikul oleks seal 
majanduslike huvide kese.

Ettevõtted on peaaegu alati seotud ainult ühe majandusega. Maksustamisest ja 
muudest õiguslikest nõuetest tulenevalt kasutatakse eri õigusruumides tegutsemiseks 
sageli eri juriidilisi isikuid. Lisaks määratakse kindlaks eraldi institutsionaalne üksus 
statistilistel eesmärkidel, puhuks kui ühel juriidilisel isikul on märkimisväärselt 
ulatuslik tegevus kahel või enamal territooriumil (nt filiaalid, maaomand ning mitmel 
territooriumil tegutsevad ettevõtted). Selliste juriidiliste isikute jagamise tulemusel 
on iga seejärel kindlaksmääratud ettevõtte residentsus selge. Mõiste „ülekaalukas 
majanduslike huvide kese” ei tähenda, et üksuseid, kellel on märkimisväärselt 
ulatuslik tegevus kahel või enamal territooriumil, ei tohi enam jaotada.

Kui ettevõttel puudub füüsiline mõõde, määratakse tema residentsus kindlaks selle 
majandusterritooriumi järgi, mille seaduste kohaselt on ettevõte moodustatud või 
registreeritud.

2.08 Riigi residentideks peetavad üksused saab jagada järgmiselt:

a) üksused, mille tegevus on seotud tootmise, rahastamise, kindlustustegevuse või 
ümberjaotamisega, kõigi oma tehingute osas, välja arvatud tehingud, mis on 
seotud maa ja ehitiste omamisega;

b) üksused, mille peamiseks tegevusalaks on tarbimine, kõigi oma tehingute osas, 
välja arvatud tehingud, mis on seotud maa ja ehitiste omamisega;

c) kõik üksused kui maa ja ehitiste omanikud, välja arvatud teiste riikide 
majandusterritooriumi osaks olevate või sõltumatu riigi moodustavate 
eksterritoriaalsete enklaavide omanikud.

2.09 Üksuste puhul, mis ei ole kodumajapidamised, võib kõikide muude kui maa ja 
ehitiste omandilise kuuluvusega seotud tehingute puhul eristada järgmist kahte 
võimalust:

a) tegevus toimub ainult riigi majandusterritooriumil: üksused, mis teostavad 
sellist tegevust, on riigi residendist üksused;
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b) tegevus toimub vähemalt ühe aasta jooksul mitme riigi majandusterritooriumil: 
sel juhul peetakse riigi residendist üksuseks ainult seda üksuse osa, mille 
majanduslike huvide kese asub riigi majandusterritooriumil.

Residendist institutsionaalne üksus võib olla tinglik residendist üksus sellise tegevuse 
puhul, millega teise riigi residendist üksus on vähemalt aasta aega riigis tegelnud.
Kui tegevus kestab alla aasta, loetakse see jätkuvalt tootjana tegutseva 
institutsionaalse üksuse tegevuse hulka ja ei peeta eraldi institutsionaalseks üksuseks.
Vähetähtsa tegevuse korral, isegi kui see kestab üle aasta, ja seadmete välismaal 
paigaldamise korral ei peeta neid eraldi üksusteks ja tegevus kirjendatakse tootjana 
tegutseva institutsionaalse üksuse tegevusena.

2.10 Riigis ülekaalukat majanduslike huvide keset omavaid kodumajapidamisi peetakse 
residendist üksusteks, välja arvatud maa ja ehitiste omanikena. Nad on residendid,
olenemata välismaal veedetud vähem kui aastasest perioodist. Nad hõlmavad 
eelkõige järgmisi isikuid:

a) piiriülesed töötajad, kes on määratletud kui isikud, kes naaberriigis töötamiseks 
ületavad iga päev riigipiiri;

b) hooajatöötajad, kes on määratletud kui isikud, kes vastavalt hooajale lahkuvad 
riigist mitmeks kuuks, kuid vähem kui aastaks, et töötada teises riigis;

c) turistid, patsiendid, üliõpilased, külalisametnikud, ärimehed, müügimehed, 
kunstnikud ja laevapere liikmed, kes reisivad välismaale;

d) välisriikide valitsuste eksterritoriaalsete enklaavide kohalikud töötajad;

e) selliste ELi institutsioonide ning rahvusvaheliste tsiviil- või sõjaliste 
organisatsioonide töötajad, kelle peakontor asub eksterritoriaalses enklaavis;

f) territoriaalenklaavides asuvate riikide valitsuste ametlikud, tsiviil- või sõjalised 
esindajad (kaasa arvatud nende leibkonnad).

Õpilasi käsitatakse alati residentidena, olenemata nende õppeaja kestusest välisriigis.

2.11 Kõik majandusterritooriumi osaks olevat maad ja/või ehitisi omavad üksused on selle 
riigi residendist üksused või tinglikud residendist üksused, kus kõnesolev maa või 
kõnesolevad ehitised asuvad.
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INSTITUTSIONAALSED ÜKSUSED

2.12 Määratlus: institutsionaalne üksus on majandusüksus, mis on sõltumatu otsuste 
vastuvõtmisel oma peamiste funktsioonide täitmiseks. Residendist üksust käsitatakse 
institutsionaalse üksusena majandusterritooriumil, kus tal on ülekaalukas 
majanduslike huvide kese, kui ta on sõltumatu otsuste vastuvõtmisel ning ta peab või 
ta on võimeline pidama täielikku raamatupidamisarvestust.

Selleks et üksus saaks olla sõltumatu otsuste vastuvõtmisel oma peamise funktsiooni 
täitmiseks, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

a) üksusel on õigus omada kaupu ja vara; ta on võimeline vahetama kaupade ja 
vara omandit tehingutes teiste institutsionaalsete üksustega;

b) üksus on võimeline vastu võtma majandusotsuseid ja tegelema 
majandustegevusega, mille eest ta vastutab ja seaduse ees aru annab;

c) üksus on võimeline võtma omapoolseid varalisi kohustusi, vastu võtma muid 
või täiendavaid kohustusi ning sõlmima lepinguid;

d) üksus on võimeline pidama täielikku raamatupidamisarvestust, mis koosneb 
arvepidamise sissekannetest kõikide oma tehingute kohta, mis toimusid 
arvestusperioodi jooksul, ning samuti peab ta koostama vara ja kohustuste 
bilanssi.

2.13 Allpool esitatud põhimõtteid kohaldatakse siis, kui üksustel puuduvad 
institutsionaalse üksuse tunnused:

a) kodumajapidamisi käsitatakse sõltumatutena otsuste vastuvõtmisel seoses oma 
peamise funktsiooniga ja seepärast on nad institutsionaalsed üksused, isegi kui 
neil ei ole täielikku raamatupidamisarvestust;

b) üksused, kes ei pea ja kes ei ole nõudmise korral võimelised pidama täielikku 
raamatupidamisarvestust, ei ole institutsionaalsed üksused;

c) üksused, kes peavad küll täielikku raamatupidamisarvestust, kuid kes ei ole 
sõltumatud otsuste vastuvõtmisel, on neid kontrollivate üksuste osaks;

d) üksused ei pea oma arvepidamist avaldama, et neid saaks käsitada 
institutsionaalsete üksustena;

e) üksusi, kes moodustavad osa tootmisega tegelevate üksuste rühmast ja peavad 
täielikku raamatupidamisarvestust, käsitatakse institutsionaalsete üksustena 
isegi siis, kui nad on osa oma sõltumatusest otsuste vastuvõtmisel loovutanud
keskusele (peakontorile), mis vastutab grupi üldjuhtimise eest; peakontorit 
peetakse tema poolt kontrollitavatest üksustest eraldiseisvaks 
institutsionaalseks üksuseks;

f) kvaasikorporatiivsed ettevõtted on üksused, kes peavad täielikku 
raamatupidamisarvestust, kuid ei oma juriidilist staatust. Nende majanduslik ja 
finantsiline käitumine erineb nende omanike käitumisest ja sarnaneb ettevõtete 
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omale. Neid peetakse sõltumatuteks otsuste vastuvõtmisel ja vaadeldakse kui 
teistest eraldiseisvaid institutsionaalseid üksuseid.

Peakontorid ja valdusettevõtted

2.14 Peakontorid ja valdusettevõtted on institutsionaalsed üksused. Nende kahe liigi 
kirjeldus on järgmine:

1) Peakontor on üksus, mis teostab juhtimiskontrolli oma tütarettevõtete üle.
Peakontorid liigitatakse oma tütarettevõtete domineerivasse mittefinantsettevõtete 
sektorisse, välja arvatud juhul, kui kõik või enamik nende tütarettevõtetest on 
finantsinstitutsioonid; sellisel juhul käsitatakse neid finantsvahenduse abiettevõtetena 
(S.126) sektoris „Finantsinstitutsioonid”.

Kui tütarettevõteteks on nii mittefinantsettevõtted kui ka finantsinstitutsioonid, siis 
toimub peakontorite sektorisse klassifitseerimine nende ettevõtete järgi, kelle 
lisandväärtus on ülekaalus.

Kui peakontor tegeleb turutootmisega ning see majandustegevus on ülekaalus, 
klassifitseeritakse peakontor ettevõtete sektori alla.

Peakontoreid kirjeldatakse ISIC Rev. 4 M osas klassis 7010 (NACE Rev. 2, 
M 70.10) järgmiselt.

See klass hõlmab äriühingu või ettevõtte muude üksuste juhtimist ja järelevalvet 
nende üle, äriühingu või ettevõtte strateegilise või organisatsioonilise planeerimise 
ja otsuste tegemise rolli täitmist ning tegevuskontrolli teostamist ja nendega seotud 
üksuste igapäevase tegevuse juhtimist.

2) Valdusettevõte, kes valdab tütarettevõtete varasid, kuid ei tegele juhtimisega, on 
varasid hoidev finantsasutus (S.127) ja klassifitseeritakse finantsinstitutsioonina.

Valdusettevõtteid kirjeldatakse ISIC Rev. 4 K osas klassis 6420 (NACE Rev. 2, 
K 64.20) järgmiselt.

See klass hõlmab valdusettevõtete tegevust, st selliste üksuste tegevust, kes valdavad 
tütarettevõtete grupi varasid (omades aktsiaid või osakuid kontrollitasemel) ja kelle 
põhitegevusala on grupi omamine. Sellesse klassi kuuluvad valdusettevõtted ei osuta 
muid teenuseid ettevõtetele, milles vara hoitakse, st nad ei halda ega juhi teisi üksusi.
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Ettevõtete grupid

2.15 Suured ettevõtete grupid moodustuvad siis, kui emaettevõte kontrollib mitut 
tütarettevõtet, kellel võib omakorda olla tütarettevõtteid jne. Grupi iga liiget 
käsitatakse eraldiseisva institutsionaalse üksusena, kui ta vastab institutsionaalse 
üksuse määratlusele.

2.16 Ettevõtete gruppi ei ole mõistlik käsitada ühe institutsionaalse üksusena, sest grupid 
ei ole alati ajas püsivad, samuti ei ole neid praktikas lihtne kindlaks määrata. Võib 
olla raske saada teavet gruppide kohta, mille liikmete tegevus ei ole tihedalt seotud.
Paljud grupid on liiga suured ja heterogeensed selleks, et neid saaks käsitada ühe 
üksusena, ning nende suurus ja koosseis võib ühinemiste ja ülevõtmiste tulemusel aja 
jooksul muutuda.

Eriotstarbelised üksused

2.17 Eriotstarbeline üksus või rahastamisvahend on tavaliselt kapitaliühing või 
usaldusühing, mis on loodud kitsaste, konkreetsete või ajutiste eesmärkide 
täitmiseks, et ohjata finantsriski, konkreetset maksu- või regulatiivset riski.

2.18 Puudub ühtne eriotstarbelise üksuse määratlus, kuid sellistele üksustele on tüüpilised 
järgmised tunnusjooned:

a) neil ei ole töötajaid ega mittefinantsvara;

b) nende olemasolust ei ole muud füüsilist märki kui vaid „silt seinal”, mis 
kinnitab nende registreerimiskohta;

c) nad on alati seotud teise ettevõttega, sageli tütarettevõttena;

d) nad on nendega seotud ettevõtete asukohaterritooriumist erineva territooriumi 
residendid. Kui ettevõttel puudub mis tahes füüsiline sisu, määratakse tema 
residentsus kindlaks vastavalt majandusterritooriumile, kelle õigusaktide alusel 
on ettevõte moodustatud või registreeritud;

e) neid juhivad mõne teise ettevõtte töötajad, kusjuures kõnealune teine ettevõte 
võib, aga ei pruugi olla juhitava üksusega seotud. Eriotstarbeline üksus maksab 
tasu talle osutatud teenuste eest ning esitab omakorda oma emaettevõttele või 
teistele seotud ettevõtetele arveid nende kulude katmiseks. See on ainus 
tootmine, millesse eriotstarbeline üksus on kaasatud, kuigi ta võtab sageli 
kohustusi oma omaniku nimel ning saab tavaliselt investeerimistulu ja 
kapitalikasumit tema hoitava vara eest.

