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*Kõik õigused kaitstud! Kasuta ainult enda otstarbeks.  

Rahaasjade teekond

Finantsvabaduse eesmärk on elada rahamure-vaba elu ja olla

jätkusuutlik. Meile kõigile on antud võimalused, et oma rahaasjad korda

saada ja seada endale eesmärgid niimoodi, et me päriselt suudame elada

rahaliselt turvaliselt.  

Rahaasjad on justkui teekond. Teekonna alguses on nö sõltuvuse

tase ehk tulud on väiksemad või võrdsed kuludega. Sellisel tasemel

olemine tähendab, et sa ei saa rikkust hakata koguma, sest see on üsna

rahamuresid täis elu. Edasiliikumiseks ja sõltuvusest välja saamiseks on

võtmesõna tulude suurendamine (teadlik sissetulekute suurendamine). 

Järgmine tase on tasakaal, kus tulud ja kulud on võrdsed. Võib ka

mingi raha üle jääda, kuid kui teen ühe suurema väljamineku, siis kulutan

tarbimisega oma säästud ära. Paljud inimesed elavad sellel tasemel, kus

nad saavad rahaasjadega hakkama, kuid pole kindlustunnet, kui peaks

tulema nt finantskriis. 
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Sinu tegelikku olukorda näitab netovara: varad-kohustused=netovara.

Netovara peab alati olema positiivne, varad peavad olema suuremad kui

kohustused!  

Et teadlikult hakata oma sissetulekuid õigesti kasutama, peame tulusid ja

kulusid jälgima. 

Kolmas samm on turvalisus ehk tase, kus tulud on püsivalt suuremad kui
kulud ning kogu ülejäägi paned säästupuhvri moodustamiseks. Puhver

kaitseb sind ootamatuste eest. Kui siin etapis puhvrit pole, siis on lihtne kukkuda

ootamatute kulutustega tagasi teisele tasemele. Puhvri suurus võiks olla 6 kuu

kulude summa! 

Mõned inimesed jäävadki selle etapi juurde, kuid on võimalik liikuda ka edasi.

Rahalises heaolus edasi liikumine tähendab seda, et jõuame
finantsvabaduse termini juurde. Järgmine tase ongi see, kui sul on olemas piisav

säästupuhver, siis alustada investeerimist ning sinu investeeringud hakkavad sinu

kulusid ära tasuma. 

Kogumine vs investeerimine 
 

Kogumine on lineaarne protsess - panen regulaarselt raha kõrvale ja lineaarselt

mu säästetud summa kasvab. Investeerimine on see, kui hakkad kasvatama

oma raha ning sa ei pane ainult raha kõrvale, vaid see loob kasusid (intressid,

üüritulu). Ja kui sa seda tulu reinvesteerid, siis kasvab tulu oluliselt kiiremini. Kui

60 aastaga iga kuu 100 eurot investeerida, siis teoorias võid 60 aastaga üle

miljoni koguda - see on liitintressi maagia. 

Rahateekonna läbimise etapid

Selleks, et kogu seda teekonda läbida ja investeerimiseni jõuda, siis on teatud

sammud, mida on vaja läbida. 

SAMM 1: Koosta ülevaade oma rahaasjadest

      Siin pea meeles valemit:  tulud-kulud=säästmine+investeerimine
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Kasuta panga võimalusi (Swedbankis Minu eelarvestaja või SEB Rahapäevik)

ning kasuta oma aega analüüsile ja tegevusplaani koostamisele!

Analüüsi nt kui palju on tulud kasvanud, kulud kasvanud, mis trend on, mis

kategooriates on muutused toimunud. Tee teadlikke valikuid ehk analüüsi

seda, kuhu sa kulutad. 

Kui jälgid eelarvet igapäevaselt, siis see tõstab tõenäosust, et kulutad vähem.

Vara võiks olla 2x suurem kui kohustused. 

Minu lihtne eelarve tabel - leiad Jekaterina kodulehelt. 

