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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לביו מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה

.^



הפנסיה כמערכת תמורות

מאת

פקטור וחיים חביב יעקב

ברוקדייל מכון  ישראל בגיוינט חוקרים הם המחברים
גם חביב בישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה
מבקשים המחברים בירושלים. העברית באוניברסיטה מרצה
אהוד בלאס, יצחק אמיר, שמואל אמיר, לשלמה להודות

הערותיהם על צוקרמן ובןעמי כרמון מנשה חביב,
לצפורה בעריכה, עזרתה על גלעד לאילנה המועילות,
ההדפסה. על עדן ילודה בתכנות עזרתה על איצקוביץ

והאוניברסיטה ברוקדייל מכון עלידי מומנה זו עבודה
העברית.

1978 מרץ ירושלים,
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מבוא

לקשישים. המוקצים התמיכה כסכומי מאד נכבד גידול היה האחרונות השנים בשבע

2.9 פי הזקנה קצבות עבור לאומי לביטוח הםוסר תשלומי סר גדלו 19761969 בשנים

בחסיכות השיפור בעקבות אחוזים. 113 של הריאלי בשכר גידול לעומת ריאליים, במונחים

מעבודה. הפנסיה למערכת הלב תשומת הוסבה הציבוריות
שייכות האחד למרכיב עיקריים. מרכיבים משני מורכבת הישראלית הפנסיה מערכת

ותכנית יסוד), (פנסיית בלבד זקנה לעת פנסיה המבטיחה תכנית הכוללות מעבודה, פנסיות
ואילו מקיפה); (פנסיה הפרישה לפני ונכות מוות סיכוני נגד גם המבטחת יותר, מקיפה

אחידה אוניברסלית מקצבה המורכבת הלאומי, הביטוח של הזקנה קצבת שייכת האחר למרכיב

סוציאלית). (הטבה אחרים הכנסה מקורות כל חסרי לקשישים מיוחדת ותוספת זקנה) (קצבת

בחווה העוברים מבין מעבודה. לפנסיה זכאים היו הקשישים מן כ*25 רק 1973 בשנוז

אינם עצמאים, רובם העובדים, מן שליש כלומר, מעבודה; פנסיה זכויות צוברים 66\ רק

חקשישים שמספר כר יותר, עוד קטן המבוטחים שיעור הפורשים בין כלשהי. בתכנית מבוטחים

לחם שי* הפורשים בקרב כן, על יתר בלבד.1 לשנה 1\ של בשיעור לקטון צפוי פנסיוו בלי
לחמשיר הממשלה את מחייבות אלה עובדות בלבד. חלקיות זכויות יש למרביתם פנסיה, זכויות

זאת הסוציאלית. ההטבה דוגמת הזקנה, קצבוו להשלמת תכניות השוטף, מתקציבה ולהפעיל.
בשל עבודתם, מקום את להחליף מעובדים מונעת היום, שהיא כפי הפנסיה, מערכת ועוד,
זו במערכת אחרים ליקויים שונות. תכניות ביו במעבר הנגרם הפנסיה בזכויות ההפסד

נכסיהן כשסר אקטוארי, לגרעון נקלעו הפנסיה מקרנות רבות המינהלי. בצד קשורים

לאלה גבוהים פנסיה שיעורי בתשלום מקורם הגרעונות ההתחייבויות.2 מסר קטן הצפויים

.(1974) הלאומי הביטוח 0ל החומ* תכנית נתוני על מבוססים אלה נתונים 1

.(1973) בלא0 ראר. 2
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שלח הביטוח שרמי היסוד פנסיית של ובלןיומו? ביטוח, שנות של קטן מספר עם שפורשים

לאלה אולם בקרנות, הכללי המצב זהו מקנה. שהיא התגמולים את לכסות מכדי נמוכים
החישובים ביטוח, שנות 35 כשלזכותם לגמלאות הפורשים מקיפה בפנסיה המבוטחים

לעובד. המובטחים התגמולים סר לכיסוי מספיק התשלומים סר כלומר מאוזנים; האקטוארים

המעביד של התשלומים סר לטכר. ביחס הפנסיה לקרן ההפרשות של המעמסה היא נוספת שאלה

רצוי האם השאלה נשאלת השכר. מן %23b 1531 בין נע פנסיוני ביטוח עבור יחד והעובד

הפרישה. לקראת זה בגובה חסכונות להפריט העוברים את לחייב

החסכון על השפעתה כגון הפנסיה, במערכת הקשורות כלליות יסוד שאלות עוי ישנן

הפנסיוני, הביטוח את להפקיר יש מי בידי  כגון פוליטיות, סוגיות או במשק; הכולל
זה, ובהקשר מסחרי); הסתדרותי, (ממשלתי, מעורבים גופים בידי או ממלכתי גוף בידי האם

חסכון בגדר או בחוק המעוגנת חובר, בגדר להיות צריר הפנסיוני הביטוח מידה באיזו

וולונטרי.

משרד במסגרת וערה הממשלה הקימה הפנסיה, למערכת הנוגעות אלו בבעיות לטפל כדי

תשל"ה). העבודה, משרד (ראה העבודה לשר שהוגשו המלצות של שורה הכינה זו ועדה העבודה.

כל על מקיפה פנסיה לתכנית הצטרפות חובת תחול ראשון בשלב (1) הם: הממלצות עיקרי

של הרציפות תובטח (2) עצמאים; על גם זו חובה תחול יותר מאוחר ובשלב שכיר; עובד
הפנסיה; בזכויות הפסד שום לעובד תסב לא העבודה מקום טהחלפת כר הפנסיה, זכויות

פנסיה שיעור יינתן עבודה טנת ולכל שנים; ל3 מ10 לזכאות ההכשרה תקופת תופחת (3)

המשמש השכר בסיס ישונה (4) היום; כנהוג יורד פנסיה שיעור במקום לשנה, 2\ של שווה

לשכר היום, כנהוג הפרישה, לפני האחרונות השנים שלט של הממוצע מן הגמלאות, לקביעת

הלאומי הביטוח טל הזקנה וקצבת מעבודה הפנסיה יאוחדו (5) העבודה; שנות בכל הממוצע

מעבודה. הפנסיות של והגמלאות התשלומים של הנוסחאות במערכת שינוי יחול זה ובעקבות

התשלומים שיעור את הקובע השכר מבסיס לבודד הבסיסית הזקנה קצבת תנוכה המוצעת, במערכת

ובתשלומים בתגמולים העיקריים ההבדלים את מציג 1 לוח מעבודה. הפנסיה של והתגמולים

הפנסיה תכניות שתי עלירי מיוצגת הקיימת הפנסיה מערכת והמוצעת. הקיימת המערכת בין
; המקיפה. והפנסיה היסוד פנסיית  הגדולות
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המקיפה בפנסיה היסוד, בפנסיית והתגמולים התשלומים ח>1>כ

הלאומי הביטוח של תזקנה ובקצבת המוצעת, הפנסיה ובמערכת

המוצעת המערבת מקיפה פנסיה יסוד פנסיית מעבודה: 3נ0יות

.16(w B1} .16*1 .10 tתשלומים:" 0 t t
לפי תגמולים
ביסווו: שנות

.20(0 R1 1 .40*1* .4Ow* קנים 10
0

.SO (tf  B1) .60w* .60** *ניס 25
0

.70(0  B1) .70w* .70** (ונים 35
0

חעבורח שנות בשלש הממוצע חשכר  w*;t בתקופה הפרט של השכר  wt הגדרות:
ממוצע  * הממוצע; בקבר לשינוייס הפרישה לאחר מעודכן האחרונות,
כ0ול במשק הממוצע לשכר ביחס עבודה שנת בכל השכר של משוקלל לא

הביטוח של האחידה הזקנה קצבת  B1 תקופח; בכל במשק הממוצע השכר
" לבורר. הלאומי

התכניות בשלש הלאומי הביטוח קצבת

.055* תשלומים:*

ועוד ,7065 לגילאי מעבודה הכנסות בשל הפחתות ניכוי לאחר הקצבה תגמולים:
ותק. תוספת

B.1  (B^  BR^Ml ♦ V)
0

כאשר .B1 . . 15w ;B2  .23w נפשות, j בת ליחידה אחירח קצכה  B^
0 " במשק. הממוצע השכר הוא * 0

נפשות j בת יחידה של בקצבה ההפחתה  br■1

Yc  ds
c 1 *'./ntjyo nooivn nojonn Y ,BRJ  ■in {
w B1

0

. 55w כיום שהוא בהפחתה החייבת ההכנסה סף  DS

yc < ds כאשר brJ  0
w 

pmn nooin  V

לפני העובד של עבורה שנות  n כאשר v  ■in ( "cn
הפרישה. .*"

העוברים. על במלואם מגולגלים הפנסיה לקרן המעביד שמפריש התשלומים כי מניחים אנו א
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ללא נותרו שאלות מספר או לעיל, שהזכרנו הבעיות לרוב התיחסה המוצעת הרפורמה

הפנסיוני הביטוח בעיית את הקצר בטווח פותרות אינן ההמלצות לדוגמא, מיידי; מענה

פנסיה. זכויות צוברים שאינם העובדים בקרב רוב כיום המהווים העצמאיים, העובדים של

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

נוספות ובשאלות הפנסיה מערכת של האקטוארית היציבות בשאלת נתמקד זו בעבודה

לכדאיות נתייחס עבודתה. במסגרת והן הועדה הקמת לפני הן ממצה לדיון זכו שלא

הפנסיות להשלכות מבטיחות, שהן ההכנסה להלימות שונות, עוברים קבוצות עבור הפנסיות

בקרב העוני בצמצום ולתפקידו הקשישה, האוכלוסיה של השוטפות ההכנסות התחלקות על

הקשישים.

המשולבת ההשפעה את בוחנת האחת מבט. נקודות משתי לבחינה ניתנת פנסיה מערכת

השפעת את בנפרד בוחנת והשניה החיים, עלפני הפרט הכנסות על והתגמולים התשלומים של

אחרי הפרט הכנסות על התגמולים השפעת ואת הפרישה לפני הפרט הכנסות על התשלומים

הפרישה.

המתקבלת. התשואה את ובוחנת חסכון בצורת הפנסיה את רואה הראשונה המבט נקודת

אחרות, חסכון צורות לעומת לפרט זו חסכון צורת של בכדאיות אחד, מצד מעוניינת, היא

בניגוד לפרט. התחייבויותיה למימון הנדרשת התכנית, של האקטוארית ביציבות שני ומצד

בכללי מפורש באופן נקבעות הפנסיה תכניות של התשואה שיעורי אין רגילה, חסכון לתכנית

של והתשלומים התגמולים נוסחות (1.) עיקריים: גורמים משני מושפעת זו תשואה התכנית.