2.19 Olenemata sellest, kas üksusel on kõik nimetatud tunnusjooned või mitte ühtegi neist 
ning kas teda kirjeldatakse eriotstarbelise üksusena või mõne sarnase ettevõttena või 
mitte, käsitatakse teda sarnaselt mis tahes muu institutsionaalse üksusega, liigitades 
ta sektorisse ja tegevusalasse vastavalt tema põhitegevusalale, välja arvatud juhul, 
kui kõnealusel eriotstarbelisel üksusel ei ole iseseisvat tegutsemisõigust.

2.20 Seega liigitatakse iseseisva tegutsemisõiguseta varasid hoidvad finantsasutused, 
kunstlikud tütarettevõtted ja valitsemissektori eriotstarbelised üksused neid 
kontrolliva organiga samasse sektorisse. Erandiks on olukord, kui nad on 
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mitteresidendid; sellisel juhul käsitatakse neid kontrollivast organist eraldiseisvate 
ettevõtetena. Valitsemissektori puhul kajastatakse tütarettevõtte tegevust aga 
valitsemissektori arvepidamises.

Varasid hoidvad finantsasutused

2.21 Valdusettevõte, kes lihtsalt omab tütarettevõtete varasid, on üks varasid hoidva
finantsasutuse näide. Muud üksused, mida samuti käsitatakse varasid hoidva
finantsasutustena, on eespool kirjeldatud eriotstarbeliste üksuste tunnusjoontega 
üksused, mis hõlmavad investeerimis- ja pensionifonde ning üksuseid, mida 
kasutatakse üksikisikute või perekondade rikkuse hoidmiseks ja haldamiseks, varade 
hoidmiseks väärtpaberistamise eesmärgil, võlaväärtpaberite emiteerimiseks seotud 
ettevõtete nimel (sellist ettevõtet võib nimetada sihtäriühinguks (conduit) ning 
muude finantsfunktsioonide täitmiseks;

2.22 Emaettevõttest sõltumatuse määra võib näidata, teostades teatavat tegelikku kontrolli 
oma varade ja kohustuse üle kuni vara ja kohustustega seotud riskide kandmiseni 
ning vara ja kohustustega seotud kasu lõikamiseni. Sellised üksused 
klassifitseeritakse sektorisse „Finantsinstitutsioonid”.

2.23 Seda liiki üksust, kes ei saa toimida oma emaettevõttest sõltumatult ning on lihtsalt 
varade ja kohustuste passiivne hoidja (mõnikord kirjeldatakse teda tegutsevat 
autopiloodina), ei käsitata eraldiseisva institutsionaalse üksusena, välja arvatud juhul, 
kui ta on teise majanduse resident võrreldes oma emaettevõttega. Kui ta on 
emaettevõttega sama majanduse resident, käsitatakse teda kunstliku tütarettevõttena, 
nagu on kirjeldatud allpool.

Kunstlikud tütarettevõtted

2.24 Täielikult emaettevõttele kuuluva tütarettevõtte võib luua, et pakkuda teenuseid 
emaettevõttele või teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, eesmärgiga 
vältida maksude maksmist, minimeerida kohustusi pankroti korral või tagada muid 
tehnilisi eeliseid, mis tulenevad konkreetses riigis kehtivast maksu- või äriõigusest.

2.25 Üldiselt ei vasta seda liiki üksused institutsionaalse üksuse määratlusele, sest neil 
puudub võime tegutseda emaettevõttest sõltumatult ning nende õigused vallata nende 
bilansis hoitavaid varasid või nendega tehinguid teha võivad olla piiratud. Nende 
toodangu taseme ja selle eest saadava hinna määrab kindlaks emaettevõte, kes 
(võimalik et koos teiste sama grupi ettevõtetega) on nende ainuke klient. Seetõttu ei 
käsitata neid eraldiseisvate institutsionaalsete üksustena, vaid emaettevõtte 
lahutamatu osana ning nende arvepidamine konsolideeritakse emaettevõtte 
arvepidamisega, välja arvatud juhul, kui ta on teise majanduse resident võrreldes oma 
emaettevõttega.

2.26 Eristada tuleb äsja kirjeldatud kunstlikke tütarettevõtteid ja üksuseid, mis tegelevad 
ainult abitegevusega. Abitegevused hõlmavad üksnes teenuseid, mida peaaegu kõik 
ettevõtted vajavad teataval määral, näiteks ruumide puhastamine, töötajate 
palgaarvestuse pidamine või infotehnoloogia infrastruktuuri pakkumine ettevõttele 
(vt 1. peatüki punkt 1.13).

Valitsemissektori eriotstarbelised üksused
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2.27 Ka valitsemissektor võib moodustada varasid hoidvatele finantsasutustele ja 
kunstlikele tütarettevõtetele omaste tunnusjoonte ja funktsioonidega eriotstarbelisi 
üksusi. Sellistel üksustel puudub õigus tegutseda iseseisvalt ning nende tehingute 
ulatus on piiratud. Nad ei kanna oma valduses olevatest varadest ja kohustustest 
tulenevaid riske ega saa neist kasu. Kui sellised üksused on residendid, käsitatakse 
neid valitsemissektori lahutamatu osana, mitte aga eraldiseisvate üksustena. Kui nad 
on mitteresidendid, käsitatakse neid eraldi üksustena. Kõik nende poolt välismaal 
tehtud tehingud kajastatakse vastavates tehingutes valitsusega. Seega kui üksus võtab 
välismaal laenu, käsitatakse teda üksusena, kes laenas sama summa samadel 
tingimustel valitsemissektorile.

2.28 Kokkuvõttes, iseseisva tegutsemisõiguseta eriotstarbeliste üksuste arvepidamine 
konsolideeritakse emaettevõtte arvepidamisega, välja arvatud juhul, kui need 
üksused on teise majanduse residendid võrreldes oma emaettevõttega. Sellest üldisest 
reeglist on üks erand, nimelt siis, kui mitteresidendist eriotstarbelise üksuse loob 
valitsemissektor.

2.29 Tinglikke residendist üksusi määratletakse järgmiselt:

a) need mitteresidendist üksuste osad, mille ülekaalukas majanduslike huvide 
kese on riigi majandusterritooriumil (see on enamikul juhtudel üksus, mis 
tegeleb majandusliku tootmisega aasta või enam);

b) mitteresidendist üksused maa või ehitiste omanikena riigi 
majandusterritooriumil, kuid ainult kõnealust maad või ehitisi puudutavate 
tehingute suhtes.

Tinglikke residendist üksusi, isegi kui nad peavad ainult osalist 
raamatupidamisarvestust ega ole alati sõltumatud otsuste vastuvõtmisel, käsitatakse 
kui institutsionaalseid üksusi.

2.30 Institutsionaalsete üksustena käsitatakse järgmisi üksusi:

a) üksused, mis on sõltumatud otsuste vastuvõtmisel ja omavad täielikku 
raamatupidamisarvestust:

1. era- ja avaliku sektori ettevõtted;

2. iseseisva juriidilise isiku staatust omavad ühistud või seltsingud;

3. avaliku sektori tootjad, mis on vastavalt eriõigusaktidele iseseisvad
juriidilised isikud;

4. iseseisva juriidilise isiku staatust omavad kasumitaotluseta 
institutsioonid; ning

5. valitsemissektori asutused;

b) üksused, mis omavad täielikku raamatupidamisarvestust ja mida peetakse 
sõltumatuteks otsuste vastuvõtmisel, kuigi nad ei ole asutatud oma 
emaettevõttest eraldi: kvaasikorporatiivsed ettevõtted;
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c) üksused, mis ei oma tingimata täielikku raamatupidamisarvestust, kuid mida 
loetakse sõltumatuteks otsuste vastuvõtmisel:

1. kodumajapidamised;

2. tinglikud residendist üksused.
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INSTITUTSIONAALSED SEKTORID

2.31 Makromajanduslik analüüs ei käsitle iga institutsionaalse üksuse tegevust eraldi, 
mistõttu käsitletakse samalaadsete institutsioonide tegevuse koondnäitajaid. Seega 
ühendatakse üksused rühmadesse, mida nimetatakse institutsionaalseteks sektoriteks, 
millest mõned jaotatakse allsektoriteks.

Tabel 2.1. Sektorid ja allsektorid

Sektorid ja allsektorid Avalik 
sektor

Oma-
maised 
erasek-
torid ja 
allsek-
torid

Välis-
kapitali 
kontrolli 
all olevad 
sektorid 
ja all-

sektorid

Mittefinantsettevõtted S.11 S.11001 S.11002 S.11003

Finantsinstitutsioonid S.12

Keskpank S.121

Hoiustavad 
ettevõtted, 
v.a kesk-
pank

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Rahaloome-
asutused

Muud 
rahaloome
asutused

Rahaturu-
fondid

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Investeerimisfondid, mis 
ei ole rahaturufondid

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Muud 
finantsvahendusette-
võtted
peale kindlustusseltside
ja pensionifondide

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Finantsvahenduse 
abiettevõtted

S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Finants-
institutsioo-
nid, v.a 
rahaloome-
asutused 
ning 
kindlustuset
tevõtted ja 
pensioni-
fondid

Varasid hoidvad
finantsasutused ja 
laenuandjad

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Kindlustusseltsid S.128 S.12801 S.12802 S.12803Kindlustus-
seltsid ja 
pensioni-
fondid

Pensionifondid S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Valitsemissektor S.13
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Keskvalitsus S.1311

Osariigi/liidumaa valitsus S.1312

Kohalik omavalitsus S.1313

Sotsiaalkindlustusfondid S.1314

Kodumajapidamised S.14

Tööandjad ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad

S.141+
S.142

Töötajad S.143

Omandi- ja siirdetulu saajad S.144

Omanditulu saajad S.1441

Pensionisaajad S.1442

Muude siirdetulude saajad S.1443

Kodumajapidamisi teenindavad 
kasumitaotluseta institutsioonid

S.15

Välismaailm S.2

ELi liikmesriigid ning ELi 
institutsioonid ja asutused

S.21

ELi liikmesriigid S.211

ELi institutsioonid ja asutused S.212

ELi mittekuuluvad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid, kes ei 
ole ELi residendid

S.22

2.32 Iga sektor ja allsektor koondab sarnase majanduskäitumisega institutsionaalseid 
üksusi.
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Diagramm 2.1. Üksuste liigitamine sektoritesse

KTKTI

Valitsemis-
sektor

Kas üksust kontrollib 
valitsus?

Kas üksus osutab 
finantsteenuseid?

Ei

Jah

Mittefinantsettevõtted Finantsinstitutsioonid

Ei Jah

Kas üksust kontrollib 
valitsemissektor?

Kas üksust kontrollib 
valitsemissektor?

Avaliku sektori 
mittefinants-
ettevõtted

mittefinants-
ettevõtted

Erasektori 

Ei
Jah

Erasektori
finantsinstitutsioonid

Avaliku sektori 
finantsinstitutsioonid

Ei

Jah

Jah

Kas üksus on turuväline tootja?
Ei

   Välismaailm     Kas tegemist on residendist 
üksusega?

Ei

Jah

KodumajapidamisedKas üksus on 
kodumajapidamine?

Jah

Ei
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2.33 Institutsionaalsed üksused rühmitatakse sektoritesse vastavalt sellele, mis liiki 
tootjatega on tegemist ning sõltuvalt nende põhitegevusest ja -funktsioonist, mida 
peetakse määravaks nende majanduskäitumise jaoks.

2.34 Diagrammil 2.1 on näidatud, kuidas üksused peamistesse sektoritesse jaotatakse.
Selleks et määrata kindlaks sellise residendist üksuse sektor, mis ei ole 
kodumajapidamine, tuleb diagrammi kohaselt kindlaks määrata, kas seda üksust 
kontrollib valitsemissektor ning kas tegemist on turutootjaga või turuvälise tootjaga.

2.35 Kontrolli finantsinstitutsiooni ning mittefinantsettevõtte üle määratletakse kui võimet 
määrata kindlaks üldine ettevõttepoliitika. Näiteks kui ettevõttele kuulub üle poole 
tütarettevõtte omakapitalist, siis on see piisav tingimus, et emaettevõte kontrolliks 
tütarettevõtet.

