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בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
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לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש



ישראל גיוינט
לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון
בישראל וחברה אדם והתפתחות

לפרט הכדאיות  בישראל מעבודה הפנסיות מערכת

מאת

פקטור חיים

R479 מסי מחקר פרסום

קופ, ויעקב הלוי נדב בעריכת 1977 בכלכלה בעיונים נדפס
,232  220 עמי ירושלים, בישראל, כלכלי למחקר פאלק מכון

י



לפרט הכדאיות  בישראל מעבודה הפנסיות מערכת

פקטור* חיים

שחדלו לאחר נאותה חיים רמת לקיים העבודה מן לפורשים לאפשר הפנסיה מערכת של מטרתה
הפרישה, עם לפדיון ניתנות שתשואותיו חסכון, של סוג היא הפנסיה לפרנסתם. לעבוד
השוטפת מהכנסתה תשלומים העובדת האוכלוסיה מפרישה זו, למטרה שוטפת. קיצבה בצורת

עבודתה. שנות כל משך
הלחץ גבר בבד בד הפנסיות. בנושא הציבורית התודעה והלכה גברה האחרונות בשנים
(ממשלתיות הציבוריות הפנסיה תכניות של והנוהלים הפעולה דרכי את שיסדיר חוק לחקיקת
העובדים. של וההתחייבויות הזכויות ואת וכוי), מנהלים (ביטוח והפרטיות והסתדרותיות)
הביטוח על האם זו: מערכת של שונים היבטים סביב נסובו בישראל הפנסיה במערכת הדיונים

לתכנית ההשתייכות ואם הפרט? של חופשית לבחירה נתון או חובה בגדר להיות הפנסיוני
כנהוג שונים, גופים או יחיד ציבורי גוף  התכנית את לנהל צריך מי חובה, היא פנסיה
שניהלו החיים רמת את לפורשים להבטיח דיין גדולות הפנסיה גימלאות אמנם האם היום?

למלא ביכולתן האם כלומר, איתן, אקטוארי בסיס על מושתתות הפנסיות האם הפרישה? לפני
המבוטחים9 כלפי התחייבויותיהן את

לפרט הפנסיות לכדאיות נוגעות כאן בהן נתרכז ושאנו שהועלו נוספות שאלות
סוגיות: לשלוש מתחלק הדיון מעבודה. הפנסיה מערכת שמעניקה התשואות של ולפרוגרסיביות
השוטפים, תשלומיו על הוגנת תשואה לפרט מקנה הפנסיה מערכת האם היא הראשונה הסוגיה

בישראל. והחברה האדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל במכון חוקר הוא המחבר *

בכלכלה. מוסמך תואר לקבלת העברית לאוניברסיטה שהוגשה מעבודה חלק הינה זו עבודה
ברצוני העבודה. שלבי ככל המסורה ועזרתו הדרכתו על חביב ליעקב חייב אני מיוחדת תודה
כןעמי נורדהיים, משה כרמיו, מנשה בלאס, יצחק אמיר, שמואל אמיר, לשלמה גם להודות
עזרתו על גורל ליונתן קודמת, טיוטה על המועילות הערותיהם על קלינוב, ורות צוקרמן

בתכנות. עזרתה על איצקוביץ ולצפורה נעריכה,
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או חסכון בתכניות לקבל המבוטח שיכול מזו קטנה שאינה תשואה היא הוגנת כשתשואה
ביחס הפנסיה תכניות של הכדאיות את השווינו זו, שאלה על להשיב כדי אחרות. פנסיה

האחרות. החסכון תכניות לכדאיות
שונות. עובדים קבוצות עבור ביותר הכדאית התכנית בבחירת קשורה השנייה הסוגיה
היא איזו  עובדים של סוג כל עבור כן וכמו התכניות. בין הבדלים קיימים אם נבדוק
להם הכדאית בתכנית מבוטחים העובדים האם ביותר; הגדולה התשואה את המקנה התכנית
מתשואה הנהנים עבודתם) חיי (לאורך בכנסתם להם דומים עובדים ישנם שמא או ביותר,

אחרת. לתכנית השתייכותם עקב יותר, גבוהה
ישנם שמא או תשואה, אותה מקבלים מסוימת בתכנית המבוטחים כל אם בדקנו שלישית,
התשואות דפוס האם לראות רצינו אחרות, במלים העובד. של השכר לרמת הקשורים הבדלים
פרוגרסיביים הם ההבדלים האם אחידים, אינם הדפוסים ואם אחיד; הוא תכנית כל שמקנה
גבוהה תשואה מקנה היא אם פרוגרסיבי תשואות דפוס בעלת היא (תכנית ים רגרסיבי או

יותר).1 נמוך שהשכר ככל יותר
התכניות, בתנאי מפורשת התשואה אין פנסיה בתכניות אחרות, חסכון מתכניות להבדיל
תלויות מצידן, אלו ונוסחאות והתשלומים, הגימלאות נוסחאות של השילוב בתור סמויה אלא
יש לכן וכוי. החיים, תוחלת החיים, לאורך מעבודה ההכנסות דפוס כגון הפרט, בתכונות

הפנסיה. מתכניות אחת כל לו שמעניקה התשואה את פרט כל עבור לחשב
היחסית הכדאיות שבבדיקת החשיבות חופשית, היא הפנסיה תכנית בחירת בהם במשקים
בחירת אם גם אך מאליה. מובנת היא שונים לפרטים התשואות ודפוסי השונות התכניות של

האיגוד או מעבידו בידי נקבעת אלא הבודד, העובד בידי נתונה אינה הפנסיה תכנית
באיזו ללמד כדי בה יש שכן חשוכה; פחות אינה זו בדיקה בישראל, כנהוג שלו, המקצועי
על הפרט של ביקורת בסיס בכך ולשמש להם הכדאית בתכנית מבוטחים אמנם האנשים מידה

גורלו. את הקובעים הגורמים
הגימ זרם של המהוון הערך שביו היחס עלפי נבדקה הפנסיה תכניות של הכדאיות
שמקבל הגימלאות סך את מבטא זה מדד . (R) התשלומים זרם של המהוון הערך לביו לאות

לתכנית). ההצטרפות יום של לירות (במונחי הפנסיה לתכנית תשלום של לירה כל על המבוטח
אגרות על הריבית לשער בערך השווה אחוזים, 4 הוא הניתוח ברוב נשתמש בו הנכיון שער

אלטרנטיביות, חסכון לתכניות ביחס כדאית אפוא, תהיה, הפנסיה תכנית ממשלתיות. חוב
אחוזים. מ4 גדולה שלה התשואה כלומר, מ1, גדול (R] הכדאיות מדד אם

חיי לאורך העובד שכר דפוס הוא והתגמולים התשלומים גובה בקביעת המרכזי הגורם
מסקר הלקוחים חתררוחב נתוני מתוך הפרט של ההכנסות פרופילי את אמדנו עבודתו.
והוותק המוצא היד, משלח עלפי המוגדרות עובדים קבוצות 36 לגבי המשפחה, הוצאות
4 של בקצב גדל הריאלי שהשכר הנחנו זמן לאורר השכר של אומדנים לקבל כדי בארץ.

יהש .יהל>מית האקטוארית היציבות כמו מעבודה הפנסיות מערכת של נוספים אספקטים ו
.Factor ,Habxb ,Lerman אצל נבחנו הפנסיונרים אוכלוסיית נקרב איהשוויון על פעות
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כאן בדקנו לתכנית. ההצטרפות גיל הוא הכדאיות על המשפיע נוסף גורם בשנה. אחוזים
ו45. 21 הצטרפות, של אלטרנטיביים גילים שני

התכניות מעבודה. הפנסיות מערכת של מייצגת תמונה הנותנות תכניות במספר בחרנו
(מבטחים, ההסתדרותיות הקרנות מן אחדות של המקיפה והפנסיה היסוד פנסיית הן שנבחנו
לעובדי התקציבית הפנסיה ההסתדרות), לעובדי המרכזית והקרן נתיב בניין, פועלי קרן

,1976 בשנת נהוגים שהיו אלה הם התכניות תנאי המנהלים. ביטוח מתכניות ואחת המדינה,
האחרונה. בעת שהוכנסו שינויים כוללים ואינם

עובדים עבור הפנסיה תכניות של כדאיותו
העבודה חיי תחילת עם לתכנית שמצטרפים

מונות ההסתדרותיות הפנסיה קרנות שבע ההסתדרותיות. בתכניות הכדאיות את תחילה נציג
בישראל. ביותר הגדול הפנסיוני הגוף את יחדיו מהוות והן חברים, מיליון כחצי היום
אחת בכל המבוטחים כשמספר יסוד, תכנית וכן מקיפה פנסיה תכנית מפעילות הקרנות רוב

דומה. השתיים מן
כלכלית מבחינה ההסתדרותיות. הפנסיה בקרנות רק קיימת היסוד פנסיית תכנית

הפנסיה מן בהרבה זולה היא לפרט. רב משיכה כח בעלת תכנית היא היסוד פנסיית צרופה,
המקיפה. בפנסיה אחוז 16 לעומת השכר, מן אחוז 10 הן היסוד לפנסיית ההפרשות המקיפה:
וההס (20 בני יהודים לגברים 73) בעולם הגבוהות מן היא בישראל החיים שתוחלת כיון
מן אחוזים 6 של בשיעור התשלומים, תוספת כי סביר נמוכה, 65 גיל לפני למות תברות
הגימלאות.2 לתוחלת ביחס מאד יקרה היא השאירים, ביטוח עבור העובד שמשלם השכר,

כל ולפקיד. חקלאיים לפועלים הקרן מבטחים, של היסוד פנסיית תכנית את בדקנו
הבדיקה מן מתאשרת היסוד פנסיית של כדאיותה .21 הוא הכניסה גיל כאשר דומות, אלה
בכל המקיפה הפנסיה מתכניות יותר גבוה r נותנת היסוד פנסיית כי מראה 1 לוח שלנו.
לעומת תשלום של לירה כל עבור גימלה ל"י 2.20 בממוצע מקנה היא ההכנסות. פרופילי

המקיפה.3 הפנסיה שמקנה ל"י 1.751.20 בין שנעה גימלה

יסוד תכנית ביו הפרט טל הבחירה על להשפיע העשויים גורמים כמר, ישנם תיאורטית, 2

מוות של הסיכונים מפני משפחתו את לבטח הפרט של הצורך מידת הוא אחד גורם ומקיפה.
אותו של מעבודה ההכנסות במשקל תלוי זה צורר הפרישה. לגיל הגיעו לפני נכות של או

המקיפה הפנסיה כי ברור החברה, מבחינת המשפחה. ובגודל המשפחה, הכנסות בסר אדם
אז כי הכנסה, מקורות ללא נותרים עובד של שאיריו אם שכן היסוד; כנסיית על עדיפה
הועדה של ההמלצות ביו ואמנם, בסיסיים, זחייה לאמצעי להם לדאוג החברה על מוטל

היסוד. פנסיית את לבטל המלצה כלולה (תטל"ה) הפנסיה מערכת לבדיקת
כוללים אם ,1 בלוח שמוצגים האומדנים מן גבוהה היסוד פנסיית של הכדאיות בפועל, 3

מחצית של בשיעור הפיטורין פיצויי ואת פטירתו עם העובד לאלמנת הניתן המענק את
מבו שעובדיהם התעשייה מפעלי ברוב הנהוגים במפעל, וותק שנת לכל החודשית המשכורת

יסוד. בפנסיית טחים



שער ,21  לתכנית כניסה גיל בארץ: וותק משלחיד מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות טל (B/C) הכדאיות .1 לוח
אחוזים 4  הנכיון

מקיפה פנסיה פנסיית שכר

י ""*■ """ " ■. ^ י "י"
.IK2 ■jrr "ן "ל SSS "; 2£ .£2

לפקיד י הממוצע לוסייה

מוצא
1.37 1.30 1.89 1.66 1.42 2.19 1.174 14.1 ,שראל
1.37 1.27 1.85 1.63 1.42 2.22 1.101 48.7 אירופהאמריקה
1.38 1.07 1.56 1.37 1.33 2.19 0.777 37.2 אסיהאפריקה

יד משלח
1.35 1.64 2.38 2.10 1.76 2.71 1.426 13.8 חופשיים מקצועות
1.36 1.21 1.76 1.55 1.34 2.04 1.219 18.9 ופקידים מנהלים
1.38 1.17 1.69 1.49 1.37 2.19 0.923 36.4 ותחבורה תקשורת תעשייה.
1.39 1.04 1.51 1.33 1.27 2.10 0.737 31.0 ושירותים חקלאית בניו.

עלייה שנת
1.37 1.29 1.87 1.65 1.41 2.17 1.189 23.2 1947 עד
1.38 1.18 1.71 1.50 1.39 2.23 0.912 42.4 19541948
1.3^8 1.13 1.64 1.44 1.37 2.24 0.846 11.3 19601955
1.39 1.04 1.51 1.33 1.29 2.12 0.744 8.9 ואילך 1961

1.38 1.20 1.75 1.54 1.39 2.20 0.991 99.9 ממוצע
י*

8 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של 1968/9 המשפחה הוצאות סקר נתוני מקור:
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מש אנו אחרות, חסכון לצורות ביחס הפנסיה תכניות של כדאיותו בבדיקת כאמור,
4 שהוא במשק, החסכון בתכניות הרווח הריאלי הריבית לשער השווה וו נכי בשער תמשים
כדאית מ1 גדול r שעבורה פנסיה תכנית כי קובע כר מתור הנובע המידה קנה אחוזים.
ביחס כדאית היסוד פנסיית זה מידה קנה לפי האלטרנטיביות. החסכון מתכניות יותר

העובדים. קבוצות כל עבור אלו חסכון לתכניות
הפנסיה (א) עיקריות: תכניות ארבע בחנו המקיפה, הפנסיה של הכדאיות בבדיקת
והקופה חקלאיים, פועלים נתיב, לפקיד, מבטחים,  ההסתדרותיות הקרנות של המקיפה

ויותר. ביטוח שנות 35 עם עובדים עבור מאד דומים שתנאיהן ההסתדרות, לעובדי המרכזית
התקציבית הפנסיה (ד) מנהלים. ביטוח (ג) בנין. לפועלי הקרן של המקיפה הפנסיה (ב)

מדינה. לעובדי
השאלה אפוא, מתעוררת, לתכנית. תשלום כל מפרישים אינם העובדים תקציבית בפנסיה
שכולו הסכמה יש המעביד של חלקו לגבי העובד. על הפנסיה תשלומי מגולגלים צורה באיזו
של חלקו הוא יותר בעייתי פנסיה." תכניות של בניתוח שמקובל כפי העובד, על מגולגל
ולפיכר העובד, על במלואו דבר של בסופו מגולגל זה חלק שגם מניחה אחת גישה העובד.
תק פנסיה קיימת שבהם במקומות שהעובדים כיון אבל אחוז. 16 יהיו העובד תשלומי סר
מפרישים בהם במקומות דירוג באותו המועסקים עובדים של לזה זהר, שכר מקבלים ציבית

שלא כיון אחוז. 11 רק הם בפועל שהתשלומים לטעון אולי אפשר פנסיה, לתכנית תשלומים
אלטר תשלום שיעורי בשני כאן השתמשנו יותר, נכונה גישה איזו בוודאות לקבוע ניתן

אחוז. ו16 11 תקציבית, לפנסיה נטיביים
כפי מדינה, לעובדי התקציבית הפנסיה מתגלה אחוז, 11 של הפרשות שיעורי לפי
זאת, לעומת העובדים. קבוצות כל עבור ביותר הכדאית כתכנית ,1 מלוח ללמוד שניתן

כדאית שהיא אחת תכנית אין התקציבית, בפנסיה אחוז 16 של הפרשות שיעור מניחים כאשר
העובדים. קבוצות כל עבור התכניות משאר יותר

והקרנות מבטחים של זו היא ביותר הכדאית התכנית למשל, חופשיים, מקצועות לגבי
וב7 מנהלים ביטוח של מזו אחוז ב30 גבוהה הפרשה ללירה גימלה המקנות לה, הדומות
ודומותיה במבטחים מבוטחים אחוז 18 רק זו קבוצה בקרב התקציבית.5 מהפנסיה אחוזים

.(3 לוח פקטור, (ראה
ביטוח של מזה אחוז ב11 הנמור r מקנה התקציבית הפנסיה ופקידים, מנהלים לגבי
ומבטחים מנהלים ביטוח של ro הבדל כמעט איו תעשייה עובדי לגבי מבטחים. ושל מנהלים
ושירותים חקלאות, בניין, פועלי הכוללת ביותר, נמור שכר עם העובדים קבוצת ודומותיה.

