12 ARVAMUS

toimetaja Vilja Kiisler

Äripäev

6670150

1. veebruar 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMNISTIDE KOLMAPÄEV/EDUKAS EESTI

Kodanikupalga
uus elu

Igor Rõtov

Raivo Hein ja Jaanus Paeväli esitlevad kiiduväärt ja originaalset ideed.

Autorite eesmärk näib olevat, etvastukaaluks raha külvamisele lennukilt, nagu
siiani on kodanikupalka esitletud, hakkab
kodanikule sünnist saati määratudfikseeritud rahasumma investeeringuna kasvama ning teatud aja möödudes võimaldab
see talle välja maksta kodanikupalka. Riik
aga vabaneb suurest ja tulevikus ilmselt
ülejõu käivast pensionisüsteemist.
Idee õnnestumise peamine eeldus on
liberaalse majandamisviisi taastamine.
Selle all mõtlenvõimalikultvähest raha
kogumist riigieelarvesse, sest igasugune
raha ümberjagamine kätkeb poliitilisi ja
subjektiivseid riske. Kaasnev eeldus on siin
riigikapitalismi oluline vähendamine.Ja
lõpuks muidugi võimalikult vaba ettevõtluskeskkonna loomine ja arendamine.
Autorid rajavad oma idee turumajanduse senisele arenguloogikale, et börsid
kasvavad keskmiselt aastas üle 5%, et inflatsioon püsib normaalsuse 0–2% juures,
et valuutaturge ei raputa tulevikus äärmuslikud anomaaliad.
Ehk siis eeldatakse, et järgnevate aastakümnete jooksul ei tule finantsmaailma ümberkujundavat sündmust. Sõdadest, suurtest immigratsioonivoogudest ja
territooriumide ümberjagamisest, Euroopa Liidu ja eurotsooni lagunemisest rääkimata.
Mõtteviisi muutus

Idee poolt räägib käesolev aeg. Viimaste aastakümnete järsk globaliseerumise
suurenemine raputab juba oluliselt arenenud riikide majandusstruktuure. Oluliselt muutuvad töö, töökohtade, tööjõu
ning nende peale rajatud finantssüsteemide mõisted. Samuti kaasneb globaliseerumisega riikide funktsioonide ja nende kodanikerolli muutus.
Arenenud majandusega riikide elanike
keskmine eluiga evolutsiooniliselt ja meditsiiniarenguga seoses järjest suureneb.
See nõuabki uusi lahendusi, olgu selleks
näiteks kodanikupalk.
Idee rakendamine nõuab ka siinse kogukonna liikmete mõtteviisi muutumist.
Oleme harjunud, et töövõime olulisekahenemisega, olgu siis vanadus või vigastused, kaasneb riigi materiaalne hoolitsus
pensioni näol.
Liberaalse majandusviisi tingimustes
on kodanikupalk hakanud elama omapärast negatiivset elu. Mõistena kannab see
viiteid sotsialismile, riigipoolsele ülereguleerimisele, põlatud majandamisviisidele.
Kodanikupalga teokstegemisel tuleb
see teistmoodi sisustada, ja seda loo autorid püüavadki teha.
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muti maksusoodustusi saak-

Vananemisega seotud valdkonnad peaks ettevõtlikel
noortel peamine ärisuund olema, sest 20-30-50 aasta pärast
on Eesti üks suur vanadekodu.

Kodanikupalga idee on mitpäevakorda tõusnud, ka meil. Ettevõtjaina ütleme, et kodanikupalga näol
on tegemist ülla, kuid lollaka
ideega. Sellel võib siiski olla jumet siis, kui seada sellele mingid tingimused.
Meie ettepanek on loobuda
riiklikust pensionist ja asendada see eluaegse kodanikupalgaga.
Kust see tuleks? Mitte õhust
ja poliitikute tahtest loodusseadusi muuta. See tuleks meie
endi kõigi panusest. Siiski, kuna riik, see oleme meie, siis
olulises osas ka riigi ja finantssektori panusest.

sid.