2.36 Üks institutsionaalne üksus (ettevõte, kodumajapidamine, kasumitaotluseta 
institutsioon või valitsusüksus) omab kontrolli teise ettevõtte või kvaasikorporatiivse 
ettevõtte üle, kui ta omab üle poole hääleõigusega aktsiatest või kontrollib muul viisil 
enam kui poolt aktsiaomanike hääleõigust.

2.37 Selleks, et kontrollida enam kui poolt aktsiaomanike hääleõigusest, ei pea 
institutsionaalne üksus ise omama ühtegi hääleõigusega aktsiat. Ettevõte C võib olla 
teise ettevõtte B tütarettevõte, milles kolmas ettevõte A omab enamust hääleõigusega 
aktsiatest. Selleks, et ettevõte C oleks ettevõtte B tütarettevõte, on vajalik järgmine: 
ettevõte B kontrollib rohkem kui poolt aktsiaomanike hääleõigusest ettevõttes C või 
on ettevõte B ettevõtte C selline aktsiaomanik, kellel on õigus ametisse nimetada ja 
ametist vabastada enamikku ettevõtte C direktoritest.

2.38 Valitsemissektor saab omada kontrolli ettevõtte üle tulenevalt eriõigusaktidest või 
eriõigusnormidest, mis annavad valitsusele õiguse kujundada ettevõttepoliitikat.
Allpool esitatud kaheksa näitajat on peamised tegurid, mida kaaluda, otsustamaks, 
kas ettevõtet kontrollib valitsemissektor:

a) häälteenamuse omamine valitsemissektori poolt;

b) valitsemissektori kontroll juhatuse või nõukogu üle;

c) valitsemissektori kontroll võtmeisikute ametisse nimetamise või ametist 
vabastamise üle;

d) valitsemissektori kontroll üksuse põhikomisjonide üle;

e) nn kuldaktsia omamine valitsemissektori poolt;

f) eriõigusnormid;

g) valitsemissektor kui peamine klient;

h) laenamine valitsemissektorilt.

Kontrolli kindlakstegemiseks võib piisata ühest näitajast, kuid muudel juhtudel 
võivad kontrolli olemasolu näidata mitu näitajat üheskoos.
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2.39 Iseseisva juriidilise isiku staatust omavate kasumitaotluseta institutsioonide puhul on 
kontrolli kindlaksmääramiseks viis näitajat:

a) ametnike ametisse nimetamine;

b) tegevust võimaldavate vahendite pakkumine;

c) lepingulised suhted;

d) rahastamise tase;

e) valitsemissektori riskisuse määr.

Nagu ka ettevõtete puhul, võib mõnel juhul kontrolli kindlakstegemiseks piisata 
ühest näitajast, kuid muudel juhtudel võivad kontrolli olemasolu näidata mitu
eraldiseisvat näitajat üheskoos.

2.40 Turuettevõtete ja turuväliste ettevõtete eristamine avaliku sektori ettevõtete puhul ja 
nende klassifitseerimine kas valitsemissektorisse või ettevõtete sektorisse sõltub 
punktis 1.15 esitatud kriteeriumidest.

2.41 Sektor jaotatakse allsektoriteks vastavalt selle sektori jaoks asjakohastele 
kriteeriumitele – näiteks valitsemissektori võib jaotada keskvalitsuseks, 
osariigi/liidumaa valitsuseks ja kohalikuks omavalitsuseks ning 
sotsiaalkindlustusfondideks; see võimaldab üksuste majanduskäitumist täpsemalt 
kirjeldada.

Sektorite ja allsektorite kontodel kirjendatakse kõik asjaomase sektoriga hõlmatud 
institutsionaalsete üksuste tegevused, sealhulgas nii põhi- kui kõrvaltegevused.

Iga institutsionaalne üksus kuulub ainult ühte sektorisse või allsektorisse.

2.42 Kui institutsionaalse üksuse põhitegevus on toota kaupu ja osutada teenuseid, tuleb 
selle üksuse sektorisse jaotamiseks otsustada kõigepealt tootja liigi üle.

2.43 Tabel 2.2 näitab tootja liiki, põhitegevusala ja igale sektorile iseloomulikke 
funktsioone:

Tabel 2.2. Tootja liik, põhitegevusalad ja funktsioonid sektorite kaupa

Tootja liik Põhitegevusala ja funktsioonid Sektor

Turutootja Turukaupade tootmine ja 
mittefinantsteenuste osutamine

Mittefinantsettevõtted
(S.11)

Turutootja Finantsvahendus, sealhulgas 
kindlustus
Finantsvahenduse teenused

Finantsinstitutsioonid 
(S.12)

Avaliku sektori 
turuväline tootja

Turuvälise toodangu tootmine ja 
pakkumine kollektiivseks ja 
individuaalseks tarbimiseks ning 
selliste tehingute tegemine, mis on 

Valitsemissektor 
(S.13)
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seotud rahvatulu ja -rikkuse 
ümberjaotamisega

Turutootja või 
eratootja, kes 
toodab enda
lõpptarbeks

Tarbimine

Turutoodangu ja enda lõpptarbeks 
toodangu tootmine

Kodumajapidamised 
(S.14)
 kui tarbijad

kui ettevõtjad

Turuväline 
eratootja

Turuvälise toodangu tootmine ja 
pakkumine individuaalseks 
tarbimiseks

Kodumajapidamisi 
teenindavad 
kasumitaotluseta 
institutsioonid (S.15)

2.44 Välismaailma sektor (S.2) viitab residentidest ja mitteresidentidest üksuste 
vahelistele voogudele ja positsioonidele – mitteresidentidest üksuseid ei iseloomusta 
sarnased eesmärgid ja käitumisliigid, neid tunnustatakse üksnes nende ja 
residentidest üksuste vaheliste voogude ja positsioonide kaudu.

MITTEFINANTSETTEVÕTTED (S.11)

2.45 Määratlus: mittefinantsettevõtete sektor (S.11) koosneb institutsionaalsetest 
üksustest, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning mis tegelevad 
peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega.
Mittefinantsettevõtete sektor hõlmab ka kaupu tootvaid ja mittefinantsteenuseid 
osutavaid kvaasikorporatiivseid ettevõtteid. (Vt punkti 2.13 alapunkt f).

2.46 Institutsionaalsed üksused hõlmavad järgmist:

a) era- ja avaliku sektori ettevõtted, mis on turutootjad ning tegelevad peamiselt 
kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega;

b) iseseisva juriidilise isiku staatust omavad ühistud ja seltsingud, mis on 
turutootjad ning tegelevad peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste 
osutamisega;

c) avaliku sektori tootjad, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning 
tegelevad peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega;

d) mittefinantsettevõtteid teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid või liidud, 
mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning tegelevad peamiselt 
kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega;

e) peakontorid, mis kontrollivad turutootjatest ettevõtete gruppi, kui ettevõtete 
grupi kui terviku peamine tegevusala (mõõdetuna lisandväärtuse alusel) on 
kaupade tootmine ja mittefinantsteenuste osutamine;

f) eriotstarbelised üksused, mis tegelevad peamiselt kaupade tootmise ja 
mittefinantsteenuste osutamisega;

g) era- ja avaliku sektori kvaasikorporatiivsed ettevõtted, kes on turutootjad ning 
tegelevad peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega.
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2.47 Mõiste „kvaasikorporatiivsed mittefinantsettevõtted” tähistab kõiki üksusi, millel 
puudub iseseisev juriidiline staatus, kuid mis on turutootjad ja tegelevad peamiselt 
kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega ning vastavad tingimustele, 
mille alusel nad tunnistatakse kvaasikorporatiivseteks ettevõteteks (vt punkti 2.13 
alapunkt f).

Kvaasikorporatiivsed ettevõtted peavad säilitama piisavalt teavet, et oleks võimalik 
pidada täielikku raamatupidamisarvestust, ning neid juhitakse kui ettevõtteid. Nende 
de facto suhe oma omanikuga on sama, mis ettevõttel oma aktsionäride või 
osanikega.

Mittefinantsteenuseid osutavad kvaasikorporatiivsed ettevõtted, mille omanikeks on 
kodumajapidamised, valitsemissektori üksused või kasumitaotluseta institutsioonid, 
rühmitatakse koos mittefinantsettevõtetega mittefinantsettevõtete sektorisse, mitte 
nende omaniku sektorisse.

2.48 Täieliku raamatupidamisarvestuse, kaasa arvatud bilanssi olemasolu ei ole piisav 
tingimus selleks, et turutootjat saaks käsitada institutsionaalse üksusena, näiteks 
kvaasikorporatiivse ettevõttena. Seltsingud ja avaliku sektori tootjad (v.a need, mis 
on hõlmatud punkti 2.23 alapunktidega a, b, c ja f, ning füüsilisest isikust ettevõtjad) 
ei ole üldjuhul kindlalt eristatavad institutsionaalsed üksused – isegi kui neil on 
täielik raamatupidamisarvestus –, sest nad ei ole sõltumatud otsuste vastuvõtmisel 
ning nende juhtimist kontrollib nende omanikuks olev kodumajapidamine, 
kasumitaotluseta institutsioon või valitsus.

2.49 Mittefinantsettevõtete sektor hõlmab ka tinglikke residendist üksusi, mida käsitatakse 
kui kvaasikorporatiivseid ettevõtteid.

2.50 Mittefinantsettevõtete sektor on jaotatud kolme allsektorisse:

a) avaliku sektori mittefinantsettevõtted (S.11001);

b) erasektori omamaised mittefinantsettevõtted (S.11002);

c) väliskapitali kontrolli all olevad mittefinantsettevõtted (S.11003).

Allsektor „Avaliku sektori mittefinantsettevõtted” (S.11001)

2.51 Määratlus: avaliku sektori mittefinantsettevõtete allsektor koosneb kõigist 
mittefinantsettevõtetest, kvaasikorporatiivsetest ettevõtetest ja kasumitaotluseta 
institutsioonidest, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning mis alluvad 
valitsemissektori üksuste kontrollile.

2.52 Avaliku sektori kvaasikorporatiivsed ettevõtted on kvaasikorporatiivsed ettevõtted, 
mille otseseks omanikuks on valitsemissektori üksused.

Allsektor „Erasektori omamaised mittefinantsettevõtted” (S.11002)

2.53 Määratlus: erasektori omamaiste mittefinantsettevõtete allsektor koosneb kõigist 
mittefinantsettevõtetest, kvaasikorporatiivsetest ettevõtetest ja kasumitaotluseta 
institutsioonidest, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning mida ei 
kontrolli valitsemissektor või mitteresidendist institutsionaalsed üksused.
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See allsektor hõlmab otsese välisinvesteeringuga korporatiivseid ja 
kvaasikorporatiivseid üksuseid, mida ei klassifitseerita väliskapitali kontrolli all 
olevate mittefinantsettevõtete allsektorisse (S.11003).

Allsektor „Väliskapitali kontrolli all olevad mittefinantsettevõtted” (S.11003)

2.54 Määratlus: väliskapitali kontrolli all olevate mittefinantsettevõtete allsektor koosneb 
kõigist mittefinantsettevõtetest ja kvaasikorporatiivsetest ettevõtetest, mida 
kontrollivad mitteresidendist institutsionaalsed üksused.

Sellesse allsektorisse kuuluvad:

a) kõik mitteresidendist ettevõtete tütarettevõtted;

b) kõik ettevõtted, mida kontrollivad mitteresidendist institutsionaalsed üksused, 
mis ise ei ole ettevõtted: näiteks ettevõte, mida kontrollib välisriigi valitsus; see 
hõlmab ettevõtteid, mida kontrollib (kooskõlastatult) rühm mitteresidendist 
üksusi;

c) kõik mitteresidendist ettevõtete ja juriidilise isiku õigusteta tootjate filiaalid ja 
muud juriidilise isiku õigusteta üksused, mis on tinglikud residendist üksused.

FINANTSINSTITUTSIOONID (S.12)

2.55 Määratlus: finantsinstitutsioonide sektor (S.12) koosneb institutsionaalsetest 
üksustest, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad, kes tegelevad peamiselt 
finantsteenuste osutamisega. Need institutsionaalsed üksused hõlmavad kõiki 
ettevõtteid ja kvaasikorporatiivseid ettevõtteid, kes tegelevad peamiselt järgmisega:

 finantsvahendus (finantsvahendajad); ja/või

 finantsabiteenused (finantsvahenduse abiettevõtted).

Samuti on hõlmatud finantsteenuseid osutavad institutsionaalsed üksused, kui 
enamiku nende vara või kohustustega ei kaubelda avatud turgudel.

