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PANGAD 3

Kuidas valmistuvad pangad teise
pensionsamba muudatusteks?
Kas teisest pensionisambast vabanev raha voolab otse reisibüroodesse ja
hambaravikabinettidesse või hakkabki ta kasvama isiklikel investeerimiskontodel?
RIINA JUSSILA
riina.jussila@aripaev.ee

“Hetkel SEB pank investeerimiskontot loonud ei ole, sest tegemist ei ole sama struktuuriga, mis täna investeerimiskonto mõiste alla mahub,” sõnas SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin.
Kohustuslike pensionifondide valitsemistasud on seadusega reguleeritud ning
sõltuvad fondi varade mahust põhimõttel
– mida suurem varade maht, seda madalam
valitsemistasu määr. “SEB järgib neid reegleid ning näiteks meie SEB Pensionifondi
Indeks 100 valitsemistasu on isegi madalam kui seadusega sätestatud alampiir,” ütleb Schamardin.
Sellele, et inimestele teise samba paigutamiseks nõustamisteenust pakkuma hakata, on pank tema sõnul mõelnud.
Teise samba süsteemi ilu on seisnud tema
lihtsuses

Luminoril puudub veel samuti spetsiaalne
investeerimiskonto, sest seadusandja pole täpsemat infot loodava personaalse pensioni investeerimiskonto tehnilise poole
kohta andnud.
“Üldiselt on alust arvata, et süsteem on
oma olemuselt väga sarnane olemasoleva
investeerimiskontoga, on hulk pensionirahaga seotud piiranguid ning enne nende täpset selgumist ei ole võimalik ka vastavat süsteemi luua,” arutles Luminori Baltikumi pensioni üksuse juht Rasmus Pikkani. Ta ütles, et Luminor on 2019. aasta jooksul fondide valitsemistasusid juba oluliselt
alandanud – viimati alles septembris ning
praegu pole valitsevate teise samba pensionifondide tasudes rohkem muudatusi kavas. “Laiemas plaanis sõltub tasude edasine
saatus ka reformi mõjudest – üldiselt on aidanud ajas soliidselt kasvavad fondide mahud fondide tasusid ulatuslikult alandada. Kui reformi tõttu peaks fondid seisma
silmitsi märkimisväärsete väljavooludega,
võib see arengusuund ka muutuda,” arutles
Pikkani ja lisas, et seni on teise samba süsteemi ilu seisnud tema lihtsuses. “Kuna läbi fondide on investeerimisriskid ulatuslikult hajutatud, on ka igale konkreetsele isikule võimalik väga lihtsalt valida sobiv fondi riskitase, mis sõltub ennekõike isiku vanusest. Sellest lähtub ka regulaator, kes pole
pensionifondi valiku nõustamisele üleliigselt karme piiranguid seadnud ning seotud
nõustamisteenus on laialdaselt ka inimestele kättesaadav.”
Kui võimalike investeerimisobjektide
hulk pensioni investeerimiskonto puhul
laieneb ning üksikisiku investeerimisriskid
kontsentreeruvad, muutub Pikkani sõnul
kogu seotud nõustamine oluliselt keerukamaks ülesandeks. “Lisaks laienevad pensioni investeerimiskonto vahendusel pakutavatele nõustamisteenustele suurima tõenäosusega ka samad üleeuroopalised nõuded, mis praegu rakenduvad kogu investeerimisnõustamisele.”
Rasmus Pikkani sõnul soovib Luminor
reformi käivitumise hetkeks kindlasti saavutada seda, et inimestel oleks otsuse tegemisel olemas piisav informatsioon põhjalikult kaalutletud valikute tegemiseks –
puudutagu see otsus siis pensionifonde või
personaalsel pensioni investeerimiskontol
olevaid vahendeid või nende lahenduste vahel valimist.

Läbi fondide on investeerimisriskid ulatuslikult hajutatud, nii on
igale isikule võimalik väga lihtsalt
valida sobiv fondi riskitase, mis
sõltub ennekõike tema vanusest.
Luminori Baltikumi pensioni üksuse juht Rasmus Pikkani
FOTO: MAREK METSLAID
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Meeste pensionilepingu makse 24% suurem
andmed 2018. aasta lõpu seisuga

● 2018. aasta lõpus oli 304 230
vanaduspensionäri, kellest enne
tähtaega pensionile läinuid oli
27 568. Vanaduspensionäride
arv vähenes aastaga ca 90 inimese võrra.
● Õigus II samba pensionile oli
aasta lõpus 41 687 inimesel, kellest väljamaksete avalduse oli
esitanud 32 789 inimest.
● II samba väljamakseid saanud isikutest 60% (19 650 inimest) on saanud fondipensioni
makseid, 22% (7304 inimest) on
saanud ühekordse väljamakse
pensionifondist ja 18% (5835 inimest) kindlustusseltsidest pensionilepingute makseid.
● Keskmine I ja II samba vanaduspension kokku oli 2018. aasta lõpus 445 eurot. I samba pensioniindeks oli 2018. aastal 1,076.
Keskmine staaž vanaduspensionäridel oli 43,8 aastat, samas kui
uutel pensionäridel oli see 39,1
aastat.
● II samba mõju keskmisele vanaduspensionile on praegu veel
marginaalne, kuna pensionile-

Ülekaalus
fondipension
II sambaga liitunud
vanaduspensionäride
väljamakse jaotus
protsentides

ping on vaid 2,4%-l vanaduspensionäridest.
● I samba vanaduspensionäridel, kes ei ole liitunud II sambaga, oli keskmine pension alla
444 euro. II sambast pensionilepingu väljamakse saajate keskmine pension koos I samba
pensioniga oli üle 515 euro.
● Keskmine I ja II samba brutopensioni suhe Eesti keskmisse
brutopalka oli 2018. aasta lõpus
33,7%, samade näitajate netosuhe oli 41,9%.
● Meeste keskmine pensionilepingu väljamakse kuus oli 24%
suurem kui naistel, sealjuures oli
pensionilepingu sõlminud inimeste hulgas mehi 53% ja naisi
47%. Võrdluseks, I samba vanaduspensionäride hulgas oli naiste keskmine pension 2,3% võrra kõrgem meeste keskmisest
pensionist ning meeste ja naiste
suhe vastavalt 36% ja 64%.
● Alates 2016. aastast on riiklik
vanaduspensioniiga meestel ja
naistel sama. 2018. aastal tõusis
pensioniiga 63. aasta ja 6 kuuni.

ühekordne
väljamakse 14

pensionileping 18

On tähtis, et inimesed teaksid, mida
reform endaga kaasa toob

“Rahandusministeeriumis kokku pandud
pensionireformi põhimõtete kohaselt on
II samba süsteemis kogumise jätkamiseks

ei ole alustanud
väljamakseid 21
ALLIKAS: PENSIONIKESKUS

fondipension 47

ühe võimalusena tulemas spetsiaalne pensioni investeerimiskonto ja loomulikult
plaanime sellist võimalust seaduse jõustumisel ka oma klientidele pakkuda,” rääkis
Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik. Nii nagu SEB pank,
on ka Swedbank spetsiaalselt II samba süsteemi raames loodava investeerimiskonto täpsete tingimuste ootel. “Täna puudub
meil kogu vajalik info, mille alusel saaksime täpsemalt rääkida tingimustest, kaasnevatest tasudest jms,” lausus Peik.
Reformiga seotud avalduste esitamise
võimaluse avamine on praeguse info kohaselt planeeritud 2020. aasta suveks ning tõenäoliselt on siis inimestel võimalik ka hakata esitama avaldusi kogumise jätkamiseks
pensioni investeerimiskontol. Peiki sõnul
saab uue investeerimiskonto tingimustest
rääkida täpsemalt seega uue aasta kevadel.
Teise samba valitsemistasudest kõneldes
sõnas Swedbanki pensioni ja investeerimise
juht, et need alanesid septembris ning järgmine tasude vähenemine rõõmustab kogujaid juba 1. veebruaril 2020.
“Pensionireform on teema, mis puudutab paljusid ja on oluline, et inimesteni
jõuaks adekvaatne ja lihtsasti mõistetav info erinevate võimaluste kohta. Jagame juba
praegu oma klientidele infot ning kui seadus on vastu võetud ja kõik detailid on selged, saame neile pakkuda juba täpsemaid
ülevaateid. On tähtis, et inimesed oleksid
teadlikud sellest, mida reform endaga kaasa toob. Aitame oma klientidel muudatuste sisu mõista, et nad saaks teha neile sobivaima valiku, olgu selleks kogumise jätkamine II sambas või mõni muu alternatiivne kogumislahendus. Nii nagu praegugi,
pakume ka edaspidi oma klientidele pensioni terviknõustamist ning teeme seda reformiga kavandatavaid muudatusi arvesse
võttes,” lausus Peik.
Coop Pank pensionifondide turul ei tegutse ning väärtpaberikonto teenust ei paku. “Kui klient otsib oma rahale garanteeritud tootlust, siis pakume turu parimaid

tingimusi. Meie tähtajalise hoiuse intress
on kuni 2% aastas ja maksame Rändrahnu
paketis arvelduskontol seisvale rahale intressi 1% aastas,” rääkis Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.
LHV pensioni investeerimiskonto tuleb,
kui tekib selgus

LHV kommunikatsioonijuhi Priit Rumi sõnul on oluline teha vahet, et LHV puhul pakub II samba kogumispensioni fonde LHV
Varahaldus, eraklientide investeerimisteenuseid aga LHV Pank, mis on kaks erinevat ettevõtet.
“LHV Pank ei ole nimetatud pensioni investeerimiskontot loonud, kuna ei ole tulnud sisendit, milline konto olema peaks,”
sõnas Rum. Kui selgus tekib, plaanib LHV
selle võimaluse ka kiiresti luua.
Rumi sõnul on praegu kõigile LHV klientidele väärtpaberikonto avamine tasuta,
Balti väärtpaberite hoidmisel haldustasud
puuduvad. “Tehing Balti aktsiatega maksab
3 eurot + 0,2% tehingu summast. Kuna LHV
on juba soodsaim koht, kus Balti väärtpaberitesse investeerida, siis tasude langetamise plaane meil ei ole,” lausus ta. Rumi sõnul
on praegu nõustamisteenuse vajadus kvaliteetse investeerimisnõu järele suur. “LHV
Pank soovib tulevikus olla kindlasti aktiivsem klientide nõustamisel, hoolimata II
samba arengust. Oleme ka suurelt panustanud huviliste investeerimisalasesse koolitamisesse, kuna pakume igal aastal tasuta
investeerimisseminare. Nii sügisesel kui ka
kevadisel investeerimisseminaride hooajal
osaleb igal aastal tuhandeid inimesi. Viimase aasta jooksul oli 6000 osalejat, internetis
on seminare järele vaadatud üle 10 000 korra,” selgitas Rum.
LHV Varahalduse pakutavate LHV pensionifondide haldustasudest rääkides sõnas Priit Rum, et need muutuvad koos fondide mahuga.
“Mahu suurenedes haldustasud langevad
ning järgmine korrektsioon on 2020. aasta
alguses,” ütles ta.
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Mis plaanid
on ettevõtlikel
inimestel oma teise
pensionisamba
rahaga?
Tallinki finantsdirektor
Veiko Haavapuu:

Inimeste peas muutub pikaajaline investeering ehk siis
teisest sambast vabanev pensioniraha pikaajalisest investeeringust inimpsühholoogia
tõttu kiiresti lühiajaliseks investeeringuks.
Eriti kiiresti tulevad kahjumid oskamatul inimesel lühiajalist kauplemist tehes. Investeerides peab mõtlema pikaajaliselt ja minu arvamus on, et
paljudel inimestel ei olegi mõtet teise samba pensioniraha

panga hallatavast fondist välja
võtta, et nad tulevikus väga hädas ei oleks.
Aga eks õige aeg otsuse tegemiseks on siis, kui see muutuse aeg päriselt käes on. Kui
on teada, mida ja kuidas riik
ikkagi täpselt kavatseb teha
ning millised on väljumise tingimused.
Praegu on veel liiga vähe infot, aga nüüdseks on vist juba
kindel see, et kui liigutad pensioniraha isiklikule investeerimiskontole, siis ei pea 20% tulumaksu kohe ära maksma.

eAgronomi asutaja ja tegevjuht
Robin Saluoks:

Teisest sambast raha välja võttes loon survet
2040. aasta valitsusele ning toetan tänase valitsuse üritust võita järgmised valimised. Mina oma raha välja ei võta, aga kahjuks näitavad uuringud, et just väiksema palgaga inimesed teevad seda. Samas loodan, et riigikogus leidub piisavalt tänastele noortele mõtlevaid saadikuid ja pensionireformi sellisel kujul ikkagi ei tule.

Hetkel on ikka
seis see, et
kogun Tuleva II
sambas edasi.
IT-ettevõtja
Kristel Kruustük

Investeerimis
platvormi
Funderbeam
asutaja ja juht
Kaidi Ruusalepp:

Ma usun vaba turgu ning inimese valikuvabadusse. Plaanin raha viia üle investeerimiskontole ning raha paigutada
üksikaktsiatesse.

II pensionisamba lõhkumine on Eesti jaoks kõige kallimaks maksma minev otsus, mida poliitikud
saavad üldse teha. Meil ei
ole ei täna ega ka tulevikus enam piisavalt noori
inimesi, kes peaksid pensionäre üleval. Kui paljudel inimestel Eestis on
kinnisvara kui investeeringut? Oma kodu ei lähe
arvesse – väga vähestel.
Kõik Eesti inimesed ei
ole Warren Buffetid ega
saa selleks ka kunagi. On
kohti, kus riik peab inimeste eest hoolitsema ja
pension on üks neist teemadest.