Kõrge intressiga laenude tagasimaksmine

Säästupuhvri kogumine (miinimum 1 kuu kulude ulatuses)

Kasuta hoiuseid - Inbank, Bigbank, Holm Bank ja Coop Pank pakuvad head

intressimäära pikale perioodile. 

Pikaajalised investeeringud - alusta võimalikult vara ehk parem väike summa, kui

mitte midagi!

SAMM 2: Sea finantseesmärgid

Pead teadma, kuhu jõuda tahad, siis saad teadlikult alustada planeerimist. Sea

endale mingi kindel eesmärk - nt kodu ostmiseks sissemakse kogumine,

remondifond, hambaravi fond, lastele kogumine, pensioni kogumine.

Olulised eesmärgid, mis kindlasti täita:

Vali pigem vähem eesmärke ehk vali 1-2 eesmärki, millele keskendud ning

ülejäänud eesmärkide jaoks automatiseeri säästmine. Sea endale igakuised

eesmärgid, kuidas suure eesmärgini jõuad. See motiveerib, kui on selged ja

saavutatav eesmärgid. 

Kes on rahaliselt edukas inimene? See on inimene, kes saavutab enda

finantseesmärke! Sul peab olema finantsiline eesmärk ja sa pead planeerima,

kuidas seda saavutada. 

https://moneysmarterme.eu/et/tooriistad/
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Planeeri eelarvet ja sääste.

Jälgi kulusid ja ole teadlik tarbija. Näiteks vaata üle oma teenuspaketid,

kindlustuslepingud, elektripakett, planeeri toidumenüü ja kasuta epoode. 

Tee mõistlikud ostuotsused ja ära maksa rohkem seal, kus saab maksta

vähem. Tee otsuseid, mis aitavad sul rikkamaks saada, mitte ei pane sind

rohkem kulutama.

Enda arengu planeerimine - arenda ja müü teistele oma tugevusi ja

kompetentse! Tee näiteks kord aastas SWOT analüüsi enda kohta ja tee

enesearengu plaan.

Ka hobidega saab lisasissetulekut teenida.

Levita sõna ja palu sõna edasi levitada sõpradel-tuttavatel-kolleegidel, kasuta

erinevaid portaale.

Ole julge või leia julgustaja!

II pensionisammas

III pensionisammas 

Swedbank Robur fondid

LHV kasvukonto

Balti börsi väärtpaberid

SAMM 3: Harjumused ja kulud kontrolli alla

Elustiili inflatsioon - kui sissetulekud kasvavad, hakkad ka kulusid suurendada.

Tegelikult peaks hoopis säästmist suurendama!

SAMM 4: Suurenda pidevalt sissetulekuid

Lihtsad investeerimisega alustamise valikud alustajale

Investeerimine on see, kui paned säästetud raha kuhugi, kus ta kasvab. Raha ei

ole rikkus omaette. Rikkus on need varad, mille sa saad selle rahaga soetada. 

* Pensionisammaste puhul on oluline valida õiged fondid - jälgi tootlust ja

teenustasude suurust! Infot leiad näiteks Pensionikeskuse koduleheküljelt.

https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-paevastatistika/
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Investeeri lähtuvalt riskidest ja teadmistest ning tootlusest.
Hajuta, et riske maandada.
Saab ja tasub alustada väikeste summadega.
Alusta võimalikult vara.
Õpi pidevalt juurde ja liitu kogukonnaga.

Kuidas targalt alustada?

Jekaterina tegemiste kohta saad lugeda tema kodulehelt Jekaterina Tint,
rahatarkuse treener (moneysmarterme.eu)

Sealtsamast leiad ka tasuta tööriistad, mis on abiks investeerimisega alustamisel

Tasuta tööriistad - Jekaterina Tint, rahatarkuse treener (moneysmarterme.eu)

Jekaterina veebiseminaride info leiad siit: Veebikoolitused - Jekaterina Tint,
rahatarkuse treener (moneysmarterme.eu)

https://moneysmarterme.eu/et/
https://moneysmarterme.eu/et/tooriistad/
https://moneysmarterme.eu/et/tooriistad/
https://moneysmarterme.eu/et/veebikoolitused/