מקנות שהן הפרשה ללירה הגימלה אשר ודומותיה, במבטחים כמחציתם מבוטחים אישיים,

.(1976) ופקטור לדמן חביב, ,(1975) מלניק ,(1972) Brittain ראה *

מקצועות של הקבוצות לגבי אר ביותר, הגבוה Rn את נותנת בניין לפועלי הקרן 5

רוב ועלפי מאחר משמעותית, אינה זו קרן תעשייה, ופועלי ופקידים, מנהלים חופשיים,
אליה. להצטרף יכולות אינן אלה קבוצות
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אחוזים 10 מבוטחים בה בניין לפועלי בקרן מנהלים. ביטוח של מזו אחוזים ב9 נמוכה
מנהלים. ביטוח של מזה אחוזים ב4 נמוך r אלה מעובדים

לרוב מסוימת, עובדים קבוצת עבור ביותר הכדאית שהתכנית לומר ניתן לסיכום,
אליה להצטרף עובדים סוג לאותו מתירה אינה שהתכנית משום אם ביו דה, בהישג אינה
אותה קושר עובדים קבוצת אותה של הקיבוצי שההסכם משום הרווח) המצב (וזה אם וביו

אחרת. לתכנית
בשער הכדאיות. דפוסי על וו נכי בשער שינוי של ההשפעה את מראים אנו 2 בלוח

האוכלוסיה. קבוצות כיו התכניות של הכדאיות בדירוג הבדלים איו אחוזים, 8 של ריבית
שאר מכל גבוה יותר הרבה שלה Rnis המנהלים ביטוח תכנית היא לכולם ביותר המשתלמת
של R נותנות בניין לפועלי והקרן התקציבית הפנסיה למשל, המקיפה. הפנסיה תכניות

המנהלים. בביטוח 0.87 לעומת בממוצע, כ0.50

בארץ: וותק משלחיד מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות של (B/C) הכדאיות .2 לוח
אחוזים 8  נכיון שער ,21  לתכנית הכניסה גיל

מקיפה ה ל ס נ פ פנסיית
 יסוד

ת>זצינית פנסיה מבטחים
קרן מבטחים חקלאות

ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות מרכזית
מנהלים 164 11' בניו לפקיד לפקיד

מוצא
0.87 0.39 0.56 0.50 0.43 0.58 ,שראל
0.87 0.38 0.55 0.48 0.42 0.58 אירופהאמריקה
0.87 0.32 0.46 0.41 0.39 0.56 אסיהאפריקר,

יד משלח
0.90 0.51 0.74 0.65 0.55 0.77 חופשיים מקצועות
0.86 0.36 0.52 0.46 0.40 0.53 ופקידים מנהלים
0.87 0.34 0.50 0.44 0.41 0.57 ותחב' תקשורת תעשייה,
0.86 0.30 0.43 0.38 0.37 0.52 ושירותים חקל1 בניו,

עלייה שנת
0.87 0.38 0.55 0.49 0.42 0.57 1947 עד
0.87 0.35 0.51 0.45 0.41 0.58 19541948
0.87 0.33 0.48 0.43 0.40 0.58 19601955
0.87 0.31 0.45 0.40 0.39 0.55 ואילר 1961

0.87 0.36 0.52 0.46 0.41 0.57 ממוצע
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התוצאות על ניכרת השפעה (g) הזמן לאורך בשכר השנתי הגידול שיעור לגני להנחה
, g3 משינוי הנובע בהפרשות באחוזים השינוי התכניות. של היחסית כדאיותו לגבי שלנו

זאת, לעומת המנהלים. ביטוח ותכנית התקציבית הפנסיה ההסתדרותיות, לתכניות nru
ההסתדרותיות בתכניות יותר גדול כ^ משינוי הנובע הגימלאות של באחוזים השינוי

לשינויים צמודה שלהן החודשית הפנסיה כי המנהלים, בביטוח מאשר התקציבית ובפנסיה
הבאות, לשנים התחזיות עלפי למחירים. רק צמודה היא שבה המנהלים ביטוח לעומת בשכר

על ביותר הגבוה ga את ולקחנו מאחר אחוזים. ל4 2 ביו בשכר הגידול שיעור ינוע
והפנסיה ההסתדרותיות התכניות עם שלנו האומדנים מטיבים אחוזים), 4) התחזיות פי

המנהלים. ביטוח לעומת כדאיותו את ומגדילים התקציבית
קבו או פרטים ביו הפנסיה תכניות של הגימלה/הפרשה ביחסי להבדלים הסיבות מהן
הפרשה ללירה הגימלה יחס את הקובעים גורמים חמישה למעשה ישנם שונות? אוכלוסיה צות
בסיס בתכנית, וותק לשנת הגימלה שיעור השכר, מתוך ההפרשה שיעור הפנסיה; תכניות של
ישנם שאירים. לפנסיית והזכות הגימלה של ההצמדה צורת הגימלה, מחושבת עלפיו השכר

אינם אלה הבדלים אך וותק, לשנת הגימלה בשיעורי התכניות ביו ניכרים הבדלים אמנם
של בשיעור המירבית לפנסיה זכאים אלה .21 בגיל לתכנית המצטרפים לעובדים נוגעים

שונה. שלו החישוב ששיטת המנהלים בביטוח מלבד התכניות, ככל הקובע השכר מן אחוז 70

ההפרשות משיעור בעיקר נובעת המקיפה הפנסיה לעומת היסוד פנסיית של כדאיותה
הפרשות אך התכניות, בשתי אחוזים 5 כלל בדרך הוא העובד של ההפרשות שיעור לתכנית.

היסוד. בפנסיית בלבד אחוזים 5 לעומת המקיפה בפנסיה אחוז 11 הו המעביד
החישוב משיטת נובע המקיפה הפנסיה תכניות שאר לביו המנהלים ביטוח ביו ההבדל
שכר לפי מחושבת הגימלה התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בתכניות הקובע. השכר של

עלפי מחושבת הגימלה המנהלים בביטוח ואילו הפרישה, לפני האחרונות בשנים העובד
השכר שיטת שלנו, האומדנים לפי העבודה. חיי כל לאורך ההכנסות של משוקלל לא ממוצע
השכר עלפי המחושב הקובע השכר מן בממוצע אחוז ב50 גבוהה נר. הי המנהלים ביטוח של

לפרישה. הסמוכות השנים בשלוש
ב3 ההכנסה לביו החיים לאורך ההכנסות ביו היחס ,3 לוח שמראה כפי כן, על יתר

בקרב למשל, כך, יותר. נמוכה החיים לאורך הפרט שהכנסת ככל גדל, האחרונות השנים
עובדים שבקרב בעוד אחוזים, ב8 גבוה החיים עלפני השכר גבוה, שכר בעלי עובדים

ההשתכרות בכושר הירידה כי הוא דבר של פירושו אחוז. כ72 גבוה הוא נמוך שכר בעלי
שירותים (עובדי נמוכות הכנסות בעלי בקרב יותר גבוהה הינה האחרונות העבודה בשנות

חופשיים). מקצועות (בעלי גבוהות הכנסות בעלי בקרב מאשר וכוי) בניין, פועלי אישיים,
נמוכות הכנסות בעלי עובדים עבור במיוחד כדאי המנהלים ביטוח מדוע מסבירה זו עובדה

החיים. לאורך



והשכר (k.) האחרונות השנים בשלוש (q.) החיים לאורך הממוצע היחסי השכר לפי הגימלאות לקביעת השכר בסיס .3 לוח
לתכנית כניסה וגיל בארץ וותק משלחיד, מוצא. לפי (,וח); האחרון

E = 45 לתכנית: כניסה גיל E = 21 לתכנית: כניסה גיל

\ ^ יחיסיי ^ qj ___^!L_
ki qi ki "i *j f,

1.44 1.43 0.97 1.51 1.50 0.71 0.71 0.99 כללי ממוצע

המוצא יבשת
1.32 1.32 1.17 1.34 1.35 0.91 0.90 1.17 ,טראל
1.35 1.36 1.09 1.40 1.40 0.83 0.82 1.10 אירופהאמריקה
1.59 1.56 0.73 1.73 1.70 0.48 0.48 0.78 אסיהאפריקה

משלחיד
1.16 1.18 1.56 1.06 1.08 1.35 1.32 1.43 חופטיים מקצועות
1.45 1.43 1.21 1.45 1.43 0.85 0.86 1.22 ופקידים מנהלים
1.46 1.45 0.88 1.52 1.52 0.62 0.62 0.92 ותחבורה תקשורת תעשייה,
1.52 1.51 0.65 1.74 1.72 0.44 0.44 0.74 שירותים חקלאות, בניו,

עלייה שנת
1.32 1.33 1.18 1.36 1.36 0.90 0.90 1.19 1947 עד
1.47 1.45 0.88 1.56 1.55 0.63 0.63 091 19541948
1.52 1.51 0.81 1.64 1.62 0.56 0.57 0.85 19601955
1.66 1.62 0.71 1.82 1.77 0.46 0.47 0.74 ואילך 1961

^ . E=21 עבור לאלו זהים E=45 עבור ו.ת1 k. של הערכים 1

*Hi
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עובדים לגבי הפנסיה תכניות של כדאיותו
מבוגר בגיל הביטוח את המתחילים

העבודה תחילת עם מיד פנסיה לתכנית מצטרפים העובדים כל כי הנחנו כה, עד בניתוח
סיבה יותר. מבוגר בגיל לתכנית מצטרפים ורבים כר הדבר איו במציאות אולם, .21 בגיל

האישיים השירותים בענף ובעיקר עבודה, מקומות שישנם היא מאוחרת להצטרפות אחת
הקפאה מימוש, הן: אחרות סיבות פנסיוני; בביטוח עובדיהם את מבטחים שאינם והמסחר,
את העוזבים עובדים למשל, למשנהו. אחד עבודה ממקום במעבר פנסיה זכויות אובדן או
התקצי הפנסיה עם זכויות רציפות הסכם לו שאיו עבודה למקום ועוברים המדינה שירות

לתכנית מאוחר בגיל הנכנסת נוספת עובדים קבוצת הפנסיונית. זכויותיהם את מאבדים בית,
החדשים. העולים של זו היא

הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים לגבי פנסיה תכניות של כדאיותו את לבחון כדי
כי הנחנו כאן גם .45 בגיל הפנסיה לתכנית מצטרפים העובדים כי הנחנו מבוגר בגיל
זהים יהיו רוחב בחתר ההכנסות שפרופילי כר ,21 בגיל עבודתם את מתחילים האנשים

.21 בגיל הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים של לאלה
גדולה 45 בגיל לתכנית המצטרפים לאנשים הפנסיה תכניות של הכדאיות כי מתברר
מהסיבה בעיקר נובעת יותר הגבוהה הכדאיות .21 בגיל למצטרפים הכדאיות מן בהרבה
הביטוח שנות עבור יותר גבוה ביטוח שנת לכל הגימלה שיעור הפנסיה תכניות שברוב
יקבל שנה, 20 משר לתכנית ומשלם 45 בגיל הביטוח את שמתחיל עובד לכו, הראשונות.

בגיל לתכנית שהצטרף שעובד שעה השונות, לקרנות בהתאם אחוז, כ6554 של פנסיה שיעור
התכניות. בכל הקובע השכר מן אחוז 70 של בשיעור פנסיה יקבל שנה, כ40 משר ושילם 21

הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים לגבי הפנסיה תכניות של היחסית הכדאיות ניתוח
מאשר הפרשה ללירה יותר גבוהה גימלה מעניקה היסוד פנסיית כאן גם כי מראה, 45 בגיל

המקיפה. הפנסיה
ההסתדרות קרנות של המקיפות הפנסיות ,21 בגיל מצטרפים עכור לממצאים בניגוד

שהתכ היא הסיבה ומשלחיהיד. ההכנסה רמות כל עבור מנהלים ביטוח מאשר יותר כדאיות
הקרנות בין הראשונות. הוותק שנות עבור גבוה פנסיה שיעור מקנות ההסתדרותיות ניות
אלו הבדלים מעניקות. שהן הפרשה ללירה בגימלה הבדלים ישנם עצמן, לבין ההסתדרותיות
.(4 לוח (ראה בתכנית וותק שנת לכל המוענק הפנסיה בשיעור השוני מן בעיקר נובעים

שכר קבוצות לפי התשואות התפלגות דפוסי

כל על שונים, עובדים של החיים לאורר ההכנסות יחסי את תשנה לא פנסיה שתכנית כדי
להיות צריכה הפרשה ללירה הגימלה כלומר, התשלומים; על תשואה אותה לקבל העובדים
הפרשה ללירה גימלה מקבלים גבוהות הכנסות עם עובדים אם ההכנסה. רמות לכל אחידה

4



, ^  נכיון שער .45  לתכנית הכניסה גיל הכנסה: פרופילי לפי השונות הפנסיה תכניות של CB/C) הכדאיות .4 לוח

מקיפה ה י ס נ פ יסוד פנסיית 

תקציבית ^7^   לאייר קכי

^_______ י בנ לפקיד הממוצע

2.06 2.52 2.41 2.61 3.32 2.35 3.75 3.65 1.170 ^
2 06 2.48 2.37 2.57 3.27 2.33 3.69 3.61 1.091 א,רו0האמריקה
2.07 2.21 2.11 2.29 2.90 2.11 3.28 3.27 0.730 א"יהאפריקי.

יד משלח
2.06 2.87 2.75 2.98 3.79 2.65 4.30 4.14 1.564 "ייי" ",,,""

. . 2.23 2.42 3.07 2.22 3.45 3.44 1.213 ופקייימ מנהלים
2 07 2.33 2.22 2.41 3.06 2.20 3.45 3.41 0.884 ותחבורה תקשורת ""יי".
2.07 2.26 2.17 2.35 2.97 2.14 3.38 3.34 0.650 ושירותים חקלאית בניו.