Skeleton Technologiesi
kaasasutaja ja tegevjuht
Taavi Madiberk

Change Venturesi investeeringute partner
Yrjö Ojasaar:

Üldiselt pooldan kõiki ettepanekuid, kus inimene saab
ise oma raha investeerimise üle otsustada ja saab riskidest aru – but the devil is in the details.
Mina plaanin oma teise pensionisamba raha investeerida ambitsioonikatesse Eesti ettevõtjatesse ja nende projektidesse. Nii mõnegi idufirma võib luua selle pensionirahaga – aga selge on see, et selline suhteliselt riskantne
investeering igale inimesele ei sobi.

fotod: liis treimann, andras kralla, raul mee, marek metslaid, erakogu

City Tervisekliiniku
omanik Kadri-Helena
Rõõmus:

IIZI Kindlustusmaakleri tegevjuhi
Igor Fedotov:

Ma ei ole mõelnud midagi teha oma teise
samba pensioni rahaga. Selle raha eesmärk
on alati olnud pikaajaline ja mõeldud kasutamiseks esimese samba pensioni toetamiseks.
Oleks väga lühinägelik kuidagi seda lähenemist nüüd muuta.

Leian, et igal juhul oleks
mõistlik seda raha investeerida ükskõik mis viisil. Kindlasti
tuleb mõelda, kas ja millist elu
me elame, saades ainult pensionit, mida riik suudab maksta. Tundub ka kuidagi ülekohtune, et peaksin lihtsalt loobuma 20%st, seda enam, et tootlus on olnud väike, võrreldes
teiste riikide pensionifondidega. Mina investeeriksin aktsiatesse. Seda raha ei ole mul momendil reaalselt olemas ja seda kergem on ka investeerida.
Väidetakse, et ajalugu on tõestanud, et parim viis rikkuse pikaajaliseks kasvatamiseks on
investeerimine aktsiatesse.

Tallinki juhatuse liige
Harri Hanschmidt:

Säästud peavad olema erinevates
kohtades. Mina plaanin oma pensioniraha esialgu sinna samasse sambasse sisse jätta. Tallinki aktsiaid ma juba
oman ja kui teistelgi inimestel on vaja
pensionisäästud targalt investeerida,
siis miks mitte Tallinki aktsiasse.
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Eesti Ekspressi
peatoimetaja
Erik Moora:
Mina jätkan kogumist. Ütlen ausalt, et ma pole kunagi
oma teise pensionisamba peale mõelnud – ma pole teda jälginud ega närinud küüsi pensionikeskuse kodulehel, aga
selle reformi positiivne aspekt
on küll see, et suure tõenäosusega hakkan jälgima.

Eesti Panga endine president
Ardo Hansson:

Mul ei ole teist pensionisammast ja seda põhjusel, et ajal, kui seda pakuti, ei
elanud ma Eestis. Aga kui mul oleks toona olnud võimalik liituda, oleksin liitunud. Kui mulle nüüd pärast reformi liitumist pakutaks, siis ma liituks, aga siiski ühe agaga – poliitiline ebakindlus teeb
mind nüüd kahtlevaks. Kui 17 aastat on
süsteem kehtinud ja siis tuleb keegi, kes
pöörab kõik pahupidi, siis mõtlen küll,
kas ma seda riiki enam usaldan.

Poliitikauuringute
Keskuse Praxis juht ja
Tuleva liige
Tarmo Jüristo:
Mina kavatsen jääda edasi
II sambasse – täpsemalt siis
Tuleva indeksifondi. Olen
küll päris pikalt finantsalal
tegev olnud, kuid ei usu, et
ma suudaksin ise muu elu
kõrvalt investeerides turgude keskmisest paremat tulemust saavutada. Seega eelistan passiivset investeerimist
ning minimeerin kulusid.

Skillificu asutaja
Rainer Aunpu:

See polegi nii lihtne küsimus, kuna pole selge, kas ja
mis tingimustel raha teisest
sambast vabaneb. Ettevõtja ja
investorina ma igal juhul eelistan ise oma raha ja investeeringute üle kontrolli omada ja investeeriks oma raha ükskõik
millise pensionisamba asemel
kas oma ettevõtetesse või mõnda muusse perspektiivikasse
ettevõtmisse. Samas, ma ei arva, et kõik inimesed on piisavalt ettevõtlikud ja informeeritud, et edukalt investeerida
ja tagada piisav sissetulek vanaduspõlveks. Mingi sotsiaalne turvasüsteem peab olema
ja me kõik peame selle kinni
maksma.

FoodDocsi asutaja
Katrin Liivat:
Olen ka liitunud II pensionisambaga ja plaanin kindlasti välja võtta, sest praegune poliitiline maastik ei
ole äratanud minus mingit
usaldust, et see raha sambasse edasi jätta. Usun, et
leian turvalisema ja tootvama koha, kus see raha ise
teenima panna.

Ettevõtja ja investor
Raivo Hein:

Tallinki investorsuhete juht
Joonas Joost:

Mina ütlen, et investeerimisportfelli hajutamise
nõude foonil on teise pensionisamba raha mõttekas
sinna sambasse edasi jätta. Aga mida rohkem on turul osalisi, seda aktiivsem on turg. Balti börside üks
suuremaid probleeme on madal likviidsus ja madal
on ta seetõttu, et investoreid on vähe. Selles plaanis
oleks väikeaktsionäride juurdekasv kõigile Tallinna
börsifirmadele loomulikult parem.

Okkastyle’i omanik Margus Siilik:
Olles olnud pikalt ettevõtja ja algaja, siis pole sinna sambasse suurt midagi veel kogunenud.
Aga panustan pigem oma ettevõtte edusse ning
plaanin ehitada endale tagala, mis töötaks ise.
Eks on teisigi investeerimisvõimalusi, aga kindlat
suunda pole veel võtnud!

Soovitan kõigil selle teise
pensionisamba raha üldse ära
unustada ja oma makseid sinna jätkata. Kui vaadata statistikat, siis ajalooliselt on kõige
parema tootlusega olnud need
investeerimiskontod, mis on
ära unustatud või mille omanik on ära surnud.
Ma olen alati mõelnud, et
ei taha oma elu ajal riiklikust
pensionist sõltuda. Ja ma võin
täna öelda, et mul ei olegi seda pensionit vaja, sest minu
teine ja kolmas pensionisammas katavad minu tänased vajadused ära. Igaühe ülim eesmärk võiks olla oma finantside

teadlik juhtimine ja kasvatamine niimoodi, et ta ei sõltuks
vanaduses ei enda laste rahast
ega ka riigipensionist. See viimane saab sellisel juhul olema
mõnus väike lisa, millega võite
hoopis oma lapsi toetada, kui
on vajadus.
Kuid nagu praegusest seadusemuudatusest näha, on poliitikutel kombeks oma ninaesist vaid märgata ja ka raha
inimestelt lihtsalt mõne tuleviku seadusemuudatusega ära
võtta – seekord läbi tulumaksu ja tarbimismaksude näol.
Parim enesekaitse siin ongi investeerimine kolmandasse sambasse ja selle väliselt siis
elukestev investeerimine.

Kantar Emori käitumis
teaduste juhtekspert
Heidi Reinson:
Praeguse seisuga kavatsen oma
teise pensionisamba raha panga
hallatavas fondis edasi koguda, aga
mine tea, mis tulevik toob, võib-olla
ka mina murdun kiusatuste ja uute
võimaluste ees.

Inseneribüroo Steiger
omanik Erki Niitlaan:

See ei ole valitsusel õige samm pensioniraha rahvale kätte anda. Mina ei usalda veel piisavalt keskmist inimest ise kogu vastutuse koormat võtma. Lõpuks võib
olla arvestatav hulk inimesi, kes teevad valesid valikuid ja peame neid moel või teisel hakkama üleval pidama. Inimesed, keda reform praegu esmajärjekorras puudutab, on üles kasvanud ühiskonnas, kus
riik hoolitses pensionäride eest rohkem.
II samba võiks vabaks lasta siis, kui seda
hakkavad saama need, kes on terve elu elanud turumajanduses ja oskavad paremini vastutust hinnata. Mina ise ei plaani raha välja võtta, aga kui keegi pakub välja
lihtsa ja usaldusväärse võimaluse see raha
paremini teenima panna, siis ma ilmselt
kaaluksin seda.

Väikeinvestor Toomas Kivimägi:
Olen oma pensionisambasse soetanud
pikaajalise plaaniga Tallinki, Tallinna Sadama, LHV ja Tallinna Kaubamaja aktsiaid. LHV puhul näen suurt kasvupotentsiaali. Riskialtimale soovitan ka Leedu
Šiauliai panga aktsiat, millel on tõusruumi oluliselt rohkem, maksvad korralikku
dividendid (5%), ent riski on samuti rohkem. Investeerides aktsiatesse, peab olema
valmis ka languseks. Kui tegu on pikaajalise investeeringuga, siis ei pea väga muretsema – küll kahetsema halba sisenemisaega. 90% tõenäosusega hind mõne aasta pärast taastub. Nagu ütles üks kuulus
meessaatejuht pärast seda, kui kolmandik
investeeringust oli haihtunud: “Poleks ma
investeerinud, poleks mul sedagi raha alles”. Minu kindel soovitus on ise investeerida. Raha arvelduskontol hoidmine on raha põletamine.
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Miks kaaluda
investeerimist
Tallinki
aktsiasse?
Ligi 14aastase börsiajalooga Tallinki aktsia on
alates 2018. aastast noteeritud ka Helsingi
börsil. Kevadisest Kauppalehti ülevaatest selgus,
et Tallink oli kõigist Soome börsifirmadest 2018.
aastal kõige kõrgema dividenditootlusega –
arvesse oli võetud ka aktsiakapitali vähendamise
väljamakset. Alustaval investoril tasub kindlasti
kaaluda ka kohalikke dividendiaktsiaid.
Tallink on aktsionäridele kokku
jaganud 241 mln eurot
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Erileht “Minu pensioniraha” vestles Tallink
Grupi finantsdirektori Veiko Haavapuu, juhatuse liikme Harri Hanschmidti ja investorsuhete juhi Joonas Joostiga Tallinki arengust ning sellest, miks investorid võiksid ka
Tallinkisse investeerimist kaaluda.
Üks esmaseid alternatiive alustavatele
investoritele, kes on otsustanud ise omale väärtpaberiportfell koostada, võiks olla
pilguheit tuttavamatele kodubörsi ettevõtetele. Tavapäraselt on kohalike ettevõtete
äritegevus ja käekäik paremini arusaadav
ning jälgitav. Samuti on Tallinna börsil juba mitmeid tugeva finantspositsiooni, rahavoo ning juhtiva turupositsiooniga stabiilseid ja küpseid ettevõtteid, kellel on ette näidata ka arvestatav dividendide maksmise ajalugu. Näiteks Tallink Grupp.
Kindel dividendipoliitika

“Tallinki puhul pole kahtlustki, et Eesti
mõistes on tegemist väga suure ja stabiilse
ettevõttega, mille siht on teenida jätkusuutlikku kasumit ja jagada seda ka investoritega. Investoritele annab kindlust ka ettevõtte dividendipoliitika, mis näeb ette maksta
iga aasta investoritele välja vähemalt 5 senti aktsia kohta, kui majandustulemused võimaldavad,” ütleb Hanschmidt. Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene on samuti öelnud, et Tallink soovib pakkuda aktsionäridele head dividenditootlust ning pikaajalist kindlustunnet.
Dividendipoliitikast tulenevalt on Tallinki aktsia oodatav dividenditootlus
0,94eurose turuhinna juures seega üle 5%.

7 aastaga aktsial
stabiilne kasv
aktsia hind alates 2013. aastast,
mil maksti esimest korda dividende,
eurodes

02.01.2013

0,86

Kuigi meeles tuleb pidada ka erinevaid riskiprofiile, ületab oodatav dividenditootlus
selgelt tänast arvelduskonto või tähtajalise
hoiuse intressi.
“Võrreldes aastatetaguse kiire kasvu perioodiga on Tallinkist saanud küps ja stabiilne ettevõte. Tallink on 30 aastaga teinud
läbi väga suure arengu. Alustas see laevandusettevõte oma tegutsemist ju rendilaevadega ehk tal endal laevu ei olnud, aastatel 2002–2009 oli ettevõttel väga tugev investeerimisperiood. Pärast investeerimisperioodi aastaid on Tallink oma võlakoormust tublisti vähendanud. Tipphetkel –
kümme aastat tagasi – ületas Tallink Grupi
võlakoormus 1,1 miljardit eurot ja 2018. aasta lõpus oli see vähenenud enam kui poole
võrra – ligi 500 miljoni euroni. Alates 2013.
aastast on Tallink igal aastal aktsionäridele dividende maksnud. Sel perioodil on Tallink kahel korral otsustanud vähendada ka
aktsiakapitali. Nendel aastatel on dividenditootlus koos kapitalivähendusega olnud
vahemikus 9–12%. Ettevõte teenib kasumit
ja põhitegevuse rahavoog on väga tugev.
Töötame alati selle nimel, et kasum suureneks,” kinnitab Haavapuu.
Tänaseks on Tallink oma laevastikku kokku investeeritud üle 2 miljardi euro ning nüüdseks on tegu küpse ettevõtte
ja turuliidriga. Tallinkil on 14 laeva, seitse
laevaliini ning opereeritakse kahe tugeva
brändi all – Tallink ja Silja Line.
Firmal on tugev püsikliendibaas ja pea
pool kõigist 2018. aasta reisijatest – kokku
ligi 10 miljonit – olid soomlased, ligi viiendik eestlased ja üle kümnendiku rootslased. Võib-olla on üldsusele vähem teada

asjaolu, et kõige kiiremini kasvavad reisijate segmendid on aga need, kuhu kuuluvad
kaugemate piirkondade inimesed – Aasiast
ning Lääne-Euroopast, näiteks Saksamaalt.
Nende kliendisegmentide kiire kasv on toetanud kogu reisijate arvu stabiilset kasvu.
Samuti on oluline mõista, et Tallink ei ole
mitte pelgalt meretranspordi teenuse osutaja, vaid paljuski ka vaba aja veetmise võimaluste pakkuja. Paljudele võib see tulla üllatusena, aga enamik Tallinki kogukäibest
tuleb pardal olevatest restoranidest ja kauplustest ning piletitulu moodustab suurusjärgus vaid veerandi kogutulust. Suuruselt
kolmanda osa käibest moodustab kaubavedu. Suure pardamüügi osakaalu ja reisikaubanduse (Travel Retail) sortimendi poolest
on Tallinki kaubandusäri tihti ka lennujaamade ärimudeliga võrreldud.
Jätkuv ambitsioon kasvada