mes riigis

Kuidas see käib

Sünnib laps. Riik eraldab tema
“kontole” Tuleviku Palga Fondis (TPF) kohe 1000 eurot. Finantsasutus, kus uuele kodanikule konto avatakse, eraldab
enda poolt 1000 eurot.
Uus elu saab alguse
2000eurose algkapitaliga. See
oleks selline raha, mida inimene mitte kunagi tegelikult oma
valdusesse ei saa. Finantsasutus (pank) liigutab sedaraha
vaid arvestuslikult. TPF on siis
see koht, mis investeerib selle
raha finantsturgudele, ettevõtlusesse, kinnisvarasse ja kõikidesse muudesse tootlust toovatesse pikaaegsetesse varadesse. Teadagi, fondide juhtimisega kaasnevad kulud, kuid
siin saaks jällegi olla riik toeks,
kes võtaks need kaudselt enese kanda, alandades pankade
maksukoormust.
Edasi. Et lapse tuleviku fondi veelgi kasvatada, saaks TPFmakseid teha lapsevanemad,
kes sellise tegevuse puhul sa-

Raivo Hein
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Lapsed ja lapselapsed tänavad

teid selle eest, et
võivad oma elu
elada inimväärselt
ja jõukalt.

ARTIKKEL ILMUB TALLINNA KAUBAMAJA,
DANSKE BANKI, ACE LOGISTICSI,

ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR

Liitintress on vahva asi.
Teeb oma töö korralikult aastatega ja kasvatab vara eksponentsiaalselt. Isegi kui keegi ei
maksa lapse kontole raha juurde, kuni see 18aastaseks saab,
on siiski tema kontole selleks ajaks kasvanud juba 8000
eurot. Loomulikult eeldame,
et kasvava finantsteadlikkusega õpetatakse lastele juba madalast, et nad peavad oma tuleviku rahalise olukorra eest ise
vastutama ja hoolitsema. See
tähendaks, et ka laps suudab
ise hakata tegelema säästmisega ja ülejäägid juba enda kontole suunata. Sellisel keskmisel
juhul, kus 18 aasta jooksul lisandub tema kontole veel kuni
10 000 eurot lapse enda säästetud ja vanemate lisatud raha,
viib lõpptulemuse juba 30 000
euroni. Aluseks võtame ajaloolise 7–8% kasvu börsidel.

Aeg palka saada

Nüüd jõuamegi huvitava kohani. Kui laps on saanud 18, siis
hakkabki ta saama kodanikupalka! See 30 000 eurot toodab
aastas keskmiselt 2000–2500
eurot kasvikut, mille võimegi igakuise maksena talle välja maksta edaspidi ja kogu elu
jooksul.
Loomulikult, kui kodanik
valib oma aktiivse tööea alguses, et ta reinvesteerib ka edaspidi oma kasviku ja lisaks veel
panustab omaenda sissetulekutest sinna fondi, siis tema põhiosa vaid kasvab. Olles
40, on ta suutnud koguda oma
kontole juba 160 000 eurot. Kui
pärast seda investeeritaks iga
kuu juurde kas või 100 eurot,
oleks lapse konto suurus juba
200 000eurot.

EESTI GAASI, SILBERAUTO, EESTI
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ÄRIPÄEVA ARVAMUSKONKURSI EDUKAS
EESTI RAAMES.

Edaspidi juba igakuiselt lisaks oma teenitavale palgale 2000 eurot kätte saada tun-

duks päris kobe! Ja nii elu lõpuni! Aga ka siis võib ju veel
jätkata. Süsteemi ilu seisneb
selles, et kodaniku konto on
päritav. Me lubame, et lapsed
ja lapselapsed tänavad teid selle eest, et võivad elada oma elu
inimväärselt ja jõukalt.
Mehaanika ja majandusreeglid jäävad kehtima. Riik ei
pea enam muretsema oma vanurite ülalpidamise pärast. Vähenevad sotsiaalmaksud. Suurenevad riigi tulud. Töötuskindlustuse miljardid saaks investeerida samasse fondi. Pangad saavad uusi pikaajalisi

kliente.
Majandus ja börs saaks hoo
sisse tänu fondi pikaajalisele investeerimisele. Kuna tegemist on Eesti Vabariigi kodaniku fondiga, siis äkki see liigutab mõne Eestis elava mittekodaniku lahti oma tänasest
määramatuse tsoonist ning
toob meile juurde motiveeritud ja tarku Eesti Vabariigi kodanikke. Äkki mõni ema otsustab, et Eesti on siiski finantsilises mõttes turvaline paik ja
ükskord, kui tema laps on suur,
saab ta hakkama. Julgustab koju tulema ja sünnitama.
Norra naftafond on sealsetest elanikest miljonärid teinud. Araabia naftariigid investeerivad, hambad ristis, sest
nafta lõpeb, aga inimesed tahavad ikka süüa. Ka meie riigil on strateegilisi ja taastuvaid varasid, mis võiks osaliselt
sellist fondi toetada. Paarkümmend aastat suhteliselt väikest
investeeringut riigi, pankade ja inimese poolt annab tohutu rahalise leevenduse 20–
30 aasta perspektiivis, harituse ja teadmised majandusest, rahvastiku juurdekasvu ja
mis peamine, annab inimestele nende väärikuse. Rääkimata
saja-aastasest nägemusest. Tee-

me ära.