2.06 2.52 2.41 2.61 3.32 2.36 3.75 3.66 ,!76 7ל4;:
2.07 2.36 2.25 2.44 3.10 2.23 3.50 3.46 0.882 19541948
.07 2.8 2.18 2.36 2.99 2.16 3.39 3.36 0.749 19601955

2.07 2.10 2.01 2.18 2.75 2.02 3.11 3.13 0.713 ואילו 1961

2.07 2.39 2.28 2.47 3.14 2.25 3.55 3.49 0.968 ממיצע
04 " ~~~~~^~~ ■ ^__ ^
tw
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רגרסיבית. היא ההיפר, ואם פרוגרסיבית. היא התכנית נמוכות, הכנסות מבעלי יותר קטנה
שהוא המנהלים מביטוח חוץ רגרסיבי, דפוס הפנסיה תכניות שלכל נמצא בבדיקה

ודומותיה, מבטחים של היסוד פנסיית בתכניות לדוגמה, .(1 לוח (ראה במקצת פרוגרסיבי
אחוז ב43 גבוהה החיים לאורך הממוצעת שהכנסתה החופשיים, המקצועות בעלי של הקבוצה
שמקבלת זו על אחוז ב30 העולה הפרשה ללירה גימלה מקבלת במשק, הממוצעת ההכנסה מן
הבלתי והפועלים האישיים השירותים עובדי החקלאות, פועלי הבניין. פועלי של הקבוצה

במשק. הממוצעת ההכנסה מן אחוז 74 רק היא החיים לאורך הממוצעת שהכנסתה מיומנים,
התקציבית, והפנסיה הבניין פועלי קרן מבטחים, של מסוגו המקיפה הפנסיה בתכניות

הגבוהות ההכנסות בעלות הקבוצות אצל אחוז ב5938 יותר גבוהה הפרשה ללירה הגימלה
נמוכה. הכנסה בעלות הקבוצות אצל מאשר

הנכיון שער העלאת כי מצאנו. הנכיוו לשער הפרוגרסיביות מדד של הרגישות בבדיקת
ביטוח את הופכת ואף רגרסיביות, ליותר ההסתדרותיות התכניות את עושה אחוזים ל8

לרגרסיבי. המנהלים
והגמ התשלומים נוסחאות רגרסיביות. הן הפנסיה תכניות רוב מדוע השאלה נשאלת
לבעלי בולטת הטבה ישנה התשלומים בנוסחת אדרבה, רגרסיבי. יסוד כל מכילות אינו לאות

בעלי לעומת אחוז מ25 בלמעלה נמוכים תשלום בשיעורי מתבטאת אשר נמוכות, הכנסות
כי החיים, בתוחלת מהבדלים נובעת אינה הרגרסיביות כן, כמו יותר. גבוהות הכנסות
כמעט שאין משום האוכלוסיה לכל אחד חיים לוח בסיס על המחוונים הערכים את חישבנו

האוכלוסיה. קבוצות בין התמותה בשיעורי הבדלים
הקובע השכר הגדרת הוא הפנסיה מערכת של לרגרסיביות העיקרי הגורם כי מתברר

שנות בשלוש הנמוכות ההכנסה קבוצות של הממוצעת ההכנסה כי מצאנו שכן. חישובו. ודרך
הכ ואילו החיים, לאורך שלהן הממוצעת ההכנסה מן אחוז 59 רק היא האחרונות העבודה
הממוצעת ההכנסה מן אחוז 92 היא אלו בשנים הגבוהות ההכנסות כעלי של הממוצעת נסתם

החיים. לאורך שלהם
השנים בשלוש לשכר או האחרון לשכר הגימלה את מצמידות אשר פנסיה תכניות לפיכך,

השכר הגדרת הנמוכות. ההכנסות בעלי העובדים את לרעה מפלות הפרישה לפני האחרונות
הפנסיה ושל ההסתדרותיות הפנסיה תכניות של לרגרסיביות הגורם אפוא, היא, הקובע

הממוצע השכר לפי הפנסיה תחשיב נעשה בה המנהלים, ביטוח תכנית זה, כנגד התקציבית.
במקצת. פרוגרסיבית חינה החיים, לאורך

כלומר, מטה. כלפי מוטים הפנסיה תכניות של הרגרסיביות מידת על שלנו האומדנים
שכל הנחנו זו עבודה במסגרת שהצגנו. מכפי יותר גדולה להיות עלולה הרגרסיביות

במק עובדים כך. הדבר אין במציאות אך גיל; באותו עבודתם חיי את מתחילים העובדים
העבודה לכוח נכנסים אינם מהם ורבים גבוהה, השכלה בעלי כלל בדרך הם החופשיים צועות
קטנות שההפרשות לכך גורמת העבודה לכוח מאוחרת כניסה הפורמליים. לימודיהט תום ער י

כל בעינו נשאר הגימלאות של שגודלו בעוד יותר, נמוך בגיל לתכנית המצטרפים של מאלו
בפנסיה המזכות עבודה שנות 35 לו יהיו אז (כי 30 גיל לפני עבודתו את מתחיל הוא עוד
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יותר גדולה עבודתו חיי של הראשונות בשנים שלמד עובד של שהתשואה מכאן מכסימלית).
.21 בגיל העבודה לכוח שנכנס עמיתו של מזו

לפני האחרונות בשנים העובד לשכר הפנסיות את הצמידו הקרנות תקנוני מחברי
מתוך דווקא אלא מסויימות, קבוצות של הגימלאות את להקטין כוונה מתור לא הפרישה.
השכר על הפנסיה השתתת כי ההשקפה רווחת הפנסיה בנושא מומחים בקרב להגדילן. כוונה

של בטובתו פועלת העבודה) שנות בכל הממוצע השכר על (במקום הפרישה שלפני האחרון
בהשוואה יותר הולמת הכנסה מבטיחה האחרון לשכר הצמודה פנסיה כי קובע דניאל המבוטח.
מבוססת זו דעה העבודה. שנות בכל לשכר הצמודה פנסיה מאשר הפרישה, שלפני החיים לרמת
נוימן לדוגמה, לעלות. או קבוע להישאר רק אלא לרדת יכול אינו העובד ששכר ההנחה על

בשנות קבוע נשאר השכר כי הפנסיה, במערכת הרפורמה של בבדיקה מניחים, (1975) ואחרים
האחרונות. העבודה

בשכר ריאלית ירידה איו כלל בדרך כי נכונה, אמנם זו הנחה מוחלטים, במונחים
בקצב שהאטה הרי במשק, הממוצעת להכנסה ביחס העובד הכנסת על מסתכלים אם אך העובד.
זו יחסית ירידה היחסי. בשכר ירידה פירושם זמן, לאורך קבוע שכר או שכרו של הגידול
במקום. נשארים ואחרכך הקידום, לשיא מסוים בשלב מגיעים שהעובדים בכר להסביר ניתן

5045 בגיל לשיאו מגיע השכר כי מצאנו החיים לאורך ההכנסות פרופילי את כשאמרנו
והן בישראל הן אחרים, חוקרים עלידי כבר נמצאה זו תופעה יורד. הוא ואילך ומכאן

הברית. בארצות
בסיס קביעת של שיטה להנהיג מוצע ,(1975) הפנסיה במערכת לרפורמה בהמלצות
יתקבלו, זו ועדה של ההצעות אם עבודתו. חיי כל לאורך העובד שכר על המבוסס השכר
יותר גבוהות וכן הכנסה, רמת לכל שוות כמעט יהיו השונות הקרנות שיתנו התשואות

כיום. מאשר אבסולוטי באופן
שיטת המרת על חודשים מספר לפני הודיעו ההסתדרות של הפנסיה שקרנות לציין יש

העבודה. שנות כל של לממוצע הקובע השכר של החישוב

ביבליוגרפיה

.1975 ירושלים, פאלק, מכון ,1968/69 בישראל שכירים של מעבודה הכנסות שמואל, אמיר,
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של ויציבותן לפרט הכדאיות
רקע על הפנסיה תכניות

במערכת תמורות

* פקטור* וחיים חביב* יעקב

מכלא
בשנים לקשישים. המוקצים התמיכה בסכומי נכבד גידול היה האחרומ" השנים בשבע
במונחים Z9 פי הזקנה קצבות עבור לאומי לביטוח המוסד תשלומי סכום גדל 197^1969
בתמיכות השיפור בעקבות אחוזים. כ11 של הריאלי בשכר גידול לעומת ריאליים,

מעבודה. הפנסיה למערכת הלב תשימת הוסבה הציבוריות
שייכות האחד למרכיב עיקריים. מרכיבים משני מורכבת הישראלית הפנסיה מערכת
יסוד), (פנסיית בלבד זקנה לעת פנסיה המבטי"ה תכנת הכוללות מעבודה, פנסיות
מקיפה); .twd) הפרישה לפני ונכות מוות סימני נגד גם המבטחת יותר, מקיפה ותכנית
מקצבה המורכבת הלאומי. הביטוח של הזקנה קצבת שייכת האחר למרכיב ואילו
הכנסה מקור™ כל חסרי לקשישים מי>חדת ותוספת זקנה) (קצבת אחידה אוניברסלית

סוציאלית). (הטבה אחרים
בהווה העובדים מבין מעבודה. לפנסיה זכאים היו הקשישים מן כ0"י25 רק 1973 בנת
אינם עצמאיים, רובם העובדים, מן שליש כלומר, מעבודה; פנסיה זכויות צוברים 660/0 רק
שמספר כך יותר, עוד קטן המבוטחים שיעור הפורשם בין כלשהי. בתכנית מבוטחים
הפורשים בקרב כן, על יתר בלבד.1 לשנה 1"/" של בשיעור לקטלן צפוי פנסיה בלי הקשישים
את מחייבות אלה עובדות בלבד. חלקיות זכויות יש למרביתם פנסיה, זכויות להם שיש
דוגמת הזקנה, קצבת להשלמת תכניות השוטף, מתקציבה ולהפעיל, להמשיך הממשלה
להחליף מעובדים מונעת היום, שהיא כפי הפנסיה, מערכת  ועוד זאת הסוציאלית. ההסבה
ליקויים שונות. תכניות בין במעבר הנגרם הפנס" בזכויות ההפסד בשל עבודתם, מקום את
אקטוארי, לגרעון נקלעו הפנס" מקרנות רבות המינהלי. בצד קשורים זו במערכת אחרים
פנס" שיעורי בתשלום מקורם הגרעונות ההתחייבויות. מסך קטן הצפויים נכסיהן כשסך

ירושלים. העברית האוניברסיטה ; לגרוגטולוגיה ביוקדייל מכון  ישראל ג'וינט ♦

; לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון  ישראל י'ןינט **
על איצקוביץ לצפורה בעריכה, ע"תד. על גלעד לאילנה להודות מבקשים המחברים

בתכנות. עזרתה
העברית. והאוניברסיטה ברוקדייל מכון עלידי מומנה זו עבודה

.(1974) הלאומי הביטיח של החומש תכנית נתוני על מבוססים אלד. נתונים 1

.(1973) בלאס ראה 2
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שדמי היסוד פנסיית של ובקיומה שנותבטוח, של קטן מספר עם שפורשים לאלה גבוהים ■

בקרנית, הכללי המצב זהו מקנה. שהיא התגמולים את לכסות מכדי נמיכים שלה הביטוח
ביטוח, שנות 35 כשלזכותם לגמלאות הפורשים מקיפה בפנסיה המבוטחים לאלה אולם
התגמולים סר לכיסוי מספיק התשלומים סד כלומר מאוזנים; האקטוארים החישובים
לשכר. ביחס הפנסיה לקרן ההפרשות של המעמסה היא נלספת שאלה לעובד. המובטחים
מן ל230/0 15"/" בין נע פנסיוני ביטוח עבור יחד והעובד המעביד של התשלומים סד
זה בגובה חסבונות להפריש העובדים את לחייב רצוי האם השאלה נשאלת השכר.

הפרישה. לקראת
החסכון על השפעתה כגון ד&נסיה. במערכת הקשורות >*ליות יסוד שאלות עוד ישנן
הפנסוני, הביטוח את להפקיד יש מי בידי  כגון פוליטיות, סוגיות או במשק; הכולל ,

זד, ובהקשר מסחרי); הסתדרותי, (ממשלתי, מעורבים גופים בידי או ממלכתי גוף בידי האם
חסכון בגדר או בחיק המעוגנת חובה בגדר להיות צריד הפנסיוני הביטוח מידה באחו

וולונטרי.
משרד במסגרת ועדה הממשלה הקימה הפנסיה, למערכת הנוגעות אלו בבעיות לטפל כדי
העבודה, משרד (ראה העבודה לשר שהוגשו המלצות של שירה הגינה זו ועדה העבודה.
פנסיה לתכנית הצטרפות חובת תחול ראשון בשלב (1) הם: התמלצות עיקרי תשל"ה).
תובטח (2) עצמאיים; על גם זו חובה תחול יותר מאוחר ובשלב שכיר עובד כל על מקיפה
בזכויות הפסד שום לעובד תסב לא עבודה מקום שהחלפת כד הפנסיה, זכויות של הרציפות
יינתן עבודה שנת ולכל שנים; ל3 מ10 לזכאות ההכשרה תקופת תופחת (3) הפנסיה;
ישונה (4) היום; כנהוג יורד פנסיה שיעור במקום לשנה, 20/0 של שווה פנסיה שיעור
לפני האחרונות השנים שלוש של הממוצע מן הגמלאות, לקביעת ד.משמש השכר בסיס
מעבודה הפנסיה יאוחדו (5) העבודה; שנות בכל הממוצע לשכר היום, כנהוג הפרישה,
של הנוסחאות במערכת שינוי יחול זה ובעקבות הלאומי הביטוח של ז^קנה וקצבת
הזקנה קצבת תנוכה המוצעת, במערכת מעבודה. הפנסיות של והגמלאות התשלומים
הפנסיה של והתגמולים התשלומים שיעור את הקובע השכר מבסיס לבודד הבסיסית

מעבודה.
ללא נותרו שאלות מספר אד לעיל, שהזכרנו הבעיות לרוב ד*ייחסה המוצעת הרפורמה
הפנסיוני הביטוח בעיית את הקצר בטזוח פותרות אינן ההמלצות לדוגמא, מיידי; מענה
פנסיה. זכויות צוברים שאינם העובדים בקרב רוב כיום המהווים העצמאיים, העובדים של

למוצעת. הקיימת מהמערכת המבוטחים של המעבר לצורה הועדה התייחסה לא כן, כמו

נוספות ובשאלות ה0נסיה מערכת של האקטוארית היציבות בשאלת נתמקד זו בעבודה
לכדאיות נתייחס עבודתה. במסגרת והן הועדה הקמת לפני הן ממצה לדיון זכו שלא
להשלכות מבטיחות, שהן ההכנסה להלימות שונות, עובדים קבוצות עבור הפנסיות
בצמצום ולתפקידן הקשישה, האוכלוסיה של השוטפות ההכנסות התחלקות על הפנסיות

הקשישים. בקרב העוני
המשולבת ההשפעה את בוחנת האחת מבט. נקודות משתי לבחינה ניתנת פנסיה מערכת
את ב:8רד בוחנת והשניה החיים, עלפני הפרט הכנסות על והתגמולים התשלומים של
הכנסות על התגמולים השפעת ואת הפרישה לפני הפרט הכנסות על התשלומחם השפעת

הפרישה. אחרי הפרט
המתקבלת. התשואה את ובוחנת חסכון בצורת הפנסיה את רואה הראשוני המבט נקודת
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■ אחרות, חסכון צורות לעומת יפרט .זי חסכון צורת של בכדאיות אחד, מצד מעוניינת, היא
לפרט. התחייבויותיה למימון הנדרשת התכנית, של האקטוארית ביציבות שני ומצד
באופן נקבעים הפנסיה תכניות של התשואה שיעורי אין רגילה, חסכון לתכנית בניגוד
התגמולים נוסחות (1) עיקריים: גורמים משני מישפעת זו תשואה בכללי^תכנית. מפורש
לפי מעבודה ההכנסות פרופיל כגין המבוטח, הפרט תבונית (2) ו התכניות של והתשלומים
כי להבין אפשר כד מתיד זפרישה. וגיל העבודה לכוח הכניסה גיל חיים, תוחלת גיל,
הבדלים קיימים כן כמו העובדים. לכל rrrm תשואה נותנות בהכרח אינן הפנסיה מערכות
על המשפיעות הדמוגרפיות ובתכונות ההכנסות בפרופילי שונות אוכלוסיה קבוצות בין
קנה לפי פרוגרסיביות, הן המתקבלות התשואות האם לבדוק מקום יש לכן התשואה. רמת