“Hoolimata sellest, et Tallink on stabiilne dividendiaktsia, on ettevõtte juhtkonnal jätkuv ambitsioon tegevust ja ärimahtu järjepideavalt laiendada. Alles 2017. aasta alguses tuli Tallinna–Helsingi liinile esimene veeldatud maagaasil töötav liinilaev
Megastar ning 2018. aasta lõpus teavitasime
uue, Megastariga sarnase laeva tellimisest.
Teine maagaasil töötav keskkonnasõbralik
ja efektiivsem liinilaev – MySTAR – tuleb liinile 2022. aasta alguses,” selgitas Haavapuu.
Lisaks investeeringutele olemasolevatel
laevaliinidel on plaanis tugevdada ka tänaseks juba suuremahulist kaubandustegevust maismaal. Viimasteks arenguteks
ja uudisteks sellel rindel on laialdase juhtimiskogemusega Katre Kõvaski asumine Tal-

Tallinki siht on teenida
jätkusuutlikku kasumit ja
jagada seda ka investoritega.
Tallinki juhatuse liige Harri Hanschmidt

link Grupi rahvusvahelise kaldakaubanduse juhi positsioonile ja Burger Kingi restoranide frantsiisiõiguste omandamine Balti riikides. Samuti on erinevate äritegevuse
arendamise ja laienemise võimaluste uurimiseks asutatud tütarfirma Singapuris,” selgitab Haavapuu.
“Kui Aasia võib tunduda Eesti firmadele
veel kauge ja võõras, siis ühest küljest on reisikaubandus globaalselt suhteliselt sarnane
äri, ükskõik kus sa ka ei tegutseks, ning teisest küljest on Tallinkil ka Aasia klientidega
juba palju kokkupuuteid. Tallinki laevadele
tuleb Aasiast üle poole miljoni kliendi aastas, mis moodustab juba 5% kõigist klientidest. Mullu võitsime me esimest korda ka
Hiina turismi uuringute instituudilt hea
klienditeenindaja ja tootearendaja kuldauhinna ingliskeelse nimega CTW Chinese Tourist Welcome Award,” kirjeldab Joost.
“5% on täna veel küll väike osa meie rei-
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Tallinki finantsdirektor Veiko
Haavapuu, Tallinki
juhatuse liige
Harri Hanschmidt ja
Tallinki investorsuhete juht Joonas
Joost.
FOTO: RAUL MEE

Tallinki käibest on suurim
osakaal kaubandusel

Enim reisisid Tallinkiga
soomlased

käibe jaotus protsentides

2018. a reisijad rahvuse järgi, protsentides

majutus 2

muu 4

venelased 3

leedukad 2

muud 2

lätlased 5
kaubavedu 13

Aasiast 5

restoranid ja
poed 55
piletimüük 26

mujalt
Euroopast 7

rootslased 11

soomlased 46
eestlased 19

Investeerides
peab mõtlema
pikaajaliselt.
Tallinki finantsdirektor
Veiko Haavapuu

05.11.2019

0,94
Kui vanalt ise
investeerimisega alustasite?
Veiko Haavapuu
Tallink Grupi
finantsdirektor

sijatest, aga see näitab meie haaret – meil
on oskust mitte ainult Läänemere piirkonna kliente, vaid üle kogu maailma saabuvaid kliente väga hästi teenindada. Meie
veebilehed on tõlgitud 17 keelde, laevades
on meil juba põhikohaga tööl jaapanlastest, korealastest ja hiinlastest võõrustajad-klienditeenindajad, mitmed infotahvlid, menüüd, kataloogid on meil saadaval
erinevates Aasia keeltes. Makselahendustest pakume kõigele tavapärastele lisaks ka
hiinlaste seas kõige enam kasutatavaid AliPay ja WeChat Pay mobiilimakselahendusi,”
lisas Hanschmidt.
Börsifirmade kohta leidub rohkelt infot

“Tallink on juba ligi 14 aastat olnud Tallinna börsil noteeritud ettevõte ning avalikustanud mitmekülgselt ja järjepidevalt ettevõtte tegevuste ja tulemuste kohta põhjalikku infot. Nii Tallinki enda kodulehe investorsuhete osas kui ka Tallinna börsi kodulehel on avalikult kättesaadavad aastaaruanded, börsiteated, presentatsioonid ja palju muud,” selgitab Haavapuu ning lisab, et
need ongi esmased infoallikad, millega informeeritud otsuse tegemiseks end alustuseks kurssi võiks viia.
“Lisaks korraldab Tallink alates möödunud kevadest ka avalikke veebiseminare,
kus tutvustame täiendavalt kvartaalseid
majandustulemusi, aitame tähelepanu pöörata kõige olulisematele sündmustele kvartalis ning vastame küsimustele. Kuna investorite kogukond on rahvusvaheline, toimuvad veebiseminarid inglise keeles ning senine tagasiside on olnud väga positiivne. Meie
ettevõttele kõige olulisema, kolmanda kvar-

tali tulemused avalikustame 7. novembri
hommikul ning veebiseminar toimub samal päeval kell 15.00,” ütleb Hanschmidt.
Informatsiooni börsiettevõtete ja investeerimise kohta üldiselt hangitakse ka muudest kanalitest. Varem ise ka analüütikuna
töötanud Joost lisab, et suuremates Eesti
pankades töötavad ka analüütikud, kes Tallinki firma käekäigul silma peal hoiavad, ettevõtet põhjalikult analüüsivad ja sellest ka
eesti keeles raporteerivad. “Kohalikud pangad korraldavad näiteks ka oma klientidele investeerimisseminare, millest tasub julgelt osa võtta.” Haavapuu täiendab: “On olemas ka finantsvabadus- ja investeerimisteemalisi Facebooki gruppe ja erinevad investorklubid, kus investeerimisalternatiivide
üle arutletakse ning kus infot ning arvamusi jagatakse.”
“Kuid mitte kõik investorid ei tee enne investeerima asumist väga põhjalikku analüüsi, osale seminaridel ega arutle aktsia potentsiaali üle foorumites. Tallink on pea 12 000 eestlasest ja soomlasest
erainvestoriga rahvaaktsia ja kindlasti leidub nende hulgas ka investoreid, kes usuvad lihtsalt brändi,” möönab Hanschmidt.
“Jääb vaid loota, et kavandatav pensionireform toob tõesti juurde ka palju investeerimishuvilisi eestimaalasi ja inimese esimene investeering võiks olla midagi, millest ta
aru saab ja mis on talle lähedal ning mille
kohta saab informatsiooni emakeeles kätte.
Tallinki laevadega sõidavad väga paljud inimesed, oma silm on kuningas ehk inimesed
saavad aru, kogevad ise ja näevad, millega
meie ettevõte tegeleb ja kuidas meil läheb,”
märgib Hanschmidt.

Mina alustasin hiljem, koolipõlves ma veel ei investeerinud,
aga tänaseks olen endale kujundanud teada-tuntud kombinatsiooni ehk aktsiate ja võlakirjade portfelli.
Lühiajaliste tehingutega on
minul algusaastate isiklik kogemus,
et nii palju
kui ma võitsin,
nii palju ma ka
kaotasin.
Tallinki aktsiaid
ma tööga seotud piirangute tõttu ei oma. Ma tahan
toonitada, et ise investeerimine on alati ka isiklikult riski
võtmine. Investeeritud rahast
võib ka alati ilma jääda.

Harri Hanschmidt
Tallink Grupi
juhatuse liige
Minul oli suur huvi investeerimise vastu juba keskkoolis,
aga siis mul polnud
päris raha investeeringuteks.
Mäletan, et
olin Ameerikas Virginias
vahetusõpilane ja seal käis
ka pool aastat
klassis börsimängu võistlus. Kogu et-

te antud info oli siis veel paberi peal – see tuli võtta ajalehest
ja siis õpetaja juhendas, kuidas
mängida. Selle mängu tulemus mõjutas ka õpilase majandustunni aastahinnet.
Investeerimise juures on
põnev osa see, et kui sa mängid börsimänge, siis sa tegelikult ei leia kunagi aega, et teha põhjalikke analüüse või lugeda ettevõtte kohta uudiseid,
aga kui sa oled oma esimese
isikliku raha juba investeerinud, vaat siis tekib huvi ja hakkad süvenema – kuidas läheb
firma konkurendil, riigi majandusel üldiselt.
Üldjuhul pead ikkagi ise oma raha paigutama, et päriselt investeerimismaailma vastu huvi tundma hakata. See raha
ei pea olema miljoneid, et huvi tärkaks,
aitab ka tuhandest eurost. Investeerimine laiendab silmaringi. Ja on eriti tore,
kui suudad õppimise kaudu ka
oma raha kasvatada või vähemalt inflatsiooni lüüa.
Tänaseks olen ma üle kümne aasta hallanud ühte pereportfelli, olen väärtust suutnud kasvatada ja mind usaldatakse. Aga alustades tahtsin ka
mina trade’ida, möllata ja iga
päev portfelliga tegeleda, tehinguid teha.
Lühiajaline positsioon ei ole
üdini halb, aga seda ei saa olla
kogu portfell. Minu portfell on
üle elanud ka kaks majanduslangust ja lõpuks on võitnud

ikkagi pikaajalised investeeringud ning korvanud veel ka
ära lühikeste positsioonide lollused. Mul läks majanduslanguse ajal ka paar aktsiat põhja.

Joonas Joost
Tallink Grupi
investorsuhete juht
Mina käisin keskkoolis majandusklassis ja ma osalesin juba
sel ajal erinevates majandus- ja
investeerimismängudes, sama
jätkus ka ülikooli ajal.
Kui toimus see üleminek
virtuaalrahalt oma
rahale, siis ma
mäletan, et ma
olin ikka päris
närvis, käsi ikka värises esimeste investeeringute juures.
Ma mäletan
hästi, et olin ükskord väärtpaberikontol tegutsedes nii närvis ja tahtsin
ühte positsiooni müüa, aga
ärevuses sattusin seda hoopis
juurde ostma.
Inimestele, kes tahaksid kohe investeerimist alustades lühiajaliste tehingutega tegeleda, tuletan meelde, et lisaks
kõigele muule hakkavad sel juhul tootlust sööma veel ka aktsiate ostul-müügil võetavad tehingutasud. Ja nii huvitav kui
see ka ei tundu, siis minu esimene päris oma rahaga investeering oli Tallinki aktsiate esmaemissioon.
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Kaubamaja Grupi head majandus
tulemused on järjepideva töö vili
“Meie investorite ootuseid kommenteerides võin kinnitada, et ideede ja erinevate arenguvõimaluste puudust ei ole. Tuleb ainult langetada õiged otsused ja nende elluviimise nimel
tööd teha,“ kinnitas Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp.
Börsiettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp ei
ole ammu enam pelgalt kaubamaja Tallin
na kesklinnas, nagu teda on teatud aasta
kümneid. “Grupi äritegevus hõlmab täna
19 erinevat ettevõtet, mis tegutsevad seits
mes ärivaldkonnas: supermarketid, kauba
majad, ilutoodete kaubandus, jalatsikau
bandus, turvateenused, autokaubandus,
ning kinnisvara. Börsile raporteerime neid
kokkuvõtvalt viies segmendis,” loetles Puu
sepp, kelle sõnul töötab kaubanduskontser
ni Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetes rohkem kui
4300 töötajat.

mis on mis

Tallinna Kaubamaja Grupp

Ühes Tallinna südalinna
ümberehitustega uueneb ka
kaubamaja kui linnasüdame
keskus ning sünnib uus kaasaegne linna- ja ostukeskkond.

Kaubamaja AS – kaubamajad Tallinnas ja
Tartus
AS Selver, Kulinaaria OÜ – supermarketid,
Selveri köök ja Gurmee Catering
OÜ TKM Beauty – kosmeetika hulgikaubandus ja I.L.U. ning L’Occitane’i ilukauplused
AS TKM King – ABC Kinga ja Shu jalatsipoed
TKM Auto OÜ – Kia Auto AS (Kia maaletooja
Baltikumis), Viking Motors AS (Kia, Cadillaci,
Opeli ja Peugeot’ müük Eestis), SIA Forum
Auto (Kia, Cadillaci ja Peugeot’ müük Lätis),
Verte Auto SIA (Škoda müük Lätis) ja
UAB KIA Auto (Kia müük Leedus)
Viking Security AS – turvateenus, videovalve,
inventuur
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja tütarettevõtted Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ,
TKM Lietuva UAB ning SIA TKM Latvija
Grupi käive 2018. aastal 681,2 miljonit eurot
Keskmiselt oste aastas: enam kui 44 miljonit
91 kauplust müügipinnaga enam kui
140 000 m2
Aktsionäre rohkem kui 7500

foto: Tallinna Kaubamaja GRUPP

Õiged valikud kannavad vilja

Kuna Tallinna Kaubamaja Grupp on bör
siettevõte, siis oodatakse neilt eelkõige lä
bipaistvust ja avatust. “Meie jooksvad ma
jandustegevused koos detailsete tegevus
aruannetega iga ettevõtte kohta on kvarta
li lõpus kõikidele nähtavad. Olulistest stra
teegilistest otsustest või suunamuutustest
teavitame aktsionäre jooksvalt börsireg
lemendi kohaselt. Peame kinni rahvusva
helistest raamatupidamisstandarditest ja
heast ärijuhtimise tavast,” loetles Puusepp
tegutsemisjuhiseid. “Kokkuvõttes võib öel
da, et nii nagu oleme oma kaupluste kauba
valiku ja teenindustasemega iga päev klien
tide silme all, oleme samamoodi avalikul
püünel ka oma juhtimisotsuste ja jooksva
te tulemustega.”
Nii suure kaubanduskontserni juhtimi
ne eeldab kõigil tasanditel õigeid juhtimis
otsuseid ning kaalutletud äririskide maan
damist, et majandusaasta lõppedes saaks
maksta aktsionäridele dividende. Samas
tõdes Puusepp, et kõik ärilised otsused on
alati riskantsed. “Head äri ei saa paraku te
ha nii, et riske üldse ei võta. Meie suurim äri
risk kaupmehena on mõistagi see, et kaota
me mingites kohtades turupositsiooni ja at
raktiivsust oma klientide silmis. Loomuli
kult jälgime me ka konkurente, kuid esime
sel kohal on ikka klientide soovide ja ootus
te tunnetamine ning õigeaegne tegutsemi
ne – kas või väike sammuke enne, kui klient
ise oma vajadusi selgelt teadvustanud on,”
selgitas ettevõtte juht tegutsemiskreedot.

