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OECD pensionide prognoos 2012

• Selles OECD pensionide prognoosi väljaandes vaatame lähemalt muutuvat pensionimaastikku.
• Vaatame pensionireformi kriisi ajal ja pärast kriisi, automaatsete kohandamismehhanismide ülesehitust,

süsteemsete pensionireformide tagasikäiku Kesk- ja Ida-Euroopas, erapensionisüsteemide kindlustuse ulatust ja
määratud sissemaksega pensionisüsteemide tagatisi.

• Prognoos lõppeb määratud sissemaksega pensionisüsteemide poliitilise tegevuskavaga ja statistikalisaga.
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Pensionid: minevik, olevik ja tulevik

See ei pruugi küll nii paista, aga tänapäeva pensionärid elavad ajastul, mida võiks pidada pensionide ja
pensionäride kuldajastuks. Minevikuga võrreldes elab palju vähem eakaid vaesuses: umbes veerandi võrra vähem kui
1980ndate keskpaigas. Samuti on nende oodatav eluiga pikem: tänapäeval elavad 65-aastased hinnanguliselt 3,5 aastat
kauem kui nende vanemate põlvkond.

Tänased ja homsed töötajad peavad seevastu töötama kauem, enne kui nad saavad minna pensionile ja neil on
väiksem riigipension. Palju suurema tõenäosusega on nende erapension määratud sissemaksega pension, mis
tähendab, et inimesed ise peavad kandma vahetult suuremat investeerimisriski ja nad ise kannavad pikema elueaga
kaasnevad pensionikulud.

2007.–2008. aasta finantsšoki mõju on olnud tunda ka sellele järgnenud aastatel ja sellel on olnud tõsised
tagajärjed enamiku OECD riikide majandusele ja riigi rahandusele. Juba eelmiste aastakümnete jooksul hulgaliselt
muutusi läbi teinud pensionisüsteemid pidid veelgi rohkem muutuma, tihti eelarve tugevdamise ja rahvusvaheliste
finantsturgude avaldatava surve tõttu. Kõige ilmselgem nendest muutustest on olnud pensioniea tõstmine, mida on
tehtud enam kui pooltes OECD riikides. Pikemas perspektiivis tõuseb pensioniiga 13 riigis 67ni või üle selle ning
meeste ja naiste pensioniiga võrdsustatakse kõigis riikides peale ühe. Neljateistkümnes riigis viidi sisse muid, vähem
välja paistvaid meetmed, et inimesi kauem töötama innustada, nagu rangemad tingimused varajaseks pensionile
jäämiseks või suurem pension neile, kes jäävad edasi tööle pärast pensioniikka jõudmist.

On neli põhjust, miks selline asjade areng on teretulnud. Esiteks muudab pikeneva elueaga inimeste kauemaks
ajaks tööle jäämine pensionisüsteemi rahaliselt jätkusuutlikumaks ja see toimub palju vähem valulikult kui näiteks
maksude tõstmise kaudu. Teiseks tagab see vananemisega seotud kulude ausama jagunemise põlvkondadele. Samuti
aitavad pikemad maksete tegemise perioodid vähendada plaaniliste pensioni väljamaksete vähendamise mõju
sissetulekule pensionieas. Kolmandaks viitab see loobumisele minevikus läbi kukkunud poliitikameetmetest, millega
üritati tõrjuda vanemaid töötajaid tööturult välja varajasse pensionipõlve kas pikaajalise haiguse või invaliidsusega
seotud kavadega või vanaduspensioniga. Selle läbikukkunud poliitika näiline põhjus oli rohkemate töökohtade
vabastamine noorte jaoks. Tõendid kinnitavad aga, et tegemist oli vaid järjekordse näitega eksiarvamusest, et tööd on
ainult kindel hulk: vanemate töötajate suurem esindatus tööturul ei vähenda tegelikult töövõimalusi noorte jaoks.
Neljandaks peaks tööea pikendamine andma olulise tõuke majanduskasvule vananeva elanikkonnaga riikides, kus
tööjõud väga aeglaselt kasvab või isegi kahaneb. Nende selgete eelistega arvestades tuleb edendada suundumust
pensioniea tõstmise suunas 67. eluaastani ja sellest ülegi. Üks tõhus ja läbipaistev viis selle tegemiseks on siduda
institutsionaalselt pensioniiga eeldatava elueaga, nagu on juba tehtud Taanis ja Itaalias.

Viimase aastakümne pensionireformid on toonud paljudes riikides kaasa ka riigipensioni vähendamise, tavaliselt
viiendiku kuni neljandiku võrra. Sellised kärped on olnud vajalikud selleks, et tagada pensionisüsteemi rahaline
jätkusuutlikkus nii praegustele kui ka tulevastele pensionäridele. Alates 2007. aastast on pooled OECD riigid astunud
täiendavaid samme riiklike pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse täiustamise suunas, sealhulgas teinud muudatusi
pensionide indekseerimise nõuetes ja valemites pensioni arvutamiseks.

Keskmiselt võivad OECD riikides praegu tööle minevad inimesed oodata riigilt netopensionit, mis on umbes pool
nende netopalgast, kui nad lähevad pensionile ametlikku pensioniikka jõudmisel pärast täielikku teenistuskäiku. See
nn netoasendusmäär riiklikust pensionist on pooltes OECD riikides alla 50%. Nendest riikidest kolmeteistkümnes on
erapensionisüsteemid kohustuslikud. Seadused või ühiskondlikud lepingud nõuavad, et kõik töötajad liituvad selliste
süsteemidega. Selle tulemusel on kõikide kohustuslike pensionide, kaasa arvatud nende erapensionisüsteemide
netoasendusmäär OECD riikides keskmiselt 69%.