2.56 Finantsvahendus on tegevus, mille käigus institutsionaalne üksus omandab 
finantsvara ja võtab endale kohustusi omal vastutusel, astudes turul 
finantstehingutesse. Finantsvahendajate vara ja kohustused kujundatakse ümber või 
restruktureeritakse finantsvahenduse protsessis vastavalt nende tagastamistähtajale, 
skaalale, riskile ja muudele sarnastele tingimustele.

Finantsabiteenused on tegevused, mis on seotud finantsvahendusega, kuid mis ei ole 
ise finantsvahendus.

Finantsvahendajad

2.57 Finantsvahenduse protsessis liiguvad vahendid sellistelt kolmandatelt osapooltelt, 
kellel on vahendite ülejääk, sellistele kolmandatele osapooltele, kellel on nende 
puudus. Finantsvahendaja ei toimi üksnes selliste teiste institutsionaalsete üksuste 
agendina, vaid võtab endale riski, omandades finantsvara ja võttes kohustusi omal 
vastutusel.
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2.58 Finantsvahenduse protsessi võivad olla kaasatud igat liiki kohustused, välja arvatud 
alaliik „Muud makstaolevad arved” (AF.8). Finantsvahenduse protsessi kaasatud 
finantsvara võib klassifitseerida mis tahes alaliiki, välja arvatud kategooriasse 
„Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid” (AF.6), kuid 
kaasaarvatud kategooriasse „Muud saadaolevad arved”. Finantsvahendusettevõtted
võivad investeerida oma vahendeid mittefinantsvarasse nagu näiteks kinnisvara.
Selleks et ettevõtet saaks käsitada finantsvahendajana, peab ta võtma endale 
kohustusi turul ja vahendeid ümber kujundama. Kinnisvaraettevõtted ei ole 
finantsvahendajad.

2.59 Kindlustusseltside ja pensionifondide funktsiooniks on riskide ühendamine. Nende 
institutsioonide kohustusteks on kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed 
tagatisskeemid (AF.6). Nende vastaspooleks on kindlustusseltside ja pensionifondide 
investeeringud, mis toimivad kui finantsvahendusettevõtted.

2.60 Investeerimisfondid (edaspidi rahaturufondid ja muud investeerimisfondid) võtavad 
eeskätt kohustusi investeerimisfondide aktsiate või osakute emiteerimise kaudu 
(AF.52). Finantsvara ja/või kinnisvara omandamisega need fondid kujundatakse 
ümber. Seepärast klassifitseeritakse investeerimisfondid finantsvahendajateks. Vara 
ja kohustuste väärtuse iga muutus, mis pole seotud nende oma aktsiatega, mõjutab 
nende omavahendeid (vt punkt 7.07). Kuna omavahendite hulk on tavaliselt võrdne 
investeerimisfondi aktsiate või osakute väärtusega, siis iga muutus fondi varas ja 
kohustustes kajastub ka nende aktsiate või osakute turuhinnas. Investeerimisfonde, 
mis investeerivad kinnisvarasse, käsitatakse finantsvahendajatena.

2.61 Finantsvahendus piirdub vara omandamise ja kohustuste võtmisega üldsuselt või 
selle konkreetsemalt ja suhteliselt suurelt alamrühmalt. Kui tegevus piirdub väikese 
inimeste või perekondade rühmaga, siis finantsvahendust ei toimu.

2.62 Võib esineda erandeid üldisest põhimõttest, mille kohaselt on finantsvahendus 
piiratud turul tehtavate tehingutega. Näiteks, munitsipaalomanduses olevad krediidi-
ja hoiupangad, mis sõltuvad vastavast kohalikust omavalitsusest, või kapitalirendi 
ettevõtted, mis vahendite omandamisel või investeerimisel sõltuvad emaettevõtete 
grupist. Nende laenutegevus või hoiustamine peab olema sõltumatu vastavast 
kohalikust omavalitsusest või emaettevõtete grupist selleks, et klassifitseerida neid 
finantsvahendajaks.

Finantsvahenduse abiettevõtted

2.63 Finantsabiteenused koosnevad täiendavatest teenustest, mis on vajalikud tehingute 
sooritamiseks finantsvara ja kohustustega või fondide ümberkujundamiseks või 
restruktureerimiseks. Finantsvahenduse abiettevõtted ei võta finantsvara või 
kohustusi omandades endale riske. Nende ülesanne on finantsvahendusele 
kaasaaitamine. Peakontorid, mille kõik tütarettevõtted või enamik neist on 
finantsinstitutsioonid, on finantsvahenduse abiettevõtted.

Muud finantsinstitutsioonid, v.a finantsvahendajad ja finantsvahenduse abiettevõtted

2.64 Muud finantsinstitutsioonid, v.a finantsvahendajad ja finantsvahenduse abiettevõtted, 
on institutsionaalsed üksused, mis pakuvad selliseid finantsteenuseid, mille puhul 
enamiku nende vara või kohustustega ei kaubelda avatud turgudel.
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Finantsinstitutsioonide sektorisse kuuluvad institutsionaalsed üksused

2.65 Finantsinstitutsioonide sektorisse (S.12) kuuluvad järgmised institutsionaalsed 
üksused:

a) era- või avaliku sektori ettevõtted, mille peamiseks tegevusalaks on 
finantsvahendus ja/või finantsabiteenuste osutamine;

b) ühistud ja seltsingud, mis on iseseisvad juriidilised isikud ning mille peamiseks 
tegevusalaks on finantsvahendus ja/või finantsabiteenuste osutamine;

c) avaliku sektori tootjad, keda käsitatakse juriidiliste isikutena ning kelle 
peamiseks tegevusalaks on finantsvahendus ja/või finantsabiteenuste 
osutamine;

d) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ning mille
peamiseks tegevusalaks on finantsvahendus ja/või finantsabiteenuste osutamine 
või mis teenindavad finantsinstitutsioone;

e) peakontorid, kui kõigi nende tütarettevõtete või enamiku neist peamine 
tegevusala finantsinstitutsioonina on finantsvahendus ja/või finantsabiteenuste 
osutamine. Kõnealused peakontorid klassifitseeritakse finantsvahenduse 
abiettevõteteks (S.126);

f) valdusettevõtted, kelle peamine ülesanne on tütarettevõtete grupi varade 
hoidmine. Grupp võib koosneda finantsinstitutsioonidest või 
mittefinantsettevõtetest – see ei mõjuta valdusettevõtete klassifitseerimist 
varasid hoidvaks finantsasutuseks (S.127);

g) eriotstarbelised üksused, mis tegelevad peamiselt finantsteenuste osutamisega;

h) juriidilise isiku õigusteta investeerimisfondid, mis koosnevad osalejate rühmale 
kuuluvatest investeerimisportfellidest ja mida juhib tavaliselt mõni teine 
finantsinstitutsioon. Sellised fondid on neid juhtivast finantsinstitutsioonist 
eraldiseisvad institutsionaalsed üksused;

i) juriidilise isiku õigusteta üksused, mille peamine tegevusala on 
finantsvahendus ja mille suhtes kohaldatakse õigusnorme ja järelevalvet 
(enamasti klassifitseeritud hoiustavate ettevõtetena, v.a keskpank, 
kindlustusseltsid või pensionifondid); neid käsitatakse sõltumatutena otsuste 
vastuvõtmisel ja neil on oma juhtkond, mis on sõltumatu omanikest, ning 
nende majanduslik ja finantskäitumine sarnaneb finantsinstitutsiooni
käitumisele. Sellisel juhul käsitatakse neid kui eraldiseisvaid institutsionaalseid 
üksusi. Näiteks võib tuua mitteresidendist finantsinstitutsioonide filiaalid.

2.66 Finantsinstitutsioonide sektori üheksa allsektorit

Finantsinstitutsioonide sektor on jaotatud järgmisteks allsektoriteks:

a) keskpank (S.121);

b) hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122);
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c) rahaturufondid (S.123);

d) investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124);

e) muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide
(S.125);

f) finantsvahenduse abiettevõtted (S.126);

g) varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127);

h) kindlustusseltsid (S.128); ning

i) pensionifondid (S.129).

Finantsinstitutsioonide sektori allsektorite kombineerimine

2.67 EKP määratlusele vastavad rahaloomeasutused on allsektorite „Keskpank” (S.121), 
„Hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank” (S.122) ja „Rahaturufondid” (S.123)
kombinatsioon.

2.68 Muud rahaloomeasutused hõlmavad neid finantsvahendajaid, kelle kaudu keskpanga 
(S.121) rahapoliitika mõju edastatakse teistele majanduses osalejatele. Nendeks on 
hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122), ja rahaturufondid (S.123).

2.69 Riskide ühendamisega tegelevateks finantsvahendajateks on kindlustusseltsid ja 
pensionifondid. Nad hõlmavad kindlustusseltside (S.128) ja pensionifondide (S.129)
allsektoreid.

2.70 Finantsinstitutsioonid, v.a rahaloomeasutused ning kindlustusseltsid ja 
pensionifondid, hõlmavad järgmisi allsektoreid: investeerimisfondid, mis ei ole 
rahaturufondid (S.124), muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 
pensionifondide (S.125), finantsvahenduse abiettevõtted (S.126) ning varasid 
hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127).

Finantsinstitutsioonide sektori allsektorite jaotamine avaliku sektori, erasektori ja 
väliskapitali kontrolli all olevateks finantsinstitutsioonideks

2.71 Iga allsektor, v.a allsektor S.121, jagatakse omakorda järgmiselt:

a) avaliku sektori finantsinstitutsioonid;

b) omamaised erasektori finantsinstitutsioonid; ning

c) väliskapitali kontrolli all olevad finantsinstitutsioonid.

Selle alajaotuse kriteeriumid on samad, mis mittefinantsettevõtete puhul (vt 
punktid 2.51–2.55).
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Tabel 2.3. Finantsinstitutsioonide sektor ja selle allsektorid

Sektorid ja allsektorid Avalik 
sektor

Oma-
maised 
erasek-
torid ja 
allsekto-
rid

Välis-
kapitali 
kontrolli 
all 
olevad 
sektorid 
ja 
allsekto-
rid

Finantsinstitutsioonid S.12

Keskpank S.121

Hoiustavad 
ettevõtted, 
v.a keskpank

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Rahaloome-
asutused

Muud 
rahaloome-
asutused

Rahaturufondid S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Investeerimisfondid, mis ei ole 
rahaturufondid

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Muud finantsvahendusettevõtted
peale kindlustusseltside ja 
pensionifondide

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Finantsvahenduse abiettevõtted S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Finants-
institut-
sioonid, 
v.a 
rahaloo-
measutu-
sed ning 
kindlus-
tusettevõtt
ed ja 
pensioni-
fondid

Varasid hoidvad finantsasutused ja 
laenuandjad

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Kindlustusseltsid S.128 S.12801 S.12802 S.12803Kindlus-
tusseltsid 
ja 
pensioni-
fondid

Pensionifondid S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Keskpank (S.121)

2.72 Määratlus: keskpanga allsektor (S.121) koosneb kõigist finantsinstitutsioonidest ja 
kvaasikorporatiivsetest finantsinstitutsioonidest, mille peamine funktsioon on raha 
emiteerimine, valuuta sisemise ja välise väärtuse säilitamine ning riigi 
rahvusvaheliste reservide osaline või täielik hoidmine.

2.73 Allsektorisse S.121 klassifitseeritakse järgmised finantsvahendajad:

a) riigi keskpank, sealhulgas juhul, kui see on Euroopa Keskpankade Süsteemi 
osa;
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b) keskpanga funktsioone täitvad avaliku sektori asutused (nt asutused, kes 
tegelevad välisvaluutareservide haldamise või raha käibelelaskmisega), kes 
peavad täielikku raamatupidamisarvestust ja on otsuste tegemisel 
keskvalitsusest sõltumatud. Kui selline tegevus toimub kas keskvalitsuses või 
keskpangas, eraldi institutsionaalset üksust ei eksisteeri.

2.74 Allsektor S.121 ei hõlma peale keskpanga ühtki teist asutust või organit, kes tegeleb 
finantsinstitutsioonide või finantsturgude reguleerimise ja järelevalvega. Need 
kuuluvad allsektorisse S.126.

Hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122)

2.75 Määratlus: hoiustavate ettevõtete, v.a keskpanga allsektor (S.122) hõlmab kõiki 
finantsinstitutsioone ja kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone (v.a need, mis 
kuuluvad keskpanga ja rahaturufondide allsektoritesse), mis tegelevad peamiselt 
finantsvahendusega ja võtavad institutsionaalsetelt üksustelt vastu hoiuseid ning 
annavad oma arvel ja nimel laenu ja/või investeerivad väärtpaberitesse.