Tallinna Kaubamaja Grupp on
aktsionäridele kokku jaganud
149 mln eurot
väljamakse aktsia kohta eurodes
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moodi olema. Minu mälu järgi oleme divi
dende maksnud vähemalt viimased 14 aas
tat, sealhulgas ka masu ajal, kus aeg ei ol
nud just kõige roosilisem. Enamasti oleme
oma puhaskasumist aktsionäridele divi
dendidena välja maksnud sisuliselt peaae
gu kogu kasumi. Kui lihtsalt selgitada, siis
tähendab see, et kui klient toob meie gru
pi kaupluse kassasse 100 eurot, siis 3–4 eu
rot sellest on meie kasum ning enamik sel
lest jõuab aktsionäride kontodele,” kinnitas
Puusepp. “Riigimaksudeks sealjuures läheb
ligikaudu 20 eurot. Ka see ei ole mitte vähe
oluline summa.”
Nii näiteks maksid Tallinna Kaubamaja
Grupi ettevõtted eelmisel aastal maksude
na riigile kokku 62,6 miljonit eurot.

Kaalutletud otsused

Lisaks maailma ja Eesti trendide avatud
meeltega uurimisele ning kollektiivsete
le aruteludele oluliste teemade üle, olgu
selleks siis sisseostetava kauba sortiment,
uued tehnoloogilised arendused, planeeri
tava kaupluse asukoht või turundus, on et
tevõttel otsuste langetamisel heaks abime
heks analüütika.
Seejuures on oluliseks tööriistaks grupi
püsikliendiprogramm Partnerkaart, Ees
ti kõige vanem lojaalsusprogramm. Puu
sepa sõnul on tänapäeval Partnerkaart tas
kus 680 000 Eesti inimesel – igal teisel Ees
ti elanikul. See tähendab väga suurt hul
ka andmeid, mille analüütiline tark kasu
tamine, ikka erinevatele kliendirühmade
le parema ja täpsema pakkumise tegemi
seks, on nende jaoks saamas aasta-aastalt
üha olulisemaks.
“Väheoluline ei ole ka see, et Tallinna
Kaubamaja Grupp tegutseb mitmel erine
val, aga üksteisega sobival ja sünergiat loo
val ärisuunal. Nii on klientide valikuvõima
lused suuremad ja ettevõtte äririskid roh
kem hajutatud, aga fookus ikkagi paigas,”
kinnitas Puusepp, kes on ettevõtte juhatu
se esimees olnud aastast 2002.
“Oma edu oleme alati aktsionäridega
jaganud ja miks peakski see kuidagi teist

0,69

Aktsionäride kindlustunne

Hea kaubandusäri aluseks on
klientide ootuste mõistmine.
Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp
foto: TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP

Puusepp kinnitas, et nende tegevus on suu
natud sellele, et ka 10, 20 ja 30 aasta pärast
olla ettevõttena klientidele atraktiivne ning
töötajatele ja ühiskonnale hea partner.
“Ka aktsionäride jaoks on see kindlus
tunne, et oleme edaspidi sama tugevad kui
täna. Jätkusuutlikkus laiemalt tähendab
meile mõistlikku ressursikasutust, tegevuse
mõju hindamist keskkonnale, ausust ja läbi
paistvust. Kindlasti ka seda, et kõigil tööta
jatel oleks tööl hea olla. Kokkuvõttes on jät
kusuutlikkuse teemas meie jaoks läbi põi

2014

2015

2016

2017

munud nii sotsiaalne, majanduslik kui ka
ökoloogiline aspekt,” kinnitas ta.
Seetõttu on ettevõttes olulisel kohal
keskkonnasäästlik käitumine. Nii näiteks
on Selverid ja kaubamaja juba mõnda aega
aktiivselt tegelenud ühekordsete pakendite
hulga vähendamisega ja arendustegevuse
käigus on otsitud uusi energiasäästlikke la
hendusi müügisaalide valgustuses.
Tallinna südalinn uueneb

Peatselt läheb kaubamaja Tallinna müü
gimaja vastu suurele muutusele, sest ühes
Tallinna südalinna ümberehitustega uue
neb ka kaubamaja kui linnasüdame kes
kus ning sünnib uus kaasaegne linna- ja
ostukeskkond. Arenguplaanid aga ei piir
du ainult sellega. Tegevused laienemisteks
ja efektiivsuse kasvatamiseks käivad kõigis
grupi ärisuundades.
“Ehituslikest projektidest rääkides on
käimas kulinaariaüksuse uue tehase ehi
tus Tallinnas ning valmimisjärgus on uus
autokeskus Riias. Kiiremat kasvu näitavad
grupi e-poed, autoäride valdkond ja meie
turvaettevõte Viking Security,” ütles Puu
sepp. “Meie investorite ootuseid kommen
teerides võin kinnitada, et ideede ja erine
vate arenguvõimaluste puudust ei ole. Tu
leb ainult langetada õiged otsused ja nen
de elluviimise nimel tööd teha.”
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valikud 9

Neli valikut oma pensioniraha haldamiseks
Äsja avalikustatud pensionieelnõuga selginesid valikud.
Fondi valik määrab ära selle,
kas turgude pakutav pikaajaline tõus kasutatakse pensionikoguja jaoks maksimaalselt ära
ja teenitakse võimalikult suur
pension või peab aastate pärast
tõdema, et turgude tõus lõpuks
kontol ei kajastu. Pensionifondi
valik on seda kriitilisem, et Eestis on näiteks Euroopa suuremate riikidega võrreldes keskmisest kiirem majanduskasv,
mis toob kaasa ka keskmisest
kõrgema inflatsiooni, mis raha väärtust omakorda kiiremini kahandab. Inflatsiooniga
korrigeeritud tootlus on samas
miski, mida pensionifondid ise
enda tootlusnumbrites seni väga meelsasti välja toonud ei ole,
kuid mille teadmine on lõpuks
kriitiline reaalse tulemuse hindamisel.

1.

Juhtida II samba
investeeringuid ise.
Seni fondis olnud raha ning jooksvad 2 + 4 maksed
saab suunata spetsiaalsele pensioni investeerimiskontole, kus
investeerimisotsuseid saab teha inimene ise. Eelnõu järgi võib
alates 2021. aastast olla investeeringuid samal ajal nii panga pakutud pensionifondis kui
ka isiklikul investeerimiskontol. Ehk investeerimiskontole on
võimalik kanda osa varem fondi
kogutud raha. 2 + 4 maksed saavad laekuda aga vaid ühte.

Selleks, et kasutada investeerimiskonto süsteemi II samba
sees, avab inimene pangas omale pensioni investeerimiskonto.
Tegemist on sisuliselt arveldusarvega, mis on eritunnuse abil
eristatav muudest arveldusarvetest. Sellele arveldusarvele saab
laekuda raha üksnes II sambast.
Avada võib ka mitu pensioni
investeerimiskontot erinevate
pankade juures, kuid aktiivne
saab neist olla vaid üks.
Sinna laekuvat raha võib paigutada väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse.
Instrumentide valik on sama,
mis tavalise investeerimiskonto puhul. Kuigi varem oli juttu
ka võimalikest investeeringutest ühisrahastusse, siis eelnõus
sellest enam juttu ei ole.
Kuna raha liikumine toimub
sellisel juhul II samba sees, siis
tulumaksu tasuda ei tule, nagu
ei tule seda praegu teha ka fondide vahetamise korral.
Pensioni investeerimiskontolt ei saa raha välja võtta osaliselt, vaid ainult kogu ulatuses.
Väljuda saab siis, kui kogutud
on 10 aastat, ning uuesti liituda, kui väljumisest on möödunud 10 aastat. Pärast teist lahkumist kogumisega uuesti alustada ei saa.
Kui inimene on jõudnud
pensioniikka ja tal on pensioni
investeerimiskonto, on tal kõik
samad õigused ja võimalused,
nagu pensionifondi raha kogunud inimesel. Kas ühekordne

väljamakse, fondipension või
kindlustusleping. Lisaks kaalub valitsus pikema tähtajaga
väljamaksete skeemidele soodsamaid maksureegleid.

2.

Peatada II samba
maksed.
Pensionikoguja saab
lõpetada maksed II sambasse,
kuid raha kas fondi või pensioni
investeerimiskontole alles jätta.
Hiljem saab maksetega uuesti
alustada ning seda korduvalt.
Kui 2 + 4 maksed ei liigu II
sambasse, suureneb inimese
palk 2 protsenti ning 4 protsenti liigub I sambasse.
Kui inimene mõtleb ringi ja
soovib siiski II sambasse makseid tegema hakata, saab ta teha
vastava avalduse ja maksetega
uuesti alustada. Makseid saab
uuesti tegema hakata tingimusel, et maksete tegemise lõppemisest on möödunud vähemalt
10 aastat. Uuesti maksed lõpetada saab siis, kui alustamisest
on möödunud 10 aastat. Kui ta
seda teeb, siis rohkem ta II sambasse tagasi tulla ei saa.
Tööandjal tekib kohustus
pensioniregistris kontrollida
oma kõiki töötajaid, kas neil on
makse tasumise kohustus.
Avaldused makse tasumiseks
või mittetasumiseks jõustuvad
1. jaanuaril, 1. mail, 1. septembril või järgneval tööpäeval. Esitada tuleb avaldused hiljemalt
kuu aega enne avalduse realiseerimise kuupäeva. Erand on

2020. aasta, mil avaldused tuleb esitada hiljemaks 31. augustiks, et makse tasumise või lõpetamisega saaks alustada 2021.
aasta 1. jaanuarile järgneval
tööpäeval.

3.

Raha II sambast
välja.
Välja saab võtta ainult
kogu summa ning sellelt tuleb
maksta 20 protsenti tulumaksu. Raha saab välja võtta kõige
enam kaks korda, seda 10aastase vahega. Edasi saab inimene
rahaga tegutseda, nagu soovib.
Kui inimene on jõudnud
pensioniikka, maksustatakse
II samba väljamakse 10% tulumaksumääraga.
Raha saab ta välja võtta nii
pensioni kogumise ajal kui ka
pensionieas. Ühtlasi tekib võimalus võtta raha välja juba sõlmitud kindlustuslepingust.
Vastne noor, kes alles II sambaga kohustuslikus korras liideti, saab pärast reformi jõustumist raha välja võtta kohe.
10aastast piirangut siis ei ole.
Koos raha väljavõtmisega
lõpevad ka maksed II sambasse ehk raha ei kasva enam turuinstrumentides. 4 protsenti
sotsiaalmaksu läheb edaspidi I
sambasse ja inimese brutopalk
suureneb 2 protsenti.
Õigus saada pensionit I sambast tekib siis, kui tööstaaži on
kogunenud vähemalt 15 aastat
ning riiklik pensioniiga täis.
Alates 2027. aastast on vana-

duspensioniiga 65 aastat, millele on lisatud 65aastaste isikute eeldatava eluea muutus.
Kui seni on I sambast teenitav pension sõltunud 100 protsenti teenitud palgast, siis alates
2021. aastast mängib 50 protsendi ulatuses rolli tööstaaž
ning ülejäänud 50 protsenti annab inimese sotsiaalmaksuga
maksustatud sissetulek võrrelduna keskmisesse palka.
1982. aastal ja varem sündinud inimesed, kes liitusid II
sambaga vabatahtlikult, saavad
lahkuda siis, kui liitumisest on
möödas 10 aastat. Uuesti saab
II sambasse koguma hakata ja
makseid jätkata siis, kui väljumisest on möödas 10 aastat.
Kokku saab väljuda kaks korda ning teist korda saab väljuda
siis, kui eelmisest liitumisest on
möödunud 10 aastat või enam.
Kui II sambast on väljutud
kaks korda, siis rohkem II sambaga liituda ei saa. Pensionieas
jääb talle ainult I sammas.
Raha makstakse välja 1. jaanuarile, 1. maile ning 1. septembrile järgneval tööpäeval.
Kuni 10 000 eurot makstakse välja ühe maksena. Kui summa on suurem, on esimene osamakse 10 000 eurot ja ülejäänud osa laekub kahe järgmise
osamaksena.

4.

Vabatahtlikud kanded III sambasse.
Võimalus investeerida maksusoodustusega. Tu-

lumaks tagastatakse summalt,
mis ei ületa 15 protsenti sinu
aastasest brutosissetulekust ega
6000 eurot aastas.
Alates 2021. aastast ühildatakse II ja III samba pensioniiga
ehk III samba pensioniiga ootab ees tõus.
Uus pensioniiga kehtib nendele, kes liituvad III sambaga
alates 2021. aastast. Seni kehtib
kord, kus 55aastaseks saanu, kes
on III sambasse kogunud vähemalt 5 aastat, maksab väljamaksetelt 10protsendise tulumaksu.
Uue võimalusena rakendatakse fondilepingu puhul 0% tulumaksumäära.
10% maksustatud väljamakseid inimese maksuvaba tulu
hulka ei arvestata.
III sambast saab raha välja võtta igal ajal, kuid kui teha
seda enne pensioniiga, tuleb
igalt väljamakselt tasuda 20%
tulumaks.
Kui teha makseid ise, saab
maksetelt tulumaksu tagasi
koos iga-aastase tulumaksu tagastusega. Kui kande teeb tööandja, siis III sambasse tehtud
makset tulumaksuga ei maksustata.
Väljamaksed lähevad tavapärase maksuvaba tulu arvestusse, siin III sammas erand ei ole.
Kuigi uued valikud II samba
väljamaksetes tekivad inimestel juba juulist 2020, siis maksumuudatusi rakendatakse alates
2021. aasta algusest.
Ülevaade ilmus ka Äripäevas.