Sellele vaatamata on tosinas OECD riigis pensionide valdkonnas suur lünk ja kohustuslike pensionisüsteemide
netoasendusmäär on neis riikides alla 60%. Suuremas osas nendest riikidest on erapensionisüsteemid vabatahtlikud ja
nendega on vaid harvadel juhtudel liitunud üle poole tööjõust. Nendes riikides on erapensioni rolli suurendamine
vältimatu, kui tahetakse seda lünka täita. Isegi siis, kui pensioniiga veelgi tõstetakse, on vaja edendada
erapensionisüsteeme, et töötajad saaksid kasutada vanuripõlves lisaks palgale ja riigipensionile ka omi sääste. See
võib olla eriti sobiv neile, kes soovivad paindlikke töötingimusi pärast teatud ikka jõudmist või järkjärgulist
pensionile minekut.
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Erapensioni kohustuslikuks tegemine oleks ideaalne lahendus pensionilünga kaotamiseks ja kõigile piisava
pensioni tagamiseks. Mõni riik on aga selliseid poliitikameetmeid vältinud osalt sellepärast, et nad kardavad, et neid
sissemakseid nähakse järjekordse uue maksuna. Alternatiivne viis sarnase tulemuse saavutamiseks on inimesi
automaatselt sellistesse pensionisüsteemidesse sisse kirjutada, pakkudes neile erandivõimalust teatud aja jooksul – nn
automaatne liitumine süsteemiga. Andes inimestele võimaluse pensionile minemisest loobumiseks, mitte pensionile
minemiseks, kasutab selline põhimõte loomulikku inertsi kindlustuse ulatuse laiendamiseks. Esimene riigiülene
automaatne pensionisüsteemiga liitumine ühes OECD riigis toimus Uus-Meremaal 2007. aastal sisse viidud
KiwiSaver’i süsteemiga, mis on olnud üliedukas ja taganud uute töötajate seas suure osalemismäära, kus vaid 20% on
otsustanud erandivõimalust kasutada. Samasugune süsteem viiakse Ühendkuningriigis sisse perioodil 2012–2017 ja
muud riigid võtavad sellest suure tõenäosusega eeskuju.

Veel üks oluline poliitikameede erapensionisüsteemide rolli suurendamiseks on rahalised stiimulid.
Maksusoodustused on olnud traditsiooniline viis innustada inimesi pensionipõlveks säästma. Kui mõni riik on
viimasel ajal maksusoodustusi suurendanud, siis Austraalia, Iirimaa, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriik on neid
hoopis piiranud, et vähendada saamata maksutuludest tulenevaid eelarvekulusid. Kulude küsimus on tulnud
päevakorda ka mujal, näiteks Saksamaal.

Maksusoodustuste traditsioonilise ülesehituse probleem seisneb selles, et sellest on kõige rohkem kasu suure
palgaga inimestele, sest nende maksu piirmäär on kõige kõrgem. Enamikus riikides, kus on kasutusel vabatahtlik
pensionisüsteem, on väikese palgaga töötajad märksa vähem altimad liituma mõne erapensionisüsteemiga. Palju
tõhusam viis madala sissetulekuga inimeste innustamiseks on anda säästjatele kindlad soodustused ja sellele vastavad
panused, millel on teatud tasemel piirmäär suurema progressiivsuse tagamiseks. Sellistest rahalistest stiimulitest on
rohkem kasu madala sissetulekuga inimestele, kaasa arvatud neile, kes ei maksa tulumaksu või kes maksavad
väiksemat tulumaksu. Saksamaal ja Uus-Meremaal, kus mõne pensionisüsteemi puhul on sellised stiimulid kasutusele
võetud, on kindlustuse ulatuse määrad eri sissetulekuga rühmade ulatuses palju sarnasemad.

Peale erapensionisüsteemide kindlustuse ulatuse suurendamise peavad poliitikakujundajad piisava pensioni
tagamiseks võitlema korraga kolmel rindel. Esiteks peavad nad tagama, et sissemaksed nendesse süsteemidesse on
piisavad pensionieas soovitud sissetuleku tagamiseks. Kohustuslikes süsteemides on see lihtne, näiteks Austraalia
andis hiljuti teada, et miinimumpanuse määr tõstetakse 9 protsendilt 12 protsendile palgast. Teiseks peavad nad
piirama leket sellistest süsteemidest, piirates enneaegset loobumist ja pensioni ühekordse väljamaksena maksmist.
Kolmandaks peavad nad edendama investeerimisstrateegiaid ja -tooteid, mille kulud on väikesed ja hajutavad riski nii
varade omandamise kui ka pensionipõlve ajal, kui pension välja makstakse. Nendele probleemidele lahendust otsides
peavad poliitikakujundajad pöörama suurt tähelepanu pakutavatele investeerimis- ja toetusvõimalustele, et lihtsustada
ja soodustada raskete finantsotsuste tegemist. Samuti peavad nad täiustama võimalusi, mida pakutakse nendele
inimestele, kes ei tee ise aktiivset valikut, et need võimalused täidaksid paremini ka nende vajadusi ja ootusi.

OECD käest küsitakse tihti, millises riigis on kõige parem pensionisüsteem. Vaatamata laialdasele pingeridade ja
edetabelite koostamisele on sellele küsimusele aga väga raske vastata. Tegelikult on kõikide riikide
pensionisüsteemides veel arenguruumi. Kõikide riikide ees seisavad teatavad katsumused, nagu pensionisüsteemi
kindlustuse ulatuse küsimus, piisava pensioni tagamine, rahaline jätkusuutlikkus või riskid ja ebakindlus, millega
inimesed peavad silmitsi seisma. Seetõttu näitab prognoos OECD riikide pensionite jaoks ikka jätkuvaid – ja
vajalikke – muutusi.
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