יותר. נמוד הוא החיים לאורד הממוצע שהשכר ככל עולה תשואה שיעור של מידה

האוכלוסיה של הכנסה להבטחת אמצעי הפנסיה במערכת רואה השניה המבט נקודת
ירידה מונעים הם מידה באיזו אומרת, זאת התגמולים; הלימות את בוחנת היא הקשישה.
הקשישים בקרב עוני במניעת גם עניינה הפרישה. לאחר הקשיש של החיים ברמת תלולה

השוטפות. ההכנסות בהתפלגות איהשזויון ובצמצום
התשואות. גישת מונחת שביסודה מבט נקודת מתוך הועדה המלצות את ננתח זד, במאמר
השוטפות ההכנסות על הפנסיות השפעת של הגישה מונחת שביסודה אחרת מוצא נקודת

ופקטור). חביב (ראה אחר במאמר נבחנה קשישים, של

מחזור בעל מנגנון היא מצטברת פנסיה תכנית שכל לזכור יש המוצעת המערכת בניתוח
מחזור של שלב באותו אותן לבחון הדין מן פנסיה, מערכות בין להשוות ברצוננו אם חיים.
מן יביס שהזכרנו, כפי הראשונים. בשלביה עידנה בישראל הפנסיה מערכת חייהן.
את כאן נבדוק מלאות. פנסיה זכויות צברו לא העבודה מן עתה הפורשים הקשישים
הפנסיה מערכת בין ונשווה האוכלוסיה לכל מלאות פנסיה זכויות הבטחת של ההשלכות
כל בו במצב דהיינו יותר, ותיקות תהיינה הן כאשר המוצעת הפנסיה מערכת לבין הקיימת

מלאה. לפנסיה זכאי העבודה מן שפורש מי
שיעורי בסיס על המוצעת, הפנסיה ומערכת הקיימת הפנסיה מערכת את משווה המאמר
את נבחן הקיים. המצב את ההמלצות משנות מידה ובאיזו במה לבחון מנת על התשואה,
מעניקה היא האם הפרט; מבחינת הפנסיה מערכת של הכדאיות מהי הבאות: השאלות
לשיעורי זוכים שונים מסוגים עובדים האם י אחרים חסכון לסוגי ביחס טובה תשואה
וקבוצות יד משלוח לקבוצות בהתאם התשואה שיעורי משתנים כיצד שונק; תשואה
יותר גבוהה תשואה מעניקות הן האם פרוגרסיביות; הפנסיה מערכות האם דמוגרפיות;
האם איתן; אקטרארי בסיס על מושתתות המערבית האם ? יותר נמוכות שהכנסותיהם למי

ז הפורשים דורות כל כלפי התחייבויותיהן את למלא יוכלו

המוצעת ה2;סיה ובמערכת הקיימת ה8נסיה במערכת התשואה שיעורי
הפרט של התשלומים על תשואה נושאות ד,ן שכאלה ובתור חסכון, של סוג הן פנסיות
התשואה שיעור אין הפנסיה בתכניות רגילות, הסכין כבתכניות שלא אולם, הפנסיה. לקרן
דוקא ולאו הפרישה לפני השכר של כפונקציה מחושב הפנסיה גובה מראש. במפלרש נקבע
המערכת לגבי והן הקיימת המערכת לגבי הן נכון זה דבר תשלימם. על ישירה בתשואה
התשואה את לחשב עלינו התשלומים, של ישירה פונקציה אינם שהתגמולים כיון המוצעת.
לאוח השכר דפוסי על תחזיות ומתוך והתשלומים התגמולים נוסחות מתוך בעקיפין

החיים. תוחלת ועל החיים
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ל8רט פנסיה תכנית של וכדאיות התשואות רמת א. ■
בישראל, רבות עובדים קבוצות לגבי חובה נגדר היא הפנסיה למערכת ההשתייכות
מיוחדת חשיבות ישנה כי כד, משום דומה, האוכלוסייה. כלל על זו "ובד. תחול זבעתיד
הפנסיה תכנית אם הפרט. לגבי הפנסיה תכניות של והכדאיות התשואות רמת של בבדיקה
לשלם תוכל ולא אקטואריים לקשיים הזמן במשד תקלע היא מדי, גבוהה תשואה משלמת
מדי, פחות מבטיחה מערכת אם שני, מצד מסויימות. עובדים לקבוצות התמורה מלוא את
חסכון מתכניות יותר גבוהה תשואה לקבל יכול אשר הפרט מבחינת צודקת היא אין

אחרות.
והתשלומים התגמולים נוסחות ישום עלידי חישבנו הפנסיה מערכות של התשואה את
גיל, לפי החיים תוחלת ושל גיל, לפי מעבודה הכנסות פרופילי של לאומדנים התכניות של
הגידול שיעור ולגבי ממנו והפרישה העבודה לכח הכניסה גיל לגבי הנחות סמר ועל
של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערך ופקטור). בחבב ראה החישובים (פירוט בשכר
ההצטרפות לשנת חזרה והתשלומים התגמולים זרמי היוון עלידי חושבו פנסיה מערכת כל
.(45 אחדים ובמקרים ,21 הוא זה גיל כי הנחנו כלל (בדרך העבודה לכח העובד של
התשואות של המשוקלל הממוצע את וכן תתקבוצוה מספר עבור התשואות את חישבנו

האלה.
הערך עלפי חסכון של אחרות לצורות הפנסיה מערכות של הכדאיות את משוויט אנו
התשואה שיעורי של השוואה על עדיפה זו שיטה והתקבולים. התשלומים זרם של הנוכחי
על מעיד בהכרח איני יותר גבוה פנימי תשואה ששיעיר משום התכניות, של הפנימיים
להניח הצורר הוא הנוכחי הערך בחישוב הטמון כלשהו קושי יותר. גבוה נוכחי ערד
הריבות לשער הקרוב ,40/0 של ריאלי ניכיון בשער השתמשנו אנו מתאים, נכיון שער
תשואה נושאות הצמודות החוב אגרות לדוגמה, הגדולות. החסכון בתכנות המקובל

.a%82.300 של תשואה נותנות הבנקים של התגמולים וקרנות 4^ של ממוצעת
הקיימות הפנסיה תכניות של הפנימי התשואה שיעור ואת הנוכחי הערד את מציג 1 לוח
הצטרפות גיל לגבי אלטרנטיביות הנחות שתי עלפי המוצעת, הפנסיה מערכת ושל
הפנסיה במערכת ביותר הגדולה התשואה את הנושא המרכיב כי מתברר ו45. 21 לתכנית:
בתכנית מאשר יותר נמוכה היסוד בפנסיית התשואה הלאומי: הביטוח קצבת הוא הקיימת
התשואה ניכרת. במידה מהם נמוכה תשואה נושאת המקיפה הפנסיה ואילו הלאומי, הביטוח
של מהתשואה בהרבה גדולה הלאומי והביטוח מעבודה פנסיה של המשולבת המערכת של
שליש רק הם הלאומי הביטוח לתכנית שהתשלומים העובדה למרות מעבודה, הפנסיות

הפנסיה. לקרנות מהתשלומים
את בקצרה שוב נתאר המוצעת, ובמערכת הקיימת במערכת התשואות את שנשווה לפני
לבדיקת הועדה עלידי שהומלצה החדשה הפנסיות מערכת הנהגת עם הצפויים השינויים
התיקונים עיקר מעבודה. בפנסיות בעיקר עוסקות הועדה המלצות הפנסיה. מערכת
שינוי מקיפה, פנסיה לתכנית העובדים כל ומעבר היסוד פנסיית ביטול הם: המוצעים
שנות בכל הממוצע לשכר הפרישה לפני האחרונות השנים בשלוש השכר מן השכר בסיס
ושילוב הפנסיה לקרן השתייכות של שנה כל עבור המוקנה הפנסיה אחוז שינוי העבודה,

הלאומי. הביטוח עם מעבודה הפנסיות
על המוצעת, למערכת הקיימת הפנסיה ממערכת המעבר, ישפיע כיצד מראש לשער קשד,
מרבית התשואה. את להקטין או להגדיל עשוי השכר בבסיס השינוי התשואה. שיעורי
אם גם אד לפרישה; הסמוכות בשנים יורד היחסי שהשכר מצאו האמפיריים המחקרים
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בשנות השט מז גבוה שהוא יתכן השיא, בשנות השכר מן נופל אלו בשנים השכר
המערכות שילוב העבודה. חיי כל לא>רך הממוצע השכר פן אף ואולי הראשונות, העבודה
התשלומים לחישוב המשמש השכר מבסיס לבודד הזקנה קצבת ניכוי עלידי נעשה
לקרן תשלומים הפריש שהאדם השנים במספר תלויה זה שיניי של השפעתו והתגמולים.
משלמים שהעובדים מניחיט אני אם ממנה. גמלאות שיקבל השנים מספר לעומת פנסיה
פחות קטנים שהתשלומים הרי שנה, 15 משד ממנה גמלאות ומקבלים שנה 45 משך לקרן
הגבוהיט שהתגמילים כיוון התשואה, להקטנת בהכרח יגרום לא זה דבר אד התגמולים. מו

יותר. קטנה התשואה על השפעתם ולכן יותר, מאוחרות בשנים מתקבלים יחסית

1 לוח
הפנסיה ומערכת הקיימת הפנסיה מערגת של הפנימי התשואה ושיעור הגלכחי הערר

*(E) לתכנית ההצמדות ;יל לגבי אלטרנטיביות הנהות לסי המוצעת,
~ E=>5 E = 2l

^"י שיי נו3חי TV
שיעור . ._ שיטור
."""" משלי" ^ וןשואי. מוחלט** י™ הפנסיה מערגת .

(ט>ל8יל"י) C (באל8יל"י) ~ + 1

קיימת: מערכת
142 47.1 6.69 7.4 37.0 2.97 קצבתהב"ל

מעבודה: פנסיה
42 33.8 2.25 5.1 23.2 1.39 מקיפה
10.0 39.6 3.49 64 38.6 ^20 יסוד

משולבת פנסיה
ב"ל: + מעבודה

10.6 809 3.46 6.0 60.2 1.85 מקיפה
12.0 86.7 4.73 6.9 75.6 2.55 יסוד

מוצעת: מערכת
14.2 47.1 6.69 7.4 37.0 2.97 הב"ל קצבת

מעבודה: פנסיה
44 27.9 236 6.2 44.3 1.97 מקיפה

משולבת פנסיה
ב"ל: + מעבודה

11.0 75.0 3.84 6.7 81.4 131 מקיסה
עמ מוצעת מערגת

הקיים: השגר בסיס
משולבת פנסיה

ב"ל: + מעבודה
^5 3x1 1.51 מקיפה

.40/0 הוא בשכר השנתי הגידול ושיעור 4"/0 הלא הנכית שער כי מניחים אנו *

ההצטרפות לתם המהדונים והתשלומים הגימלאות סכומי כל סד ד,ם (בהתאמה) C1 B ..
.1969 של במחירים הפנסיה לתכנית
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שבמערכת כך בתשואה, לעליה השינויים.תורמים שני כי מתברר, שלמ האומדנים מן
מאשר גבוהים המקיפה הפנסיה של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערד יהיו המוצעת
של הפנימי התשואה שיעור ,4o/o יהיה בשכר הגידול ששיעור בהנחה הקיימת. במערכת
של המשולבת המערכת של התשואה ושיעור ל,^6.2, מ>}"5.1 עולה מעבודה הפנסיות
להם יש שבהווה (לאלו ל6.70/0 מ6.00/0 עולה הלאומי הביטוח וקצבת מעבודה הפנסיות
יש ד"עליה עיקר את המעבר). עקב התשואה בשיעור קטנה ירידה תהיה יסוד פנסיית
משנה לבדו והתגמולים התשלומים בנוסחות שהתיקון כיוון השכר, בסיס להמרת לייחס
היחסי שהשכר כך על מצביעיט 2 לוח אומדני ואמנם, התשואה. שיעורי את במעט רק
תת בין משתנה החהפרש האחרונות. השנים שלוש של מזה גבוה העבודה חיי כל לאורך
ל720/0 החופשיים המקציעות אצל 80/0 בין נע הוא למשל, יד, משלוח ועלפי הקבוצות

וכד'. בנין פועלי אצל ,
עבור והתשלומים התגמולים של הנוכחי והערך התשואה שיעורי את גם מציג 1 לוח
לגמלאות הפורשים יקבלו המוצעת בתכנית .45 בגיל הפנסיה לתכנית המצטרכים עזבדים
שעד. שנים, 35 של למקסימום עד בתכנית השתתפות שנת לכל השכר מן 20/0 של פנסיה
מזכנית. הראשונות השנים 10 על מאד גבוה פנסיה שיעור נותנת הקיימת שהמערכת
למערכת שהמעבר מצפים היינו לפיכך, מאוחרות. בשנים יותר קטנה גמלה ותוספת
העליה ואולם, מבוגר. בגיל לתכנית המצטרפים העובדים של התשואה את יקטין החדשה
הפנסיה באחוז השינויים את לקזז דיה גדולה היא השכר בסיס משינוי הנובעת בתגמולים

תשלום. שנת לכל
צעיר בגיל לתכנית שהצטרפו לעובדים הפנסיה תכניות שמעניקות התשואות האם
בתכניות לקבל שיכלו התשואות מן נמוכות או גבוהות מבוגר בגיל שהצטרפו ולעובדים
הגידול שיעור שבין ובקשר השכר של הגידול בקצב תלויה התשובה אחרות? חסכון
עובדים חכו בשנה, 40/0 של בשכר משוער גידול לפי הריאלי. הריבית שער לבה בשכר
6.70/0 של ובתשואה הקיימת התכנית במסגרת 6.00/0 של לתשואה 21 בגיל לתכנית שהצטרפו
חסכון בתכניות המקובלים התשואה משיעורי גבוהים האלה השיעורים המוצעת. בתכנית
אחוזים, נקודות בשתי התשואה שיעורי יקטנו ,20/0 של בקצב השכר יגדל אם אולם אחרות.
לעובדים אשר הצמודות. החוב אגרות היום שנושאות התשואה לשיעור שווים יהיו הב ואז
בשתי מתולם יותר שהוא תשואה בשיעור יזכו שהם הרי ,45 בגיל לתכנית המצטרפים

בשנה. ל20/0 מ>^4 הגידול קצב יואט אם גם המערכות,

המוצעת והמערכת הקיימת המעיעת של הפרוגרסיביות ב.
המוצעת. ובמערכת הקיימת במערכת התשואות של הפרוגרסיביות מידת את בותן זה סעיף
הפנימיים התשואה שיעורי דפוס על לעמוד ננסה והתגמולים, התשלומים נוסחות מתוך
הפרוגר מידת את להעריך ננסה העבודה של השנ בחלק החיים. פני על שכר רמות לפי
של השוטפות ההכנסות התפלגות על התגמולים בהשפעת מתבטאת שהיא כפי סיביות,

הקשישים.
בחלק ראשית, העובדים. לכל אחידה בהכרח אינה הפנסיה קופות שמשלמות התשואה
זאת מלבד והתשלומים. התגמולים בנוסחות פרוגרסיביים אלמנטים ישנם הפנסיה מקופות
התכנסות, בפתפיל הבדלים בגלל שונות אוכלוסיה קבוצות בין בתשואה הבדלים יתכנו
התשואות את אמדנו החיים.3 ובתוחלת ממנו הפרישה ובגל העבודה לכה הכניסה בגיל

מלניק יאה סוציאלי. לביטוח בתכניות התשואות בשיעורי נהגדליס עסקו מחקרים מססר 3

.Aaorn'1
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2 n^ S
. יד ומשלוח מוצא לפי המוצעת, הפגפיז? ומערכת הקיימת הפגסיה מערכת של הפנימי התשואה שיעור

התשי|1ה יח8י הקובע השכר
_ כמשק הממוצע לשגר

מוצעת** מערגת קיימת** מערגת מוצעת כנסיה קיימת פנסיה
משולבת משולבת מעבודה טעכורה ק*ט1 יחס ....", ,, . אוכלוסיה קבוצות
 הביטוח qj 3שגי8 על"י

ל^יבסיס לכיבסיפ ימוד טקיכה הלאומי  אחרונות החיים
קיים שכר חדש שכר +ג"ל +ב"ל p" 71e nBVB kj (kj) (qj)

5.5 6.7 6.9 6.0 6.2 6.4 5.1 7.4 1.50 0.71 0.99 כללי ממוצע

המוצא: יבשת
5.3 6.4 6.5 5.7 6,2 6.4 5.2 6.7 1.35 0.90 1.17 ישראל
.5.4 6.5 6.7 5.8 6.2 6.4 5.2 7.0 1.40 0.82 1.10 אי7ו5הא&ריקד.
5.7 7.0 73 6.3 6.2 6.3 5.0 a2 1.70 0.48 0.78 אסיהאפריקה

יד: משלוח
5.7 6.4 6.9 6.0 6.4 7.2 6.0 6.2 1.08 1.32 1.43 חופשיים מקצועות
5.0 6.4 6.3 5.5 6.3 6.1 5.0 6.6 1.43 0.86 1.22 ומנהלים פקידים

5.4 6.7 6.9 6.0 6.2 6.3 5.0 7.5 1.52 0.62 0.92 ותקשורת תחבורה תעשיה,
5.6 7.0 7.2 6.2 6.1 6.1 4.8 8.2 1.72 0.44 0.74 ושירותים חקלאות .בניה, .