SEISAB SINU
VABADUSE EEST
II samba reformiga anname sulle tagasi
otsustusõiguse oma rahaasjade üle.
Loe lähemalt, miks ja kuidas: isamaa.ee/pensionisammas
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Ettevõte, mis
mõjutab trende ja
loob uusi ahvatlevaid
linnakeskkondi
Pro Kapital Grupp on Baltikumi
üks vanimaid ja suurimaid
kinnisvaraarendajaid. Paljudele
võib tulla üllatusena, et
ettevõte asutati juba aastal
1994, mil nähti noortel
kujunemisjärgus Balti turgudel
pikaajalist potentsiaali.

Pro Kapital on Tallinnas, Riias ja Vilniuses
kokku arendanud enam kui 250 000 m2 eluja ärihooneid ning teist sama palju on veel
arendada. Mahukas kinnisvaraportfell võimaldab arendustegevust planeerida vastavalt turuolukorrale ning vajadustele.
Keskkonnad, mis kujundavad linnaruumi

Pro Kapital arendab suuri ning terviklikke
piirkondi koos ümbritseva infrastruktuuri ning avaliku ruumiga. Baltikumi pealinnades loodavad elukeskkonnad paiknevad unikaalsetes piirkondades ning on atraktiivsed nii uutele klientidele kui ümberkaudsete alade elanikele, kuna arendustegevusega kasvab kogu piirkonna väärtus.
“Selline strateegia ning tegevuspraktika
võimaldab meil püsida eespool turu trendidest ning neid positiivselt kujundada,”
märkis Pro Kapitali tegevjuht Paolo Michelozzi. Tema sõnul on oluliseks vastutuseks
tervete piirkondade arendamisel just otsene mõju inimeste elukvaliteedile, ent ka
ühiskondlikule arengule ning seeläbi majanduskeskkonnale laiemalt. “Just seetõttu on oluline lähtuda pikaajalisest visioonist. Samuti arvestame konkreetse piirkonna ajaloo, asukoha ning looduskeskkonnaga,” selgitas Michelozzi.
Uute elukeskkondadega kujundatakse ka tarbijakäitumist, pakkudes inimestele midagi väärtuslikku. Seega on elamukinnisvara arenduses kesksed kliendi kasutusteekond ja kogemus. Tegevjuhi sõnul
on iga arendusprojekt eriline – sellel on oma
lugu, keskkond ja inimesed, kellele see koduks saab. Kõigi arenduste puhul on läbivaks ideeks turvaline, funktsionaalne ja tänapäevane elukeskkond, mis kestab kaua
ja rikastab linnaruumi, hoides ja kasvatades selle väärtust – seda nii Tallinnas, Riias
kui ka Vilniuses.

Tallinna Kristiine City elukvartalisse kerkiv
Ratsuri Majade
arendus.

malik nautida melu Kvartali väljakul, teisalt võid avastada end jalgupidi liivarannast
vette astumas, kõrvus vaid mere kohin. Seda ideed on hoitud läbivalt nii peensusteni lihvitud arhitektuuris, maastikuplaneerimises kui ka koostööpartnerite ja materjalide valikul.
Lisaks on pealinnas veel teinegi märkimisväärne arendusprojekt – Kristiine City.
Tondil asuva elamukvartali ajalugu ulatub 17. sajandisse, kui sinna asutati esimesed mõisad. 20. sajandi alguses rajas Peeter
I piirkonda merekindluse hooned, mida täna teatakse ka Tondi kasarmutena.
“Oleme sellesse ajaloolisse asukohta toonud urbanistliku atmosfääri ja kasvatanud
kogu piirkonna väärtust. Kristiine City on
palju enamat kui kogum elamuid, mõneti
justkui laiendades kesklinna mõistet. See
on omanäoline ja iseseisev elukeskkond –
linn linna sees, olles orgaaniline osa linnaruumist,” tõdes Michelozzi. Piirkond kujuneb unikaalseks koosluseks kaasaegsest arhitektuurist ja ajaloolisest karakterist.
Läti kalliskivid

Riias on Pro Kapital kujundamas elukesk-

Leedu juveelid

Eesti pärlid

“Täna on palju tähelepanu Kalaranna Kvartalil, täiesti õigustatult. See piirkond on niivõrd unikaalne ning sellest tuleb tõesti väga väärikas elamukvartal,” lubas Michelozzi. Kalaranna on hästi orgaaniline kooslus
suurlinlikust arhitektuurist ja meeleolust
ning looduslähedusest. Ühelt poolt on või-

konnaks Kliversala poolsaarel paiknevat
ala, mis asub Daugava jõe kaldal. Tegemist
on terves Euroopas haruldase asukohaga –
jalutuskäigu kaugusele üle jõe jääb Riia südalinn, ent vaikus ja rohelus tekitab aedlinna meeleolu. Ka siin on arendaja lähtunud
suurlinnatunde ning turvalisuse, roheluse
ja vaikuse tasakaalust.
Kliversala poolsaar oli pärast teist maailmasõda inimestele suletud ning seda kasutati tööstuspiirkonnana. Tegelikult on
sellel omanäolisel poolsaarel Riia südames
väga rikas ajalugu – tegemist on 19. sajandi
ühe olulisema transpordisõlmega, kus asusid nii Jelvgava-nimeline rongijaam kui ka
tolleaegne Läti suurim laevatehas. “Arendame Kliversala Kvartalit sellise elukeskkonnana, mis jääb avatud linnaruumina kandma poolsaare erilist ja väärikat ajalugu. Selle kvartali esimeseks hooneks on omanäoline, auhinnatud kvaliteedi- ning arhitektuuriga korterelamu River Breeze Residence.
Alles hiljuti leidis hoone tunnustust Riia
2019. aasta arhitektuuriauhinnaga,” rääkis Michelozzi.
Riias ootab arendamist veel kaks unikaalset projekti. Tallinnase tänavale kerkivas elamukvartalis kohtuvad ajalooline
ning kaasaegne arhitektuur ning boheemlaslik atmosfäär. Riia tuiksoonele, Brivibase tänava äärde jäävale kinnistule, on aga
planeeritud omanäoline ärikvartal. Siingi leiavad ühise keele vana ja uus – olemasolev hoone renoveeritakse ning juurde ehitatakse elegantsed ärihooned.

Leedu pealinna Vilniuse vanalinna piiril asuv Saltiniu Namai
Attico elukvartal.

Väga sarnane on Vilniuse vanalinna külje
alla arendatud ja kasvava Saltiniu Namai
ning teise ehitusfaasi Saltiniu Namai Attico
elukvartali lugu. Tänapäeval on siin kvaliteetsed ja esteetilised linnavillad, kortermajad ning äripinnad, ent kunagi oli siingi tööstuspiirkond, mida inimesed elukeskkonnana ette ei osanud kujutada. Saltiniu
Namai on inimeste seas väga kõrgelt hinnatud just nende samade väärtuste tõttu,
mida Pro Kapital oma tegevuses kandvaks
peab – kvaliteet, funktsionaalsus, detailideni läbi mõeldud kasutajateekond, turvalisus
ja mugavus. Ka siin, vanalinna külje all, ela-

Läbivaks ideeks on
turvaline, funktsionaalne ja tänapäevane
elukeskkond.
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Tulevane Kalaranna kvartal mereäärses Tallinnas.

vad inimesed nagu aedlinnas – kesklinnakärast eemal.
Pikaajaline tegevusstrateegia

Hea teada
● Pro Kapital tegutseb juba aastast 1994.
● Pro Kapitalil on mahukas kinnisvaraportfell – 25 tegevusaastaga on arendatud üle 250 000
m2 müüdavat pinda ning teist
sama palju on veel arendada.
● Pro Kapital arendab, haldab või
projekteerib samal ajal seitset pi-

kaajalist ning suuremahulist projekti parimates asukohtades Tallinnas, Riias ja Vilniuses.
● Lisaks arendus- ja haldustegevusele Baltikumis omab ja opereerib Pro Kapital hotelli Saksamaa väikelinnas Bad Kreuznach, mis asub Frankfurdi
lähipiirkonnas.

Riias
Kliversala
poolsaarel
asuva samanimelise kvartali esimene
korterelamu
River Breeze
Residence.

Pro Kapitalil on mahukas kinnisvaraportfell, mis annab võimaluse vastavalt turu
olukorrale ning vajadustele tegevust mõnevõrra paindlikumalt planeerida. “Seega,
nagu on näidanud senine praktika, ei sõltu meie tegevus pikemas perspektiivis nii
otseselt muutustest majanduses. Lühiajalised muutused avaldavad meile kindlasti
mõju, ent pea 25 aastat kogemust ning võimalus arendustegevust etappidena planeerida annavad meile teatud paindlikkuse,”
sõnas Michelozzi.
Tegevjuhi kinnitusel annab ärimudeli
pikaajalisusele keskendumine võimaluse
leevendada kõikumisi turgudel. Pikaajalise
strateegia kohaselt omandatakse kinnisvaraobjektid turu madalseisus ja arendatakse
ning müüakse kinnisvaraturu kõrghetkel.
Sellega saab ettevõte ühelt poolt positiivselt ära kasutada turu potentsiaali, teisalt
maandada tururiske. Kuna projektid on
mahukad, viiakse arendustegevused ellu
etappidena. Elukeskkonna arenduses on tohutult erinevaid tahke, mis peavad omavahel kokku kõlama. “Sellise piirkonna arendus küpseb kaua, kuna kõik need tahud
on detailideni läbi mõeldud – just see ongi vastutustunde ja pikaajalise nägemuse
realiseerimise puhul keskseks,” toonitas tegevjuht. “See on terviklik teekond välis- ja
maastikuarhitektuurist siseviimistluseni.
On oluline, et tulemus oleks omakorda ajas
vastupidav, kergelt hooldatav ning elukeskkonnana tervislik ja turvaline.” Tema sõnul
peab kinnisvara kestma aastakümneid nii
oma kvaliteedis kui väljanägemises. Nii arvestab Pro Kapital iga projekti puhul kohalike tavade, arhitektuuri ning esteetikaga.
Kahtlemata on kodu ostmine emotsionaalne ning selles mängib suurt rolli just viis,
kuidas kvaliteet inimesteni tuua. Seepärast on põhimõtteks, et lubadused vastaksid tegelikkusele, plaanid ja vaated oleksid
alati tõesed ning suhtluses oldaks avatud.
Avatust ja vastutustundlikku äritegevust ootavad Pro Kapitalilt ka investorid.
Nende ootuste täitmisel on Michelozzi kin-

On oluline,
et tulemus
oleks omakorda ajas
vastupidav,
kergelt
hooldatav
ning elukeskkonnana tervislik
ja turvaline.
Pro Kapitali
tegevjuht
Paolo Michelozzi

nitusel olulisimaks eesmärgiks pühenduda
oma peamisele sihtturule Baltikumis ja
arendada olemasolevat kinnisvaraportfelli.
“Näeme stabiilset kasvu kõigil Balti riikide kinnisvaraturgudel, mistõttu on meie
peamiseks fookuseks teadlikult juhitud ja
turu kasvust ning ootustest lähtuv kinnisvaraportfelli arendamine. Oma tegevuses
lähtume pikaajalise väärtuse stabiilse kasvatamise põhimõttest,” kirjeldas Michelozzi valikuid. “Pro Kapitali näol on tegemist pikaajalise investeeringuga nii kliendile kui ka investorile. Just pikaajaline stabiilsus ning varade väärtuse kasv on olulisimad põhjused investeerimaks ettevõttesse.”
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Ärge pensionisambareformi
küsitlusi pimesi uskuge
Teise pensionisamba saatust ennustavate uuringute ja küsitluste puhul on lisaks esinduslikule
valimile olulised ka õige sõnastusega küsimused ja küsimuse ajastus, ütles Kantar Emori
käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson Luminori pensioniteemalisel seminaril.
Annika Kald
annika.kald@aripaev.ee

Ta lisas, et kui küsime inimestelt otse, mida
nad kavatsevad aasta pärast teha, on nende
tulemuste tõlgendamiseks vaja väga head
konteksti tunnetust ja inimloomuse mõistmist. Muu hulgas tuleb arvestada sellega, et
inimesed on tuleviku suhtes tihti pisut liiga
optimistlikud, samuti on neil raske endale
ette kujutada n-ö tuleviku mina katsumusi.
Küsimuse sõnastus

Reinson tõi näitena välja kaks sõnastust:
Nüüd, kui valitsus on andnud inimestele võimaluse oma II pensionisamba raha
osas vabalt otsustada, millist nõu annaksite heale sõbrale, kellel on pensionini paarkümmend aastat aega ja kelle II samba kontol seisab hetkel ligi 5000 eurot?
Nüüd, kui valitsus on andnud inimestele oma tuleviku osas suurema vastutuse, millist nõu annaksite heale sõbrale, kellel on pensionini paarkümmend aastat aega ja kelle II samba pensionikontole on kogutud ligi 5000 eurot?
Kui vaadata neid kahte lauset, siis saavad
lugejad aru, et teise lause sõnastus toonitab
palju enam vastutustunnet, esimene aga vabadust. See näide on küll liialdatult kallutatud, kuid kuna inimeste vastused sõltuvad
küsimuse sõnastusest, peaks erinevate uuringute tulemusi vaadates esmalt üle vaatama ka küsimused.
Inimesed pole veel otsustanud

Reformi planeerijad on oma avaldustes rõhutanud, et pensionisüsteemi muudatused annavad inimestele rohkem vabadust.
“Paratamatult annab see ka kõikidele
huvitatud osapooltele, sealhulgas ajakirjanikele, vabaduse teisi inimesi n-ö müksata.
Valitsus on küll otsustanud, aga inimesed ju
veel ei ole. Neid hakatakse nüüd terve selle
aasta jooksul igast suunast mõjutama. Tõenäoliselt ilmuvad välja uued finantsinstrumendid teise pensionisamba alt vabaneva
raha kasutamiseks; uued pealkirjad kuulutamas populaarseid valikuid; uued reklaamid, mis inspireerivad kohe tarbima;
arvamusliidrite sõnavõtud,” kommenteeris Reinson.

Valitsus on küll
otsustanud, aga
inimesed ju veel
ei ole. Neid hakatakse nüüd terve
selle aasta jooksul igast suunast
mõjutama.