2.76 Hoiustavaid ettevõtteid, v.a keskpank, ei saa kirjeldada lihtsalt kui panku, sest siia 
alla võivad kuuluda mõned finantsinstitutsioonid, mis ei saa end nimetada pangaks, 
ning mõned sellised finantsinstitutsioonid, mis mõnes riigis seda isegi teha ei tohi. 
Samas ei pruugi mõni teine finantsinstitutsioon, mis nimetab end pangaks, olla 
tegelikult krediidiasutus. Allsektorisse S.122 klassifitseeritakse järgmised 
finantsvahendajad:

a) kommertspangad, universaalpangad, laiaotstarbelised pangad;

b) hoiupangad (sealhulgas usaldushoiupangad ning hoiu-laenuühistud);

c) postižiiroasutused, postipangad, žiiropangad;

d) maapangad, põllumajanduspangad;

e) ühistupangad, krediidiühistud;

f) eripangad (nt kaubanduspangad, emissioonipangad, erapangad);

g) elektronrahaasutused, mis tegelevad peamiselt finantsvahendusega.

2.77 Järgmised finantsvahendajad klassifitseeritakse allsektorisse S.122, kui nad tegelevad 
tagasimakstavate vahendite vastuvõtmisega üldsuselt kas hoiustena või muul kujul, 
näiteks pidevalt väljalastavate pikaajaliste võlaväärtpaberitena. Muul juhul kuuluvad 
need allsektorisse S.124:

a) ettevõtted, mis tegelevad hüpoteeklaenude andmisega (sealhulgas 
elamuhoiupangad, hüpoteegipangad ja hüpoteegikrediidiasutused);

b) munitsipaalkrediidiasutused.

2.78 Allsektor S.122 ei hõlma järgmist:
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a) peakontorid, mis juhivad peamiselt hoiustavatest ettevõtetest, v.a keskpank, 
koosneva grupi muid üksusi ja teostavad nende üle järelevalvet, kuid mis ei ole 
ise hoiustavad ettevõtted. Need kuuluvad allsektorisse S.126;

b) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ning mis 
teenindavad hoiustavaid ettevõtteid, aga ei tegele finantsvahendusega. Need 
kuuluvad allsektorisse S.126.

c) elektronrahaasutused, mille peamine tegevus ei ole finantsvahendus.

Rahaturufondid (S.123)

2.79 Määratlus: rahaturufondide allsektor (S.123) hõlmab kollektiivsete 
investeerimisskeemidena kõiki peamiselt finantsvahendusega tegelevaid 
finantsinstitutsioone ja kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone, v.a need, mis 
kuuluvad allsektoritesse „Keskpank” ja „Krediidiasutused”. Nende tegevuseks on 
võtta institutsionaalsetelt üksustelt vastu investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
hoiuste lähedaste asendajatena ning oma arvel ja nimel investeerida peamiselt 
rahaturufondi aktsiatesse/osakutesse, lühiajalistesse võlaväärtpaberitesse ja/või 
hoiustesse.

2.80 Allsektorisse S.123 klassifitseeritakse järgmised finantsvahendajad:

a) investeerimisfondid, sealhulgas investeerimisühingud, usaldusfondid ja muud 
kollektiivsed investeerimisskeemid, mille aktsiaid või osakuid käsitatakse 
hoiuste lähedaste asendajatena.

2.81 Allsektor S.123 ei hõlma järgmist:

a) peakontorid, mis juhivad peamiselt rahaturufondidest koosnevat gruppi ja 
teostavad selle üle järelevalvet, kuid mis ei ole ise rahaturufond. Need 
kuuluvad allsektorisse S.126;

b) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ning mis 
teenindavad rahaturufonde, aga ei tegele finantsvahendusega. Need kuuluvad 
allsektorisse S.126.

Muud investeerimisfondid, v.a rahaturufondid (S.124)

2.82 Määratlus: allsektor „Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid” (S.124) hõlmab 
kõiki peamiselt finantsvahendusega tegelevaid kollektiivseid investeerimisskeeme, 
v.a need, mis kuuluvad allsektorisse „Rahaturufondid”. Nende tegevuseks on võtta 
institutsionaalsetelt üksustelt vastu investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, mis ei ole 
hoiuste lähedased asendajad, ning oma arvel ja nimel investeerida peamiselt 
muudesse finantsvaradesse kui lühiajalised finantsvarad ja mittefinantsvaradesse 
(tavaliselt kinnisvara).

2.83 Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid, hõlmavad kinniseid 
investeerimisfonde, avatud investeerimisfonde ja muid kollektiivseid 
investeerimisskeeme, mille investeerimisfondi aktsiaid või osakuid ei käsitata hoiuste 
lähedaste asendajatena.
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2.84 Allsektorisse S.124 klassifitseeritakse järgmised finantsvahendajad:

a) avatud investeerimisfondid, mille aktsiad või osakud ostetakse või võetakse 
tagasi aktsia- või osakuomanike nõudmisel otse või kaudselt nende ettevõtete 
varast;

b) suletud investeerimisfondid, millel on fikseeritud aktsiakapital ning mille puhul 
fondiga liituvad või sealt lahkuvad investorid peavad ostma või müüma 
olemasolevaid aktsiaid;

c) kinnisvara investeerimisfondid;

d) teistesse fondidesse investeerivad fondid (nn fondifondid);

e) riskifondid, mis hõlmavad mitmesuguseid kollektiivseid investeerimisskeeme, 
mida iseloomustab suur miinimuminvesteering, vähene regulatsioon ning suur 
valik investeerimisstrateegiaid.

2.85 Allsektor S.124 ei hõlma järgmist:

a) pensionifondide allsektorisse kuuluvad pensionifondid;

b) eriotstarbelised valitsemissektori fondid, mida nimetatakse riiklikeks 
investeerimisfon d i d e k s ,  mis klassifitseeritakse varasid hoidvaks
finantsasutusteks, kui nad klassifitseeritakse finantsinstitutsioonina;
klassifikatsioon „Eriotstarbelised valitsemissektori fondid” määratakse 
valitsemissektori või finantsinstitutsioonide sektori osana kindlaks vastavalt 
punktis 2.26 sätestatud kriteeriumitele.

c) peakontorid, mis juhivad peamiselt muudest investeerimisfondidest, 
v.a rahaturufondidest, koosnevat gruppi ja teostavad selle üle järelevalvet, kuid 
mis ise ei ole investeerimisfondid. Need kuuluvad allsektorisse S.126;

d) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ning mis 
teenindavad muid investeerimisfonde, v.a rahaturufondid, aga ei tegele 
finantsvahendusega. Need kuuluvad allsektorisse S.126.

Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (S.125)

2.86 Määratlus: allsektor „Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 
pensionifondide” (S.125) hõlmab kõiki finantsinstitutsioone ja kvaasikorporatiivseid 
finantsinstitutsioone, mis tegelevad peamiselt finantsvahendusega, võttes 
institutsionaalsete üksuste ees kohustusi muul kujul kui raha, hoiused, 
investeerimisfondide aktsiad või seoses kindlustuse, pensioni ja standardsete 
tagatisskeemidega. 

2.87 Allsektor S.125 hõlmab finantsvahendajaid, kes tegelevad peamiselt pikaajalise 
rahastamisega. Üldjuhul eristatakse seda allsektorit muude rahaloomeasutuste
allsektorist selle domineeriva maksetähtaja alusel (S.122 ja S.123). Tuginedes 
kohustuste puudumisele investeerimisfondi osakute kujul, mida ei käsitata lähedaste 
asendajatena hoiustele või kindlustus-, pensioni- ja muudele standardsetele
tagatisskeemidele, saab kindlaks määrata investeerimisfondide, mis ei ole 
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rahaturufondid, (S.124), kindlustusseltside (S.128) ja pensionifondide (S.129) 
allsektorite piirid.

2.88 Allsektor „Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 
pensionifondide” (S.125) jagatakse omakorda alljaotisteks, mis hõlmavad 
väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtteid, väärtpaberi- ja 
tuletisinstrumendimaaklereid, laenuandmisega tegelevaid finantsinstitutsioone ning 
spetsialiseerunud finantsinstitutsioone. Seda illustreerib tabel 2.4.

Tabel 2.4. Allsektor „Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 
pensionifondide” (S.125) ja selle alljaotised

Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide

Väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid

Laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid

Spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid

2.89 Allsektor S.125 ei hõlma iseseisva juriidilise isiku staatust omavaid kasumitaotluseta 
institutsioone, kes teenindavad teisi finantsvahendajaid, kuid ei tegele ise 
finantsvahendusega. Need kuuluvad allsektorisse S.126.

Väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted

2.90 Määratlus: väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted on 
ettevõtted, mis teevad väärtpaberistamistehinguid. Finantsvahendusettevõtted, mis 
vastavad institutsionaalse üksuse kriteeriumitele, liigitatakse allsektorisse S.125, 
muudel puhkudel käsitatakse neid osana emaettevõttest.

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid, laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid 
ning spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid

2.91 Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid on finantsvahendajad.

2.92 Laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid hõlmavad näiteks 
finantsvahendajaid, kes tegelevad järgmisega:

a) kapitalirent;

b) järelmaks ning rahaliste vahendite pakkumine üksikisikutele või ettevõtetele; 
või

c) faktooring.

2.93 Spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid on finantsvahendusettevõtted, näiteks:

a) riskikapitaliettevõtted ja arengukapitaliettevõtted;

b) eksporti/importi rahastavad ettevõtted; või
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c) finantsvahendusettevõtted, mis omandavad hoiuseid ja/või nende lähedasi 
asendajaid või annavad laenu ainult rahaloomeasutustele; need 
finantsvahendusettevõtted hõlmavad ka keskse vastaspoolega arvelduskodasid
(central counterparty clearing houses – CCPs), mis teostavad 
rahaloomeasutustesiseseid repotehinguid.

2.94 Peakontorid, mis juhivad peamiselt finantsvahendusega tegelevate ja/või 
finantsabiteenuseid osutavate tütarettevõtete gruppi ning teostavad nende üle 
järelevalvet, klassifitseeritakse allsektorisse S.126.

Finantsvahenduse abiettevõtted (S.126)

2.95 Määratlus: finantsvahenduse abiettevõtete allsektor (S.126) koosneb kõigist 
finantsinstitutsioonidest ja kvaasikorporatiivsetest finantsinstitutsioonidest, mis 
tegelevad peamiselt finantsvahendusega tihedalt seotud tegevusega, kuid mis ei ole 
ise vahendajad.

2.96 Allsektorisse S.126 klassifitseeritakse järgmised finantsinstitutsioonid ja 
kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid:

a) kindlustusagendid, vara ja kahju hindamise eksperdid, kindlustus- ja 
pensionikonsultandid jne;

b) laenumaaklerid, väärtpaberimaaklerid, finantsnõustajad jne;

c) väärtpaberite emissiooni teostavad ettevõtted;

d) ettevõtted, mille peamine funktsioon on garanteerida veksleid ja muid 
sarnaseid instrumente;

e) ettevõtted, mis tegelevad tuletis- ja riskiturbeinstrumentidega, nagu 
vahetuslepingud, futuurid ja optsioonid (ilma neid emiteerimata);

f) ettevõtted, mis loovad infrastruktuuri finantsturgude jaoks;

g) finantsvahendusettevõtete ja finantsturgude üle järelvalvet teostavad kesksed 
üksused, kui nad on eraldiseisvad institutsionaalsed üksused;

h) pensionifondide, investeerimisfondide jne haldurid;

i) ettevõtted, mis tegelevad börsindusega ja kindlustusbörsindusega;

j) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja mis 
teenindavad finantsinstitutsioone, aga ei tegele finantsvahendusega (vt 
punkt 2.44);

k) makseasutused (mis hõlbustavad maksete tegemist ostja ja müüja vahel).

2.97 Allsektorisse S.126 kuuluvad peakontorid, mille kõik tütarettevõtted või enamik neist 
on finantsinstitutsioonid.
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Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127)

2.98 Määratlus: varasid hoidvate finantsasutuste ja laenuandjate allsektor (S.127) hõlmab 
kõiki finantsinstitutsioone ja kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone, mis ei tegele 
finantsvahendusega ega osuta finantsvahenduse abiteenuseid ning mille puhul 
enamiku nende vara või kohustustega ei kaubelda avatud turgudel.