.g = .40/0 <
הלאומי. הביטוח קצבת + מעבודה פנסיה = משולבת מערכת ♦*



לפשט כדי העליה. ותקופת המוצא הד,.יבשת משליח עלפי המוגדרות קבוצות 36 לגבי ■

ממוצע מתוך שזוושבו י>תר, רחבות קבוצות של תשואה לשיעורי כאז נתייחס הניתוח, את
התשואות דפוס את מציג 2 לי" המפורטות.* תתחקביצות של התשואות של משוקלל
המידה קנה .21 בגיל העבודה לכח המצטרפים אנשים לגב החיים עלפני היחסי השכר לפי
נמוך ד"חיים עלפני הממוצע שהשכר ככל יותר גבוה תשואה שיעור הוא לפרוגרסיביות

יותר.
גבוהה פרוגרסיביות בעלת תגמולים נוסחת על מבוססת הלאומי הביטוח של הזקנה קצבת
פרוגר בעלי יהיו התשואה שיעורי כי מראש שיערנו לפיכך, יחסית. תשלומים ונוסחת

מלניק.5 של במחקרו והן שלנו התוצאות מתוד הן שנתאשרה תוצאה גבוהה, סיביות .■

במקצת פרוגרסיבית היא התשלומים נוסחת זה, לעומת הקיימות, מעבודה ,roan בתכניות
שמראה כפי מתברר, דבר של בסיכומו אבל צרופה. יהסית היא התגמולים נוסחת ואילו
בפרופיל בהבדלים נעוצה הסיבה מה. במידת רגרסיביים הם התשואה דפוסי כי 2 לוח
עולה חופשיים מקצועות בעלי של היחסי השכר השונות. התעסוקה קבוצות בין ההכנסות
שהם ככל יורד הלאמיומנים העובדים של היחסי שכרם ואילו המאוחרות, העבודה בשנות
הממוצע היחסי השכר עלפי הפנסיה מחושבת הקיימת שבמערכת כיוון .65 לגיל מתקרבים
עולה שהכנסתם החופשיים, המקצועות בעלי יזכו הפרישה, לפני האחרונות השנים בשלש
הפנסיה לגבי הן נכון זה דפוס האחרים. העובדים מן יותר נאותה לתשואה אלו, בשנים

היסוד. פנסיית לגבי דהן המקיפה
השכר בבסיס התיקונים והן והתשלומים התגמולים בנוסחות המוצעים התיקונים הן
שנוסחת כיוון ברורה, אינה הנוסחות תיקין על ההשפעה הפרוגרסיביות. על משפיעים
יותר. פרוגרסיבית תהיה התשלומים שנוסחת בעוד פרוגרסיבית פחית תהיה התגמולים
הגבוה השכר שלבעלי כיוון הפרוגרסיביות, את יגדיל החדש השבי בסיס כי ספק אין ברם
שלפני בשנים בשכר מאשר החיים עלפני הממוצע בשכר יותר קטן יחסי יתרון יש
יהיה המוצעים התיקונים הנהגת לאחר כי מראות 2 בלוח המובאות התוצאות הפרישה.

מה. במידת רק רגרסיבי התשואות דפוס
מחושבות מעבודה והפנסיות הלאומי הביטוח קצבות של המשולבת המערכת של התשואות
המתקבלות התשואות המשולבת, הקיימת במערכת והגמלאות. התשלומים כל איחוד *prf
שיעורי יהיו המוצעת במערכת ומנהלים. פקידים אצל לירידה פרט יחסיות כמעט הן
ההשפעות את לבודד מאפשר 2 לוח פרוגרסיביים. המשולבת הםנסיה מערכת של התשואה
בבסיס התיקון בלא והתגמולים. התשלומים נוסחות ושינוי השכר בבסיס השינוי של
בסיס הקיימת. שבמערכת לזה דומה נשאר המוצעת במערכת התשואות דפוס היה השכר
את מעלה החופשיים, המקצועות בעלי של היחסי היתרון את המקטין החדש, השכר

הפרוגרסיביות.

אומדני .1968/69 הטש6חה הוצאות 6?ר הוא הבאים יבסעיפם זה בסעיף הנתונים מקור 4

.(1977) בפקסור מופיעים הפרופילים
נמוכה. הכנסה בעלי לקשישים המשולמת הסוציאלית ההטבה את כוללים אינם אלה אומדנים 5
מעבידה, לפנסיה זכאים הפורשים כל כמעט r,v שבעתיד מראים אנו השני בתלק בניתוח
מרמת הגבוהה הכנסה הלאומי, הביטו" של הבסיסית הזקנה קצבת עם יחד להם תעניק אשר

סוציאלית. להטבה הזכאות
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הבנוצעת והמעות הל\י£ת המערכת של האגטואריוז היציבות ג.
בסעיף לעתיד. והתחייבויותיה משאביה בין נכון אזון על להקפיד חייבת פנסיה מערכת כל
האקטואלית היציבות לגבי לעיל שתוארו התשואה דפוס של ההשלכות על נעמוד זה

הפנסיה, מערכת של
עלפי כאחת. והמוצעת הקיימת במערכת מצטברת קרן בשיטת פועלות מעבודה הפנסיות
את משקיעות עובדים, של מסויים משנתון תשלומים גובות הפנסיה קופות זו, שיטה
לגמלאות. פרישתה עם תגמולים העובדים לקבוצת ומשלמות השנתיים, והריבית התשלומים
מן גדולים יהיו המובסחיק שהתגמולים אסור בהתחייבויותיה, לעמוד הקופה שתוכל כדי

שהצטברה. הריבית ועוד התשלומים
עלידי המשאבים לבין ההתחייבויות בין ההפרש את להשלים אפשר מסויימות, בנסיבות
כהלכה לפעול תוכל לא כזו מדיניות אך חמורים. לעיוותים לגרום מבלי לדור מדור העברות
עליה איתן, אקטוארי בסיס על תפעל מצטברת פנסיה שתכנית כדי תרות. מספר משך
ועוד הקבוצה ששילמה התשלומים לסך בקירוב השווים תגמולים שנתון לכל להבטיח

שהצטברה. הריבית

בהתחייבויותיה מתבטאים שהם כפי הפנימיים, התשואה שיעורי האם לבדוק צורר יש לכן,
קרנות חייבות בישראל, הקרן. על הצפויים הריבית לשיעורי בקירוב שווים התכנית, של
ממשלתיות. חוב באגרות ממשאביהן 900^800/0 להשקיע הממשלה, תקנות עלפי הפנסיה,
אג''ה לקניית מועברים שלא הכספים כ0'"5.5. של ריאלת תשואה נושאות אלה אגרות
התשואה לכן הצמדה. וללא נמיכה בריבית למבוטחים הלוואות למתן היתר בין משמשים
מניחים קרובות ולעיתים %5.5d יותר נמלכה תהיה הקרנות של ההשקעות על הכוללת

A0/o אפילו היא שהתשואה
מסכם 3 לוח י המוצעת ובמערכת הקיימת במערכת הפנסיה קרנות של היציבות מידת מה
היום המצטרף לשנתון הפנסיה קרנות עלידי למעשה המובטחים התשואה שיעורי את
שהוא כיוון הפרט, שמקבל הפנימית התשואה מן נמוכים אלה שיעורים לתכנית. 21 בגיל
התשואה שיעורי את מעט להגדיל יש בפועל לקרן. ההפרשות מן חלק על מס מזיכוי נהנה
מבטיחה היסוד תכנית הקיימת, במערכת התכנית. בהפעלת הכרוכות המנהל הוצאות בשל
תבטיח 40/0 יהיה בשכר הגידול שקצב בהנחה המקיפה. התכנית מן יותר גדולה תשואה
הקרנות אם aa"/o תבטיח המקיפה שהתכנית בעוד 6.0o/c של תשואה היסוד תכנית
יציבה היא המקיפה שהתכנית הרי כ50/0 של ממוצעת תשואה השקעותיהן על מקבלות
מדוייקת לקביעה ניתנת אינה הקשיים מידת בקשיים. תיתקל היסוד תכנית זאת ולעומת
של השקעותיהן על בפועל המתקבלת הריאלית התשואה מהי דיוק ביתר לדעת בלי
והמקיפה, היסוד לתכניות סוור. משקל שבה הקיימת, המערכת דבר, של בכללו הקרנות.

כ^5.40. של תשואה מקנה
יקטנו יותר נמוד יהיה בשכר השנתי הגידול שקצב ככל ,3 בלוח לראות שניתן כפי

הקרנות. של האקטואר מצבן וישתפר המובטחות התשואות
אינה ולכן 21 בגיל למערכת הנכנסים למבוטחים מתייחסת היציבות של זו בדיקה כאמור,
לרפורמה בהצעתו (1973) בלאס כיום. הקרנות של החמור האקטוארי המצב את משקפת
לא מגידול כתוצאה הקרנות של ההון התאפקת תהליך על מתריע הפנסיה, במערכת

התחייבויותיהן. של מבוקר
תשואה שיעור המקנה היסוד פנסיית תכנית של רק לא תוצאה הוא הקרנות של זה מצב
ותק שנות מעט עם מכוסחים שמקבלים גבוהים פנסיה שיעורי של גם אלא גבוה, פנימי
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בגיל לתכנית שנכנסים המבוטחים שמקבלים התשואה שיעור ,1 לוח שמראד. כפי בתכנית.
אמנם ותק. שנית מעט צברו הםורשיפ מן גדול חלק היום עד ..n%3 בממוצע הוא 45
שעל נתונים פורסמו טרם אילם הפורשים, של הותק שנות של מתמדת לעליה לצפות יש
בעתיד. ישתפר מידה באיזו אי במצב שפור הום עד חל אם בדיוק לקביע אפשר פיהם

מבטיחה המוצעת המקיפה התכנית אולם, היסוד פנסיית תבוטל המוצעת הפנסיה במערכת
הקיימת המערכת המית דבר, של בכללו הנוכחית. התכנית מן יותר גבוהה תשואה
בהתחייבויותיה. לעמוד כדי הדרושה התשיאה את ל6.070 תגדיל המוצעת במערכת
האקטוארית היציבות את תשפר לא המוצעת התכנת כי איפוא, מורות, שלני התוצאות

מעבודה." הפנסיות למערכת היום הנכנסים לשנתונים

3 לוח

ה18©יה תכניות של התחייבויותיהן ל£יל*ל הדרושות התשואות

8 = 2"/" S= 4"/"

5.4 7.4 הלאומי הביטוח קצבת
מעבודה: קיימת פנסיה

2<8 4.8 מקי8ה
4.0 6.0 יסוד

משולבת: קיימת פנסיה
3.8 5.8 לאומי ביטוח + מקיפה
4.6 6.6 לאומי ביטדח + יסוד
4.0 6.0 מעבידה מוצעת פנסיה
4.5 6.5 משולבת מוצעת פנסיה

הפורשים לאנשים התשואה את לצמצם אמורה היתה המוצעת הפנסס. מערכת לכאורה,
שיעור במקום ותק שנת לכל Vk של אחיד פנסיה שיעור הנהגת בשל מעטות, ותק שנות עם
עולה שלנו הבדיקה מתוד כאמור, אולם .(1 לוח (ראה ויורד החולד 40/0 של התחלתי
מ11.30/0 מעט, רק הצטמצם מבוגר, בגיל למערכה הנכנסים לאנשים שהיה הניכר שהיתרון
מ540/0 הירידה את המקזז השכר, בבסיס השינו מן מרוויחה זו קבוצה גם ל11.004.
בעיה תהווה זו קבוצה המוצעת במערכת שגם היא ההשלכה הפנסיה. בשיעור ל400/1,
הפורשים של הותק שנות המוצעת, שבמערכת לכד לצסות יש לפחות אד אקטיארית.
העבודה חיי מתחילת חובה תהיה בתכנית ההשתתפית שהרי יותר, מהיר בקצב יגדלי

הפנסיה. זכליות של הרציפות ותובטח
Payasyougo החלוקה שיטת של עקרון לפ פועל הלאומי הביטוח של הזקנה ביקוח
הלאומי הביטוח דמי שיעורי ישארו אם שונה. הוא ליציבותו המידה קנה ולכן (system
לשנתונים לשלם תוכל שהתכנית הוא איוד לטווח ליציבות התנאי אז כי קבועים,
על התשואה תעלה אם אולם העבודה. ובכח בשכר הגידול לסד השווה תשואה הנכנסים

שגפ נמצא ;(1975) ואחרים נוימן עלידי (1971) ברניב יעדת הצעת על שנעשתה בבדיקה 6
יציבות. אינן התכניות זו בהצעה
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התשואה הורדת עלידי אותה לקזז צורך יהיה אז כי בשכר, הגידול ועוד באוכלוסיה הגידול
י'ותר. מאוחרות בתקופות

,21 בגיל למערכת הנכנסים למבוטחים הלאומ, הביטוח מערכת של הממוצעת התשואה
גבוה גידול קצב ידרש לכך א .4"/0 הוא בשכר השנתי הגידול שקצב בהנחה 7.40/0 היא
שווה אמנם זה קצב יציבה. תהיה שהמערכת להבטיח מנת על ,3.4O/O של באוכלוסיה,
התחזויות. לעומתי גבוה עודנו הוא אך 0ף3.5, שהוא ,19751961 בשנים שהיד. לגידול
של שנתי לשיעור 19931988 בשנים ויגיע וירד ילד באוכלוסיה הגידול קצב התחזי>ת לפי
אפשר העליה, לגבי ביותר אלפטימיים אומדנים יתממשו אם רק כלומר, .s%2.3%1.0
שיכולים נוספים גורמים מספר ישנם בהתחייבויותיה לעמוד יוכל הלאומי שהביטוח לצפות
העליה, הרכב הפורשים, של מעטות ותק שנות הלאומי: הביטוח של היציבות על להכביד