Kergema vastupanu tee

Reinson toonitas, et vabadusega võiks kaasneda ka vastutus, aga keeruline on ette näha, kuidas see vastutuse jagamine 30 aasta
pärast välja näeb.
Kui inimesed peavad vastama keerulisele küsimusele, mis sisaldab liitintressi arvutamist ja tuleviku ennustamist, asendavad nad selle otsustamise lihtsustamiseks
hoopis mõne kergema küsimusega – näiteks mida mu elukaaslane sellest arvab? Mida Indrek Neivelt soovitab? Mida teeb enamus? Kas mul võib hiljem piinlik olla, kui
teisiti otsustan?
“Kui inimene, kes pole mitte kunagi investeerimisega tegelenud, väidab nüüd, et
just seda hakkab ta oma teise pensionisamba rahaga iseseisvalt tegema, sarnaneb see
väide pigem lootusrikka plaaniga uuest aastast trenni minna ja rohkem raamatuid lugeda,” ütles Reinson.
Petlik peibutis

Tarbijakäitumises on Reinsoni sõnul levinud, et allahindlusprotsent on otsuse juures tihti määravam kui kauba lõpphind.
“100eurosed teksapüksid tunduvad ehk liiga kallid, kuid kui need on 200 euro pealt
50% alla hinnatud, muutuvad need püksid

Kantar Emori käitumisteaduste
juhtekspert Heidi Reinson
foto: marek metslaid

kohe ahvatlevamaks. Ka teise pensionisamba debatis on fookus läinud protsendile –
kui tootlus on liiga madal, tundub säästmine ebamõistlik. Selles on loomulikult oma
finantsloogika, kuid keskendudes intressimääradele, on lihtne unustada, et säästmine ja raha tuleviku tarbeks hoidmine on juba väärtus omaette. Just nagu talvekartulite varumine, kui kasutada Eesti Panga endise juhi Ardo Hanssoni hiljutist metafoori,” sõnab Reinson.
Ta toonitas, et kui paljud inimesed lõpuks teisest pensionisambast raha välja võtavad, sõltub see muu hulgas ka sellest, kui
lihtsaks või keeruliseks kogu protsess päriselt kujuneb. Kas näiteks avalduse tegemiseks peab vaeva nägema või on raha vaid hiirekliki kaugusel. Lisaks on tema sõnul võimalik 20% tulumaksu raamistada tavapärase tööjõumaksu või “trahvina”.

PANE TÄHELE

Uuringutulemused

Uuringutulemuste kajastamisel
võime (pahaaimamatult)
inimesi mõjutada

Mis te arvate, mida eestimaalased pärast reformi
teha kavatsevad?
protsentides

Valdav enamus võtab raha
II pensionisambast välja

Teades, et sotsiaalne tõendus (see, mida teeb
enamik) on mõjuv, on info edastajal suur vastutus.
Siin on kaks näidet sama uuringu tulemustest.
Võime neid kujutleda näiteks ajakirjanduses pealkirjadena:
“74% usub, et vähemalt pooled inimesed võtavad raha II sambast välja!”
“46% usub, et enamik inimestest võtab raha II
sambast välja!”
Mõlemad väited on korrektsed, kuid jätavad
tulemustest erineva üldmulje.

29

Veidi üle poolte võtavad raha
II pensionisambast välja

17

Umbes pooled võtavad raha välja,
pooled jätavad raha II sambasse

Allikas: Kantar Emor, september 2019 (tulemused ümardatud

Veidi üle poolte jätavad raha
II pensionisambasse
Valdav enamus jätab raha
II pensionisambasse
Ei oska öelda

28
7
8
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Pensionireformi +

eelnõul on
miinuseid
plussidest enam

Joel Kukemelk
LHV Varahalduse juhatuse liige

Rahandusministeeriumis valminud pensionireformi eelnõu
ei lahenda ühtegi Eesti pensionisüsteemi probleemi.
Eesti pensionisüsteem vaevleb kroonilises rahapuuduses.
Mullu vastu võetud seadusega
antakse pensionifondidele pikaajaliste investeeringute tegemise kontekstis täiesti vastupidine signaal ning nullitakse ära
edusammud, mida on tehtud
Eesti kapitaliturgude arendamisel ja pensionivara kohalikku majandusse investeerimisel.
Mitmest algselt juttu olnud
suurema paindlikkuse võimalusest on loobutud – näiteks ei
anta soovijatele võimalust oma
II samba sissemakseid vabatahtlikult suurendada (kuigi räägitakse vajadusest rohkem vastutada oma pensioni sissetuleku
eest) või võtta isiklikult raskel
ajal II samba sissemaksetest ajutist maksepuhkust (sissemaksete lõpetamine võrdsustatakse II
sambast väljaastumisega 10 aastaks), samuti ei saa kogutud finantsvara kasutada lisatagatise-
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toimetaja Annika Kald
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Võiks olla võimalik II samba
sissemakseid vabatahtlikult
suurendada. foto: andras kralla

na näiteks eluaseme soetamisel
omaosaluse sissemakse vähendamiseks.
Loodetavasti võetakse kooskõlastusringis konstruktiivseid
ettepanekuid siiski kuulda, et ei
tekiks seadust, mille eesmärk on
pensionisäästude arvel riigi tulusid kasvatada, vaid mis ka päriselt muudaks kogumist atraktiivsemaks.

Vaikimisi valik on jätkuvalt
pensionikogumist soodustav,
st vaikimisi annab riik ka signaali, et tegelikult iga inimene
peaks pensioniks ise koguma
ja raha välja võttes tuleb see
kompenseerida hiljem kogumisega omal käel.
Väljamaksesüsteemi reform, mis võimaldab suuremat paindlikkust raha väljavõtmisel pensionieas ja loob maksustiimuli raha väljavõtmiseks
just pensionieas – 10% tulumaks pensionieas vs. 20% kogumisfaasis. Lisaks 0% maksumääraga raha väljavõtmisele
eluaegse kindlustuslepinguna
tekib õigus 0% maksumääraga raha välja võtta ka oodatava eluea pikkuse fondipensionina, st raha jätkab investeerimistulust osa saamist ka pensionieas.
Puuduva töövõime korral
võimaldatakse II sambast raha
välja võtta ja teha seda tulumaksuvabalt.
Tõsiste investeerimishuviliste jaoks tekib juurde võimalus investeerimiskonto kaudu
soovi korral ise oma pensionivara fondijuhiks hakata.
Kõigil inimestel, kes ei ole II
sambaga tänaseks liitunud,
on võimalik seda nüüd teha,
et kindlustada endale parem
pensionipõlv.
III samba väljamaksed, mis
on tehtud inimese eelpensionivõi pensionieas, ei lähe enam
inimese maksuvaba tulu arvestusse.
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–
Kogu pensioniraha lubatakse
elu jooksul kaks korda välja võtta
enne pensioniiga, mis tähendab,
et rahapuuduses vaevlevast Eesti
pensionisüsteemist lubatakse oluline osa rahast välja viia.
Põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine raha väljavõtmisel:
a) Inimesed, kes on I sambasse
palgast sõltuvaid kindlustusosakuid kogunud, need ei saa oma
sissemakstud 4% sotsiaalmaksule
ligipääsu (ei enne pensioniiga ega
ka pensionieas), kuid need, kes on
II sambasse sissemakseid teinud,
need saavad. Kuigi koalitsioonilepingus on lubatud “II sambast väljujaid kohelda analoogselt nendega, kes ei ole II sambaga liitunud”.
b) Need, kes on kogunud II sambasse alla 10 000 euro, saavad
raha kohe kätte. Ülejäänud peavad kuni aasta ootama – puudub sisuline põhjendus erinevaks
kohtlemiseks.
Ebamõistlikult lühike raha väljamakse tähtaeg, mis takistab tulevikus Eesti kapitaliturgude arengut ja Eesti-suunaliste pikaajaliste
investeeringute tegemist pensionifondide poolt – koalitsioonilepingus kirjas olnud kahe aasta asemel on väljamakseperioodi lühendatud ühe aasta peale, kusjuures
alla 10 000eurone pensionisumma antakse kätte ühekorraga.
Pole mõeldud sellele, et kui inimene soovib pensionikogumist
II samba fondis jätkata, kuid sooviks kogutud rahast ka kogumisperioodil kasu saada – näiteks kasutada oma fondiosakuid täiendava tagatisena eluaseme ostmisel

väiksema kodulaenu sissemakse
tegemiseks.
Suureneb tööandjate koormus,
sest lisandub kohustus hakata
kolm korda aastas kontrollima, kas
inimene on II sambas või mitte.
II sambasse sissemaksete tegemise lõpetamine ehk maksepuhkuse võtmine on võrdsustatud
raha väljavõtmisega ehk sissemaksete tegemise lõpetamise järel ei saa jätkata sissemaksete tegemist enne 10 aasta möödumist.
See tähendab, et pole võimalik
olukord, kus inimene ei tee oma
2% makset, kuid jätkab 4% sotsiaalmaksu kogumist II sambasse.
Inimesed, kes sooviksid oma II
sambasse pensioni jaoks koguda
rohkem kui 2% + 4%, ei saa seda
soovi korral teha, sest riik ei võimalda rohkem kui 2% oma brutopalgast selle eelnõu järgi jätkuvalt
enda II samba pensionikogumisse panustada.
III samba maksusoodustusega
väljavõtmise piiri nihutatakse tänase 55 aasta pealt uute kogujate
jaoks kaugemale (neile, kes on liitunud III sambaga enne 2021. aastat, säilib 55 aasta piir) ja 15% aastatulu või 6000 euro sissemakse
maksusoodustuse ülempiiri pole
suurendatud ega indekseeritud,
kuigi väljavõtmise vanuse (pensioniea) piiri on suurendatud.
I ja II sammast on alati vaadatud koos. 2018. aasta detsembris
muudeti sammast just oluliselt solidaarsemaks, see jõustub 2021.
aastal (palgast sõltuvat I samba
pensioni ühendosa langetati 50%
peale ja teise 50% annab töötatud

Mitmest algselt
juttu olnud suurema paindlikkuse
võimalusest on
kahjuks loobutud.
aastate arv ehk staaž) ning selle
tulemusena langeb tulevikus pensioni sõltuvus palgast 60% pealt
50% peale. Kuid eeldus oli, et suurem seos palgaga (ja seeläbi ka
heidutus ümbrikupalkade vastu)
jääb läbi II samba.
Kui II sammas on aga vabatahtlik ja osa inimesi oma pensioniraha välja võtab, siis pensionile minnes nende asendusmäär kukub
senisest madalast tasemest oluliselt madalamale, väheneb pensioni seos palgaga veelgi ning suureneb ümbrikupalkade motivatsioon. Seda, kas II samba muudatusega peaks uuesti ümber vaatama I samba muudatused, pole kõnealuse eelnõuga adresseeritud.
Pensioniraha väljavõtmise võimalusega suureneb hüppeliselt
investeerimiskelmuste arv – plaani, kuidas sellega võidelda, pole.
Reformiga kaasnevad olulised kulutused riigi ja erasektori vajalike
IT-süsteemide arendamiseks ning
pensioniteadlikkuse tõstmiseks
vajaliku nõustamisteenuse saamiseks tulenevalt lisandunud valikutest.

SEISAB SINU
VABADUSE EEST
II samba reformiga anname sulle tagasi
otsustusõiguse oma rahaasjade üle.
Loe lähemalt, miks ja kuidas: isamaa.ee/pensionisammas
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tycoon 15

Kalevi panoraam: nutikodu on
tark investeering
Juba tänavu detsembris antakse üle kolm Kalevi staadioni lähedale ehitatud korruselamut.
Nende arendaja on ettevõte Tycoon, mis kuulub Eestis elavale Vene ärimehele Juri Petrovile.
Tema jaoks on see esimene sellise ulatusega projekt meie riigis.
“Uurides tähelepanelikult erinevate Euroopa riikide turgu, jõudsin ma aja jooksul veendumusele, et Eesti näeb üsna atraktiivne välja. Turg näitab pidevat kasvu, riik
meelitab kohale palju maksejõulisi spetsialiste, eriti IT-valdkonnas. Samuti on oluline,
et tänu e-riigi süsteemile on kõik väga läbipaistev, siin on tõesti mugav töötada,” ütles Juri Petrov.
Tema sõnul kaaluti projekti ettevalmistamise käigus mitut atraktiivset kohta,
kuid lõpuks langes valik Kalevi staadioni
ümbrusele.
“Oluliste infrastruktuuri teguritena
võiks märkida jalutuskäigu kaugust kesklinnast, maalilist parki, toimivat staadioni,
kus minagi veedan palju aega,” pani Tycooni omanik prioriteedid paika.

mis on mis

Kalevi Panorama
Elamukompleksi kuulub
kolm 14korruselist
tornmaja aadressil Võistluse 6.
Läbimõeldud planeeringuga funktsionaalsed
kahe-, kolme-, nelja- ja
viietoalised korterid. Ülemiste korruste korterid on
kahetasandilised (2 korrust). Kõik korterid on varustatud energiasäästlike nutikodu lahendustega, mis võimaldavad omanikul kontrollida kommunaalkulusid ning säästa
aega ja raha.