2.99 Eelkõige klassifitseeritakse allsektorisse S.127 järgmised finantsinstitutsioonid ja 
kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid:

a) juriidilisest isikust üksused, nt fondid, maavaldused, agentuurid või vaid uksel 
nimesilti omavad ettevõtted;

b) valdusettevõtted, mis hoiavad tütarettevõtete grupi aktsiaid või osakuid 
kontrollitasemel ning mille peamine tegevus on omada gruppi, pakkumata mis 
tahes muid teenuseid ettevõtetele, milles vara hoitakse, st nad ei halda ega juhi 
teisi üksusi;

c) eriotstarbelised üksused, mis kvalifitseeruvad kui institutsionaalsed üksused ja 
teenivad raha avatud turgudel ning seda raha kasutab nende emaettevõte;

d) üksused, mis osutavad finantsteenuseid ainult oma rahaliste vahenditega või 
sponsori pakutud rahaliste vahenditega teatavale hulgale klientidele ning 
võtavad sellega endale laenaja finantsriski tema makseraskustesse sattumise 
korral. Selliste üksuste näiteks on laenuandjad, õppelaenu andmisega või 
väliskaubanduse finantseerimisega tegelevad ettevõtted, mis laenavad välja 
sponsoritelt, nt valitsusüksuselt või kasumitaotluseta institutsioonidelt saadud 
vahendeid, ning pandimajad, kelle peamine tegevusala on laenamine;

e) eriotstarbelised valitsemissektori fondid, mida tavaliselt nimetatakse riiklikeks 
investeerimisfondideks, kui nad klassifitseeritakse finantsinstitutsioonidena.

Kindlustusseltsid (S.128)

2.100 Määratlus: kindlustusseltside allsektor (S.128) koosneb kõigist 
finantsinstitutsioonidest ja kvaasikorporatiivsetest finantsinstitutsioonidest, mille 
peamine tegevusala on finantsvahendus, mis tuleneb riskide ühendamisest peamiselt 
otsekindlustuse või edasikindlustuse kujul (vt punkt 2.59).

2.101 Kindlustusseltsid osutavad järgmisi teenuseid:

a) elukindlustus ja kahjukindlustus üksustele või üksuste rühmadele;

b) edasikindlustus teistele kindlustusseltsidele.

2.102 Kahjukindlustusseltsid võivad pakkuda kindlustust järgmise vastu:

a) tulekahju (nt ettevõtte ja eraisiku vara puhul);

b) vastutus (kannatanu);

c) liiklusõnnetused (omavastutus ja tsiviilvastutus);
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d) mere-, lennu- ja transpordiriskid (sh energiariskid);

e) õnnetusjuhtumid ja terviseriskid; või

f) finantsriskid (tagatiste või tagatisvõlakirjade pakkumine).

Finantskindlustus- või krediidikindlustusettevõtted, mida nimetatakse ka 
garantiipankadeks, pakuvad tagatisi või tagatisvõlakirju väärtpaberistamise ja muude 
krediiditoodete tagamiseks.

2.103 Kindlustusseltsid on peamiselt kapitaliühingud või vastastikused ühingud.
Kapitaliühingud kuuluvad aktsionäridele ning paljud neist on noteeritud börsil.
Vastastikused kindlustusseltsid kuuluvad kindlustusvõtjatele ning nad tagastavad 
kasu dividendide või boonuste kaudu kasu saavatele või osalevatele 
kindlustusvõtjatele. Emaettevõtte riske kindlustavad tütarettevõtted kuuluvad 
tavaliselt mittefinantsettevõtetele ning kindlustavad enamasti oma aktsionäride riske.
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Tekstikast – Kindlustusseltside liigid
Eristatakse kolme liiki kindlustust: otsekindlustus, edasikindlustus ja sotsiaalkindlustus. Otsekindlustus hõlmab 
(üksikisiku) elukindlustust ja kahjukindlustust, sotsiaalkindlustus hõlmab sotsiaalse turvalisuse ja tööhõivega 

seotud sotsiaalkindlustust.

Edasikindlus
tus

SotsiaalkindlustusOtsekindlustus

Kindlustuspoliisi omanik / soodustatud isik peab 
kindlustama või tal soovitatakse kindlustada 
kolmanda poole sekkumisest tulenevate 
olukordade vastu. Täidetud on vähemalt üks 
järgmine tingimus:

osalemine on kohustuslik;

skeem on kollektiivne ning

tööandja (ja lõpuks soodustatud isik) tasub 
kindlustusmakseid.

Elukindlustus Kahju-
kindlustus

Sotsiaalkindlustus Tööhõivega seotud 
sotsiaalkindlustus

Korraldatud 
valitsemissektori poolt 
sotsiaalkindlustus-
skeemide kaudu

Organiseeritud 
tööandjate poolt oma 
töötajate ja nende 
ülalpeetavate nimel või 
muude isikute poolt 
konkreetse rühma 
nimel.

Kindlustu-
se liik

Kindlustuspoliisi 
omanik teeb 
korrapäraseid 
makseid 
kindlustusandjale, 
mille eest 
kindlustusandja 
tagab poliisi 
omanikule 
kokkulepitud 
summa või aastase 
makse konkreetsel 
kuupäeval või enne 
seda.

Kindlus 
selliste 
riskide 
katmiseks 
nagu 
õnnetused, 
haigus, 
tulekahju, 
laen jne.

Kindlustus, 
mille 
kindlustusand-
ja on ostnud 
eesmärgiga 
kaitsta ennast 
ootamatult 
suure hulga 
nõuete või 
erakordselt 
suurte nõuete 
vastu.

Sotsiaal-
kindlustus-
süsteemi 
pensionid

Muu 
sotsi-
aalkindl
ustus

Tööhõi-
vega 
seotud 
pensionid

Muu 
tööhõive-
ga seotud 
sotsiaal-
kindlustus

Sektor või 
allsektor

Kindlustus
seltsid

Kindlustus
seltsid

Sotsiaalkindlustus-
fondid

Tööandja või 
kindlustusseltside ja 
pensionifondide sektor
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2.104 Allsektorisse S.128 ei kuulu:

a) institutsionaalsed üksused, mis vastavad mõlemale punktis 2.117 loetletud 
kriteeriumile. Need liigitatakse allsektorisse S.1314; 

b) peakontorid, mis juhivad ja haldavad peamiselt kindlustusseltsidest koosnevat 
rühma, kuid ei ole ise kindlustusseltsid. Need liigitatakse allsektorisse S:126; 

c) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja mis 
teenindavad kindlustusseltse, kuid ei tegele finantsvahendusega. Need 
liigitatakse allsektorisse S.126. 

Pensionifondid (S.129)

2.105 Määratlus: pensionifondide allsektor (S.129) koosneb kõigist finantsinstitutsioonidest 
ja kvaasikorporatiivsetest finantsinstitutsioonidest, mille peamine tegevusala on 
finantsvahendus, mis tuleneb sotsiaalsete riskide ühendamisest ja kindlustatud isikute 
vajadustest (sotsiaalkindlustus). Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid 
pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ja sageli muid hüvitisi surma ja puude 
korral.

2.106 Allsektor S.129 koosneb ainult neist sotsiaalkindlustussüsteemi pensionifondidest, 
mis on neid loonud üksustest eraldiseisvad institutsionaalsed üksused. Sellised 
iseseisvad fondid on sõltumatud otsuste vastuvõtmisel ja omavad täielikku 
raamatupidamisarvestust. Mitteiseseisvad pensionifondid ei ole institutsionaalsed 
üksused ja jäävad neid loonud institutsionaalsete üksuste osaks.

2.107 Sellistes pensionifondides osalejateks on näiteks ühe ettevõtte või ettevõtete grupi
töötajad, teatava majandusharu töötajad või sama erialaga inimesed.
Kindlustuslepinguga pakutavad hüvitised võivad olla järgmised:

a) hüvitis, mis makstakse pärast kindlustatud isiku surma tema lesele ja lastele;

b) hüvitis, mis makstakse pärast pensionile jäämist; ning

c) hüvitis, mis makstakse pärast kindlustatud isiku invaliidistumist.

2.108 Mõnes riigis saab kõiki selliseid riske kindlustada nii elukindlustusseltside kui ka 
pensionifondide kaudu. Teistes riikides nõutakse, et osa sellistest riskidest 
kindlustatakse vaid läbi elukindlustusseltside. Vastupidiselt elukindlustusseltsidele 
on pensionifondide kasutamine seadusega piiritletud konkreetsete töötajate 
rühmadega ja mittepalgaliste töötajatega.

2.109 Pensionifonde võivad luua tööandjad või valitsemissektor; samuti võivad neid luua 
kindlustusseltsid töötajate nimel; võidakse luua ka eraldiseisvad institutsionaalsed 
üksused, eesmärgiga hoida ja hallata varasid, mida kasutatakse pensioniõiguste 
tagamiseks ja pensionite jaotamiseks.

2.110 Allsektorisse S.129 ei kuulu:

d) institutsionaalsed üksused, mis vastavad mõlemale punktis 2.117 loetletud 
kriteeriumile. Need liigitatakse allsektorisse S.1314; 
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e) peakontorid, mis juhivad ja haldavad peamiselt kindlustusseltsidest koosnevat 
rühma, kuid ei ole ise kindlustusseltsid. Need liigitatakse allsektorisse S:126; 

f) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja mis 
teenindavad kindlustusseltse, kuid ei tegele finantsvahendusega. Need 
liigitatakse allsektorisse S.126. 

VALITSEMISSEKTOR (S.13)

2.111 Määratlus: valitsemissektor (S.13) hõlmab institutsionaalseid üksusi, mis on 
turuvälised tootjad, kelle toodang on mõeldud individuaalseks ja kollektiivseks 
tarbimiseks, ning keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida 
teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused, ja institutsionaalseid üksusi, mille 
põhitegevuseks on rahvatulu ja rikkuse ümberjaotamine.

2.112 Sektorisse S.13 kuuluvad institutsionaalsed üksused on näiteks järgmised:

a) valitsemissektori üksused, kellel on seadusest tulenev võim selle 
majandusterritooriumi muude üksuste üle ning kes haldavad ja rahastavad 
tegevusvaldkondi, mille käigus toodetakse peamiselt turuväliseid kaupu ja 
osutatakse turuväliseid teenuseid, mille eesmärk on tuua kasu ühiskonnale;

b) valitsemissektori üksusest ettevõte või kvaasikorporatiivne ettevõte, kui selle 
toodang on peamiselt turuväline ning kui seda kontrollib valitsemissektori 
üksus;

c) kasumitaotluseta institutsioonid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja
valitsemissektori poolt kontrollitud turuvälised tootjad;

d) iseseisvad pensionifondid, mille puhul on õigusaktidest tulenev kohustus teha 
sissemakseid ning mille puhul valitsemissektor juhib fonde seoses osamaksete 
ja hüvitiste maksmise ja heakskiitmisega.

2.113 Valitsemissektor on jagatud nelja allsektorisse:

a) keskvalitsus (S.1311);

b) osariigi/liidumaa valitsus (S.1312);

c) kohalik omavalitsus (S.1313);

d) sotsiaalkindlustusfondid (S.1314).

Keskvalitsus (v.a sotsiaalkindlustus) (S.1311)

2.114 Määratlus: kõnealune allsektor hõlmab kõiki riigi administratiivseid üksusi ja teisi 
keskasutusi, mille pädevus ulatub tavaliselt üle kogu majandusterritooriumi, 
v.a riikliku sotsiaalkindlustuse fondide juhtimine.

Allsektorisse S.1311 kuuluvad need kasumitaotluseta institutsioonid, mida kontrollib 
keskvalitsus ning mille pädevus laieneb tervele majandusterritooriumile.
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Turu reguleerimisega tegelevad organisatsioonid, mis on kas ainult või peamiselt
subsiidiumide laialijagajad, klassifitseeritakse allsektorisse S.1311. Organisatsioonid, 
mis tegelevad ainult või peamiselt põllumajandustoodete või toiduainete ostmise, 
säilitamise ja müümisega, klassifitseeritakse sektorisse S.11.

Osariigi/liidumaa valitsus (v.a sotsiaalkindlustus) (S.1312)

2.115 Määratlus: kõnealune allsektor koosneb osariigi/liidumaa valitsustest, mis on 
eraldiseisvad institutsionaalsed üksused ja viivad ellu mõningaid valitsemissektori 
funktsioone allpool keskvalitsuse tasandit ning ülevalpool kohaliku omavalitsuse 
tasandit, v.a riikliku sotsiaalkindlustuse fondide juhtimine.

Allsektorisse S.1312 kuuluvad need kasumitaotluseta institutsioonid, mida kontrollib 
osariigi/liidumaa valitsus ning mille pädevus piirdub osariigi/liidumaa 
majandusterritooriumiga.

Kohalik omavalitsus (v.a sotsiaalkindlustus) (S.1313)

2.116 Määratlus: kõnealune allsektor hõlmab selliseid avaliku halduse liike, mille pädevus
laieneb ainult majandusterritooriumi kohalikule osale, v.a riikliku sotsiaalkindlustuse 
fondide kohalikud asutused.