חיים, תוחלת גיל, לפי מעבודה ההכנסות פרופיל כגון המבוטח, הפרט תכונות ו(2) התכנית

אינן הפנסיה מערכות כי להבין אפשר כך מתור הפרישה. וגיל העבודה לכח הכניסה גיל
אוכלוסיה קבוצות בין הבדלים קיימים כן כמו העובדים. לכל אחידה תשואה נותנות בהכרח

מקום יש לכן התשואה. רמת על המשפיעות הדמוגרפיות ובתכונות ההכנסות בפרופילי שונות
ככל עולה תשואה שיעור של מידה קנה לפי פרוגרסיביות, הן המתקבלות התשואות האם לבדוק

יותר. נמוך הוא החיים לאורו הממוצע שהשכר

האוכלוסין; של ההכנסה להבטחת אמצעי הפנסיה במערכת רואה השניה המבט נקודת

ירידה מונעים הם מידה באיזו אומרת, זאת התגמולים; הלימות את בוחנת היא הקשישה.
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הקשישים בקרב עיני במניעת גם עניינה הפרישה. לאחר הקשיש של הוויים כרמת תלולה

השוטפות. ההכנסות בהתפלגות איהשוויון ובצמצום

גישת מונחת שביסודה וו מבט: נקודות שתי מתור הועדה המלצות את ננתח זה במאמר

של השוטפות ההכנסות על הפנסיות השפעת של הגישה מונחת שביטודה והארורת התשואות

עם ההמלצות הנהגת לאחר העתירה הפנסיה מערכת את להשוות ענייננו עיקר הקשישים.

המצב את אלה המלצות משנות מידה ובאיזו במר, לבחון מנת על הקיימת, הפנסיה מערכת

הקיים.
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.

הקשישים מן רבים שהזכרנו, כפי הראשונים. בשלביה עודנה בישראל הפנסיה מערכת חייהן.
של ההשלכות את כאן נבדוק מלאות. פנסיה זכויות צברו לא העבודה מן עתה הפורשים

מערכת לבין הקיימת הפנסיה מערכת בין ונשווה האוכלוסיה לכל מלאות פנסיה זכויות הבטחת

העבודה מן שפורש מי כל בו במצב דהיינו יותר, ותיקות יהיו הן כאשר המוצעת הפנסיה

מלאה. לפנסיה זכאי
שיעוו כסיס על המוצעת, הפנסיה ומערכת הקיימת הפנסיה מערכת את משווה השני הפרק

היא האם הפרט; מבחינת הפנסיה מערכת של הכדאיות מהי הבאות: השאלות את נבחן התשואה. ;

לשיעורי זוכים שונים מסוגים עובדים האם אחרים? חסכון לסוגי ביחס טובה תשואה מעניקה

דמוגרפיות; וקבוצות יד משלוח לקבוצות בהתאם התשואה שיעורי משתנים כיצד שונים; תשואה

על שהכנסותיהם למי יותר גבוהה תשואה מעניקות הן האם פרוגרסיביות; הפנסיה מערכות האם

למלא יוכלו האם איתן; אקטוארי בסיס על מושתתות המערכות האם יותר? נמוכות החיים פני
הפורשים? דורות כל כלפי התחייבויותיהן את

ננסה כאן הקשישים. הכנסות על הפנסיה מערכות של השפעותיהן את בוחן השלישי הפרק

בהכנסות, והפערים העוני צמצום של ליעדים השונות המערכות של התרומה מידת את לאמוד

לעניים, מיוחדת תמיכה בתכנית בעתיד צורר יהיה מידה באיזו ונבדוק נאותה הכנסה ולהבטחת

המוצעת במערכת אפשריים תקונים כמה נשקול כן כמו כיום. הנהוגה הסוציאלית ההטבה דוגמת

הממצאים. עיקר את מסכם האחרון הפרק הועדה. עלידי
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2 פרק

המוצעת מפנסיה ובמערכת הקיימת הפנסיה במערכת התשואה שיעורי

הפרט של התשלומים על תטואה נושאות הן שכאלה ובתור חסכון, של סוג הן פנסיות
התשואה שיעור אין הפנסיה בתכניות רגילות, חסכון כבתכניות שלא אולם, הפנסיה. לקרן

דוקא ולאו הפרישה לפני השכר של כפונקציה מחושב הפנסיה גובה מראש. במפורש נקבע

המערכת לגבי והן הקיימת המערכת לגבי הן נכון זה רבר תשלומים. על ישירה בתשואה

התשואה את לחשב עלינו התשלומים, של ישירה פונקציה אינם שהתגמולים כיון המוצעת.

החיים לאורך השכר דפוסי על תחזיות ומתוך והתשלומים התגמולים נוסחות מתוך בעקיפין

החיים. תוחלת ועל

לפרט פנסיה תכנית טל וכדאיות התשואות רמת א.

בישראל, רבות עובדים קבוצות לגבי חובה בגדר היא הפנסיה למערכת ההשתייכות

מיוחדת חשיבות ישנה כי כך, משום דומה, האוכלוסיה. כלל על זו חובה תחול ובעתיד

פנסיה תכנית אם הפרט. לגבי הפנסיה תכניות של והכדאיות התשואות רמת של בבדיקה

את לשלם תוכל ולא אקטואריים לקשיים הזמן במשך תקלע היא מדי, גבוהה תשואה משלמת

אין מדי, פחות מבטיחה מערכת אם שני, מצד מסויימות. עובדים לקבוצות התמורה מלוא

אחרות. חסכון בתכניות יותר גבוהה תשואה לקבל יכול אשר הפרט מבחינת צודקת היא
והתשלומים התגמולים נוסחות ישום עלידי חישבנו הפנסיה מערכות טל התשואה את

גיל, לפי החיים תוחלת וטל גיל, לפי מעבודה הכנסות פרופילי של לאומדנים התכניות של

בשכר. הגידול שיעור ולגבי ממנו והפרישה העבודה לכח הכניסה גיל לגבי הנחות סמך ועל

פנסיה מערכת כל של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערך בנספח. מובא החישובים פירוט
לכח העובד של ההצטרפות לשנת חזרה והתשלומים התגמולים זרמי היוון עלידי חושבו

התשואות את חישבנו .(45 אחדים ובמקרים נ2, הוא זר, גיל כי הנחנו כלל (בדרך העבודה

האלה. התשואות של המשוקלל הממוצע את וכן תתקבוצות מספר עבור
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עלפי הסכין של אחרות לצורות הפנסיה מערכות של הכדאיות את משווים אנו

טיעורי של השוואה על עדיפה זו שיטה והתקבולים. התשלומים זרם של הנוכחי הערר

מעיד בהכרח אינו יותר גבוה פנימי תשואה ששיעור משום התכניות, של הפנימיים התשואה

להניח הצורר הוא הנוכחי הערר בחישוב הטמון כלשהו קושי יותר. גבוה נוכחי ערך על

המקובל הריבית לשער הקרוב ,4* של ריאלי נכיון בשער השתמשנו אנו מתאים. נכיון שער

411 של ממוצעת תשואה נושאות הצמודות החוב אגרות לדוגמה, הגדולות. החסכון בתכניות

.$4.82.3>!< של תשואה נותנות הבנקים של התגמולים וקרנות
הקיימות הפנסיה תכניות של הפנימי התשואה שיעור ואת הנוכחי הערר את מציג 2 לוח

השנתי הגידול שיעור לגבי אלטרנטיביות הנחות שתי עלפי המוצעת, הפנסיה מערכת ושל

הפנסיה במערכת ביותר הגרילה התשואה את הנושא המרכיב כי מתברר ו^4. $2 בשי.ר,

בתכנית מאשר יותר נמוכה היסוד בפנסיית התשואה הלאומי: הביטוח קצבת הוא הקיימת

התשואה ניכרת. במידה מהם נמוכה תשואה נושאת המקיפה הפנסיה ואילו הלאומי, הביטוח

הפנסיות של מהתשואה בהרבה גדולה הלאומי והביטוח מעבודה פנסיה של המשולבת המערכת של

לקרנות מהתשלומים שליש רק הם הלאומי הביטוח לתכנית שהתשלומים העובדה למרות מעבודה,

הפנסיה.

את בקצרה שוב נתאר המוצעת ובמערכת הקיימת במערכת התשואות את שנשווה לפני

מערכת לבדיקת הועדה עלידי שהומלצה החדשה הפנסיות מערכת הנהגת עם הצפויים השינויים
הם: המוצעים התיקונים עיקר מעבודה. בפנסיות בעיקר עוסקות הועדה המלצות הפנסיה.

השכר מן השכר בסיס שינוי מקיפה, פנסיה לתכנית העובדים כל ומעבר היסוד פנסיית ביטול
הפנסיה אחוז שינוי העבודה, שנות בכל הממוצע לשכר הפרישה לפני האחרונות השנים כשלש

הביטוח עם מעבודה הפנסיות ושילוב הפנסיה לקרן השתייכות של שנה כל עבור המוקנה

הלאומי.

על המוצעת, למערכת הקיימת הפנסיה ממערכת המעבר, ישפיע כיצד מראש לשער קשה

המחקרים מרבית התשואה. את להקטין או להגריל עשוי השכר בבסיס השינוי התשואה. שיעורי

אלו בשנים השכר אם גם אר לפרישה; הסמוכות בשנים יורד היחסי שהשכר מצאו האמפיריים
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2 לוח

מערכת של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערך
הנחות לפי המוצעת, הפנסיה ומערכת הקיימת הפנסיה
K(g) בשכר השנתי הגידול שיעור לגבי אלטרנטיביות

g = 2's g = r*
ש,עור . י נוכו| עיי שיעוו . נוכחי ",,,,.עיי מוחלטב יחסי '' מוחלטב תשואהיחסי B c B c תשואה B_c B c
פנימי (0 (באלפי c~ * J פנימי {9 ~(באלפי * J הפנסיה מערכת

קיימת: מערכת

5.4 6.5 1.56 7.4 37.0 2.97 הב"ל קצבת

מעבודה: פנסיה
3.1 8.8 .74 5.1 23.2 1.39 מקיפה
4.4 2.9 1.12 6.4 38.6 2.20 יסוד

משולבת פנסיה
ב"ל: + מעבודה

4.0 2.3 .98 6.0 60.2 1.85 מקיפה
4.9 9.4 1.31 6.9 75.6 2.55 יסור

מוצעת: מערכת

5.4 6.5 1.56 7.4 37.0 2.97 הב"ל קצבת

מעבודה: פנסיה

4.2 2.0 1.06 6.2 44.3 1.97 מקיפה

משולבת פנסיה
ב"ל: + מעבודה

4.7 8.5 1.23 6.7 81.4 2.31 מקיפה

עם מוצעת מערכת
הקיים: השכר בסיס

משולבת פנסיה
ב"ל: + מעבודה

3.5 6.9 .86 5.5 32.1 1.51 מקיפה

.21 הוא הכניסה וגיל 4^ הוא הנכיוו שער כי מניחים אנו א

,1969 של במחירים ב
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ואולי הראשונות, העכורה בשנות השכר מן גבוה שהוא יתכן השיא, בטנות השכר מן נופל

קצבת ניכוי עלידי נעשה המערכות שילוב העבודה. חיי כל לאורך הממוצע השכר מן אף

זה שינוי של השפעתו והתגמולים. התשלומים לחישוב המשמש השכר מבסיס לבודד הזקנה

גמלאות שיקבל השנים מספר לעומת פנסיה לקרן תשלומים הפריש שהאדם השנים במספר תלויה
משך ממנה גמלאות ומקבלים שנר. 45 משר לקרן משלמים שהעובדים מניחים אנו אם ממנה.