העבודה. בכח ההשתתפות בשיעור והירידה
שנות עם הפורשים העובדים מעבודה) הפנסיות במערכת (כמו הלאומי הביטוח במערכת
עם המבוטחים של מהתשואה כפולה כמעט שהיא תשואה בממוצע מקבלים מעטות ותק
ותק שנות הפורשים מן גדול לחלק שהיום העובדה לאור רבה חשיבות ולכד מלא ותק
חייו, מחזוי של הראשוניים בשלבים עדיין נמצא בישראל הלאומי הביטוח בלבד. מעטות
זו עובדה בגל> פורשים. של יחסית המועט המספר בגלל עודפים נוצריט שבה תקופה
על להכביד יכולות אך הקצר בטווח ממשית בעיה מהוות לא שציינו הגבוהות התשואות

"ותר. הרחוק בטווח היציבות
הרלוונטית באוכלוסיה הגידול בחישוב במלואה העליה תרומה את כללנו כה עד בניתוח
אד צעיר, הוא העולים של הגילי ההרכב אם נכונה זו גישה הפנסיה. יציבות בדיקת לצורד
העליה אז העבודה, חיי של מאוחרים בשלבים אנשים או פנסיונרים יש העולים בקרב אם
הטבעי הגידול כמו שיעור באותו הלאומי הביטוח של המקורות להגדלת תורמת אינה
עם שיפרשו אנשים למערכת מוסיף טבעי מריבוי הנובע האוכלוסיה גידול באוכליסיה.
עם הפורש* כאמור, חלקיות. זכויות עם יפרשו העולים מן חלק זאת לעומת מלא; ותק
של האקטיאיים בחישובים הארוך. בטיוח אקטיארית בעיה מהווים מעטות ותק שנות
האקט™ לשכת שנוקטת זו גישה לפי כלל. בחשבון נלקחת העליה אין הלאומי הביטוח
בהתחשב בפר* קיצונית חינה זו גישה גרוע. ייתר הרבה הלאומי הביטוח של מצנו
חוק לפי לקצבה זכאים שאינם העולים גמלאית למימון הקיימים המיוחדים בהסדרים
... באוכלוס גידול כמו מידד, באותה ליציבות תורמת אינה שהעליה שאף כד הלאומי. הביטוח

חלקי. באופן לפחות בחשבון אותה לקחת ויש משפיעה היא זאת בכל
ההשתתפות בשיעור ירידה של המגמה היא המערכת על להכביד שיכול השלישי הגורם

בשיעור ירידי כי היציבות, לגבי המסקנות את משנה אינה בשכר גידול קצב """ד^גבי 7

מידה. באלת התשואה שיעור את מורידה השכר

למ''ס. ,1993 עד בישראל
למערכת. הנכנסים שנתונים 7גבי יציבות בניתוח כאן עוסקים אנו מעבודה """ר י"י aSSSSSSSMg

14



מ0/><50.4 העבודה בכח ההשתתפות שיעור ירד ,1975 עד 1967 משנת העבודה. בכת
וגם האוכלוסיד, של הגילים בהרכב בשינויים מוסבר הזאת הירידה מז חלק רק ל/4830.
הצעירות הגיל בקמצות חלה חדה ירידה משמעותית. ירידה ישנה גיל קבוצ>ת בתוך
הפרישה שלפני בגילים עתר מתונה וירידה (2418 גילאי בקיב ל40.70/0 48 (מ/40
בקמצות עליה ישנה הנשים ובקרב הגיל קבוצות בכל ירידה חלה הגברים בקרב .(64^55)
משיעור קטן יהיה העבודה בכח הגידול שיעור תימשך, זו שמגמה במידה 10.25 גיל שמעל

האקטוארית. הבעיה את יותר עוד שיחריף דבר באיכלוסיה, הגידול
של בקצב יגדל העבודה בכח הגידול ששיעור הוא ארזד לטווח ליציבות שהתנאי ראיני
והשתתפות האוכלוסיד" גידול של התחזיות לאור למדי גבוה זה ששיעור נראה לשנה. 3 40/
1976 באפריל ואמנם לתשלומי התגמולים ביחס שיניי מצריד זה מצב העבודה. בכה
השכר, מן ל5.50/0 מ4.50/0 הלאומי הביטוח של והשאירים הזקנה לענף התשלומים הועלו

הלאומי. הביטוח של האקטזארי מצבו על מספקת במידה השפיע לא זה שינוי אד

ביבליוגרפיה
סיציאלי< ל3סחיז י<מיכז י<אקטיאי' לשכת עבייה)' >נייי ""יי עי" ייי™ הצעת י., בלאס,

להופיע עומד ירושלים. ברוקדייל, מכון הפנסיה". במערכת "תמורות ח חביב"^לפק™1
דיון. דפי בסידרת

עיונים הפנסיה'', במערכת הרפורמה של כלכליים "היבטים ה., יפקטור י., לימן, י חביב
.1976 יתשלים, פאלק, £מו קופ, ויעקב הליי נדב בער^ת בגלבלה,

שלא עבודה סוצייבלבלילת, תבונות לפי החיים על"' תגמול  ושאירים זקנה ביטוח ר., מלניק,
.1975 ירושלים, פורסמה,

לבלבלה, רבעון חובה", פנטית הנהגת של כלכליות ,,השלכות י., וגת, י., יינברגר, ז., נוימן,
.326316 (תשל''ו), 87 מס'

בכלכלה, מוסמד עבודת ל0יט", הכדאיות  בישראל מעבת* הפנסיות ,,מערכת ח., פקטור,
7י19. ירושלים, העברית, לאוניברסיטה מוגשת

מיוחדים, >י*ימים (טלית '* חל! 1968/69 י^י™ הוצאות סקי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
תשל''א. ירושלים ,(330

בסוף האוכלוםיה בסי© על ,1983 עי 3ישת*ל האוכלוסיה תחזית לססטקטיקה, המיבזית השלכה
תשל''ה. ירושלים, ,(490 מיוחדים, פרסומים (סדרת 1973

הבגסה, להבטחת השירותים לפיתוח אב ונבנית ותכנון, למחקר אגף לאומי, לביטוח המוסד
תשל''ד. ירושלים,

.291211 ,7 תשל''ה, לאומי, וביטוח עבודה הפנסיה", חוק לעקחנות ,,הצעה העבודה, משדד
Aaron, H., "Demographic Effects on Equity of Social Security Benefits" Paper

presented at Int. Econ. Ass. Conference of Public Services, Turin, 1974.'
Peldstein M., Toward a Ketorut of Social Security (Discussion Paper No 416)

Harvard Institute of Economic Research, Cambridge.
Habib J., and 1^™an, R., Alternative Benefit Structures for Providing Inoome

Suppotr to the Aged, Brookdale Inst. Discussion Paper 976, Jerusalem, 1976
Munnell, A.H., The Future of Social Security, The Brookings InstituUon, Washing

ton, D.C., 1977. e
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ו

הפנסיה במערכת ורפורמה הלימות שוויון,
*.

פקטור* חיים חביב, יעקב

1

לעניין מונתה מיוחדת ועדה הפנסיה. במערכת וברפורמה בשינוי הצורר נידון שנים כמר. זה
מרחיקות וההשלכות הנושא חשיבות למרות חוק. הצעות לכמה יסוד שימשו והמלצותיה זה,
ורכות זה בנושא נעשו מעטות עבודות רק הפנסיה. במערכת לרפורמה להיות שעשויות הלכת

מעמיק. לעיון או כמותי לניתוח זכו לא הועדה הצעות בעקבות שהתעוררו הסוגיות מן
הפנסיה. במערכת השינויים להערכת הדרושים הבסיסיים. הנתונים מן גדול חלק כן. על יתר

המחוקקים. או החוקרים לרשות הועמד ולא הוכן לא
על (1975) הפנסיה מערכת לבדיקת הועדה המלצות של ההשפעות את בוחנת זו עבודה

השכר בבסיס שינוי כוללות: הועדה המלצות הקשישים. בקרב הפנסיו; זכויות התפלגות
מעבודה. הפנסיות מערכת של והתשלומים הגימלאות בנוסחת שינוי הגימלאות, לחישוב המשמש

על מסתכלים אנו בניתוח. הלאומי. הביטוח וקיצבת מעבודה הפנסיות מערכת ושילוב
הקשישים. בקרב ואיהשוויון העוני מידת על הקשישים. של השוטפות ההכנסות התפלגות

שהש אחר שינוי העבודה. מן הפרישה בעקבות הקשישים של החיים ברמת השינוי מידת ועל
בוחנים אנו הפורשים. של הוותק שנות וגידול הפנסיוני הכיסוי הרחבת הוא נבדקת פעתו
של הוותק ושנות חלקי הוא הפנסיוני כשהכיסוי היום, הקיימת המערכת של השפעותיה את
מן יפרשו הקשישים הפורשים רוב כי צפוי כאשר בעתיד. ההשלכות ואת מוגבלות, הפורשים

מלאות. פנסיה זכויות עם העבודה
(הפנסיות מערכות שילוב של ההשלכות את בדקנו (1976 ואחרים. (חביב קודמת בעבודה
הפנסיה מערכת שנותנת התשואה על הנוסחאות שינוי ושל הלאומי) הביטוח וקיצבת מעבודה

האדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון  ישראל נג'וינט חוקרים רם ר"חרוים *

מבקשים המחברים בירושלים. העברית באוניברסיטה מיצה גם חביב w ?יא? ב והתברר,
צוקרמן ובןעמי כרמיו מנשה חביב, אהוד בלאס, יצחק אמיר שמואל אמיר לולמי 7£ד,ה
בעריכה. עזרתם על גורל ויינתן גלעד לאילנה לט"סה'קוימי!; , המגילות הארותיהם 5

בתכנות. עזרתה על איצקוביץ ולצפורה
העברית. והאוניברסיטה ברוקדייל מכון עלידי מומנה זו עבודה
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לבדוק המאפשר מורחב מודל נבנה זו בעבודה הקשישים. של השוטפות ההכנסות התפלגות ועל
של ההשלכות את להשוות גם מאפשר זה מורחב מודל השכר. בסיס שינוי של ההשלכה את גם
לכר, נוסף השוטפת. הפרוגרסיביות על ההשלכות לעומת התשואות, על השכר בבסיס השינוי
האיתנות את לשפר כדי בהם שיש המוצעת, המערכת של בפרמטרים שינויים מספר גם בדקנו

לאחר סבירה הכנסה ורמת הוגנות תשואות לפרט להבטיח עת ובאותה המערכת, של האקטוארית
המערכת. של הפרוגרסיביות את להגדיל ואף הפרישה,

הראשונה מטרתו מטרות. כמה נועדות הלאומי והביטוח מעבודה הפנסיה למערכות
הפרישה. לפני חיו בה החיים לרמת ביחס הולמת הכנסה מעבודתם הפורשים לאנשים להבטיח
לדוגמא, .(1974) Schuiz הולמת. פנסיה של ההגדרה לגבי רבות ריעות יתכנו כי מובן אך
וכו וחסכונות, שירותים, למצרכים, הדרושות בהוצאות מירידה נהנים הקשישים כי מבור
משכרם אחוז 8065 של בשיעור בהכנסה להם די ולכן יותר, נמוכים במסים הם חייבים
להגדיל יש לדעתו, הקודמת. חייהם רמת על לשמור כדי הפרישה שלפני האחרונה בשנה

ביחס הולם אחוז שאלת אר נמוך. היה הפרישה לפני ששכרם קשישים עבור במקצת זה שיעור
לבדה הפנסיה מערכת האם היא נוספת סוגיה היחידה. הבעייה אינה הפרישה, שלפני לשכר
כזו פנסיה שתבטיח בכר די שמא או השכר, אובדן על סביר פיצוי לקשישים להבטיח צריכה

השכר. אובדן על נאות פיצוי תתן הקשישים של האחרות השוטפות ההכנסות עם יחד אשר
את גם לשרת לקשישים תמיכה תכניות צריכות לקשישים, הולמת הכנסה להבטחת נוסף
לעבודה שליליים תמריצים של היווצרות ומניעת ואיהשוויון העוני צמצום של היעדים

ולחסכון.
הפנסיות בתוספת אף ורכוש, מעבודה שהכנסותיהם רבים קשישים ישנם היום, בישראל

מרכזי תפקיד הלאומי הביטוח קיצבות על מוטל זה במצב העוני. מקו נמוכות מעבודה,
הטבה מקבלים הקשישים מן אחוז כארבעים הקשישה. לאוכלוסיה הכנסה מינימום בהבטחת

הלאומי. הביטוח של הזיקנה קיצבות מסר אחוז 23 המהווה סוציאלית,
שיואץ שיפור עצמם, את לקיים הקשישים של ביכולתם מתמיד לשיפור לצפות יש בעתיד

העובדים מן ניכר חלק היום, כבר הפנסיה. מערכת לבדיקת הועדה המלצות יתקבלו אם
הפורשים אנשים של המבוטחות העבודה שנות מספר כמוכן, כלשהי. פנסיה בתכנית מבוטח

עובדים של והולר גדל מספר יותר, וותיקה תהיה הפנסיה שמערכת ככל גדל. מהעבודה
מלאה. לפנסיה המכשירות הביטוח שנות 35 כשלזכותם מעבודתם יפרשו

ובוחן ובעתיד, בהווה הקשישים צרכי ביו ההבדלים את מבליט זו בעבודה הניתוח
צמצום של היעדים בהשגת הארור בטווח המוצעת והמערכת הקיימת ימערכת 'יל יעילותו את

מכוסים יהיו העובדים שכל בהנחה זאת הקשישים. הכנסות של והלימות ואיהשוויון העוני
מצב קוראים אנו היום של למצב הפרישה. בעת מלאה לפנסיה זכאים ויהיו פנסיה בתכנית

מלא. פנסיוני כיסוי  בעתיד ולמצב נמור, פנסיוני כיסוי של
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הבדיקה שיטת

התגמולים. בנוסחת תלויה הקשישים של ההכנסות התפלגות על הפנסיה מערכת של השפעתה
מפנסיות שלא ההכנסות התפלגות באופי מצידה. תלויה, תגמולים נוסחת של השפעתה אבל
הקשישים. של השוטפות ההכנסות לביו הפרישה לפני השכר רמות ביו ובקשר הקשישים, של
גבוה או בינוני שכר בעלי היו הנמוכות השוטפות ההכנסות בעלי שהקשישים התברר אילו
פנסיה אחוז תשלום עלידי בעוני ניכר צמצום להשיג אפשר היה אז כי הפרישה, לפני

מתאם צפוי אם אולם צרופה). יחסית (פנסיה העובדים לכל הפרישה שלפני לשכר ביחס אחיד
בעוני להותיר יחסית תגמולים נוסחת עלולה ואחריה, הפרישה לפני ההכנסות ביו גבוה

הקשישים. מן גדול חלק
וההכ הפרישה לפני השכר של המשותפת ההתפלגות על נתונים להשיג קשה לדאבוננו,
הכוללות פנסיה, מערכות על עבודה שום בספרות מצאנו ולא הקשישים, של השוטפות נסות
בהת משתמשים אנו זה, מכשול על להתגבר כדי זו. משולבת התפלגות של אמפירית בדיקה

ויוצרים (bivariate lognormal distribution) דומשתנית לוגנורמלית פלגות
והשונות הממוצע ואחריה. הפרישה לפני ההכנסות של משותפת היפותטית התפלגות באמצעותה
הת של רוחב חתך מתוך מחושבים (Yc) השוטפת ההכנסה ושל (W*) הפרישה לפני השכר של
,65 גיל מעל הקשישים של הכוללת וההכנסה 6435 בגילים עובדים גברים של השכר פלגות

ההכנסות והתפלגות החיים, עלפני היחסי השכר ממוצע התפלגות באומדן לנו המשמשות
בסיס על מחושבים התגמולים הקיימת במערכת .1969 בשנת בישראל קשישים של שלאמתמיכות