Oluline on ka sisu

Kogu maailmas on nutikodud juba leidnud
oma koha eliitelamute ehituses. Pealegi pole nutikodu üksnes mingi eraldi tehnoloogia, vaid nende kogum või isegi kogu tehnoloogiline filosoofia.
“Lähenesime partneri valikule väga põhjalikult ja lõppkokkuvõttes peatusime Eesti
ettevõte Techno Life pakutud täislahendusel. Pean ütlema, et ettevõtteid, kes olnuks
nõus paigaldama meie projektis nutikodu
süsteemi, oli palju, kui peamiseks valiku
kriteeriumiks oli ööpäevaringne tehnilise
toe kättesaadavus. Tõepoolest, kui nutisüsteem avab teie jaoks ukse ja lülitab sisse kütte, siis on teil õigus saada abi häirete ilmnemisel mis tahes kellaajal päeval või öösel,”
on Juri Petrov veendunud.
Mugavus, ohutus, tõhusus

Kalevi Panorama nutikodu on kohandatud
kaasaegsete mobiilseadmete jaoks, mis tänapäeval muidugi pole üllatav. Kõik, mida
saab teha eemalt, tehakse eemalt. Näiteks,
veel korterist lahkumata saate ühe liigutusega kutsuda nutiseadme kaudu lifti välja.
Või süsteem lülitab välja signalisatsiooni
teie korteris kohe, kui sõidate autoga maaalusesse parklasse.
“Süsteem on võimeline kaitsma enamiku majapidamisprobleemide eest ja säästab oluliselt kommunaalkuludelt. Üleujutuse andurid tagavad, et te ei ujuta kunagi üle
allpool asuvaid naabreid – nutiabiline lülitab veevarustuse lihtsalt välja, kui saab aru,
et on juhtunud mingi õnnetus või unustasite lihtsalt vee vannitoas jooksma. Kaugjuhitav on ka küttesüsteem – pikalt ära olles saate kerata temperatuuri madalaks ning enne
koju naasmist lülitada küte uuesti komfortsele temperatuurile ümber,” loetles arendaja Techno Life’i pakutava süsteemi eeliseid.
Samasse süsteemi on integreeritud ka
sellised teenused nagu takso kutsumine,
toidu tellimine koju ja muud moodsa elu
atribuudid.
Muidugi ei piirdu kõik arvutipõhise juhtimissüsteemiga – mõned asjad on võimatud ilma vanade heade ehitusvõteteta, ehkki uuel viisil. Vaheseinad ei ole valmistatud
kipsplaadist (nagu võib näha paljudes 10–
15 aastat tagasi ja isegi mõnedes tänapäeval ehitatud majades), vaid kombineeritud
plokkidest, mis on ühtlasi helikindlad.
Ruumide kujundus on ka pakutud terviklahendusena.
Kõikides korterites on põrandaküte –
te ei leia kuskil ühtki radiaatorit. Suurtesse korteritesse on võimalik paigaldada ka
väike kamin.
Kuid eluase ostetakse mitte ainult sel-

Peamiseks valiku
kriteeriumiks oli
ööpäevaringne
tehnilise toe
kättesaadavus.
Tycooni juht ja omanik Juri Petrov

pane tähele

Koos stuudio D-sign arhitektidega sai
loodud terviklik sisekujundus
See on nagu rätsepaülikond, mis istub nagu valatult.
Tänu pikaajalisele partnerlusele Euroopa tootjatega
saab D-sign pakkuda huvitavaid disainilahendusi, vähendades seeläbi kulutusi sisekujundusele.
Kõik, alates valgustitest, mööblist, põrandakattest,
viimistlusmaterjalidest kuni väikeste detailideni, on
hoolikalt läbi mõeldud, hoolikalt valitud ja edukalt
teostatud.

leks, et selles elada. Korter, eriti aga korter
uues eliitelamus on väga hea investeering.
Eluase kui investeering

“Tänu Eesti jätkusuutlikule majandusele
töötab investeeritud raha teie heaks. Kõik
on lihtne: võrreldes ehituse algfaasidega on
meie elamukompleksi ruutmeetri hind juba 10 protsenti kasvanud,” ütles Juri Petrov.
Kuid see pole ainus viis raha teenimiseks
– ka korteri pikaajaline ja lühiajaline üürile andmine võib märkimisväärselt raha sis-

se tuua. Kalevi Panorama puhul võivad erinevad korterite üüriskeemid tuua mõnisada kuni tuhat eurot kuus.
Ja muidugi ei saa tähelepanuta jätta veel
ühte olulist ja meeldivat detaili – need on
ülemistelt korrustelt avanevad kaunid vaated vanalinnale ja uuemale linnaosale. Mõnes mõttes on vaated otseselt kooskõlas projekti ideega – sulam traditsiooniliselt kõrgkvaliteetsest ehitusest ja kõige moodsamatest lahendustest, mis muudavad teie elu
mugavaks ja ohutuks.
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Mis on pensionisüsteemi
ümberkorralduste eesmärk?
Eesti põhiseaduse paragrahv
28 sõnastab kodanike üldise
õiguse riigi abile vanaduses
— täpsustades samas, et
selle abi liigid, ulatuse ning
saamise tingimused ja korra
sätestab seadus.
Tarmo Jüristo
mõttekoja Praxis juht ja Tuleva liige

Meil on vaja pensionisüsteemi, mis tagaks
kodanikele vanaduspõlves riigi abi, mille kokkuleppimine on poliitika küsimus.
Annan ülevaate nende kokkulepete üldistest piiridest ja võimalustest. Et seda teha, alustan kaugemalt.
Eestis ELi suurim vanurite vaesusrisk

Meil on Euroopa Liidu riikide kõrgeim vaesusriski määr üksi elavate 65+ vanuses inimeste seas. Me kõik vananeme. Meie võimekus nii ühiskonna kui isikliku heaolu jaoks
panustada ei ole üle elukaare ühtlane. See
võime hakkab vanaduspõlve saabudes langema kiiremini kui meie vajadused. Pensionisüsteemi põhimõtteline eesmärk ja
olemus on seda erinevust kompenseerida.
Selleks on meil kaks põhimõttelist valikut: 1) me võime säilitada osa oma praegusest majandusproduktist, olgu siis indiviidi või ühiskonna tasandil, tarbimiseks pensionieas; 2) me võime taotleda osa tuleviku
majandusproduktist investeeringute kaudu, soetades finantsvara või tuginedes sotsiaalpoliitilistele siiretele maksude ümberjagamise teel.
Peame otsustama, mis tasemel soovime
põhiseaduses ette nähtud riigi tuge tegelike vahenditega sisustada. Põhiseadus ei ütle meile, kas selle abi all tuleb mõista toimetulekupiiri (sellest allapoole jäädes oleks tegu juba vaesuse ja ilmajäetusega, mis omakorda annab õiguse riigi toele) või suhtelise sissetulekutaseme säilitamist. See valik
määrab järgmised sammud.
Viis võimalust pensionisüsteemi jätkata

Eesti praeguse pensionisüsteemi teoreetiline netoasendusmäär on Euroopa Liidu madalaim – 40%. Meil on kõrgeim vaesusriski määr üksi elavate 65+ vanuses inimeste seas – ligi 80%. Palkade ja pensioni suhte
väikseimgi langus tooks kaasa vaesusriskis
elavate inimeste kiire kasvu. Eesti on Euroopas esikohal pensioniealiste tööhõives, aga
meil on ka ELi riikide madalaim keskmise
pensionipõlve ja töökarjääri suhe.
Eesti – ja ühtlasi kogu arenenud maailma – pensionisüsteemide selgroog on nn
esimene sammas, mis on jooksvalt maksudest finantseeritav sotsiaalkindlustus, kus
tänased töötavad põlvkonnad finantseerivad oma sotsiaalmaksust riigi pensioni tööeast väljunud põlvkonda. Juba eelmise sajandi lõpukümnendil oli selge, et tulevik –
mis vahepeal on saanud meie tänaseks päevaks – saab olema vägagi teistsugune. Kõikjal arenenud riikides kiirelt langev iive kombineerituna oodatava eluea pikenemisega
toob endaga kaasa rahvastiku vananemise
ning senine süsteem muutub jätkusuutmatuks. Tööealise ja nende maksudest ülalpeetava põlvkonna väiksema suhte kompenseerimiseks on erinevaid valikuid.
Esiteks muidugi suurem sündimus, mis
aga on paraku lihtsam öelda kui saavutada.
Teiseks immigratsioon, millele ka Euroopa
riigid on olulisel määral toetunud. Kolmas
võimalus on tõsta maksumäära. Neljandaks
– riigivõlg. Viiendaks on võimalik lükata
edasi pensioniiga.

Eesti teise samba
fondidel on kokku
varasid summas
4,5 miljardit eurot.
See raha koguti 17
aastaga.
mõttekoja Praxis juht ja Tuleva
liige Tarmo Jüristo
foto: praxis

Need alternatiivid olid silme ees ka inimestel, kes aastatuhande vahetuse paiku
kujundasid välja Eesti kolmesambalise pensionisüsteemi. Tänaste vaidluste keskpunktis on selle süsteemi nn teine sammas ehk
kohustuslik kogumispension. Sisuliselt on
teise samba puhul tegemist tuleviku maksukoorma toomisega tänasesse päeva.
Teise samba fondides kokku 4,5 mld eurot

Kõik teise sambaga liitunud panustavad sotsiaalmaksu kaudu iga kuu 2% oma teenistusest, millele lisandub 4% tuleviku pensioniõiguste arvel ning see summa läheb isikustatud kontode süsteemile üles ehitatud
reservi, mida investeeritakse eraõiguslike
pensionifondide kaudu.
Praeguse seisuga on Eesti teise samba
fondidel kokku varasid summas 4,5 miljardit eurot. Selle raha oleme viimase 17 aasta
jooksul individuaalselt ja koos kõrvale pannud. Võrdluseks ja konteksti mõttes: Eesti
pensionisüsteemi esimese samba (ehk riigipensioni) tänaste kohustuste hinnanguline kogumaht on umbes kahekordne SKP
ehk siis suurusjärgus 50 miljardit eurot.
Nüüdsete ümberkorralduste südameks
on senise kohustusliku kogumispensioni
süsteemi muutmine vabatahtlikuks. Eesti
ei ole esimene riik, kes seda teed on läinud,
ning varasemad sarnased muudatused on
endaga toonud igati ootuspäraseid tagajärgi. See muidugi ei tähenda, et Eesti ei võiks
osutuda erandiks, kuid senine empiirika
sellele ootusele alust ei anna.
Norstati hiljutine küsitlusuuring andis
tulemuseks, et ca 28% teise sambaga liitunutest kavatseb oma raha kogumispensioni süsteemist välja võtta ning 15 protsendil on plaan oma pensionivara uue loodava
pensionikonto süsteemi kaudu ise hallata.
Samm “väiksema” süsteemi suunas

Pensionisüsteemi kui terviku vaates on see
muutus samm “väiksema” süsteemi suunas.
On äärmiselt ebatõenäoline, et vabatahtlik
sammas toob süsteemi raha juurde.
Mis on ümberkorralduse eesmärk?
Kui selleks on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkus, siis ainuüksi vabatahtlikuks
muutmisega seda ei saavuta. Kui eesmärk
on pensionite tõstmine, siis tõesti, nende
inimeste arvel, kes kogumispensionist loobuvad, on riigil võimalik panustada vähem

tuleviku pensionide reserviks ning sedavõrd rohkem tänaste eakate heaolusse. Teisisõnu on tegemist kummalise olukorraga,
kus tänane “suuremale” süsteemile suunatud poliitika annab tagajärjeks “väiksema”
süsteemi tulevikus. Seejuures on põhjust
karta, et tulevaste põlvede valikute ruum
sellele probleemile lahenduse leidmisel on
veelgi ahtam kui täna.
Kui mureks on teise samba fondide madal tootlikkus, siis on tegemist tehnilise
probleemiga, millele tuleks leida ka tehniline lahendus. Ravida madalat tootlust teise samba kaotamisega on sarnane olukorraga, kus kehva juukselõikust üritataks parandada giljotiini abil. Välja pakutud vabatahtlikkuse vahevariandi puhul on raske
näha, kuidas see saaks pensionivarade tootlikkusele positiivselt mõjuda, kuivõrd individuaalne pensionikontode kaudu investeerimine hakkab tegelikult endiselt toimuma
samas kogumispensioni süsteemis, nendesamade “ahnete” vahendajate kaudu. Arvestades Eesti inimeste senist sisuliselt olematut investeerimiskogemust (aktsiatesse
ja võlakirjadesse on oma raha paigutanud
vähem kui 5% elanikkonnast), on sellele ettevõtmisele keeruline suurt edu ennustada.
Juttu on olnud ka sellest, et vabatahtlik
pensionisüsteem annab inimestele võimaluse ise vastutada ning panustada oma vanaduspõlve kindlustamiseks. Paraku on
meil taas kord väga vähe tõenduspõhist materjali, mis sellist ootust kinnitaks.
Tuleviku heaolu läheb täna vähe korda

Inimeste finantskäitumine, sh tulevikuks
säästmine, on väga põhjalikult läbi uuritud teema. Juba Adam Smith tõdes oma
1759. aastal ilmunud “Moraalitunde teoorias”, et tuleviku heaolu läheb meile tänase
päevaga võrreldes väga vähe korda. Viimased kaks ja pool sajandit ei ole selles vallas
midagi muutnud.
Muu hulgas võitis Richard Thaler just nimelt selles valdkonnas tehtud uurimistöö
eest 2017. aastal Nobeli majandusauhinna. Thaler toob välja, et isegi kui inimestel on võimekus keeruliste finantsvalikute tegemiseks (eeldus, mille kehtivus enamiku inimeste puhul on küsitav), siis üldiselt ei suuda me olla piisavalt distsiplineeritud, et nende valikute järgi ka tegelikult
toimetada. Need on põhjused, miks hästi

disainitud kohustusliku kogumispensioni
süsteem annab tulemuseks kõrgema katvuse kui vabatahtlik. Seda kinnitab ka Eesti Panga leibkondade finantskäitumise uuring, mis näitas taas kord, et teise sambaga
liitunutel on kogunenud oluliselt rohkem
sääste kui mitteliitunutel.
Rootsi valmistas oma 2003. aasta pensionireformi ette umbes kümme aastat ning
lõpuks sai see parlamendis üle 80% toetuse. Ka meie endi paari aasta tagused esimese samba muudatused olid pikalt ja põhjalikult ette valmistatud, erinevate osapooltega läbi arutatud ning kokku lepitud ja
seejuures oli tegu ulatuselt märksa väiksemate muutustega kui nüüdne protsess. Me
räägime siin otsustest, millel on väga pikk
ja laialdane mõju ning mida on väga keeruline, kui mitte võimatu, kiirelt tagasi pöörata, kui peaks selguma, et tagajärjed ei ole
sellised, nagu loodetud. See on koht, kus
oleks pidanud enne lõikamist üheksa korda mõõtma. Valimisdebatt ei saa asendada väljatöötamiskavatsusi, sidusrühmade
kaasamist, teiste ministeeriumite kooskõlastusi ja kõike muud, mis meil praegu iseenesestmõistetavana seadusloome protsessi
kuuluvad. Pensionite indekseerimine ja erakorraline tõstmine on ainult pool rehkendust, ära tuleb teha ka teine pool.
Tõsiselt tuleks kaaluda tööandjapensioni

Praeguses pensionisüsteemis on hulk asju, mida saab paremaks teha ning millel
on positiivne efekt järgmiste põlvkondade
pensionitele.
Teine sammas ei kao ära ning seniste
hinnangute põhjal jääb sinna pensionivara koguma arvestatav hulk inimesi. Teise samba väljamaksete süsteemi on võimalik veelgi parandada. Fondide riskiprofiile
ning inimeste fondide valikuid üle elukaare on võimalik edaspidi optimeerida, informeeritust on võimalik tõsta. Keskmistel teenustasudel on ruumi veelgi langeda – kõik
see loob tingimused kõrgemaks tootluseks.
Eestis võiks kaaluda ka Rootsi-sarnase keskse riikliku pakkujaga süsteemi, mis suudaks pakkuda olulisi mastaabisääste kuludes. Samuti tasuks kaaluda tööandjapensioni võimalusi.
Ka esimese samba puhul on asju, mida
ette võtta – et me oleksime paremini valmistunud keeruliseks ajaks tulevikus.
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TOOMAS

Investor Toomas on ajakiri
kõikidele Eesti investeerimishuvilistele ja on pühendatud ühele teemale: kuidas raha kasvatada.

vanadest lemmikutest kui ka
uutest ja eksootilistest võimalustest. Väljaandes analüüsitakse erinevaid rahakasvatamise viise, tuuakse ausalt
välja plussid ja miinused.