להקטנת בהכרח יגרום לא זה דבר אך התגמולים. מן פחות קטנים שהתשלומים הרי שנה, 15

השפעתם ולכן יותר, מאוחרות בשנים מתקבלים יחסית הגבוהים שהתגמולים כיוון התשואה,

יותר. קטנה התשואה על

שבמערכת כר בתשואה, לעליה תורמים השינויים שני כי מתברר, שלנו האומדנים מן

מאשר גבוהים המקיפה הפנסיה של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערך יהיו המוצעת

הפנסיות סל הפנימי התשואה שיעור ,44 יהיר. בשכר הגידול ששיעור בהנחה הקיימת. במערכת

מעבודה הפנסיות של המשולבת המערכת של התשואה ושיעור ל6.24, מ5.14 עולה מעבודה

תהיה יסוד פנסיית להם יש שבהווה (לאלו .%6.7b מ6.04 עולה הלאומי הביטוח וקצבת

השכר, בטיס להמרת לייחס יש העלית עיקר את המעבר.). עקב התשואה בשיעור קטנה ירידה

התשואה. שיעורי את במעט רק משנה לבדו והתגמוליט התשלומים בנוסחות שהתיקון כיוון
של מזה גבוה העבודה חיי כל לאורו היחסי שהשכר כך על מצביעים 4 לוח אומדני ואמנם,

נע הוא למשל, יד, משלוח ועלפי תתהקבוצות בין משתנה ההפרש האחרונות. השנים שלש

וכדי. בנין פועלי אצל ל724 החפשיים המקצועות אצל 84 בין

עובדים עבור והתשלומים התגמולים של הנוכחי והערך התשואה שיעורי את מציג 3 לוח

של פנסיה לגמלאות הפורשים יקבלו המוצעת בתכנית .45 בגיל הפנסיה לתכנית המצטרפים

הקיימת שהמערכת שעה שנים, 35 של למקסימום עד בתכנית השתתפות שנת לכל השכר מן 24

יותר קטנה גמלה ותוספת בתכנית, הראשונות השנים 10 על מאד גבוה פנסיה שיעור נותנת
של התשואה את יקטין החדשה למערכת שהמעבר מצפים היינו לפיכך, מאוחרות. בשנים

בסיס משינוי הנובעת בתגמולים יה העל ואולם, מבוגר. בגיל לתכנית המצטרפים העובדים

תשלוס. שנת לכל הפנסיה באחוז השינויים את לקזז דיה גדולה היא השכר
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3 לוח

הקיימת הפנסיה מערכת של הפנימי התשואה ושיעור הנוכחי הערך
45א הוא למערכת הכניסה שגיל בהנחה המוצעת, הפנסיה ומערכת

נוכחי ערר
שיעור מוחלט יחסי
תשואה Bc JL£ + פנימי1 (3 (באלפי _c

קיימת מערכת

14.2 47.1 6.69 הב"ל קצבת

מעבודה: פנסיה

8.2 33.8 2.25 מקיפה
10.0 39.6 3.49 יסוד

ב"ל + מעבודה משוכלת פנסיה
10.6 80.9 3.46 מקיפה
12.0 86.7 4.73 יסוד

מוצעת מערכת

14.2 47.1 6.69 הב"ל קצבת

מעבודה: פנסיה
8.4 27.9 2.36 מקיפה

ב"ל: + מעבודה משולבת פנסיה
11.0 75.0 3.84 מקיפה

g = $4 א
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4 לוח

ובמערכת הקיימת הפנסיה במערכת השבר בסיס הגדרת
בארץ וותק יד משלוח מוצא, לפי המוצעת,

לתכנית כניסה גיל לתכנית כניסה גיל
E  45 E ■ 21

יחס יחסי" שכר יחס יחסי* שכר
q. שנים 3 עלפני q, שנים 3 jiעלפני אחרונות החייט ^ אחרונות החיים קבוצות
j k, q j k q אוכלוסיי!

1.43 .71 .97 1.50 .71 .99 כללי ממוצע

המוצא: יבשת

1.32 .90 1.17 1.35 .90 1.17 ישראל
1.36 .82 1.09 1.40 .82 1.10 אירופהאמריקה
1.56 .48 .73 1.70 .48 .78 אסיהאפריקה

יד: משלוח
1.18 1.32 1.56 1.08 1.32 1.43 חפשיים מקצועות
1.43 .86 1.21 1.43 .86 1.22 ופקידים מנהלים

■" ^'ו"^תייי
גנייו^"י0ת

עליה: ■נו1
1.33 .90 1.18 1.36 .90 1.19 1947 עד
1.45 .63 .88 1.55 .63 .91 19541948
1.51 .57 .75 1.62 .57 .85 19601955
1.62 .47 .71 1.77 .47 .74 1961 למן

if  1^ rg ; q, = z 1J ■ p / (LE+l)

E E

בנספח. ראח המשתנים, יתר הגדרת
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צעיר בגיל לתכנית שהצטרפו לעובדים הפנסיה תכניות שמעניקות התשואות האם

בתכניות לקבל שיכלו התשואות מן נמוכות או גבוהות מבוגר בגיל שהצטרפו ולעובדים
בשכר הגידול שיעור שביו ובקשר השכר של הגידול בקצב תלויה התשובה אחרות? חסכון

שהצטרפו עובדים יזכו בשנה, 4§ של בשכר משוער גידול לפי הריאלי. הריבית שער לבין
בתכנית 6.7"* של ובתשואה הקיימת התכנית במסגרת 6.0* של לתשואה 21 בגיל לתכנית

אחרות. חסכון בתכניות המקובלים התשואה משלעורי גבוהים האלה השיעורים המוצעת.

הם ואז אחוזים, נקודות בשתי התשואה שיעורי יקטנו ,2\ של בקצב השכר יגדל אם אולם

המצטרפים לעוברים אשר הצמודות. החוב אגרות היום שנושאות התשואה לשיעור שווים יהיו
גם המברכות, בשתי מהולם יותר שהוא תשואה בשיעור יזכו שהם הרי ,45 בגיל לתכנית

בשנה. ל$2 %4n הגידול קצב יואט אם

המוצעת והמערכת הקיימת המערכת של הפרוגרסיביות ב.

ובמערכת הקיימת במערכת התשואות של הפרוגרסיביות מידת את בוחן זה סעיף

התשואה שיעורי דפוס על לעמוד ננסה והתגמולים, התשלומים נוסחות מתור המוצעת.

מידת את להעריו ננסה העבודה של השני בחלק החיים. פני על שכר רמות לפי הפנימיים
של השוטפות ההכנסות התפלגות על התגמולים בהשפעת מתבטאת שהיא כפי הפרוגרסיביות,

הקשישים.

בחלק ראשית, העובדים. לכל אחידה בהכרח אינה הפנסיה קופות שמשלמות התשואה

זאת מלבד והתשלומים. התגמולים בנוסחות פרוגרסיביים אלמנטים ישנם הפנסיה מקופות
ההכנסות, בפרופיל הבדלים בגלל שונות אוכלוסיה קבוצות ביו בתשואה הבדלים יתכנו
התשואות את אמרנו החיים. ובתוחלת ממנו הפרישה ובגיל העבודה לכח הכניסה בגיל
לפשט כרי העלית. ותקופת המוצא יבשת היד, משלוח עלפי המוגדרות קבוצות 36 לגבי
ממוצע מתוך שחושבו יותר, רחבות קבוצות של תשואה לשיעורי כאן נתייחס הניתוח, את

לפי התשואות דפוס את מציג 5 לוח המפורטות. תתהקבוצות של התשואות של משוקלל

מלניק ראה סוציאלי. לביטוח בתכניות התשואות בשיעורי בהבדלים עסקו מחקרים מספר 3

.Aaron1

אומדני .1968/69 המשפחה הוצאות סקר הוא הבאים ובסעיפים זה בסעיף הנתונים מקור 4
(1977) בפקטור מופיעים הפרופילים
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5 לוח

ומערכת הקיימת הפנסיה מערכת של הפנימי התשואה טיעור
עליה* ותקופת יד מטלוח מוצא, לפי המוצעת, הפנסיה

מוצעתב מערכת קיימתי מערכת מוצעת פנסיה קיימת פנסיה קצבת
לבת ו מט משולבת מעבודה מעבודה הביטוח

בסיס לפי בסיס לפי יסוד מקיפה מקיפה יסוד מקיפה י קבוצות
קיים טכר חדש שכר ב"ל + ב"ל + אוכלוסיה

.S5 6.7 6.9 6.0 6.2 6.4 5.1 7.4 כללי ממוצע

המוצא: יבשת

5.3 6.4 6.5 5.7 6.2 6.4 5.2 6.7 ישראל
5.4 6.5 6.7 5.8 6.2 6.4 5.2 7.0 אירופהאמריקה
5.7 7.0 ג.7 6.3 6.2 6.3 5.0 8.2 אסיהאפריקה

יי: משלוח
5.7 6.4 6.9 6.0 6.4 7.2 6.0 6.2 חפשיים מקצועות
5.0 6.4 6.3 5.5 6.3 6.1 5.0 6.6 ומנהלים פקידים

6.7 6.9 6.0 6.2 6.3 5.0 ל ג:;""3"
7.0 7.2 6.2 6.1 נ.6 *■. 82 ו^ר^י"

העליה: תקופות
5.2 6.4 6.5 5.6 6.2 6.4 5.2 6.7 1947 עד
5.6 6.8 7.0 6.1 6.2 6.4 5.1 7.7 19541948
5.7 6.9 7.2 6.2 6.2 6.4 5.0 7.9 19601955
5.8 7.1 7.4 6.4 6.2 6.3 4.9 8.3 1961 למן

.g = %4 א

הלאומי. הביטוח קצבת + מעבודה פנסיה = משולבת מערכת
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המידה קנה .21 בגיל העבירה לכח המצטרפים אנשים לגבי החיים עלפני היחסי השכר

יותר. נמור החיים עלפני הממוצע שהשכר ככל יותר גבוה תטואה שיעור הוא לפרוגרסיביות
פרוגרסיביות בעלת תגמולים נוסחת על מבוססת הלאומי הביטוח של הזקנה קצבת

בעלי יהיו התשואה שיעורי כי מראש שיערנו לפיכך, יחסית. תשלומים ונוסחת גבוהה

מלניק. של במחקרו והן שלנו התוצאות מתוך הו שנתאשרה תוצאה גבוהה, פרוגרסיביות
פרוגרסיבית היא התשלומים נוסחת זה, לעומת הקיימות, מעבודה הפנסיה בתכניות

שמראה כפי מתברר, דבר של בסיכומו אבל צרופה. יחסית היא התגמולים נוסחת ואילו במקצת

בפרופיל בהבדלים נעוצה הסיבה מה. במידת רגרסיביים הם התשואה דפוסי כי ,5 לוח

עולה חופשיים מקצועות בעלי של היחסי השכר השונות. התעסוקה קבוצות ביו 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 כשלש

הפנסיה לגבי הן נכון זה דפוס האחרים. העובדים מן יותר נאותה לתשואה אלו, בשנים

היסוד. פנסיית לגבי והן המקיפה

השכר בבסיס התיקונים והן והתשלומים התגמולים בנוסחות המוצעים התיקונים הן

שנוסחת כיוון ברורה, אינה הנוסחות תיקון של ההשפעה הפרוגרסיביות. על משפיעים

ברם, יותר. פרוגרסיבית תהיה התשלומים שנוסחת בעוד פרוגרסיבית פחות תהיה התגמולים

יש הגבוה השכר שלבעלי כיוון הפרוגרסיביות, את יגדיל החדש השכר בסיס כי ספק אין
הפרישה. שלפני בשנים בשכר מאשר החיים עלפני הממוצע בשכר יותר קטן יחסי יתרון