עלפני השכר ממוצע התפלגות ביו היחס הפרישה. שלפני האחרונות השנים בשלוש השכר
בסיס על נבנה הפרישה לפני האחרונות השנים בשלוש השכר ממוצע התפלגות לביו החיים
חדשה שכר התפלגות בנינו זה קשר סמך על .(2 פרק ופקטור, (חביב ההכנסות פרופילי

.w3 לה שקראנו
(0.8) גבוהה רמה ,yc לביו w* ביו המתאם מקדם של אלטרנטיביות רמות שתי הנחנו
כיון .w של הגדרה לכל אלטרנטיביות התפלגויות שתי עלפיהן ויצרנו ,(0) נמוכה ורמה
אותן תיקנו נמוכה, שוטפת הכנסה עם המשפחות מספר את מטה כלפי מטות אלו שהתפלגויות
שמירה (תוך הקשישים של ההכנסה בסר הממשי חלקו את הכנסות טווח לכל שנתנו כר עלידי

הנתונים ביצירת האחרון השלב המקוריים). המתאם ומקדמי השונויות, הממוצעים, על
זה לצורר מרכוש. והכנסה מעבודה הכנסה מפנסיות, להכנסה Yc הפרדת הוא הבסיסיים

דהיינו, בהרכבה; זהה הינה הכנסה עשירון לאותו השייכים האנשים כל של שהכנסתם הנחנו
ההכנסה מכלל אחוז אותו מרכוש וההכנסה מעבודה, הפנסיות השכר, מהווים כולם אצל

ההיפו ההתפלגות על .1969 בשנת הדפוסים על כן גם מושתתים ההכנסות הרכבי השוטפת.
אנו והמוצעת. הקיימת הפנסיה מערכות של התגמולים נוסחאות את הפעלנו שיצרנו תטית

שהוצבו. היעדים את מערכת כל משיגה מידה באיזו לבחון כדי מדדים בכמה השתמשנו
מספר עלפי נבחנה ההכנסה מעוטי הקשישים על השונות התגמולים נוסחאות של ההשפעה

למישרת הממוצע השכר מן אחוז 33 של ברמה זוג עבור שהוגדר העוני, לקו מתחת המשפחות
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שנופל התגמולים מסר החלק ועלפי התחתון העשירון של הממוצעת ההכנפה עלפי שכיר;
(1973) Sen בעקבות העוני. לקו מתחת היא התמיכות לפני שהכנסתו המשפחות של בחלקו

ההשתנות. ומקדם אטקינסון ומדד גייני מדד בהם אישוויוו, מדדי במספר השתמשנו

הארור בטווח והמוצעת הקיימת הפנסיה מערכת

בעלי יהיו לגימלאות הפורשים של המכריע רובם בעתיד כי לצפות ניתן שציינו. כפי
תהיה הפנסיה מערכת של בכיסוי לגידול לאומי). ומביטוח (מעבודה מלאות פנסיה זכויות

התפלגותו. ועל הקשישים של ההכנסות רמת על השפעה
מובטחת היום הקשישים. בהכנסות לגידול שתביא ודאי מלאות פנסיה זכויות צבירת
הלאומי. הביטוח של הסוציאלית ההטבה עלידי העוני קו של ברמה הכנסה הקשישים לכל

בהכנסות גידול יחול בנוסח רמה. אותה לבדה, מלא, וותק עם הזיקנה קיצבת תבטיח בעתיד
היום. של זו לעומת ההכנסה ברמת לגידול הוא אף שיביא מעבודה, הפנסיות

יעלה. שאף ויתכן ירד, הקשישים בהכנסות שאיהשוויון וודאות כל איו אולם,
אי לצמצם עשויה כשלעצמה, לשכר, יחסית פנסיה מנוגדות. השפעות מספר קיימות למעשה,
השוטפות בהכנסות שאיהשוויוו כיון הקשישים, של השוטפות ההכנסות בהתפלגות שוויוו
תתפלג לא הזכאות הרחבת ברם, הפרישה. לפני השכר בהתפלגות מאיהשוויון יותר גדול

לא נמוכות הכנסות בעלי ראשית, סיבות: משתי הפרישה שלפני לשכר פרופורציונלי באופו
סוציאלית. בהטבה צמצום עלידי תקוזז מעבודה הפנסיה מן שהתוספת משום מכר, ירוויחו
ההכ בעלי בקרב שדווקא סימנים יש יחד, גם ושכירים עצמאיים על מסתכלים נאשר שנית,

העובדה מתור גוזרים אנו זו השערה יחסית. נמוך הוא הזכויות היקף הגבוהות נסות
סר מתוך הפנסיה כשמשקל פרוגרסיבית, היא בהווה מעבודה מפנסיות ההכנסות שהתפלגות

מהחלת הנובעת הזכאות, שתוספת יתכן מכאן ההכנסה.1 גידול עם וקטן הולר הקשיש הכנסת
רגרסיבי. באופן להתחלק עשויה כולם, על מלאה פנסיה

ההכנסות התפלגות על הפנסיות מערכת של הכיסוי הרחבת השפעת דבר, של בסיכומו
הקשישים. של השוטפות ההכנסות לביו הפרישה לפני השכר רמת בין ביחס קשורה הקשישים של

הול הגבוהים התגמולים גבוה, הוא שוטפות להכנסות הקודם השכר ביו המתאם מקדם כאשר
הנמוכות השוטפות ההכנסות בעלי זה, במקרה גבוהות. הכנסות בעלי לקשישים בעיקר כים
הגבוה השכר מקבלי בקרב אם זאת, לעומת היחסית. הפנסיה מהרחבת קטנה במידה רק יהנו

הקשישים מן רבים אזי מרכוש, הכנסות להם ושאין עובדים שאינם רבים קשישים .שנס
לבסיס יחסית המחושבת פנסיה זה, במקרה בהכנסותיהם. ניכר משיפור יהנו הסולם בתחתית
דליאמצעים לקשישים ההכנסות להכוונת אפקטיבי כלי להיות יכולה הפרישה לפני השכר

איהשוויון. ולצמצום

המשפחה. הוצאות סקר לפי 1
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גבוה לכיסוי נמוך מכיסוי המעבר של איהשוויוו על שההשפעה לראות ניתן 1 בלוח
הכיסוי. הרחבת P = 0 כאשר המתאם.2 מקדם לגבי בהנחות אמנם תלויה הקיימת במערכת
ביו המתאם כאשר אולם, אחוזים; ב6 ג'יני. מדד לפי איהשוויוו. את מקטינה כשלעצמה,
גורמת ההרחבה אז ,כי (p = 0.8) גבוה הוא הפרישה שלפני להכנסות השוטפות ההכנסות

אטקינסון. מדד לפי גם קיים בהשפעות דומה הבדל אחוז. ב22 איהשוויוו להגדלת
השינוי גורמים: שני של ההשפעות ביו להבחין יש למוצעת, הקיימת המערכת מן במעבר
ההפחתה בגלל רגרסיבי, יהיה בנוסחאות השינוי השכר. בבסיס והשינוי התגמולים בנוסחת

השכר בבסיס השינוי השכר. בסיס מתור הבסיסית הלאומי הביטוח קיצבת של הקבוע הסכום של
השכר מהתפלגות יותר שוויונית העבודה חיי כל לאורך השכר התפלגות כי פרוגרסיבי, הוא
ההשפעות שתי ביו להפריד עלמנת הפרישה.3 לפני האחרונות השנים לפי המחושב הקובע
המוצעת המערכת של התגמולים ונוסחאות הנוכחי השכר בסיס עלפי הפנסיה את חישבנו

בטורים מוצגת הפנסיות במערכת המוצע השינוי כלל של ההשפעה ;(1 בלוח ו5 4 (טורים
אמנם הנוסחאות ששינוי עולה ל54 32 טורים של ההשוואה מתור לוח. באותו ו7 6

אי השכר, בבסיס בשינוי מתחשבים כאשר דבר, של בסיכומו אר איהשוויוו, את מגדיל
כאשר ל7). ו3 ל6 2 טורים והשוואת p של בערך תלויה הירידה מידת קטן. השוויוו
אטקינסוו, מדד לפי אחוז וב12 ג'יני מדד לפי אחוזים ב7 קטן איהשוויוו p = 0

אטקינסוו. לפי אחוזים וב8 גיני לפי אחוזים ב5 קטן ,איהשוויוו p = 0.8 וכאשר
יותר גדולה השפעה הפנסיוני הכיסוי להרחבת כי אלה ממצאים מתוך לראות ניתן
היום, המצב (השוואת ההשפעות שתי את משלבים כאשר המוצעת. למערכת המעבר מהשפעת

שהעלייה שוב מוצאים אנו ו7). 6 בטורים מלא כיסוי עם המוצעת במערכת למצב ,1 בטור
לקטון עשוי איהשוויוו נמוך, הוא המתאם מקדם אם המתאם. במקדם תלויה באיהשוויוו

אחוז." ב16 יגדל הוא גבוה, p ואם גייני, לפי אחוז ב12
הכיסוי =p,הרחבת 0 כאשר המתאם. במקדם תלוי התחתון העשירון של מצבו גם

מעבודה) פנסיות (כולל הקשישים טל ההכנסות סר עלפי חושב נמוך כיסוי של המצב 2

קיצנות את הוספנו אלו הכנסות על .1968/69 המשפחה הוצאות בסקר מופיעות שהן כפי
בכיסוי ההכנסות הסוציאלית). ההטבה ועוד (בסיסית הקיימת במתכונתו הלאומי הביטוח
שדווחו כפי הקשישים של בהכנסות מפנסיה ההכנסות מרכיב החלפת עלידי חושבו מלא

ותק. שנות 35 לזכותם היו לו מקבלים שהיו בפנסיה בסקר,
.59 עמי ,(1977JMunnell1 ;4 לוח ,2 פרק ופקטור, חביב ראה 3

החוק אחרים. וממקורות מפנסיה הכנסות על המוטל במסוי התחשבנו לא כה עד כניתוח "
יתר על רגיל הכנסה מס לעומת הכנסה, נמס חייבים מפנסיה מההכנסות אחוז 75 טרק קובע
הכנסותיהם על המס את בפועל הפנסיונרים משלמים מידה באיזו ברור לא הקשיש הכנסות

שהם תגימלה על המכ את במקור להוריד רשאיות הפנסיה קרנות זאת, עם ומפנסיה; מעבודה
הלאומי. הביטוח קצבת ועל מטלמים

הפנ שכל בהנחה הקשישים הכנסות התפלגות על הכנסה מס של ההשלכות את בדקנו אנו
המוצעת במערכת גבוה לכיסוי נמוך מכיסוי במעבר כי מצאנו כחוק. מס משלמים סיונרים
הטלת לפני אחוז 16 של גידול לעומת גיני) מדד (לפי אחוזים ב4 רק גדל איהשוויוו

של בהשפעות מתחשבים כאשר מתבטלת כמעט המעבר של הרגרסיבית ההשפעה כלומר, מסים.
מלא. באופן מס משלמים שכולם בהנחה המס, מערכת



י£ המוצעת ובמערכת הקיימת הפנסיה כמערכת ומלא, נמוך פנסיוני כיסוי במסגרת בהכנסות אישוויון .1 לוח

מלא כיסוי כיסוי
 נמוך1

לאומי ביטוח ועוד מוצעת מערכת ועוד קיימת מערכת פנסיה
^"|.,י ייי,יר1 מעבודה

חדש טכר כסיס ישן שכר בסיס לאומ טיח ב ביטוח
לאומי2

p = 0.8P= 0 p = 0.8p= 0 p = 0.8p= 0

)7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

0.37 0.28 0.42 0.33 0.39 0.30 0.32 ג'יני מדד

אטקינסון מדר
0.24 0.14 0.30 0.19 0.26 0.16 0.18 e = 1.2
0.35 0.22 0.43 0.30 0.37 0.2S 0.25 e = 2.0

ממוצעת הכנסה
38.5 48.7 31.4 35.9 39.5 45.6 35.6 התחתון3 בעשירון

העשירון של חלקו
26.6 22.3 29.0 24.1 27.4 22.9 26.3 ההכנסה בסך העליון
126.3 127.0 111.9 111.2 122.0 121.4 76.3 ממוצעת3 הכנסה

86.7 86.6 72.3 70.9 82.6 81.2 36.2 ממוצעים3 תגמולים

.1969 המשפחה, הוצאות בסקר מופיעה שהיא כפי מעבודה, הפנסיות התפלגות על מבוסס 1

סוציאלית. הטבה כולל 2

.6435 בגילים גברים של הממוצע השכר מן אחוז 3
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המוצעת במערכת התחתון. העשירון של הממוצעת בהכנסה אחוז 26 של ניכרת לעלייה מביאה
מהרחבת פחות מרוויח התחתון העשירון , p = 0.8 כאשר אחוז. ל34 יגיע השיפור

בניגוד המוצעת, למערכת ולמעבר אחוז, 11 של רק הוא השיפור הקיימת במערכת הכיסוי;
אחוזים. ל8 יורד והשיפור שלילית, השפעה יש איהשוויון, על להשפעתו

המערכות שתי המוצעת, במערכת יותר קטן התחתון העשירון בהכנסות שהשיפוד אף
גם העוני, לקו שמעל מינימום הכנסת הכלל מן יוצא ללא הקשישים משפחות לכל מבטיחות
סלק תמיכות של מיוחדת בתכנית הצורך יתבטל מקרה שבכל הדבר משמעות גבוה. כשהמתאם

הנוכחית. הסוציאלית ההטבה דוגמת עניים, לקשישים טיביות

הלימות

בשני משתמשים אנו הפרישה, שלפני החיים לרמת ביחס הפנסיות של הלימותן את לבדוק כדי
שכרו לביו קשיש של מפנסיה ההכנסות שבין היחס הוא הראשון תחלופה. שיעורי של סוגים

כולל  הקשיש משפחת של השוטפות ההכנסות סר שביו היחס הוא השני הפרישה; לפני
הכולל. התחלופה שיעור קוראים אנו זה ליחס הפרישה; שלפני השכר לבין  פנסיות

ירכשו העובדים רוב כאשר שיפור יחול הפרישה לאחר /770jj,1/7 (adequacy) בהלימות
מלאות. פנסיה זכויות

הלאומי הביטוח ועוד מעבודה הפנסיה שיעור יגיעו ממוצעת, שכר רמת עם מפרנס לגבי
המערכת תחת אחוז ול86 הקיימת המערכת במסגרת הפרישה לפני השכר מן אחוז ל82 לבדם

השכר, ברמת עלייה עם בתלילות נופל לא התחלופה שיעור השילוב). אף על. (זאת החדשה
.(2 (לוח אחוז כ70 על עומד עדיין מהממוצע כפליים של ובשכר

כאחת והמוצעת הקיימת המערכת של התחלופה ששיעורי כר על מצביעות אלו תוצאות
לכ65 זקוקים שהקשישים הגורסים הפנסיה, סוגיית חוקרי רוב עלידי המומלץ מן גבוהים

חיים. רמת אותה על לשמור עלמנת הפרישה לפני ברוטו מהכנסתם אחוז 80 עד
ההכנסה רמת את ישפרו הקשישים מן רבים כי עד גבוהים כה יהיו הפנסיה תגמולי
מההכנסה יותר גדולה תהיה הקשישים של הממוצעת ההכנסה מלא בכיסוי הפרישה. לאחר
ובמערכת הקיימת במערכת נכון זה דבר .6435 בגיל המפרנסים של מעבודה הממוצעת

ב30 גדולות הפנסיות, כולל הקשיש, משפחת של הכנסותיה יהיו המוצעת במערכת המוצעת.
הפרישה. לפני משכרו אחוז

יסודות כוללת המערכת שכן אלה; בשיעורים יזכו העובדים כל שלא לזכור יש אך
של המרכיבים הם העיקרי הגורם מסויימות. קבוצות עבור התחלופה שיעורי את המקטינים

טלפון רכב, הוצאות החזר נוספות, שעות פרמיות, כמו: הפנסיה, לצורר נחשבים שלא השכר
עובדים: קבוצות שתי אצל במיוחד גבוה הוא השכר בסר אלה מרכיבים של משקלם וכולי.

