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OECD pensionide prognoos 2014
Eestikeelne kokkuvõte

Käesolev OECD pensionide prognoos vaatab lähemalt, kuidas pensionisüsteemid reageerivad enda
ees seisvatele probleemidele. Elanikkonna vananemine ja raske majanduskeskkond, mida iseloomustab
väike kasum, aeglane majanduskasv ja madalad intressimäärad, tekitavad pensionisüsteemidele tõsiseid
probleeme, mõjutades nii põlvkondadevahelise ümberjaotusskeemi alusel rahastatavaid riigipensione kui
ka kogumispensione.

Suuremad sissemaksed ja pikemad
maksete tegemise perioodid aitavad
osaliselt lahendada pensionisüsteemide
probleemi seoses elanikkonna
vananemisega

Elanikkonna vananemise tõttu ja ennekõike just suremuse ja eeldatava eluea olukorra paranemise
tõttu on põlvkondadevahelise ümberjaotusskeemi alusel rahastatavatel pensionisüsteemidel raskusi
rahalise jätkusuutlikkusega; määratud väljamaksega pensioniskeemid peavad tagama oma jätkuva
maksevõime ja määratud sissemaksega pensioniskeemid peavad otsima võimalusi, kuidas tagada
inimestele pensionieas piisav sissetulek. Suuremad sissemaksed ja pikemad maksete tegemise perioodid,
eriti eeldatava eluea pikenedes pensionile jäämist edasi lükates, on parim lähenemisviis nende
probleemide lahendamiseks.

Pensionifondid ja pensionikindlustuse maksjad seisavad silmitsi pikaealisuse riskiga, mille aluseks on
ebakindlus seoses suremuse ja eeldatava eluea olukorra paranemisega tulevikus. Ootamatu kohustuste
kasvu riski vähendamiseks peavad regulaatorid ja poliitikud tagama, et pensionifondide ja
pensionikindlustuse maksjate käsutuses oleks regulaarselt ajakohastatavad suremuse tabelid, millesse
kaasatakse suremuse ja eeldatava eluea olukorra paranemine tulevikus. Rahuldades vajadust
läbipaistvuse, standardiseerimise ja likviidsuse järgi, aitaks regulatiivne raamistik samuti tagada, et
kapitaliturgudel oleks täiendavat võimsust pikaealisuse riski vähendamiseks. Selles osas oleks kasu
indeksipõhistest rahastamisvahenditest ja pikaealisuse indeksi avaldamisest, mida saaks kasutada
hindade võrdlusalusena, ja samuti pikaealisuse riski vastu kindlustatuse hindamisest. Lisaks peaks
regulatiivne raamistik tunnustama vähendatud riskialdisust, mida need instrumendid pakuvad.
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Riigid kiirendavad pensionireformide
läbiviimist, et stabiliseerida
jätkusuutmatut riigivõlga ja kulutusi
riigipensionile, otsides samal ajal ka
lahendusi vananevas ühiskonnas
piisava pensioni tagamise probleemile

Enamik riike on olnud oma pensionisüsteemide muutmise alal väga aktiivsed perioodil 2012. aasta
veebruarist kuni 2014. aasta septembrini. Suurem osa neist on viinud sisse reforme oma pensionisüsteemi
rahalise jätkusuutlikkuse parandamiseks; mõned on seejuures suutnud tagada haavatavatele rühmadele
piisava pensioni või olukorda isegi parandanud. Vähesel määral kärbiti pensionihüvitisi vaid paaris riigis,
mis majanduskriisi tõttu kõige enam kannatada olid saanud. Suures osas riikides tõsteti
pensionisissetuleku makse või sissemakseid riiklikesse määratud väljamaksega pensioniskeemidesse;
pensionihüvitiste vähendamist või indekseerimise pikendamist kasutati aga laialdaselt kulutuste
vähendamiseks.

Paljud riigid on teinud plaane seadusliku pensioniea tõstmiseks, suurendades seeläbi sissemaksete
baasi ja säilitades samal ajal piisava pensioni neile, kes tegelikult kauem töötavad. Stiimuleid töötamise
jätkamiseks tugevdati kitsama ligipääsuga varajasele pensionile jäämisele ja/või töötamise jätkamisega
seotud rahaliste stiimulite läbi. Tõhususe tõstmiseks on üks levinumaid meetmed olnud ka pensioniga
seotud halduskulude piiramine.

Piisava sissetuleku tagamise küsimustele vastamiseks on mõned riigid laiendanud kohustusliku
pensionisüsteemi kindlustuse ulatuse ka eelnevalt välistatud rühmadele (nagu FIEd), teised on aga viinud
sisse muid hüvitisi. Mõned riigid on suurendanud kohustuslikke sissemakseid määratud sissemaksega
pensioniskeemidesse. Finantskriisi järel on levinud ka poliitikameetmed diversifitseerituse suurendamiseks
ja erapensioni kogumise innustamiseks.