התשואות דפוס יהיה המוצעים התיקונים הנהגת לאחר כי מראות 5 בלוח המובאות התוצאות

מה. במידת רק רגרסיבי

מחושבות מעבודה והפנסיות הלאומי הביטוח קצבות של המשולבת המערכת של התשואות

הן המתקבלות התשואות המשולבת, הקיימת במערכת והגמלאות. התשלומים כל איחוד עלידי

נמוכה. הכנסה בעלי לקשישים המשולמת הסוציאלית ההטבה את כוללים אינם אלה אומדנים
מעבודה, לפנסיה זכאים הפורשים כל כמעט יהיו שבעתיד מראים אנו השני בחלק בניתוח
מרמת הגבוהה הכנסה הלאומי, הביטוח של הבסיסית הזקנה קצבת עם יחד להם תעניק אשר

הסוציאלית. להטבה הזכאות
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התשואה טיעורי יהיו המוצעת במערכת ומנהלים. פקידים אצל לירידה פרט יחסיות כמעט

השינוי של ההשפעות את לבודד מאפשר 5 לוח פרוגרסיביים. המשולבת הפנסיה מערכת של

דפוס היה השכר, כבסיס התיקון בלא והתגמולים. התשלומים נוסחות ושינוי השכר בבסיס

המקטין החרש, השכר בסיס הקיימת. שבמערכת לזר, דומה נשאר המוצעת במערכת התשואות

הפרוגרסיביות. את מעלה החופשיים, המקצועות בעלי של היחסי היתרון את

המוצעת והמערכת הקיימת המערכת של האקטוארית היציבות ג.
לעתיד. והתחייבויותיה משאביה בין נכון איזון על להקפיד חייבת פנסיה מערכת כל

האקטוארית היציבות לגבי לעיל שתוארו התשואה דפוסי של ההשלכות על נעמוד זה בסעיף

הפנסיה. מערכת של

עלפי כאחת. והמוצעת הקיימת במערכת מצטברת קרן בשיטת פועלות מעבודה הפנסיות

התשלומים את משקיעות עובדים, של מסויים משנתון תשלומים גובות הפנסיה קופות זו, שיטה

שתוכל כדי לגמלאות. פרישתה עם תגמולים העובדים לקבוצת ומשלמות השנתיים, והריבית
ועוד התשלומים מן גדולים יהיו המובטחים שהתגמולים אסור בהתחייבויותיה, לעמוד הקופה

שהצטברה. הריבית

על המשאבים לביו ההתחייבויות ביו ההפרש את להשלים אפשר ממויימות, בנסיבות

לפעול תוכל לא כזו מדיניות אר חמורים. לעיוותים לגרום מבלי לדור מדור העברות ידי
עליה איתן, אקטוארי בסיס על תפעל מצטברת פנסיה שתכנית כדי דורות. מספר משך כהלכה

הריבית ועור הקבוצה ששילמה התשלומים לסך בקירוב השווים תגמולים שנתון לכל להבטיח

שהצטברה.

בהתחייבויותיה מתבטאים שהם כפי הפנימיים, התשואה שיעורי האם לבדוק צורך יש לכו,

קרנות חייבות בישראל, הקרן. על הצפויים הריבית לשיעורי בקירוב שווים התכנית, של

אגרות ממשלתיות. חוב באגרות ממשאביהן 90*804 להשקיע הממשלה, תקנות עלפי הפנסיה,

ביו משמשים אג"ח לקניית מועברים שלא הכספים כ<"5.5. של ריאלית תשואה נושאות אלה

על הכוללת התשואה לכו הצמדה. וללא נמוכה בריבית למבוטחים הלוואות למתן היתר

היא שהתשואה מניחים קרובות ולעתים מ^5.5 יותר נמוכה תהיה הקרנות של ההשקעות

.43* אפילו
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6 לוח

הפנסיה תכניות של התחייבויותיהן למילוי הדרושות התשואות

g = 2S # = 4*

5.4 7.4 . הלאומי הביטוח קצבת

. מעבודה: קיימת פנסיה
2.8 4.8 מקיפה
4.0 6.0 יסוד

משולבת: קיימת פנסיה
3.8 5.8 לאומי ביטוח + מקיפה
4.6 6.6 לאומי ביטוח + יסור
4.0 6.0 מעבודה מוצעת פנסיה

4.5 6.5 משולבת מוצעת פנםיה
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6 לוח המוצעת? ובמערכת תקיימו! במערכת הפנסיה קרנות של היציבות מירח מה

היום המצטרף לשנתון הפנסיה קרנות עלירי למעשר, המובטחים החטואה שיעורי אח מסכם

שהוא כיוון הפרט, שמקבל הפנימית התשואה מן נמוכים אלה שיעורים לתכנית. 21 כגיל
התשואה שיעורי את מעט להגדיל יש בפועל לקרן. ההפרשות מן חלק על מס מזיכוי נהנה

מבטיחה היסוד תכנית הקיימת, במערכת התכנית. כהפעלת הכרוכות המנהל הוצאות בשל

תכנית תבטיח n יהיה בשכר הגידול שקצב בהנחה המקיפה. התכנית מן יותר גדולה תשואה

על מקבלות הקרנות אס .4.8* תבטיח המקיפה שהתכנית בעור 6.0^ של תשואה היסוד

תכנית זאת ולעומת יציבה היא המקיפה שהתכנית הרי כ^5 של ממוצעת תשואה השקעותיהן

דיוק ביתר לרעת בלי מדוייקת לקביעה ניתנח אינה הקשיים מידת בקשיים. תיתקל היסוד

המערכת דבר, של בכללו הקרנות. של השקעותיהן על בפועל המתקבלת הריאלית התשואה מהי

..S%4 כ של תשואה מקנה והמקיפה, היסוד לתכניות שווה משקל שבה הקיימת,

יקטנו יותר נמור יהיה בשכר השנתי הגידול שקצב ככל ,6 בלוח לראות שניתן כפי

הקרנות. של האקטוארי מצבן וישתפר המובטחות התשואות

ולכן 21 בגיל למערכת הנכנסים למבוטחים מתייחסת היציבות של זו בדיקה כאמור,

לרפורמה בהצעתו (1973) בלאס כיום. הקרנות של החמור האקטוארי המצב אח משקפת אינה

של מבוקר לא מגידול כתוצאה הקרנות של ההון התאפסות תהליך על מתריע הפנסיה, במערכת

התחייבויותיהן.

תשואה שיעור המקנה היסוד פנסיית תכנית של רק לא תוצאה הוא הקרנות של זר. מצב

בתכנית. ותק שנוח מעט עט מבוטחים שמקבלים גבוהים פנסיה שיעורי של גם אלא גבוה, פנימי
בממוצע הוא 45 בגיל לתכנית שנכנסים המבוטחים שמקבלים התשואה שיעור ,3 לוח שמראה כפי

לעליה לצפות יש אמנם ותק. טנות מעט צברו הפורשים מן גדול חלק היום עד . 1 1 . %3

בדיוק לקבוע אפשר שעלפיהם נתונים פורסמו טרם אולם הפורשים, טל הותק שנוח של מתמדת

בעתיד. ישתפר מידה באיזו או במצב שיפור היום ער חל אם

מבטיחה המוצעת המקיפה התכנית אולם, היסוד פנסיית תבוטל המוצעת הפנסיה במערכת

במערכת הקיימת המערכת המרת דבר, של בכללו הנוכחית. התכנית מן יותר גבוהה תשואה
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שלנו התוצאות בהתחייבויות. לעמוד כדי הדרושה התשואה את %6.0b תגדיל המוצעת

הנכנסים לשנתונים האקטוארית היציבות את תשפר לא המוצעת התכנית כי איפוא, מורות,
מעבודה.6 הפנסיות למערכת היום

הפורשים לאנשים התשואה את לצמצם אמורה היתה המוצעת הפנסיה מערכת לכאורה,

שיעור במקום ותק שנת לכל 2\ של אחיד פנסיה שיעור הנהגת בשל מעטות, ותק שנות עם

עולה שלנו הבריקה מתור כאמור, אולם .(1 לוח (ראה ויורד ההולך 4* של התחלתי

11.3%n מעט, רק הצטמצם מבוגר, בגיל למערכת הנכנסים לאנשים שהיה הניכר שהיתרון

54%n הירידה את המקזז השכר, בבסיס השינוי מן מרוויחה זו קבוצה ox . n.0%^
בעיה תהווה זו קבוצה המוצעת במערכת שגם היא ההשלכה הפנסיה. בשיעור ,%40b

יגדלו הפורשים של הותק שנות המוצעת, שבמערכת לכר לצפות יש לפחות אז" אקטוארית.

הרציפות ותובטח העבודה חיי מתחילת חובה תהיה בתכנית ההשתתפות שהרי יותר, מהיר כקצב

הפנסיה. זכויות של

Payasyougo ) החלוקה שיטת של עקרון לפי פועל הלאומי הביטוח של הזקנה ביטוח
Oהלאומי הביטוח דמי שיעורי ישארו אס שונה. הוא ליציבותו המידה קנה ולכן (system

הנכנסים לשנתונים לשלם תוכל שהתכנית הוא ארוך לטווח ליציבות התנאי אז כי קבועים,

שגם נמצא ;(1975) ואחרים נוימן עלידי (1971) ברניב ועדת הצעת על שנעשתה בבדיקה 6
יציבות. אינן התכניות זו בהצעה

והן מעבודה בפנסיות הן שנה, 35 הוא מלאה פנסיה לקבלת היום הדרוש הותק שנות מספר
כל מקבלים אינם 30 גיל לפני לעבודה הנכנסים שעובדים לכר גורם זה דבר הלאומי. בביטוח
עיוות הצעירים. העובדים אצל קיפוח של הרגשה היוצר דבר זה, גיל עד תשלומיהם על תמורה
זו בצורה .%1.75^ %2n ותק שנת לכל הפנסיה שיעור של הקטנה עלידי לתיקון ניתן זה

להורדת גם יסייע זה תיקון שנה. 40 לאחר אר \0ר, של מכסימלית פנסיה אותה יקבל המבוטח
המערכת. של האקטוארי המצב את וישפר מבוגר בגיל לתכנית הנכנסים המבוטחים של התשואה

Q

והפנסיות הלאומי הביטוח של המשולבת המערכת של שלנו בתפיסה תלוי ליציבות המידה קנה
העובדים בידי ממומנת אשר מצטברת, קרן בשיטת פועלות אמנם מעבודה הפנסיות קרנות מעבודה.
הציבורית. הפנסיה מערכת לבין בינן להבדיל קשה רבות מבחינות אר בממשלה, תלויות הן ואין

היא הממשלה בעקיפין, הממשלה. לבין העובדים בין מתווכות מעין משמשות הפנסיה קרנות
להלוות הפנסיה קרנות את מחייבת שהיא כר (עלידי הקרנות של התקבולים כל את כמעט שגובה

רק הפנסיה ועדת המלצות הריבית. רווחי כל את כמעט ומשלמת לממשלה) תקבוליהן רוב את
התגמולים נוסחות יקבעו החדשה שבמערכת כיוון הפנסיה, קרנות של הציבורי האופי את יחזקו
הניתוח לצורר התייחסנו שצויינו, הציבוריים ההיבטים למרות אך הממשלה. עלידי והתשלומים
הלאומי הביטוח של היציבות את וניתחנו רגילות מצטברות פנסיה כתכניות הפנסיה לקרנות שלנו

בנפרד.
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הגידול על התשואה תעלה אם אולם העבודה. וככוו נשכר הגידול לסך השווה תשואה