מהווה האלה המרכיבים מן חלק נוספות. ושעות פרמיות המקבלים ופועלים בכירים עובדים
שחלק ידוע אבל השכר, בבסיס אותו לכלול שלא הצדקה יש ולכן ממשיות, הוצאות על החזר
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£ מוצעת1 ובמערכת לןיימת במערכת ומלא נמוך פנסיוני בכיסוי ההכנסה הלימות .2 לוח

מלא כיסוי
מוצעת שכר מערכת
 קיימת מערכת נמוך כיסוי שכר רמת

ישן שכר בסיס רודש שכר בסיס פרישה לפני
3   כאחוז
ההכנסה סר תגמולים ההכנסה3 0ר תגמולים2 ההכנסה3 סר תגמולים2 ההכנסה3 סר תגמול>ם2 מהשכר
~~ הממוצע

1.40 1.31 1.64 1.55 1.71 1.62 1.59 1.49 290

0.90 0.77 1.27 1.14 1.13 1.01 0.94 0.81 6430

0.95 0.68 1.21 0.94 1.08 0.81 0.77 0.50 99.65

1.10 0.72 1.24 0.86 1.20 0.82 0.73 0.35 134100

1.22 0.75 1.27 0.80 1.29 0.82 0.72 0.24 169135

1.24 0.71 1,29 0.76 1.29 0.77 0.72 0.18 204170

1.22 0.67 1.27 0.72 1.27 0.71 0.68 0.12 +205

1.07 0.78 1.29 1.00 1.23 0.94 0.88 0.58 ממוצע

.p = 0.8 לגבי הן התוצאות 1

הפרישה. לפני לשכר ביחס כלומר הפרישה, לפני בשכר מחולק הלאומי. הביטוח קצבות ועוד מעבודה פנס>ה 2

לפני לשכר ביחי' כלומר הפרישה, לפני בשכר מחולק אחרות שוטפות הכנסות ועוד הלאומי הביטוח קצבות מעבודה, פנסיה 3

הפרישה.
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רבה במידה כוללים שלנו השכר שחישובי כיון טהורה. שכר הטבת בבחינת אלא אינו גדול
שיעורי וכי במציאות מאשר גבוהים שלנו הגימלאות שאומדני יוצא האלה, המרכיבים את

עובדים לקבוצות התחלופה שיעור את המקטין נוסף גורם מעלה. כלפי מוטים התחלופה
שלו, העיקרית העבודה את רק מכסה העובד של הפנסיה רבים שבמקרים הוא מסויימות,

פנסיוני. כיסוי איו כאחד) ועצמאיות (שכירות נוספות ולעבודות
התח שיעור של גובהו זו מסיבה הפרישה. שנות במשך להשתנות עשוי התחלופה שיעור
לשינויים מוצמדות הגימלאות הקיימת, במערכת הגימלאות. של ההצמדה לצורת קשור לופה
לשינויים הגימלאות את להצמיד מוצע החדשה במערכת העובד. של האחרונה בדרגה החלים
לגבי נהגנו וכר הממוצע, לשכר הצמדה להניח רק אפשרות היתר, לנו במשק. הממוצע בשכר

המערכת לגבי נכונים התחלופה שיעורי של שלנו האומדנים זו מסיבה המערכות. שתי
גדול הממוצע בשכר שהגידול מאחר הקיימת במערכת מעלה כלפי מוטים הם אר המוצעת,

היא המוצעת ההצמדה ששיטת לציין יש המקרים. ברוב השכר בסולם כלשהי בדרגה מהגידול
דנמרק, בלגיה, כמו אחרות בארצות הנהוגה למחירים הגימלאות מהצמדת יותר נדיבה

הברית. וארצות שבדיה
בשיטת בהתחשב בפרט גבוהים, כלל בדרר הם התחלופה ששיעורי לומר ניתן בסיכום

שבטווח לצפות יש אר יותר, נמוכים השיעורים מסויימות שבקבוצות נכון הנדיבה. ההצמדה
ביטול (עקב יופחת נחשבים שלא המרכיבים משקל הישיר, במיסוי הרפורמה בעקבות הארור

שמופי לשיעורים יותר קרובים יהיו התחלופה שיעורי כר, ואם עליהם) הכנסה ממס הפטור
.2 בלוח עים

המוצעת במערכת שינויים

והנהגת הכיסוי הרחבת כי היא הראשונה בעיות. מספר העלה הועדה המלצות של הניתוח
השוטפת ההכנסה ביו המתאם אם זאת, איהשוויון; להגדלת להביא עלולות הועדה המלצות
מגי הפנסיה ששיעורי היא שניה בעייה גבוה. הוא הפרישה לפני השכר לבין הקשישים של

הרמות ומבחינת החיים עלפני הפרט הכנסות של החלוקה מבחינת למדי, גבוהות לרמות עים
התשואה שיעורי כי הראינו, (1978) אחר במחקר זה. בתחום חוקרים עלידי המומלצות
הגידול עוד כל אלטרנטיביות חסכון לתכניות מהתשואות גבוהים המשולבת במערכת לפרט
היציבות לגבי לדאגה מקום שיש גם הראינו לשנה. אחוזים מ1.5 גבוה הריאלי בשכר
ביכולתם ספק המטיל דבר הלאומי, הביטוח ושל מעבודה הפנסיות מערכת של האקטוארית

,(1973) בלאס כמו אחרים של להזהרותיהם אישור בכר יש בעתיד. התחייבויותיהם את לקיים
.(1975) ואחרים נוימן ושל הפנסיה, קרנות של האקטואר לשעבר

אחרות, ובארצות בישראל התחלופה ושיעור הביטוח דמי שיעורי ביו היחס השוואת
השווה שכר ברמת הישראלי, העובד הישראלי. העובד לטובת יתרון על כלל בדרך מצביעה
של ביטוח דמי תמורת אחוז 86 של תחלופה משיעור נהנה ביטוח, שנות 35 לאחר לממוצע,
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דומים תשלומים תמורת וגרמניה, נורבגיה כמו בארצות זה, לעומת משכרו. אחוז 21.5
.(1977 ,oecd) שנים פי כמעט נמוכים תחלופה שיעורי העובדים מקבלים מאד,

כר. תנאים לפרט להציע יכול היום, במצבו בפרט הישראלי, המשק האם לשאול ניתן
בדרך אלה גרעונות לממן צורר יהיה אקטואריים גרעונות יווצרו שאם עוד מה גבוהים,

הבאים. הדורות חשבון על כלשהי
להק כדי דרכים מספר ישנן גבוהים, הם והתשואות התחלופה ששיעורי מסכימים אם

של לשיטה לחזור (ב) אחוז, ל70 מתחת המקסימלי הפנסיה שיעור את להוריד (א) טינם:
למחירים רק הפנסיות את להצמיד (ג) האחרונות; השנים שלושת עלפי לפנסיה השכר בסיס

לשכר. במקום
שיעור הורדת עלידי התחלופה שיעורי הורדת של האפשרות את בחנו זו בעבודה

גרעונות צפויים אם המערכת. של האקטוארי המצב לפי משתנות כזר, צעד של המטרות הפנסיה.
חשש ואין במידה התשואה. שיעורי להתאמת אמצעי כזה בצעד לראות ניתן אקטואריים,
אפשרות מתן תור התשלומים, של מקבילה הפחתה על ממליצים היינו אקטוארי, לגדעון
אשר נמור, שכר עם שאנשים יתכן זאת, עם וולונטרי. בסיס על יותר גבוהים לתשלומים

הרמה מן נמוכה פנסיה יקבלו הפנסיה, בבסיס כלול שאינו משמעותי שכר מרכיב להם
השכר בסיס בהרחבת מלווה להיות צריכה והתשלומים הפנסיה שיעור הקטנת לכו המומלצת.

גרי0>). הוצאות להחזר (פרט המרכיבים כל להכללת
נפרט לא ל0.40. והפחתה ל0.55 הפחתה אלטרנטיביים: פנסיה שיעורי שני בחנו
ל0.55 הפחתה של האופציה עיקריות. נקודות כמה על נצביע אלא ההשלכות, כל את כאן

המומ הרמות לעומת סבירות ברמות עדיין הם התחלופה שיעורי במיוחד. אטרקטיבית נראית
מן כפליים של ברמה אחוז ל60 ממוצע שכר עם לאדם אחוז 77 בין נעות כשהן לצות,

על יתר אחרות. בארצות המקובל על עולים אף או דומים אלו שיעורים .(3 (לוח הממוצע
הלאומי, הביטוח מרכיב של משקלו את מעלה השילוב נוסחת בגלל הפנסיה שיעור הפחתת כן,

אינו כמעט התחתון והעשירון במקצת, יורד הקשישים הכנסות בכלל איהשוויון ולכן
אחוזים, בכ6 תרד הפנסיה מערכת של הכוללת התשואה .(4 (לוח בתגמולים מההפחתה מפסיד

ניתן לא האקטואריות בהערכות קשיים בגלל אר האקטואריות, הבעיות את שיקטין דבר
עם יחד וולונטרי. מרכיב ולהנהיג התשלומים את להפחית אפשר יהיה שאכן כבטחון לקבוע
על יעלה בשכר הגידול עוד כל נמוכות הכנסה קבוצות לגבי תישמר לפרט הכדאיות זאת,
והפרוגרסיביות אחוזים, 2.1 על שיעלה עוד כל יותר, מבוססות ולקבוצות אחוזים, 1.3

.(5 (לוח תעלה התשואות של
שאז נדמה וולונטרי, מרכיב ולהכניס יותר איתן אקטוארי בסיס להבטיח רוצים אם

מש הפחתה לאפשר שעשוי לכ0.40, הפנסיה בשיעור יותר הגדולה ההפחתה את להעדיף יש

יש אחוז. בכ13 יורד התשואה שיעור זו באופציה התשלומים. בשיעורי יותר מעותית
התחלופה שיעור את לפרט, הכדאיות ברמות התשואות את משאירה עדייו זו שאופציה לציין

קו מעל הכנסה ומבטיחה לממוצע, מתחת שכר רמות עם אנשים לגבי סבירות שהן ברמות
הממוצע בשכר סוציאלית. להטבה להזדקק מבלי מלאות זכויות שצברו הקשישים לכל העוני
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ההלימות1 על מעבודה הפנסיה שיעור הורדת של ההשפעה .3 לווו

^ = 0.40 bl = 0.55 2bj = 0.70 שכר רמת
הפרישה לפני

סר תג סר תג סך תג מהשכר כאחוז
ההכנסה מולים3 ההכנסה מולים3 ההכנסה מולים3 הממוצע

1.54 1.45 1.59 1.50 1.64 1.55 290
1.07 0.94 1.17 1.04 1.27 1.14 6430
0.97 0.70 1.09 0.82 1.21 0.94 9965
0.98 0.60 1.11 0.73 1.24 0.86 134100
1.00 53.יי 1.14 0.67 1.27 0.80 169135
1.01 0.48 1.15 0.62 1.29 0.76 204170
0.99 0.43 1.13 0.57 1.27 0.72 +205

1.06 0.77 1.17 0.89 1.29 1.00 ממוצע
הפרישה. לפני לעוכר ביחס הם ההכנסה וסך התגמולים .p = 0.8 לגבי הן התוצאות 1

המוצעת. המערכת 2

.2 בלוח ו3 2 הערות ראה 3

ההכנסות התפלגות על מעבודה הפנסיות שיעור הורדת של ההשפעה .4 לוח

^ = 0.40 ^ = 0.55 1b = 0.70

0.36 0.37 0.37 גיני מדד
0.22 0.23 0.24 e = 1.2 אטקינסון: מדד
031 0.33 0.35 e = 2.0
35.6 37.2 38.5 התחתון2 בעשירון ממוצעת הכנסה

העליון העשירון של חלקו
26.7 26.6 26.6 ההכנסה2 בסר
100.8 113.5 126.3 ממוצעת2 הכנסה
61.2 74.0 86.7 ממוצעים2 תגמולים

המוצעת המערכת 1

.6435 בגילים גברים של הממוצע השכר מן אחוז 2

אף דומות אלו רמות מהממוצע. בכפליים אחוז ל43 ויורד אחוז 64 הוא התחלופה שיעור
של התשתית חוקרים. עלידי המומלצות מהרמות נמוכות הן אר אחרות, בארצות למקובל הן
לשמש יכול הוולונטרי והמרכיב כסבירה, לראותה שניתן ברמה תהיה עדייו החובה פנסיית
המערכת את המאפיינים הגבוהים התחלופה לשיעורי להגיע יוכלו אנשים שבמסגרתו מכשיר

היום. המוצעת
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הפנסיות במערכת התשואה שיעור על מעבודה הפנסיות שיעורי הורדת של ההשפעה .5 לוח
אוכלוסיה1 קבוצות לפי המשולבת, והמערכת מעבודה

( = ^) משולבת מערכת (b,( מעבודה פנסיה

0.40 0.55 20.70 0740 0755 20.70

5.8 6.3 6.7 4.4 5.4 6.2 כללי ממוצע
מוצא יבשת

5.3 5.9 6.4 4.3 5.4 6.2 יטראל
5.5 6.0 6.5 4.4 5.4 6.2 אירופהאמריקה
6.2 6.7 7.0 4.4 5.5 6.2 אפריקה אסיה

משלחיד
5.1 5.8 6.4 4.4 5.6 6.4 חופשיים מקצועות
5.2 5.9 6.4 4.4 5.4 6.3 ופקידים מנהלים
5.8 6.3 6.7 4.4 5.4 6.2 תחבורה תעשיה.
, חקלאות, בנייה.
6.2 6.7 7.0 4.4 5.4 6.1 אישיים שירותים

לשנה. אחוזים 4 הוא בשכר הגידול שקצב הנחנו 1

המוצעת. המערכת 2

במערכת השתמשנו אילו אלטרנטיביות? בדרכים התחלופה שיעורי את להקטין לא מדוע
הפנסיות של התחלופה שיעור האחרונות, השנים שלוש לפי השכר בסיס של בשיטה המוצעת
אר .(2 (לוח אחוז ב18 יורד היה הממוצע התשואה ושיעור אחוז ב22 יורד היה לבדן

מעבודה הפנסיה במערכת התשואות להפיכת העיקרי הגורם היה השכר בסיס ששינוי לזכור יש
הבסיס כן, על יתר הקשישים. בקרב איהשוויוו ולהקטנת לפרופורציונליות מרגרסיביות
היה המחוונים תשלומיהם שסך מבוטחים בין אופקי שוויון של העקרוו על גם שומר המוצע
דווקא היא בעולם המגמה היום לכן שונה. החיים עלפני הכנסותיהם התפלגות אר שווה,

הפנסיה. לצורך המחושבות השנים מספר את להרחיב
אט כפחות לנו נראית בלבד במחירים לשינוי ההצמדה שיטת שינוי של האופציה גם

עם הזקן מידי שנשמט יחסי קנייה כוח של אשליה יוצרת היא סיבות. משלוש רקטיבית
מהעבודה הקשיש, של הנוספים ההכנסה מקורות עשויים לפרישה הראשונות בשנים הזמו;

הנו המקורות כאשר דווקא ירד הפנסיה של היחסי הקנייה וכוח בשיאם, להיות ומרכוש,
מסויימים לשירותים בהזדקקות עלייה ישנה יותר מבוגרים בגילים לרדת; עשויים ספים .

לסבסד החברה את לאלץ פשוט עשויה אלו בשנים דווקא היחסי הקנייה בכוח ירידה ולכו
אחרים. מנגנונים דרך שירותים אותם את
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