Kombinatsioon suuremast
pensionikindlustuse ulatusest,
sissemaksete tasemetest, reaalsest
pensionieast ja positiivsest
majanduskeskkonnast täiendaks
erapensioni toetavat rolli

Erapensionid mängivad olulist rolli piisava pensioni tagamise toetamisel. Aga üldiselt ei kujuta need
endast peamist pensioni allikat, välja arvatud suurema sissetulekuga isikute puhul. Noorem põlvkond peab
toetuma pensionipõlves erapensionile suurema tõenäosusega kui vanem põlvkond, välja arvatud riikides,
kus erapensionid on juba pikka aega kasutusel olnud.

Poliitilised võimalused erapensioni täiendava rolli suurendamiseks on muu hulgas pensionisüsteemide
kindlustuse ulatuse suurendamine, näiteks kohustusliku või automaatse liitumisega; inimeste innustamine
koguma rohkem ja pikemate perioodide jooksul, näiteks pensionile jäämist edasi lükates; meetmete
suunamine sellistele elanikkonna alamrühmadele, mis vajavad juurdepääsu erapensionile; riigi‑ ja
erapensionide koostoimivuse parandamine. Kaasa aitaks ka positiivne majanduskeskkond varade
suurema tasuvusmääraga ja suurema tootluse kasvuga.
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Automaatse liitumise skeemide edu
erapensionisüsteemide kindlustuse
ulatuse suurendamisel sõltub nende
ülesehitusest, nende käikulaskmise ja
rakendamisega kaasnevatest teavitus‑
ja koolituskampaaniatest ning
koostoimest olemasolevate algatustega

Kuuest OECD riigist kogutud tõendid näitavad, et automaatne liitumine mõjutab kindlustuse ulatust
positiivselt. Siiski pole kindlustuse ulatuse tasemed veel kohustuslike süsteemidega samal tasemel. Et
automaatse liitumise programmid tõstaks edukalt kindlustuse ulatust, peaks järjepidev poliitiline strateegia
sisaldama järgmisi põhielemente: suuremat erapensionisüsteemide kindlustuse ulatust vajavate
elanikkonna alamrühmade tuvastamine; tagamine, et automaatse liitumise skeemide vastuvõtutingimused
(nt vanus või sissetulekutase) ei takistaks inimesi alustama varakult sissemaksete tegemist ega välistaks
neid, kes kasutavad mõnda täiendavat erapensionisüsteemi; sissemaksete vaikemäärade kehtestamine,
mis oleks kooskõlas üldise pensionisüsteemiga; hoolikas pensionisüsteemi täiendavuse hindamine seoses
muude olemasolevate algatustega; programmi käikulaskmise ja rakendamisega kaasnevate tõhusate
teavitus‑ ja koolituskampaaniate väljatöötamine. Tihti mängivad tööandjad olulist rolli automaatse liitumise
korraldamisel, kuid lisaks sissemaksetele võivad nende jaoks kaasneda ka suured kulud seoses
vastavuse tagamisega. Riigi kulud on seotud peamiselt toetuste ja omapoolsete sissemaksetega.

Pensioniteatised ja pensioni
puudutavad riiklikud
teavituskampaaniad on tähtsad
vahendid, millega pensionisüsteemid
saavad lahendada enda ees seisvaid
probleeme

Individuaalsed pensioniteatised peavad sisaldama selget ja lihtsat teavet. Ideaaljuhul peaks neis olema
kombineeritud teave kõikidest seda isikut puudutavatest riiklikest pensioniallikatest. Pensioniteatiste
korraldajad peavad seadma selged ja mõõdetavad eesmärgid. Pensioniteatis peab kaasama ja innustama
pensionisüsteemiga liitunuid osalema aktiivselt pensioni piisavuse tagamisel, näiteks suurendades
sissemakseid ja/või lükates edasi pensionile jäämise aega. Poliitikud peavad hindama, kas pensioniteatis
peaks sisaldama pensioniprognoose, võttes arvesse prognooside lihtsust, kuid ka nende potentsiaalset
mõju aktiivsete valikute tegemise innustamisele.

Ideaalselt kuuluks pensioni puudutavad riiklikud teavituskampaaniad üldise riikliku strateegia raamesse
ja suuremad sündmused, nagu pensionireformid ja kriisid, eeldaks omaette teavituskampaaniaid. Edukad
teavituskampaaniad lähtuvad selgetest, realistlikest ja hästi suunatud eesmärkidest, mis annavad
mõõdetavate, hinnatavate ja jälgitavate saavutuste ja protsessidega tulemusi. Seega on äärmiselt tähtis
kasutada kindlaid hindamisprotsesse. Hindamine peab olema kampaania eelarve oluline osa ka seal, kus
vahendid on piiratud. Teavituskampaaniates tuleb vältida mitme eri sõnumi andmist ja keskenduda
raskemini ligipääsetavatele rühmadele. Lõpetuseks, poliitikud peavad leidma viise ajakirjanduse võimu ja
uuenduslike sidekanalite kasutamiseks ning sihtrühmadele suunatud kaasatust suurendavate
programmide väljatöötamiseks.
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