התשואה הורדת עלידי אותר, לקזז צורך יהיר. אז כי בשכר, הגידול ועור באוכלוסיה

יותר. מאוחרות בתקופות
,21 בגיל למערכת ם הנכנסי למבוטחים הלאומי, הביטוח מערכת של הממוצעת התשואה

גבוה גידול קצב יירש לכר אי .4"* הוא בשכר השנתי הגידול שקצב בהנחה \4.ד היא

לגידול שווה אמנם זה קצב יציבה. תהיה שהמערכת להבטיח מנת על ,3.4^ של באוכלוסיה,
התחזיות לפי התחזיות. לעומת גנוה עודנו הוא אך ,3.53, שהוא ,19751961 בשנים שהיה

. 2..n1.m של שנתי לשיעור 19931988 בשנים ויגיע וירד ילך כאוכלוסיר, הגידול קצב

שהביטוח לצפות אפשר העליה, לגבי ביותר אופטימיים אומדנים יתממשו אם רק כלומר,

על להכביד שיכולים נוספים גורמים מספר ישנם בהתחייבויותיו.11 לעמוד יוכל הלאומי

בשיעור והירידה העליה, הרכב הפורשים, של מעטות ותק שנות הלאומי: הביטוח של היציבות

עבודה. בכח ההשתתפות

שנות עם הפורשים העוברים מעבודה) הפנסיות במערכת (כמו הלאומי הביטוח במערכת

מלא, ותק עם המבוטחים של מהתשואה כפולה כמעט שהיא תשואה בממוצע מקבלים מעטות ותק

בלבד. מעטות ותק שנות הפורשים מן גדול לחלק שהיום העובדה לאור רבה חשיבות ולכר

נוצרים שבה תקופה חייו, מחזור של הראשוניים בשלבים עדיו נמצא בישראל הלאומי הביטוח
שציינו הגבוהות התשואות זו עוברה בגלל פורשים. של יחסית המועט המספר בגלל עודפים
יותר. הרחוק בטווח היציבות על להכביד יכולות אך הקצר בטווח ממשית בעיה מהוות לא

הרלוונטית באוכלוסיה הגידול בחישוב במלואה העליה תרומת את כללנו כה עד בניתוח
אר צעיר, הוא העולים של הגילי ההרכב אם נכונה זו גישה הפנסיה. יציבות בדיקת לצורר

בשיעור ירידה כי היציבות, לגבי המסקנות את משנה אינה בשכר גידול קצב לגבי ההנחה 9
מידה. באותה התשואה שיעור את מורידה השכר

יש בהתאמה. ו50,000 0 יהיה לשנה העולים שמספר ההנחה על מבוססות אלו 10תחזיות
תחזית ראה: לשנה. עולים כ17,000 של לשפל ירד העולים מספר 1976 שבשנת לציין

למ"ס. ,1993 עד בישראל האוכלוסיה
על למערכת. הנכנסים שנתונים לגבי יציבות בניתוח כאן עוסקים אנו מעבודה בפנסיה ג1כמו

צורר יש שוטף באופן התחייבויותיה את למלא תוכל הלאומי הביטוח שמערכת להבטיח מנת
יציבות השנתיים. לתקבולים שווים יהיו בשנה מבצע שהמוסד התשלומים שסר נוסף: בתנאי

במערכת. הנמצאים השנתונים כל של ארור בטווח ליציבות התנאי קיום עלירי מובטחת שוטפת
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העליה אז העבודה, חיי של מאוחרים ם בשלבי אנשים או פנסיונרים יש העולים בקרב אם

הטבעי הגידול כמו שיעור באותו הלאומי הביטוח של המקורות להגרלת תורמת אינה
עם שיפרשו אנשים למערכת מוסיף טבעי מריבוי הנובע האוכלוסיה גידול באוכלוסיה.

עם הפורשים כאמור, חלקיות. זכויות עם יפרשו העולים מן חלק זאת לעומת מלא; ותק

הביטוח של האקטוארים בחישובים הארוך. בטווח אקטוארית בעיר. מהווים מעטות ותק שנות

של מצבו האקטואר, לשכת שנוקטת זו גישה לפי כלל. בחשבון נלקחת העליה איו הלאומי

בהסדרים בהתחשב בפרט קיצונית, הינה זו גישה גרוע. יותר הרבה הלאומי הביטוח
הלאומי. הביטוח חוק לפי לקצבה זכאים שאינם העולים גמלאות למימון הקיימים המיוחדים

היא זאת ככל באוכלוסיה, גידול כמו מידה באותה ליציבות תורמת אינה שהעליה שאף כר

חלקי. באופן לפחות בחשבון אותה לקחת ויש משפיעה

ההשתתפות בשיעור ירידה של המגמה היא המערכת על להכביד שיכול השלישי הגורם

ל<48.30. מ*50.4 העבודה נכח ההשתתפות שיעור ירד ,1975 עד 1967 משנת העבודה. בכח

קבוצות בתוך וגם האוכלוסיה, של הגילים בהרכב בשינויים מוסבר הזאת הירידה מן חלק רק

%40.7b 48.4%d) הצעירות הגיל בקבוצות חלה חדה ירידה משמעותית. ירידה ישנה גיל

הגברים בקרב .(5564) הפרישה שלפני בגילים יותר מתונה וירידה (2418 גילאי בקרב

במידה .25 גיל שמעל בקבוצות עליה ישנה הנשים ובקרב הגיל קבוצות בכל ירידה חלה

דבר באוכלוסיה, הגידול משיעור קטן יהיה העבודה בכח הגידול שיעור תימשר, זו שמגמה

האקטוארית. הבעיה את יותר עוד שיחריף

בקצב יגדל העבודה בכח הגידול ששיעור הוא ארור לטווח ליציבות שהתנאי ראינו

והשתתפות האוכלוסיה גידול של התחזיות לאור למדי גבוה זה ששיעור נראה לשנה. .J$4 של

הועלו 1976 באפריל ואמנם לתשלומים, התגמולים ביחס שינוי מצריו זה מצב העבודה. בכח

שינוי אך השכר, מן S.5%^ 4.5%n הלאומי הביטוח של והשאירים הזקנה לענף התשלומים

.235 עמי ,1975 ישראל בנק וחשבון דין ראה
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i

 הלאומי. הביטוח של האקטוארי מצבו על מספקת במידה השפיע לא nr

המעבר תקופת

התכנית האם המוצעת. למערכת המעבר בתקופת יקרה מה לשאלה הדעת את נתנה לא הועדה

על גם ואם היום; מבוטחים שכבר האנשים על גם או חדשים מבוטחים על רק תחול החדשה

יכולים אלו פיצויים במעבר? להווצר העשויים ההפסדים על יפוצו האם האחרונה, הקבוצה

הרפורמה. ביצוע את לעכב עלולה היא גדולה, היא שאם המערכת על נוספת מעמסה להוות
התשואות היום מקיפה פנסיה עם לאלו במעבר. חריפה בעיה קיימת שלא עולה מממצאנו

קטנים. יותר עוד יהיו ההפסדים בפועל ניכר. בשיעור לא אך יפסידו קבוצות שתי יעלו.
.6. %7b6.9V n תרד מלא וותק יסוד פנסיית להם יש שהיום לאלו כולה המערכת של התשואה

במעט. רק שהזכרנו, כפי תרד, נמוך ותק עם לאלו התשואה

למלוא מוצמדות שהפנמיות הנחנו הקיימת המערכת לגבי התשואות את חישבנו כאשר

ריאליות מעליות הנובע זה מגידול חלק לאותו רק מוצמדות הן במציאות אולם בשכר. הגידול

להגדלת המכוונות בדרגה או בדרוג כלליות עליות עלידי מושפעות אינן והן היסוד, בשכר

המערכת לגבי נכוו זה חישוב זאת, לעומת מעלה. כלפי מוטות שחישבנו התשואות לכן השכר.

המוצעת למערכת שבמעבר נובע מזה במשק. הממוצע בשכר לגידול הפנסיות את המצמידה המוצעת

וההפסדים שלנו הנתונים שמראים ממר, יותר גדול יהיה מקיפה בפנסיה למבוטחים השיפור

המעבר. בעיית של בחשיבותה יותר עוד ממעיט זה דבר יותר. קטנים יהיו יסור פנסיית לבעלי

על מבוססות אלו טענות רגל. פשיטת בפני עומד הסוציאלי שהביטוח שהתריעו היו בארה"ב
הירידה (ב) ההתחיבויות; מסך 0יי2 רק מהווים התכנית של הנכסים (א) הבאות: העובדות
פנסיונרים 30 יש היום (ג) העבודה; בכח בגידול להאטה מביאה הילודה בשיעור המתמדת
לכל פנסיונרים 45 2030 בטנת יהיו ,2.W יהיה הילודה ששיעור בהנחה עובדים; ל100
השכר מן ל,^20 מכ^10 התשלומים טיעור את להגדיל יצריכו אלה עובדות עובדים. 100

הכנסות עם למשפחות גדול לנטל תביא זו העלאה הטוטפות; הגמלאות על לשמור כדי
את בחשבון לקחת טיש בטענה זו בדעה כופר (1975) Feldstein ונמוכות. בינוניות

שיעור אם יעלה. התשלומים שטיעור זמן באותו יקבלו שהמשפחות הריאלי, בשכר הגידול
0.2' של גידול מהווה זר, שנה, 50 במשך אחוזים נקודות ב10 לעלות יצטרך התשלומים

.{2\ של בשכר השנתי הגידול מן עשירית (שהם לשנה
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3 טיק

ה?0>0>0 <0 השוטפות ההכנסות על ר.>ונ0>ח fmya השפעת

להבטיח הראשונה מטרתן וו. ו מטר כמה נועדות הלאומי והניסוח מעבודה הפנסיה למערכות

כי מובן אן הפרישה. לפני חיו בה החיים לרמת ביחס חולמת הכנ0ר. מעבודתם הפורשים לאנדים
כי 0בור לדוגמא, ,(1974) Scliuli הולמת. פנסיה של ההגדרה לגבי רבות ריעות יתכנו

הם חייבים וכן וחסכונות. שירותים למצרכים, הדרושות בהוצאות מירידה נהנים הקשישים

שלפני האחרונה בשנה 0o*n g0t6st של בביעור בהכנסה להם די ולכן יותר, נמוכים במסים

קשישים עבור במקצת זה שיעור להגדיל י* לדעתו, הקודמת. חייהם רמת על לשמור כדי הפרישה

הבעיר. אינה הפרישה, שלפני לשכר ניח0 ההולס האחוז שאלת אר נמוך. היה הפרישה לפני ששכרם

על סביר פיצוי לקשישים להבטיח צריכה לבדה הפנסיה מערכה האם היא נוספת 0וגיה היחידה.
של האחרות השוטפות ההכנסות עם יחד אשר כזו פנסיה שתבטיח בכר די שמא או השכר, אובדן

השכר. אובדן על נאות פיצוי תיתן הקשישים

את גם לשרת לקשישים תמיכה תכניות צריכות לקשישים, הולמת הכנסה להבטחת נוסף
לעבודה שליליים תמריצים של היווצרותם ומניעת ואיהשוויון העוני צמצום של היעדים

השוררות הנסיכות עלידי היתר, בין מוכתב, הללו היעדים בין העדיפויות סדר ולחסכון.
חייבות עצמיים, ממקורות הכנסה ללא נותרים הקשישים מן רבים בהן בארצות מרינה. ככל

די צברה הקשישה שאוכלוסייתה במרינה העוני. לצמצום המיועדות תכניות על לשקוד הממשלות

העוני. צמצום של ביער לעסוק הצורר פוחת למחייתה. מעבודה פנסיה זכויות או חסכונות
הפנסיות בתוספת אח ורכוש, מעבודה שהכנסותיהם רבים קשישים ישנם היום, בישראל

בהבטחת מרכזי תפקיד הלאומי הביטוח קצבות על מוטל זה במצב העוני. מקו נמוכות מעבודה,

סוציאלית, הטבה מקבלים הקשישים מן אחוזים כארבעים הקשישה. לאוכלוסיח הכנסה מינימום

הלאומי. הביטוח של הזקנה קצבות מסך 23\ מהווה לכר וההוצאה

שיואץ שיפור עצמם, אח לקיים הקשישים של ביכולתם מתמיד לשיפור לצפות יש בעתיד,

מבוטח העובדים מן ניכר חלק היום כבר הפנסיה. מערכת לבדיקת הועדה המלצות יתקבלו אם
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מהעבודה הפורשים אנשים של המבוטחות העכורה שנות מספר כן כמו כלשהי. פנסיה בתכנית

מעבודתם יפרשו עובדים של והולר גדל מספר יותר, ותיקה תהיה הפנסיה שמערכת ככל גדל.