Allsektorisse S.1313 kuuluvad need kasumitaotluseta institutsioonid, mida 
kontrollivad kohalikud omavalitsused ning mille pädevus piirdub kohaliku 
omavalitsuse majandusterritooriumiga.

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

2.117 Määratlus: sotsiaalkindlustusfondide allsektor hõlmab riiklikke, osariigi/liidumaa ja 
kohalikke institutsionaalseid üksusi, mis tegelevad peamiselt sotsiaaltoetuste 
pakkumisega ja vastavad järgmisele kahele kriteeriumile:

a) seaduse või muu õigusnormi kohaselt on teatavatel rahvastiku rühmadel 
kohustus osaleda sotsiaalkindlustuse skeemis või maksta osamakseid; ning

b) valitsemissektor vastutab institutsiooni juhtimise eest, kehtestades või heaks 
kiites osamakseid ja sotsiaaltoetusi sõltumatult oma rollist järelvalvet teostava 
organi või tööandjana.

Tavaliselt ei ole otsest seost üksikisiku poolt makstava osamakse suuruse ja temale langeva 
riski vahel.

KODUMAJAPIDAMISED (S.14)

2.118 Määratlus: kodumajapidamiste sektor (S.14) hõlmab üksikisikuid või üksikisikute 
rühmasid kui tarbijaid ning kui ettevõtjaid, kes toodavad turukaupu ning osutavad 
mittefinants- ja finantsteenuseid (turutootjad), tingimusel, et kaupade tootmise ja 
teenuste osutamisega ei tegele eraldiseisvad üksused, mida käsitatakse 
kvaasikorporatiivsete ettevõtetena. Siia kuuluvad ka üksikisikud või üksikisikute 
rühmad, kes toodavad kaupu ja osutavad mittefinantsteenuseid vaid enda
lõpptarbeks.
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Kodumajapidamisi kui tarbijaid võib määratleda kui väikeseid inimeste rühmasid, 
kes jagavad sama eluaset ja kasutavad ühiselt oma tulu ja vara ning tarbivad ühiselt 
teatavat liiki kaupu ja teenuseid, peamiselt eluaset ja toitu.

Kodumajapidamiste peamised ressursid on järgmised:

a) töötajate hüvitised;

b) omanditulu;

c) siirded teistest sektoritest;

d) turukaupade müügist saadav tulu; ning

e) oma lõpptarbimiseks toodetavate toodete arvestuslik tulu.

2.119 Kodumajapidamiste sektor hõlmab järgmist:

a) üksikisikud või üksikisikute rühmad, kelle peamine funktsioon on tarbimine;

b) isikud, kes elavad püsivalt institutsioonides ning kes on oma tegevuses või 
otsuste vastuvõtmisel osaliselt või täiel määral sõltuvad (nt kloostrites elavad 
religioossete rühmituste liikmed, pikaajalised patsiendid haiglas, pikaajalist 
vanglakaristust kandvad vangid, pidevalt vanadekodus elavad vanurid).
Selliseid inimesi käsitatakse ühe institutsionaalse üksusena, st ühe 
kodumajapidamisena;

c) üksikisikud või üksikisikute rühmad, kelle peamine funktsioon on tarbimine ja 
kes toodavad kaupu ja osutavad mittefinantsteenuseid vaid oma isiklikuks 
lõpptarbimiseks. Süsteem hõlmab vaid kahte kategooriat oma lõpptarbimiseks 
osutatud teenuseid: teenused seoses omaniku kasutuses oleva eluruumiga ja 
majapidamisteenused, mida osutavad palgatöötajad;

d) füüsilisest isikust ettevõtjad ning seltsingud, millel puudub juriidiline staatus 
(v.a need, mida käsitatakse kvaasikorporatiivsete ettevõtetena) ja mis on 
turutootjad;

e) kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid, millel puudub 
iseseisev juriidiline staatus või millel see on olemas, kuid mis on üksnes 
vähetähtsad.

2.120 ESAs on kodumajapidamiste sektor jaotatud järgmisteks allsektoriteks:

a) tööandjad (S.141) ja füüsilisest isikust ettevõtjad (S.142);

b) töötajad (S.143);

c) omanditulu saajad (S.1441);

d) pensionisaajad (S.1442);

e) muude siirdetulude saajad (S.1443).



ET 36 ET

2.121 Kodumajapidamised jagatakse allsektoritesse vastavalt kodumajapidamise kui 
terviku suurimale tuluallikale (tööandja tulu, hüvitised töötajatele jne). Kui sama 
kodumajapidamine saab teatavat liiki tulu rohkem kui ühest allikast, toimub 
klassifitseerimine kodumajapidamise kõigi tulude alusel liikide lõikes.

Tööandjad (ja füüsilisest isikust ettevõtjad) (S.141 ja S.142)

2.122 Määratlus: tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate allsektor koosneb 
kodumajapidamiste grupist, kelle (sega)tulu (B.3), mis saadakse kodumajapidamisele 
kuuluva juriidilise isiku õigusteta üksuse tegevusest turukaupade ja -teenuste tootjana 
kas töötajate abil või ilma, on kodumajapidamise kui terviku suurim tuluallikas isegi 
juhul, kui see tulu ei moodusta rohkem kui poolt kodumajapidamise kõigist tuludest.

Töötajad (S.143)

2.123 Määratlus: töötajate allsektor koosneb kodumajapidamiste rühmast, kelle jaoks 
töötajate hüvitistest saadav tulu (D.1) on kodumajapidamise kui terviku suurim 
tuluallikas.

Omanditulu saajad (S.1441)

2.124 Määratlus: omanditulu saajate allsektor koosneb kodumajapidamiste rühmast, kelle 
jaoks omanditulu (D.4) on kodumajapidamise kui terviku suurim tuluallikas.

Pensionisaajad (S.1442)

2.125 Määratlus: pensionisaajate allsektor koosneb kodumajapidamiste rühmast, kelle 
jaoks pensionitulu on kodumajapidamise kui terviku suurim tuluallikas.

Pensionisaajate kodumajapidamised on need, mille suurima tulu moodustab vanadus-
või muu pension, sh pensionid eelmistelt tööandjatelt.

Muude siirdetulude saajad (S.1443)

2.126 Määratlus: muude siirdetulude saajate allsektor koosneb kodumajapidamiste 
rühmast, kelle jaoks muudest jooksvatest siiretest saadav tulu on kodumajapidamise 
kui terviku suurim tuluallikas.

Muud jooksvad siirded on kõik jooksvad siirded peale omanditulu, pensioni ning 
tulu, mida saavad pidevalt institutsioonides elavad inimesed.

2.127 Kui kodumajapidamise kui terviku tuluallikate suhtelist panust käsitlev teave ei ole 
sektoritesse jagamise eesmärgil kättesaadav, võetakse klassifitseerimisel aluseks 
võrdlusisiku tulu. Kodumajapidamise viiteisik on isik, kelle tulu on 
kodumajapidamises suurim. Kui selline teave ei ole kättesaadav, kasutatakse 
allsektoriteks klassifitseerimisel selle isiku tulu, kes väidab end olevat võrdlusisik.

2.128 Kodumajapidamiste allsektoritesse klassifitseerimisel võib kasutada muid 
kriteeriume, näiteks kodumajapidamiste kui ettevõtete liigitamine tegevusala järgi: 
põllumajanduslikud kodumajapidamised ja mittepõllumajanduslikud 
kodumajapidamised.
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KODUMAJAPIDAMISI TEENINDAVAD KASUMITAOTLUSETA INSTITUTSIOONID (S.15)

2.129 Määratlus: kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide
(KTKTId) sektor (S.15) koosneb kasumitaotluseta institutsioonidest, mis on 
eraldiseisvad juriidilised isikud, kes teenindavad kodumajapidamisi ning on 
turuvälised eratootjad. Nende peamised ressursid on kodumajapidamiste kui tarbijate 
vabatahtlikud rahalised või mitterahalised maksed, valitsemissektori poolt tehtavad 
maksed ja omanditulu.

2.130 Kui need institutsioonid pole piisava tähtsusega nende arvamiseks KTKTIde 
sektorisse, siis lisatakse nad kodumajapidamiste sektorisse, sest nende tehingud on 
lahutamatud tolle sektori (S.14) üksustest. Turuvälised KTKTId, mida kontrollib 
valitsemissektor, klassifitseeritakse aga valitsemissektorisse.

KTKTIde sektor hõlmab näiteks järgmisi KTKTIsid, mis pakuvad majapidamistele 
turuväliseid kaupu ja osutavad neile turuväliseid teenuseid:

a) ametiühingud, erialaliidud või teadusseltsid, tarbijate liidud, erakonnad, kirikud 
või usulised ühendused (sh need, mida valitsused finantseerivad, aga ei 
kontrolli) ning ühiskondlikud, kultuuri-, puhke- ja spordiklubid; ning

b) heategevuse-, hoolekande- ja abiorganisatsioonid, mida finantseeritakse muude 
institutsionaalsete üksuste vabatahtlike rahaliste või mitterahaliste siiretega.

Sektor S.15 hõlmab heategevuse-, hoolekande- ja abiorganisatsioone, mis 
teenindavad mitteresidendist üksusi, ning siia ei arvata üksuseid, kus liikmeksolek 
annab õiguse eelnevalt kindlaks määratud kaupade ja teenuste kogumile.

VÄLISMAAILM (S.2)

2.131 Määratlus: välismaailm (S.2) on üksuste rühm ilma iseloomulike funktsioonide ja 
ressurssideta. See hõlmab mitteresidendist institutsionaalseid üksusi niivõrd, kuivõrd 
nad teostavad tehinguid residendist institutsionaalsete üksustega või omavad muid 
majandussidemeid residendist majandusüksustega. Välismaailma kontod annavad 
üldise pildi majandussuhetest, mis ühendavad rahvamajandust välismaailmaga. ELi 
institutsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid kuuluvad siia alla.

2.132 Välismaailm ei ole sektor, mille kohta peab pidama täielikku 
raamatupidamisarvestust, kuid on mugav käsitada välismaailma sektorina. Sektorid 
saadakse, jagades kogumajanduse homogeensemateks residendist institutsionaalsete 
üksuste rühmadeks, mis on oma majanduskäitumise, eesmärkide ja funktsioonide 
poolest sarnased. Välismaailma sektori puhul on see teisiti. Selle sektori puhul 
kirjendatakse finantsinstitutsioonide ning mittefinantsettevõtete, kasumitaotluseta 
institutsioonide, kodumajapidamiste ja valitsemissektori tehingud ja muud vood 
mitteresidendist institutsionaalsete üksustega ning muud majanduslikud sidemed 
residentide ja mitteresidentide vahel, näiteks residentide nõuded mitteresidentidele.

2.133 Välismaailma kontod sisaldavad vaid residendist institutsionaalsete üksuste ja 
mitteresidendist üksuste vahelisi tehinguid, mille suhtes kehtivad järgmised erandid:
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a) transporditeenus (kuni eksportiva riigi piirini), mida osutab residendist üksus 
imporditud kaupadele, kirjendatakse välismaailma kontodel koos FOB 
impordiga hoolimata sellest, et teenust osutab residendist üksus;

b) erinevatesse omamaise majanduse sektoritesse kuuluvate residentide tehingud 
välismaise varaga näidatakse välismaailma detailsetel finantskontodel. Need 
tehingud ei mõjuta riigi finantspositsiooni välismaailma suhtes; need 
mõjutavad üksikute sektorite finantssuhteid välismaailmaga;

c) riigi kohustustega tehtavad tehingud erinevatesse geograafilistesse 
piirkondadesse kuuluvate mitteresidentide vahel näidatakse välismaailma 
kontodel vastavalt geograafilisele jaotusele. Kuigi need tehingud ei mõjuta riigi 
üldisi kohustusi välismaailma suhtes, mõjutavad need kohustusi erinevate 
piirkondade suhtes.

2.134 Välismaailma sektor (S.2) on jagatud järgmiselt:

a) ELi liikmesriigid ning ELi institutsioonid ja asutused (S.21):

1. ELi liikmesriigid (S.211);

2. ELi institutsioonid ja asutused (S.212);

b) ELi mittekuuluvad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei ole ELi 
residendid (S.22).

TOOTJAÜKSUSTE SEKTORKLASSIFIKAATOR PEAMISTE STANDARDSETE ÕIGUSLIKE
OMANDIVORMIDE LÕIKES

2.135 Järgnev ülevaade ja punktid 2.94–2.101 võtavad kokku põhimõtted, mille alusel 
jaotatakse tootmisüksused sektoritesse, kasutades peamiste institutsioonide liikide 
kirjeldamisel standardset terminoloogiat.