VASTUKAJA

Rail Baltic

–

mitte üksnes tallinlastele

Ene-Margit Tiit

professor

le Euroopasse sõita.

Idee õnnestumise peamine eeldus on liberaalse majandamisviisi
taastamine.
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Hüvasti, pension. Tere, kodanikupalk

Kõigil Eesti inimestel peaks
olema võimalus kiiresti ja otse
Riiga ning sealtkaudu ka muja-

Toomas Peterson
Estonian Airi kunagine juht
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“Rail Balticu vastu on häälekas vähemus, kelle ei-argumentide taga on eri huvid,”
kirjutas insener Margus Paap
Äripäevas. Artikkel pühendub
võitlusele selle seltskonnaga,
keda ta nimetab RB vastasteks.
Tegelikult ei ole need inimesed mitte Rail Balticu vastu,
vaid soovivad teistsugust, rahva vajadustele paremini vastavat Rail Balticut. Mitme viimasel ajal korraldatud küsitluse
põhjal pole see mitte vähemus,
vaid enamus.
Eesti ei ole ainult Tallinn.
See, et Lõuna- ja Ida-Eesti elanikud ei saa Riiga sõita, kuigi
trass on olemas ja selle töökorda seadmine oleks RB hiigeltöö kõrval tühiasi, pole ju siinsete elanike süü, see on olnud
Eesti riigi transpordipoliitika.
Rail Balticu arendamise tuhi-

Arvata, et rahvas on rumal ega saa millestki aru,
on ebaõige ja solvav.
nas ja kiirraudtee ootuses on

seniks igasugune Eesti raudteeühendus Läti ja Läti kaudu
Euroopaga unarusse jäänud.
Raudteed ei paikne juhuslikus kohas. Noolsirged trassid õigustavad end vaid neis
paigus, kus inimasustus puudub, seda on napilt või seda
eiratakse (näiteks sobib siin
tsaari ajal rajatud Moskva–Peterburi raudtee).
Reisijate seisukohast on optimaalne selline raudtee, mis
ühendab võimalikult paljusid linnu ja asustatud punkte.
Sellepärast ongi Avalikult Rail

Balticust ja 101 kirja autorite
üks põhilisi nõudmisikasutada RB jaoks olemasolevatraudteetrassi, mis on kõige paremini kooskõlas olemasoleva asustusstruktuuri, teedevõrgu ja
inimeste liikumisega.
Seda, kui palju tallinlasi ja
pärnakaid seda trassi mööda
Riiga ja lätlasi Pärnusse ja Tallinna sõidaksid, praegu ei tea.
Väga suur see arv kindlasti olla ei saa. Kohalikud küsitlused
näitasid üht, AECOMi mudelipõhine prognoos teist.
Suurema osa Eesti elanike
jaoks siiski RB kiiret ühendust
Euroopaga ei tähenda, sest sõita Tartust, Tapalt või Elvast Tal-

linna, selleks et sealt kiirrongiga Riiga ja Kaunasesse sõita, ei
ole otstarbekas.
Ühitamatud eesmärgid

Kui RB tasuvusplaan näeb ette ka Venemaa kaupade vedu,
nagu viimasel ajal on räägitud,
siis on raske ühitadakauban-

duslikke ja militaarseid ees-

märke, millest üks näeb ette
soodsat ühendust ida suunas,
teine aga otse vastupidi.

Selleks, et projekt käivitada,
peaks ta tekitama veendumuse, et pole kasumlik mitte üksnes Balti riikidele tervikuna,
vaid ka Eestile eraldi võetuna.
Teine, sellega seotud nõue
on seotud Aarhusi konventsiooniga, millekohaselt keskkonda oluliselt mõjutavad otsused tuleb rahvaga läbi arutada.
See rahvalik arutelu on
nüüd küll mingil määral teoks
saanud, kuid mitte RB meeskonna initsiatiivil, mis olnuks
tema otsene kohustus.
Praegu spontaanselt alanud arutelu tuleks jätkataka
siis, kui uus tasuvusuuring on
valmis selle adekvaatse analüüsiga.
Arvata, et rahvas on rumal
ega saa millestki aru, on ebaõige ja solvav.