ארצה שיגיעו עולים עדיין יהיו אמנם מלאה. לפנסיה המכשירות הביטוח שנות 35 כשלזכותם

ילך הקשישים כלל מתור אלה של משקלם אך משלהם, הולמות הכנסות ללא הפרישה לגיל בסמוך

ויקטן.

את ובוחן ובעתיד בהווה הקשישים צרכי בין ההבדלים את מבליט זה בפרק הניתוח
ההשפעות את נאמוד הראשון כשלב הארוך. בטווח המוצעת והמערכת הקיימת המערכת של יעילותו

אי על הלאומי הביטוח של הקיימת הסוציאלית וההטבה הבסיסית הזקנה קיצבת של

הקיימת הפנסיה מערכת של יעילותן את לחזות ננסה מכן לאחר וההלימות. השוויון
ויהיו פנסיה בתכנית מכוסים יהיו העובדים שכל בהנחה אלה, יעדים בהשגת המוצעת והמערכת

הפרישה. בעת מלאה לפנסיה זכאים

הבריקה שיטת

התגמ>לים. בנוסחת תלויה הקשישים של ההכנסות התפלגות על הפנסיה מערכת של השפעתה

של מפנסיות שלא ההכנסות התפלגות באופי מצידה, תלויה, תגמולים נוסחת של השפעתה אבל

אילו הקשישים. של השוטפות ההכנסות לבין הפרישה לפני השכר רמות בין ובקשר הקשישים,

לפני גבוה או בינוני שכר בעלי היו הנמוכות השוטפות ההכנסות בעלי שהקשישים התברר

ביחס אחיד פנסיה אחוז תשלום עלידי בעוני ניכר צמצום להשיג אפשר היה אז כי הפרישה,

בין גבוה מתאם צפוי אם אולם צרופה). יחסית (פנסיה העובדים לכל הפרישה שלפני לשכר

מן גדול חלק בעוני להותיר יחסית תגמולים נוסחת עלולה ואחריה, הפרישה לפני ההכנסות

הפרישה לפני השכר של המשותפת ההתפלגות על נתונים להשיג קשה לדאבוננו, הקשישים.

לוג בהתפלגות משתמשים אנו זה, מכשול על להתגבר כדי הקשישים. של השוטפות וההכנסות

התפלגות באמצעותה ויוצרים (bivariate lognormal distribution) דומשתנית נורמלית
הפרישה לפני השכר של והשונות הממוצע ואחריה. הפרישה לפני ההכנסות של משותפת היפותטית

גברים של השכר התפלגות של רוחב חתך מתוך מחושבים (Yc) השוטפת ההכנסה ושל (w )

המשמשות ,65 גיל מעל הקשישים של הכוללת וההכנסה 6435 בגילים עובדים

והתפלגות החיים, פני על היחסי השכר ממוצע התפלגות באומדן לנו
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מחושבים התגמולים הקיימת במערכת .1969 כשנת בישראל קשישים של שלאמתמיכות ההכנסות

פני על השכר ממוצע התפלגות ביו היחס הפרישה. שלפני האחרונות השנים כשלש השכר בטיס על

פרופילי בסיס על נבנה הפרישה לפני האחרונות השנים כשלש השכר התפלגות לבין החיים
. W לה שקראנו חדשה שכר התפלגות כנינו זה קשר ממך על .2 בפרק שהוזכרו ההכנסות

ורמה 0.8 גבוהה ,רמה Yc לביו w בין המתאם מקדם של אלטרנטיביות רמות שתי הנחנו

שהתפלגויות כיון .w של הגדרה לכל אלטרנטיביות התפלגויות שתי עלפיהן ויצרנו ,0 נמוכה

שנתנו כר עלידי אותן תיקנו נמוכה, שוטפת הכנסה עם המשפחות מספר את מטה כלפי מטות אלו

השונויות הממוצעים, על שמירר, (.תור הקשישים של ההכנסה בסר הממשי חלקו את הכנסות טווח לכל

להכנסה y הפרדת הוא הבסיסיים הנתונים ביצירת האחרון השלב המקוריים). המתאם ומקדמי

השייכים האנשים כל של שהכנסתם הנחנו זה לצורר מרכוש. והכנסה מעבודה הכנסה מפנסיות,
מעבודה, הפנסיות השכר, מהווים כולם אצל דהיינו בהרכבה; זהה הינה הכנסה עשירון לאותו

הדפוסים על גמכן מושתתים ההכנסות הרכבי השוטפת.3 ההכנסה מכלל אחוז אותו מרכוש וההכנסה

הפנסיה מערכות של התגמולים נוסחאות את הפעלנו שיצרנו ההיפותטית ההתפלגות על .1969 בשנת

.(1 בלוח מתוארות (הנוסחאות והמוצעת הקיימת

החיים. פני על השכר התפלגות על נתונים מציאת היא פנסיה מערכות בניתוח הבעיות אחת 1

פנסיות כנושא אמפיריים מחקרים על לנו ידוע ולא זה מסוג נתונים איו הארצות ברוב
הרבשנתית הכרטסת את מעמיד בארה"ב הסוציאלי הביטוח מנהל אלו. בנתונים שהשתמשו

אופי ועל הכנסות זרמי של הדינמיות על מחקרים נעשו זו כרטסת עלסמך חוקרים. לרשות
ההכנסות בהתפלגות שאיהשוויון מצא לדוגמא, ,McCaU החיים. פני על ההכנסות התפלגות
פני על ההכנסות שהתפלגות יתכן כי יוצא מכאן יותר. ארוכה הבדיקה שתקופת ככל יורד
איהשוויון אומדני שגם משמע השונות. של אומדןיתר נותנת משתמשים, אנו בה החיים

אינו זה, לעומת רוחב, חתר מתור הממוצע מעלה. כלפי מוטים הקשישים הכנסות בהתפלגות
השכר ממוצע בסיס על תחושב ההתחלתית הפנסיה המוצעת, שבמערכת מאחר מוטה, בהכרח

כשנת במשק הממוצע השכר של המוחלטת והרמה העבודה, שנות בכל במשק הממוצע לשכר היחסי
הפרישה.

הנוסחא: עלידי מחושב הפרישה לפני השנים בשלש השכר 2

wJ =w. J
J נ qj

k.
המופיע ההכנסות, פרופילי של במודל שהתקבלו ההכנסות שתי בין היחס הוא _1 כאשך

qj
.4 בלוח

להרכיב עלינו היה ההכנסות, הרכב של יותר ומדויקים מפורטים אומדנים לקבל רצינו לו 3
המשתנים. כל בין המתאם מקדמי עבור ערכים ולהניח משותפת רבמשתנית התפלגות
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כרי מדדים בכמה השתמשנו ההיפותטיות. ההתפלגויות של מסכמים מדדים מוצגים 7 בלווו

השונות התגמולים נוטחאות של ההשפעה שהוצבו. היעדים או! מערכת כל משיגה מידה באיזו לבחון

שהוגדר העוני, לקו מתחת הנמצאות המטפחות מספר עלפי נבחנה ההכנסה מעוטי הקשישים על

העשירון של הממוצעת ההכנסה חי על שכיר; למשרת הממוצע השכר מן 33^ של ברמה זוג עבור

היא התמיכות לפני שהכנסתן המשפחות של בחלקן שנופל התגמולים מסך החלק ועלפי התחתון

ומדר ייני ג מדד בהם שוויון, אי מרדי כמספר השתמשנו ( 1973) Sen בעקבות העוני. לקו מתחת

ההשתנות. ומקדם אטקינסון

A כיום הלאומי הבי0וח טל הזקנה קצבת

ללא לקשישים. הולמת הכנסה בהבטחת מכריע תפקיו הלאומי הביטוח לקצבות שמור היום
העוני. לקו מתחת נופלות הקשישים מן ובים של הכנסותיהם היו נכבדה, ציבורית תמיכה

לקו מתחת קשישים, שראשיהן המשפחות מן ""י<ו של ההכנסות היו 1969 בשנת חביב, של להערכתו

בעוני נשארו \ר2 מעבודה; פנסיות לרבות מתמיכות, שלא ההכנסה מקורות בכל בהתחשב העוני
תמיכות. קבלת לאחר גם

הכנסות. מעוטי קשישים עבור ובעיקר לקשישים, התמיכות ניכרת במידה הוגדלו ,1969 למן

השכר מן מ*26 נוטפות הכנסות ללא קשיש זוג זכאי לה הקצבה גדלה ,19761969 בשנים

משקי כל את להעלות כדי מספקת היחה זו מובטחת והכנסה ממנו, ל4"37 שכיר למשרת הממוצע

הסוציאלית ההטבה של חלקה ל4004 33' מ גדל תקופה באותה העוני. לקו מעל הקשישים הבית

הסוציאלית. ההטבה ועוד הבסיסית הקצבה מתור

ההכנסות. התחלקות על ניכרת פרוגרסיבית השפעה הלאומי הביטוח לקצבות כי מראה 8 לוח

ההטבה פרישה, מבחן אחידה, (קצבה שבנוסחה הפרוגרסיביים האלמנטים בגלל צפויה זו תוצאה

ההכנסות מהתחלקות יותר שוויונית היא הפרישה לפני השכר שהתחלקות במקרה אבל הסוציאלית).
צרופה יחסית תגמולים נוסחת שגם הרי הארצות, ברוב המצב הוא וכזה הקשישים, של השוטפות

משמעותיים. שינויים חלו לא מאז .1975 בסוף שהיתה כפי למערכת מתייחסים אנו 4
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7 לוח

היפותטית** קשישים אוכלוסיית על נתונים

הפרישה לפני השכר התפלגות ההכנסה התפלגות
, (yc) תמיכות אחרונותללא שנים 3 ממוצע החיים ממוצע^לאורך