2.136 Turutootjatest era- ja avaliku sektori ettevõtted klassifitseeritakse järgmiselt:

a) peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega tegelevad 
ettevõtted: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

b) peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
ettevõtted: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”.

2.137 Ühistud ja seltsingud, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad, 
klassifitseeritakse järgmiselt:

a) peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

b) peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”.

2.138 Vastavalt eriõigusaktidele iseseisva juriidilise isiku staatust omavad avaliku sektori 
turutootjad klassifitseeritakse järgmiselt:
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a) peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega tegelevad
üksused: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

b) peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”.

2.139 Iseseisva juriidilise isiku staatust mitte omavad avaliku sektori turutootjad 
klassifitseeritakse järgmiselt:

a) kvaasikorporatiivsed ettevõtted:

1. peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega 
tegelevad üksused: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

2. peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”;

b) kui ei ole tegemist kvaasikorporatiivsete ettevõtetega: sektorisse S.13 
„Valitsemissektor”, sest nad jäävad neid kontrollivate üksuste integreeritud 
osaks.

2.140 Iseseisva juriidilise isiku staatust omavad kasumitaotluseta institutsioonid 
(assotsiatsioonid, sihtasutused) klassifitseeritakse järgmiselt:

a) peamiselt on kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega tegelevad 
turutootjad: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

b) peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”;

c) turuvälised tootjad:

1. sektorisse S.13 „Valitsemissektor”, kui nad on avaliku sektori tootjad, 
mida kontrollib valitsemissektor;

2. sektorisse S.15 „Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta 
institutsioonid”, kui nad on eratootjad.

2.141 Füüsilisest isikust ettevõtjad ja partnerlused, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud 
ning mis on turutootjad, klassifitseeritakse järgmiselt:

a) kvaasikorporatiivsed ettevõtted:

1. peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega 
tegelevad üksused: sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”;

2. peamiselt finantsvahenduse ja finantsabiteenuste osutamisega tegelevad 
üksused: sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”;

b) kui ei ole tegemist kvaasikorporatiivsete ettevõtetega, klassifitseeritakse nad 
sektorisse S.14 „Kodumajapidamised”.

2.142 Peakontorid klassifitseeritakse järgmiselt:
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a) sektorisse S.11 „Mittefinantsettevõtted”, juhul kui turutootjatest ettevõtete 
grupi kui terviku peamine tegevusala on kaupade tootmine ja 
mittefinantsteenuste osutamine (vt punkti 2.23 alapunkt e);

b) sektorisse S.12 „Finantsinstitutsioonid”, juhul kui ettevõtete grupi kui terviku 
peamine tegevusala on finantsvahendus (vt punkti 2.40 alapunkt e).

Valdusettevõtteid, kes on tütarettevõtete grupi varade hoidjad, käsitatakse alati 
finantsinstitutsioonidena. Valdusettevõtted hoiavad ettevõtete grupi vara, kuid ei 
teosta ühtegi juhtimistegevust seoses selle grupiga.

2.143 Tabel 2.5 illustreerib eespool toodud juhtumeid skemaatiliselt.
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Tabel 2.5. Tootmisüksuste sektorklassifikaator peamiste standardsete õiguslike 
omandivormide lõikes

Tootja liik

Standardne õiguslik kirjeldus

Turutootjad (kaubad 
ja 
mittefinantsteenused)

Turutootjad 
(finantsvahendus)

Muud turuvälised tootjad

Era- ja avaliku sektori ettevõtted S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

Avaliku sektori 
tootjad

Eratootjad

Ühistud ja seltsingud, mis on 
iseseisvad juriidilised isikud

S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

Avaliku sektori tootjad, mis vastavalt 
konkreetsetele õigusaktidele on 
iseseisvad juriidilised isikud

S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

Kvaasikorporatiivse 
ettevõtte tunnustega 
üksused

S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

S.13 
Valitsemissektor

Avaliku 
sektori 
tootjad, kes ei 
ole iseseisvad
juriidilised
isikud

Muud

Iseseisva juriidilise isiku staatust 
omavad kasumitaotluseta 
institutsioonid

S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

S.13 Valitsemis-
sektor

Kvaasikorporatiivse 
ettevõtte tunnustega 
üksused

S.11 
Mittefinantsettevõtted

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid

S.13 Valitsemis-
sektor

S.15 
Kodumaja-
pidamisi 
teenindavad 
kasumi-
taotluseta 
institutsioonid

Seltsingud, 
mis ei ole 
iseseisvad 
juriidilised
isikud

Füüsilisest 
isikust 
ettevõtjad

Muud S.14 
Kodumajapidamised

S.14 
Kodumajapidamised

Kaupade tootmine 
ja 
mittefinantsteenuste 
osutamine

S.11 
Mittefinantsettevõtted

Peakontorid, 
kelle poolt 
kontrollitavate 
ettevõtete 
grupi 
peamiseks 
tegevusalaks 
on 

Finantsteenuste 
osutamine

S.12 Finantsinsti-
tutsioonid
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KOHALIKUD TEGEVUSALAÜKSUSED JA MAJANDUSHARUD

2.144 Enamik kaupu tootvaid ja teenuseid osutavaid institutsionaalseid üksusi tegutseb 
kombineeritult mitmel alal üheaegselt. Nad võivad tegeleda ühe põhitegevusega, 
mõne kõrvaltegevusega ja mõne abitegevusega.

2.145 Tegevus toimub siis, kui sellised vahendid nagu seadmed, tööjõud, tootmisviis, 
infovõrgud või tooted on omavahel ühendatud, mille tulemusel luuakse konkreetseid 
kaupu või teenuseid. Tegevust iseloomustab sisend toodete näol, tootmisprotsess ja 
väljund toodete näol.

Tegevused võib kindlaks määrata ka konkreetse NACE Rev. 2 (Euroopa Liidu 
majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator) taseme järgi.

2.146 Kui üksus tegeleb mitme tegevusega, siis järjestatakse kõik tegevused, mis ei ole 
abitegevused (vt 3. peatüki punkt 3.12), vastavalt kogulisandväärtusele. Suurima 
osakaaluga kogulisandväärtuse põhjal saab eristada põhitegevusala 
kõrvaltegevusalast.

2.147 Tootmisprotsessi ning kaupade ja teenuste kasutamisega kaasnevate voogude 
analüüsimiseks tuleb valida kõige paremini tehnilis-majanduslikke seoseid esile 
toovad üksused. Sellest nõudest tulenevalt peavad institutsionaalsed üksused olema 
jaotatud väiksemateks ja homogeensemateks üksusteks vastavalt tootmise liigile.
Seda nõuet täidavad praktikas kohalikud tegevusalaüksused.

Kohalik tegevusalaüksus

2.148 Määratlus: kohalik tegevusalaüksus on osa tegevusalaüksusest, mis vastab kohalikule 
üksusele. SNA ja ISIC 4. versioon nimetavad kohalikku tegevusalaüksust inglise 
keeles sõnaga „establishment”. Tegevusalaüksus rühmitab kõik institutsionaalse 
üksuse kui tootja osad, mis aitavad kaasa tegevuse läbiviimisele vastavalt NACE 
Rev. 2 klassile (neljakohaline number) ning mis vastab ühele või mitmele 
institutsionaalse üksuse tegevuse põhjal määratud alljaotusele. Institutsionaalse 
üksuse infosüsteem peab olema võimeline näitama või arvutama iga kohaliku 
tegevusalaüksuse kohta vähemalt toodangu väärtuse, vahetarbimise, hüvitised 
töötajatele, tegevuse ülejäägi, tööhõive ja kapitali kogumahutuse põhivarasse.

Kohalik üksus on institutsionaalne üksus, mis toodab kaupu ja osutab teenuseid ning 
asub geograafiliselt määratletud kohas.

Kohalik tegevusalaüksus võib vastata institutsionaalsele üksusele kui tootjale, kuid 
teisalt ei saa ta kunagi kuuluda kahte erinevasse institutsionaalsesse üksusesse.

2.149 Kui kaupu tootev ja teenuseid osutav institutsionaalne üksus koosneb 
põhitegevusalast ja ühest või mitmest kõrvaltegevusalast, jagatakse ta sama
paljudeks tegevusalaüksusteks ja kõrvaltegevusalad klassifitseeritakse 
põhitegevusalast eraldi. Abitegevusi ei eristata põhi- või kõrvaltegevusalast.
Tegevusalaüksus, mis kuulub mingi kindla klassifikaatorirubriigi alla, võib toota 
tooteid ka väljaspool homogeenset gruppi kõrvaltegevusalana, mida ei saa 
olemasolevate raamatupidamisdokumentide põhjal eraldi identifitseerida. Seega võib 
tegevusalaüksusel olla üks või mitu kõrvaltegevusala.
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Tegevusala

2.150 Määratlus: tegevusala koosneb grupist kohalikest tegevusalaüksustest, mis tegelevad 
sama või samalaadse tegevusalaga. Kõige detailsemal klassifitseerimise tasemel 
koosneb tegevusala kõigist kohalikest tegevusalaüksustest, mis kuuluvad samasse 
NACE Rev. 2 klassi (neljakohaline number) ja mis tegelevad seetõttu sama 
tegevusalaga, nagu on määratletud NACE Rev. 2.

Tegevusala koondab nii kohalikud turukaupu ja -teenuseid tootvad 
tegevusalaüksused kui ka turuväliseid kaupu ja teenuseid tootvad kohalikud 
tegevusalaüksused. Määratluse kohaselt koosneb tegevusala rühmast kohalikest 
tegevusalaüksustest, mis tegelevad sama liiki tootmisega sõltumata sellest, kas 
institutsionaalsed üksused, kuhu nad kuuluvad, toodavad turutoodangut või turuvälist
toodangut.

2.151 Tegevusalad klassifitseeritakse kolme rühma:

a) turutooteid ja -teenuseid tootvad tegevusalad (turumajandusharud) ning kaupu 
ja teenuseid enda lõpptarbeks tootvad tegevusalad. Teenused oma lõpptarbeks 
on omanike kasutuses olevate eluruumide teenused ning majapidamisteenused, 
mida osutavad töötajad;

b) valitsemissektori turuväliseid kaupu ja teenuseid tootvad tegevusalad: 
valitsemissektori turuvälised tegevusalad;

c) kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide tegevusalad, 
mis toodavad turuväliseid kaupu ja teenuseid: kodumajapidamisi teenindavate 
kasumitaotluseta institutsioonide turuvälised tegevusalad.

Tegevusalade klassifikaator

2.152 Kohalike tegevusalaüksuste klassifitseerimisel tegevusaladeks kasutatakse 
klassifikaatorit NACE Rev. 2.

HOMOGEENSED TOOTMISÜKSUSED JA HOMOGEENSED TEGEVUSALAD

2.153 Tootmisprotsessi analüüsimiseks kõige sobivam üksus on homogeenne tootmisüksus.
Sellel üksusel on ainulaadne tegevus, mis määratletakse tema sisendite, 
tootmisprotsessi ja toodangu kaudu.

Homogeenne tootmisüksus

2.154 Määratlus: homogeenne tootmisüksus teostab ainulaadset tegevust, mis 
määratletakse tema sisendite, tootmisprotsessi ja toodangu kaudu. Sisendi ja 
toodangu moodustavaid tooteid eristatakse nende füüsiliste tunnuste ja 
ümbertöötlemise ulatuse põhjal ning kasutatava tootmistehnoloogia alusel. Neid võib 
kindlaks määrata toodete klassifikatsiooni abil (tegevusaladel põhinev toodete 
klassifikaator – CPA). CPA on toodete klassifikaator, mille elemendid on 
struktureeritud vastavalt tegevusala päritolu kriteeriumile. Tegevusala päritolu 
määratletakse vastavalt NACE Rev. 2-le.
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Homogeenne tegevusala

2.155 Määratlus: homogeenne tegevusala on homogeensete tootmisüksuste rühm.
Homogeense tegevusalaga hõlmatud tegevuste ring identifitseeritakse vastavalt 
toodete klassifikaatorile. Homogeenne tegevusala toodab neid ja ainult neid kaupu 
või teenuseid, mis on märgitud klassifikaatoris.

2.156 Homogeensed tegevusalad on üksused, mis on loodud majandusanalüüsi 
läbiviimiseks. Homogeenseid tootmisüksusi ei ole tavaliselt võimalik otseselt jälgida; 
üksuste kohta statistilistel eesmärkidel kogutavat teavet tuleb teisendada nii, et 
moodustuksid homogeensed tegevusalad.
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