Ajakiri lahkab erinevaid
investeerimisvaldkondi alates
Raha kasvatamiseks olulisi
aktsiatest-võlakirjadest kuni
nippe jagavad maksueksperdid, finantsspetsialistid ning
ühisrahastuse-krüptorahani
välja. Juttu tuleb nii eestlaste aktsiaanalüütikud. Ajakirja

veergudel jagavad oma kogemusi nii alustavad kui ka
kogenud investorid.
Väljaande taga on Äripäeva
börsitoimetus ehk Investor
Toomas – tegelane, kes investeerib börsidele päris raha
juba 18 aastat.

Trumbid:
- Ainus laiahaardeline investeerimisajakiri
Eestis
- Ajakiri praktikult praktikule (ajakirja teevad päris investorid ja ajakirjaveergudel
esinevad päris investorid)

Lugeja:
- Eesti investeerimishuviline
- Vanuses 20-60
- Pigem kõrgharidusega

Ilmumisgraafik 2020:
4x aastas: jaanuar, aprill, juuli, oktoober

Jaanuari numbri teemad:
- Legendide kohtumine. Eesti tuntuim
investor Jaak Roosaare ja Soome
tuntuim investor Seppo Saario intervjueerivad teineteist.
- 20 investeerimisideed aastaks 2020
- Kuidas suurendada sissetulekut

Sisu:
- Ajakiri annab ülevaate olulisematest
arengutest raha kasvatamise valdkonnas
- Pakub praktilisi investeerimisnippe
- Jagab investeerimiskogemusi Eestist ja
välismaalt
- Räägib ausalt investeerimise võimalustest ja ohtudest

- 10 hävitavat investeerimisviga
- Kuidas kasvatavad raha Eesti prominendid (Sass Henno, Allan Kivisaar)
- Kogu tõde kinnisvarast
- Suur Eesti börsiinvestorite
TOP 2020

Reklaami projektijuht:
Rain Jüristo | Tel 667 0077, 518 2875 | Rain.Jyristo@aripaev.ee
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Analüütik andis hea valemi, kuidas
ise pensioniraha investeerida
Analüütikud rõhutavad, et kui inimene otsustab hakata tulevikus ise oma pensioniraha
investeerima, siis peavad investeeringud olema kindlasti korralikult hajutatud.
annika kald
annika.kald@aripaev.ee

Eestis tegutseva investeerimisanalüüside
idufirma Enlight Research asutaja Mattias
Wallander andis hea valemi, millest lähtuda – kui investor on 45aastane, siis on tal
soovituslik 45% portfellist paigutada kõrge
reitingu, aga madalate tasudega võlakirjade
indeksifondi (ETF), 10% Eesti börsiaktsiatesse ja 45% ülemaailmsetesse aktsiatesse investeerivatesse indeksifondidesse.
Wallander lisas, et ta on näiteks Tallinki aktsia tuleviku suhtes teistest analüütikutest positiivsem. “Minu hinnangul ei ole
investorid veel mõistnud Tallinki puhul
seda positiivset efekti, mis tekib madalamast nafta hinnast ja 2019. aasta ebatavaliselt suure arvu dokipäevade ehk laevade
hoolduses ja ümberehituses olemisega seotud suurte kulude ühekordsest loomusest.
2019. majandusaastaks tähendab see küll
sisuliselt eelmise aastaga võrreldavat kasumit ning dividende, mis oleksid ilma dokkidega seotud kuludeta olnud kõrgemad,”
selgitas Wallander.
Ta lisas, et tema hinnangul kasvab tuleval kahel aastal kasum aktsia kohta keskmiselt 12%, mille tulemusena kasvavad ka
2020. ja 2021. aasta eest makstavad dividendid. Samuti on ekspert kindel, et juhatuse plaan kasutada ära ettevõtte kaubandusalast võimekust ka maismaal aitab Tallinkil 2021. aastaks ületada maagilise miljardi euro käibe piiri. Hiljuti sõlmitud Burger Kingi frantsiisileping on suurepärane
näide, kuidas Tallink suudab pardakaubandusäri ka maale viia.
Küsimusele, millistele investoritele Tallinki aktsia sobib, vastas Wallender, et Tallink sobib ideaalselt investoritele, keda rahuldab 5–6protsendiline aastane tootlus,
võrreldes näiteks ka selle nulltootlusega,
mida Eesti pangad tänapäeval pakuvad.
“Mina arvan, et Tallink on aktsia, mis
võiks olla kas või osaliselt esindatud iga
eestlasest investori portfellis. Kindlasti aga
tahan rõhutada, et pensioniinvesteeringud
peavad olema väga hästi hajutatud. Üks väga lihtne meetod on, et investor peaks investeerima protsentuaalselt sama numbri, nagu on tema vanus, kõrge reitingu, aga madalate tasudega võlakirjade indeksifondi
(ETF). Näiteks 10% portfellist võiks olla investeeritud Eesti aktsiatesse, kaasa arvatud
Tallink. Ja ülejäänud osa portfellist võiks
olla madalate tasudega ülemaailmsetesse aktsiatesse investeerivates indeksifondides,” ütles Wallender ja näitlikustas, et kui
investor on 45aastane, siis on tal soovituslik 45% portfellist paigutada kõrge reitingu, aga madalate tasudega võlakirjade indeksifondi (ETF), 10% Eesti börsiaktsiatesse ja 45% ülemaailmsetesse aktsiatesse investeerivatesse indeksfondidesse. Ja vastavalt sellega, kuidas kasvab investori vanus,
suurendab ta ka portfellis võlakirjade indeksifondi osakaalu, nii on ka risk korralikult hajutatud.
Tallinna Kaubamaja aktsia sobib
pensioniraha kasvatamiseks

Tallinna Kaubamaja aktsia kohta märkis
Wallender, et kuna selle ettevõtte peamine
müük tuleb toidukaubandusest, mis on suhteliselt stabiilne äri, kuna inimesed vajavad
süüa isegi raskel ajal, siis on näiteks Tallinna Kaubamaja aktsiasse investeerimine atraktiivne investorile, kes otsib stabiilset igaaastast dividenditootlust. Arvestades Selveri tugevat turupositsiooni, kus ligikaudu pool Eesti elanikest on ka kliendikaardi
omanikud, sobib Tallinna Kaubamaja akt-

Swedbanki
analüütik Marek
Randma sõnas, et
tõstis septembri
lõpus Tallinki aktsia
hinnasihi 1,1 eurole
(varem 1,05 eurot)
ning soovitab aktsiat osta.
foto: andras kralla
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Kaubamajasse
investeerimisest

sia investoritele, kes kaaluvad oma pensioniraha ise investeerida.
LHV Panga vanemanalüütik Sander Danil märkis, et tema hinnangul on Tallinki
aktsia väljavaated investori jaoks üpris stabiilsed. Põhiturgudel laevanduses ei ole tema sõnul erilist kasvu oodata, kuid loodetavasti toetab reisijate arvu kasvu Aasia turistide arv, kes Skandinaaviat külastades üha
enam ka Eestisse ja teistesse Balti riikidesse sisse põikavad. Samuti on Tallink järjest
laiendamas oma kaldakaubandust, omandades Baltikumis õigused mitmetele maailmas tuntud kaubamärkidele ja avab peagi
uusi poode kaubanduskeskustes. “Mõningatest kasvuvõimalustest hoolimata sobib Tallink peamiselt stabiilset dividenditootlust
hindavale investorile,” ütles Danil.
Pidades silmas palju vastukaja leidnud
pensionireformi, tuleks Danili sõnul tähele panna, et tuleval aastal ei saa keegi veel
pensioni ise investeerida, esimene osa teise
samba rahast on võimalik kätte saada kõige varem 2021. aastal. “Rahuliku dividendiaktsiana sobib Tallink pensioniraha investeerimiseks küll, prognoosime keskpikas perspektiivis stabiilset dividenditootlust 5–6%, mis kindlasti ületab praeguseid
inflatsiooniprognoose. Eelkõige sobib aktsia siiski neile, kellel on madalam riskitaluvus või pensionieani jäänud vähem aega,”
kommenteeris Danil.
Swedbanki analüütikud soovitavad
Tallinki aktsiat osta

Swedbanki analüütik Marek Randma toonitas, et iga üksikaktsia valik sobib peamiselt riskialtimale investorile, seda võrrelduna fondide või indeksitega, kus ühe ettevõtte risk on hajutatud paljude ettevõtete vahel. Lisaks on ka üksikaktsiatel erinev
riskiprofiil. Tema sõnul hinnatakse mittetsükliliste aktsiate profiili üldiselt madalamaks kui tsükliliste aktsiate oma, kus ettevõtete tulemused sõltuvad rohkem kogu
majanduse või sektori tsüklist.

Kui vaadata näiteks Tallinki teise kvartali tulemusi, siis tänu kasvanud täitumusele
kasvatas ettevõtte viiest segmendist neli ärikasumit. Kasvanud reisijate arv suurendas
käivet Soome–Rootsi ja Läti–Rootsi segmendis. Maapealsete tegevuste ärikasum kasvas
tõenäoliselt tänu hotellide paremale täitumusele. “Meie oodatust väiksemate kulude
ja suurema täitumuse tõttu tõstsime ettevõtte efektiivsuse prognoosi. Samas langetasime kaubaveo mahu prognoosi, sest esimesel poolaastal maht stabiliseerus pärast
kiiret kasvu 2016–2018,” täpsustas Randma.
Tallinki vaba rahavoo tootlus on tema
sõnul kasvanud ligi 13%ni, kuid hinna ja
raamatupidamisväärtuse suhe on vaid 0,8.
Swedbanki analüütikud tegid pärast teise kvartali tulemuste avaldamist septembri lõpus Tallinki ootustesse mitu muudatust: lisaks kaubaveo mahu langetamisele
ja kulude vähendamisele tõstsime jaemüügi prognoosi. Kõikide muudatuste tulemusena tõstsid Swedbanki analüütikud 2019.
aasta EBITDA ootuse 155 miljonile eurole
(varem 152 miljonit eurot) ja puhaskasumi
ootuse 38 miljonile eurole (varem 36 miljonit eurot).
Swedbanki ootuste järgi kaupleb Tallinki aktsia ligi 0,8kordse hinna ja raamatupidamisväärtuse (P/B) ja 14kordse 2020. aasta
hinna ja kasumi suhte (P/E) juures, mis analüütikute hinnangul on liiga madal, arvestades et vaba rahavoo tootlus on tõusnud
ligi 13%ni. Swedbank tõstis septembri lõpus Tallinki aktsia hinnasihi 1,1 eurole (varem 1,05 eurot) ning soovitab aktsiat osta.
Randma lisas infoks võimalikele investoritele, et investeerimissoovituste ajahorisont
on üldiselt üks aasta, mis võib aga oluliselt
erineda võimaliku investori ajahorisondist.
“Iga pensionikoguja ja investor peaks enne investeerimist tegema selgeks, milline
on tema riskitaluvus ja millised on tema ootused investeeringute suhtes. Selle määramiseks kasutavad pangad investeerimise sobilikkuse küsitlust, mis aitab teha valikuid

TASUB TEADA

LHV analüütikute ostasoovitused novembris
● Arco Vara
● Linda Nektar
● Tallinna Sadam
● HansaMatrix
● Apranga
● Auga Group
● Klaipedos Nafta
● Šiauliai Bankas

instrumentide vahel. Näiteks sobivad pensionieale lähemal perioodil väiksema riskiga võlakirjafondid, suurem risk sobib rohkem kogumisperioodile, mis jääb pensionieast kaugemale. Kui investeerimishorisont
on pikem, siis on võimalus, et investeerimisperioodi jääb vaid langustsükkel, väiksem ning riskitaluvus on seetõttu suurem.
Üksikusse aktsiasse investeerimisel
võiks olla investoril selge, kas see instrument sobib tema riskiprofiili ja ootustega.
Samuti peaks teadma põhitõdesid investeerimise kohta, näiteks on hea harjutus teha
endale selgeks, miks aktsia just sellise hinnaga kaupleb, milline on ettevõtte ja sektori väljavaade tulevikus, kuidas see väljavaade peaks mõjuma aktsia hinnale lähitulevikus ja kaugemas tulevikus.
Kuna üksikaktsia risk on kõrge, siis tasuks hoida iga üksikaktsia osa portfellis
madalana, et võimalikul negatiivsel stsenaariumil oleks portfellile vaid väike mõju. Portfelli Eesti aktsiate valimise võluks
on kohaliku turu hea läbinähtavus – kas ettevõttel läheb hästi või halvasti, saab näha
eestikeelsetes börsiteadetes ning seda kajastab ka kohalik meedia. Samas võib Eesti
börsiettevõtteid pidada väiksuse tõttu riskantsemaks kui globaalseid suurettevõtteid, kellel on geograafia ja tegevusvaldkonnad hajutatumad.
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