(wl) (w J

655 828 399 (1968/69 של (בל"י ממוצע

.91 .70 1.27 ההשתנות מקדם

.42 .25 .69 e = 1.2 אטקינסון: מדר
.59 .38 .86 £ 2.0

.47 .36 .60 ג'יני מקדם

1.40 2.40 .30 התחתון העשירון של חלקו

30.00 25.20 40.60 העליון העשירון של חלקו

העשירון של ממוצע/ת הכנסה/שכר
12.2 24.4 1.6 האוכלוסיה משכר כ$ התחתון

הצעירה

50 העניים אחוז

(yc) תמיכות ללא ההכנסה הרכב
ממוצעת קשישים יחידת טל

של מעבודה הכנסות
3 המשפחה ראש

בני של מעבודה הכנסות
31 אחרים משפחה
.17 מעבודה פנסיות

(רכוש, אחרות הכנסות
14י מחו"ל) פנסיות

1.00

דומים. הם fP  0 בה אוכלוסיה לגבי הנתונים ;0.8 הוא Yc לבין w בין המתאם ,P
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8 לוח

ההסבה לרבות הלאומי הביטוח קצבת של ההכנסות ר.ת0לגות על השפעות
הפרישה ל0ני לשכר יחסיות מעבודה פנסיות ושל הסוציאלית

פנסיה oy חכנסח קצבת ע0 הכנסה קצבת ללא הכנסה
יחסית מעבודה הלאומי הביטוח הלאומיב הביטוח
הקורס ל0כר הסבה לרבות

*ג  .32W* *"*יאל>>|

.49 .32 .60 ייני ג מקרס

.44 .I. .69 e . 1.2 אטקינסוו: מדד

." .2S .86 e  2.0

9.90 36.00 f 6Q בעשירון ממוצעת הכנסה
ממוצע משכר tJ תחתון

1.20 4 70 ^ *ל ההכנסה בסן חלקו
התחתון העשירון

33.40 26 30 40 של ההכנסה בסר חלקו
העליון העשירון

30 0 50 הענייס ■יעור

81.0 77.1 4g 7 משכר כ* ממוצעת הכנסה

דומות. יחסיות פנסיות של והדוגמא לאומי ביטוח קצבות של העלויות זה בלוח א

ל0יכו .1969 בשנת הקשישים של מס ולפני תמיכות לפני ההכנסה התפלגות היא זו התפלגות ב
בהווה. הנמוך הפנסיוני הכיסוי שיעור אח משקפת היא

הקצבה. אח מסמל b ג
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הפרוגרסיביות מידת את נכונה להעריך כדי לכן, איהשוויון? את מקטינה הקודם לשכר ביחס

שהיו ההשפעות עם זו מערכת של השפעותיה את השווינו בישראל, הלאומי הביטוח מערכת של

את מקטינה הלאומי הביטוח מערכת כי מצאנו ואמנם לשכר. יחסיים התגמולים היו לו מתקבלות,

היחסיות. המערכות מן בהרבה גדול בשיעור העוני ואח איהשוויון
הולם פיצוי הקשישים לכל לתת שלא עלולה כזו במידה פרוגרסיבית שהיא מערכת זאת, עם

כשכר ולא השוטפת בהכנסה ורק אך קשורה הלאומי הביטוח שקצבת כיוון שלהם. הקודם לשכר ביחס

שיעור לקבל עלולים לממוצע מעל או ממוצע קודם שכר בעלי שקשישים הרי הפרישה, שלפני

שלפני החיים לרמת ביחס הפנסיות של הלימותן את לבדוק כדי לשכרם. ביחס נמוך תגמולים

הוא הראשון .(replacement rate) תחלופה שיעורי של סוגים בשני משתמשים אנו הפרישה,

שבין היחס הוא השני .(B/w ) הפרישה לפני שכרו לבין קשיש של מפנסיה ההכנסות שבין היחס

היחסי בחלקן שינוי יחול שלא בהנחה פנמיות, כולל  הקשיש משפחת של השוטפות ההכנסות סר

הכולל התחלופה שיעור קוראים אנו זה ;ליחס (B+Yc/w j הפרישה שלפני הטכר לביו  זמן לאורך

.(total replacement rate}

ההכנסות כלל בין והיחס הקורם השכר לבין הלאומי הביטוח קצבת בין היחס מוצג 9 בלוח

ההכנסות לבין הקודם השכר בין המשוער כשהמתאם הקודם, השכר לבין הקשישים של השוטפות

בתלילות קטן הקודם השכר לבין הקצבות כין היחס כי נמצא כצפוי, .(p = 0.8) גבוה השוטפות

לבדן, הלאומי הביטוח קצבות עלידי הניתן השכר, אובדן על שהפיצוי מכאן עולה: שהשכר ככל

השכר ברמת A\~\ הממוצע השכר ברמת 259<) וגבוהות בינוניות קודם שכר ברמות מאד נמוך הינו

הקשישים, של השוטפים ההכנסה מקורות כל את כחשבון כשמביאים אולם, מהממוצע). כפליים שהיא

מגיעות ביותר, גבוה קורם שכר בעלי של אף השוטפות, וההכנסות דרמטי, באופן משתנה התמונה

הפרישה. לפני השכר מן ,"0ר לכדי

הקודם שהשכר ככל יותר גדולים תגמולים הציבורית הפנסיה מערכות משלמות רבות, בארצות

גבוהים תשלומים לרוב, מפרישים, גם גבוה שכר בעלי שאנשים היא, לכך הסיבות אחת יותר. גבוה
ההפרשות על התשואה ששיעור דורשים הצדק עקרונות עבודתם. שנות משך הפנסיה לתכנית יותר
שמערכת ספק אין החופשי. בשוק מתקבל שהיה התשואה לשיעור שווה לפחות יהיה הפנסיה לקרן

שהקצבה העובדה למרות הקודם, בפרק שראינו כפי שכן, זה; עקרון מקיימת כיום הלאומי הביטוח

זוכים זאת בכל הקודם, השכר עליית עם קטנות והתשואות הקודם בשכר תלויה ובלתי אחידה היא

.Habib and Lerman, 1976 ראה: אחר, במאמר הוכחה זו תוצאה 5
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9 לוח

ההטבה לרבות הלאומי הביטוח קצבת השפעת

הקשישים הכנסות של ההלימות על הסוציאלית

והקצבה השוטפת ההכנסה ביחס הלאומי הביטוח קצבת הפרישה לפני שכר רמת
הפרישה לפני לשכר ביחס הפרישה לפני לשכר ממוצע משכר כי

(B + Y )/w* B/w^

1.59 148 29  0

.94 77 64  30

יי' 41 99  65

73 .25 134  100

72 15 169  135

.72 .09 204  170

.68 .04 +2OS

88 51 ממוצע
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שמס' ככל לזה, מעבר השוק. משער גבוהה בתשואה חייהם, כל משר בתכנית המשתתפים העובדים כל

לביטוח המוסד של מנתונים עולה. הלאומי הביטוח מערכת של התשואה קטן. הביטוח שנות

שנות 16 הנותרים ול*63 ותק, שנות 10 עד יש הזקנה קצבת ממקבלי ל*37 כי מתברר לאומי
שיעור דהיינו, העברה; תשלום בבחינת הוא היום הקצבה מן ניכר ששיעור מכאן בממוצע. ביטוח

מהסביר. יותר שהוא תשואה

הכנסות על גבוה שולי מס מסילה שהיא הוא הלאומי הביטוח מערכת של הליקויים אחד

כל על מוטל הממוצע, השכר מן 20\ של הכנסה לסף מעל גדול. הכנסות בטווח מעבודה שוטפות

sot שמעל שכר וברמות הסוציאלית; ההסבה תכנית במסגרת 60*, של שולי מס מעבודה ההכנסות

הבסיסית. הקצבה במסגרת $100 של מס לשיעור ההכנסות כפופות הממוצע, מהשכר

הארור בטווח והמוצעת הקיימת הפנסיה מערכת

בעלי יהיו לגמלאות הפורשים של המכריע רובם בעתיד כי לצפות ניתן שציינו, כפי

תהיה הפנסיה מערכת של בכיסוי לגידול לאומי). ומביטוח (מעבודה מלאות פנסיה זכויות
של הצבירה תשרת כיצד נבחן זה בסעיף התפלגותו. ועל הקשישים של ההכנסות רמת על השפעה

הפנסיה מערכות של תיפקודן את ונשווה ושוויון, הלימות של היעדים את מלאות פנסיה זכויות
לכולם. מלא פנסיוני כיסוי מקנות ששתיהן בהנחה והמוצעת הקיימת

לכל מובטחת היום הקשישים. בהכנסות לגידול שתביא ודאי מלאות פנסיה זכויות צבירת

תבטיח בעתיד הלאומי. הביטוח של הסוציאלית ההטבה עלידי העוני קו של ברמה הכנסה הקשישים

מעבודה, מפנסיות בהכנסות גידול יחול לכר בנוסף רמה. אותה לבדה, מלא, ותק עם הזקנה קצבת

היום.6 של זו לעומת ההכנסה ברמת לגידול הוא אף שיביא

למעשה יעלה. שאף ויתכן ירד, הקשישים בהכנסות שאיהשוויון זאת, עם וראות, כל אין
אישוויון לצמצם עשויה כשלעצמה, לשכר, יחסית פנסיה מנוגדות. השפעות מספר קיימות

ועוד מעבודה מפנסיה הכנסות יקבל הממוצע מהשכר %40d היא הפרישה לפני שהכנסתו קשיש
הממוצע. השכר מן $58< של בשיעור לאומי ביטוח
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יותר גדול השוטפות בהכנסות שאיהשוויון כיוון הקשישים, של השוטפות ההכנסות בהתפלגות

פרופורציונלי באופן תתפלג לא הזכאות הרחבת ברם, הפרישה. לפני השכר בהתפלגות מאיהשוויון
משום מכך, ירויחו לא נמוכות הכנסות בעלי ראשית, סיבות: משתי הפרישה שלפני לשכר

כאשר שנית, הסוציאלית. בהטבה צמצום עלירי תקוזז מעבודה הפנסיה מן שהתוספת

בעלי בקרב שדוקא לכר סימנים יש ירוד, גם ושכירים עצמאים על מסתכלים

אנו זו השערה יחפית. נמוך הוא הזכויות היקף הגבוהות ההכנסות

כשמשקל פרוגרסיבית, היא בהווה מעבודה מפנסיות ההכנסות שהתפלגות העובדה מתור גוזרים
הזכאות, שתוספת יתכן מכאן ההכנסה. גידול עם וקטן הולר הקשיש הכנסת סר מתור הפנסיה

1
רגרסיבי. באופן להתחלק עשויה כולם, על מלאה פנסיה מהחלת הנובעת

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

בעיקר הולכים הגבוהים התגמולים גבוה, הוא השוטפות להכנסות הקודם השכר בין המתאם מקדם

במידה רק יהנו הנמוכות השוטפות ההכנסות בעלי זה, במקרה גבוהות. הכנסות כעלי לקשישים

רבים קשישים ישנם הגבוה השכר מקבלי בקרב אם זאת, לעומת היחסית. הפנסיה מהרחבת קטנה

משיפור יתנו הסולם בתחתית הקשישים מן רבים אזי מרכוש, הכנסות להם ושאין עובדים שאינם

להוות יכולה הפרישה לפני השכר לבסיס יחסית המחושבת פנסיה זה, במקרה בהכנסותיהם. ניכר

איהשוויון. ולצמצום דליאמצעים לקשישים ההכנסות להכוונת אפקטיבי כלי

גבוה לכיסוי נמור מכיסוי המעבר של איהשוויון על שההשפעה לראות ניתן 10 בלוח

כשלעצמה, הכיסוי, הרחבת p = 0 כאשר המתאם. מקדם לגבי בהנחות אמנם תלויה הקיימת במערכת

השוטפות ההכנסות ביו המתאם כאשר אולם ;%6n גייני, מדר לפי איהשוויון, את מקטינה
ב\12. איהשוויון להגדלת גורמת ההרחבה אז כי ,( p = 0.8) גבוה הוא הפרישה שלפני להכנסות

אטקינסון. מדד לפי גם קיים בהשפעות דומה הבדל

השינוי גורמים: שני של ההשפעות בין להבחין יש למוצעת, הקיימת המערכת מן במעבר

של ההפחתה בגלל רגרסיבי, יהיה בנוסחאות השינוי השכר. בבסיס והשינוי התגמולים בנוסחת

המשפחה. הוצאות סקר לפי 7

שהן כפי מעבודה) פנסיות (כולל הקשישים של ההכנסות סר עלפי חישב נמור כיסוי של המצב 8
הלאומי הביטוח קצבות את הוספנו אלו הכנסות על .1968/69 המשפחה הוצאות בסקר מופיעות

חושכו מלא בכיסוי ההכנסות .(1 לוח ראה הסוציאלית, ההטבה ועוד (בסיסית הקיימת במתכונתו
שהיו בפנסיה כסקר, שדווחו כפי הקשישים של בהכנסות מפנסיה ההכנסות מרכיב החלפת עלידי

ותק. שנות 35 לזכותם היו לו מקבלים



10 לוח

וכיסוי נמוך פנסיונל כיסוי במסגרת בהכנסות אישוויון
המוצעת ובמערכה הקיימת הפנסיה במערכת מלא, פנסיוני

מלא פנסיוני כיסוי נטווא פנסיוני כיסוי
ועוד קיימת מערכת הביטוח קצבת

הלאומי ח ו הביס קצבו! ועוד מוצעת מערכת הלאומי הביטוח קצבת כולל הלאומי
חרש שכר בסיס ישן שכר בסיס סוציאלית הטבה

. . . מעבודה .p.pופנסיה 8 p=0 p=0.8 0=0 P'0.8 P=0

)7) (6) (5) (4) (3) (23 CD

.37 .28 .42 .33 .39 .30 .32 גייני מדד

אטקינסון מדד
.24 .14 .30 .19 .26 .16 .18 e = 1.2
.35 .22 .43 r.3O .37 .25 .25 e = 2.0

ממוצעת הכנסה ,

38 5 48 7 31.4 35.9 39.5 45.6 35.6 התחתון בעשירון "
3(nnK) M

I

26.6 22.3 29.0 24.! 27.4 22.9 26.3 £:;לב^0ה
126.3 127.0 U1.9 ^2 1220 1214 763 ?אחי?)§מיצעת

86.7 86.6 72.3 70.9 82.6 81.2 ,6.2 ממוצעים "גמולים

^ ).1969 המשפחה הוצאות בסקר מופיעה טהיא כפי מעבודה, הפנסיות המפלגות על מבוסס /
.6435 בגילים גברים של הממוצע השכר מן אחוז ב /
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הוא השכר בבסיס השינוי השכר. בסיס מתור הבסיסית הלאומי הביטוח קצבת של הקבוע הסכום

הקובע השכר מהתפלגות יותר שוויונית העבודה וויי כל לאורר השכר התפלגות כי פרוגרסיבי,
Q

את חישבנו ההשפעות, שתי ביו להפריד עלמנת הפרישה. לפני האחרונות השנים לפי המחושב

ו5 4 (טורים המוצעת המערכת של התגמולים ונוסחאות הנוכחי השכר בסיס עלפי הפנסיה

לוח. באותו ו7 6 בטורים מוצגת הפנסיות במערכת המוצע השינוי כלל של ההשפעה ;(10 בלוח

אך איהשוויון, את מגדיל אמנם הנוסחאות ששינוי עולה ל54 32 טורים של ההשוואה מתור

תלויה הירידה מידת קטן. איהשוויוו השכר, בבסיס בשינוי מתחשבים כאשר דבר של בסיכומו
מדד לפי %7n קטן איהשוויוו 0 = 0 כאשר ל7). ו3 ל6, 2 טורים (השוואת p של בערר

גייני לפי כ$5 קטן איהשוויוו ,p = 0.8 וכאשר אטקינסון, מדר לפי וב^12 גייני
אטקינסון. לפי %8ni

יותר גדולה השפעה הפנסיוני הכיסוי להרחבת כי אלה ממצאים מתור לראות ניתן
,1 בטור היום, המצב (השוואת ההשפעות שתי את משלבים המוצעת.כאטר למערכת המעבר מהשפעת

באיהשוויון שהעליה שוב מוצאים אנו ו7), 6 בטורים מלא כיסוי עם המוצעת במערכת למצב

גייני לפי כ^12 לקטון עשוי איהשוויון נמור, הוא המתאם מקדם אם המתאם. במקדם תלויה
ב>169. יגדל הוא גבוה ק ואם

מביאה הכיסוי הרחבת ,p = 0 כאשר המתאם. במקדם תלוי התחתון העשירון של מצבו גם

יגיע השיפור המוצעת במערכת התחתון. העשירון של הממוצעת %26,בהכנסה ניכרת,של לעליה

הקיימת במערכת הכיסוי; מהרחבת פחות מרוויח התחתון העשירון ,p = 0.8 כאשר ל$34.

יורד והשיפור שלילית, השפעה יש המוצעת למערכת ולמעבר ,111 של רק הוא השיפור

ל*8.

מבטיחות המערכות שתי המוצעת, במערכת יותר קטן התחתון העשירון בהכנסות שהשיפוד אף

גבוה. כשהמתאם גם העוני, לקו שמעל מינימום הכנסת הכלל מן יוצא ללא הקשישים משפחות לכל

עניים, לקשישים סלקטיביות תמיכות של מיוחדת בתכנית הצורר יתבטל מקרה שבכל הדבר משמעות

הנוכחית. הסוציאלית ההטבה דוגמת

.69 עמ' ,Munnell1 ;4 לוח ,2 פרק ראה

החוק אחרים. וממקורות מפנסיה הכנסות על המוטל במיסוי התחשבנו לא כה עד בניתוח
יתר על רגיל הכנסה מס לעומת הכנסה, במס חייבות מפנסיה מההכנסות \5ר שרק קובע

הכנסותיהם על המס את בפועל הפנסיונרים משלמים מידה באיזו ברור לא הקשיש. הכנסות
שהם הגמלה על המס את במקור להוריד רשאיות הפנסיה קרנות זאת, עם ומפנסיה; מעבודה

הלאומי. הביטוח קצבת ועל משלמים
הפנסיונרים שכל בהנחה הקשישים הכנסות התפלגות על הכנסה מס של ההשלכות את בדקנו אנו
איהשוויוו המוצעת במערכת גבוה לכיסוי נמור מכיסוי במעבר כי מצאנו כחוק. מס משלמים
ההשפעה כלומר, מסים. הטלת לפני J6t של גידול לעומת גייני), מדד (לפי %4a רק גדל
שכולם בהנחה המס, מערכת של בהשפעות מתחשבים כאשר מתבטלת כמעט המעבר של הרגרסיבית

מלא. באופן מם משלטים
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הלימות

הפורשים לאנשים הולמת הכנסה להבטיח היא פנסיה מערכת של העיקריות המטרות אחת

הפרישה. לפני טלהם הוויים רמת לעומת

זכויות ירכשו העובדים רוב כאשר ניכר שיפור יחול הפרישה לאחר ההכנסות בהלימות

רמת את שישפרו כאלה יהיו כי עד גבוהים כה יהיו הפנסיה תגמולי למעשה מלאות. פנסיה
, 0.88n גדל (B+Yc/W) הממוצע הכולל התחלופה שיעור כי מראה 11 לוח הפרישה. לאחר ההכנסה

המוצעת במערכת כהתאמה. והמוצעת הקיימת במערכות ו1.29 ל1.23 כיום, הנמוך הכיסוי לפי
נמוך הפרישה לפני ששכרם עובדים לקבוצת פרט ל1.29, 1.21 ביו נע הכולל התחלופה שיעור

תהיה מלאה, לפנסיה זכאים שכולם בהנחה הקשישים, של הממוצעת ההכנסה כן, על יתר מאד.

דבר תקופה. באותה 6435 בגיל המפרנסים של מעבודה הממוצעת ההכנסה מן ניכרת במידה גדולה

.(10 לוח (ראה המוצעת במערכת והן הקיימת במערכת הן נכון זה

הלאומי הביטוח ועוד מעבודה הפנסיה שיעורי יגיעו ממוצעת, טכר רמת עם מפרנס לגבי

שיעור החדשה. המערכת תחת ול4"86 הקיימת המערכת תחת הפרישה לפני השכר מן ל^82 לבדם

על עומד עדיין מהממוצע כפליים של ובשכר השכר, ברמת עליה עם בתלילות נופל לא התחלופה

.(11 (לוח כ*70

גבוהים כאחד והמוצעת הקיימת המערכת של התחלופה ששיעורי כך על מצביעות אלו תוצאות

הגורסים ,Schulz1 (39 (עמי Munnell כמו פנסיה בעיות חוקרי רוב עלידי המומלץ מן

חיים. רמת אותה על לשמור עלמנת הפרישה לפני ברוטו מהכנסתם לכ^65;^80 זקוקים שהקשישים

יסודות כוללת המערכת שכן, אלה; בשיעורים יזכו העובדים כל שלא זאת, עם לזכור, יש

השכר של במרכיבים הוא העיקרי הגורם מסוימות. קבוצות עבור התחלופה שיעורי את המקטינים

נוספות, שעות פרמיות, בהם נחשבים, שאינם אחדים שכר מרכיבי ישנם הפנסיה. לצורך הנחשבים

שתי אצל במיוחד גבוה השכר בסך אלה מרכיבים של חלקם וכדי. טלפון רכב, הוצאות החזר

המרכיבים מן חלק נוספות. ושעות פרמיות המקבלים ופועלים בכירים עובדים עובדים: קבוצות

הממוצע. מן $65 עד הוא הפרישה לפני ששכרם אלה לכל במלואו יושלם השכר המוצעת, במערכת

מאלו גבוהים היו שהם לראות קל מס, לאחר ההכנסות לפי מחושבים היו התחלופה שיעורי אם
כן, על ויתר שלפניה; מאלה נמוכות הפרישה לאחר ההכנסות כלל בדרך .11 בלוח המופיעים
הפרוגרסיבי המרכיב בגלל לכן, במס. חייבות מפנסיה מההכנסות 75'cf רק ,10 בהערה כאמור
התחלופה שיעורי מאשר יותר גבוהים יהיו מס לאחר התחלופה שיעורי הכנסה, מס שבנוסחת

ברוטו.



11 לוח

ובכיסוי נמוך פנסיוני בכיסוי ההכנסה הלימות
מוצעת ובמערכת קיימת במערכת מלא פנסיוני

מלא פנסיוני כיסוי ל ן ס ל כ
מוצעת מערכת למת קי מערכת וני פנסי

יטו טבר בסיס חרט מכר כסיס נמוך
טכר רמת

ההכנסה סך תגמולים ההכנסה סך תגמולים ההכנסה סך תגמולים ההכנסה סך תגמולים הפריטה לפני
ביחס ביחס ביחס ביחס ביחס ביחס ביחס ביחס כאחוז
לסכר לטכר לשכר לטכר לשכר לטכר לשכר לשכר מהטכר
לפני לפני לפני לפני לפני לפני לפני לפני הממוצע

יטה הפר הפריטה הפריטה הפריטה הפריטה הפריטה הפריטה הפריטה

1.40 1.31 1.64 1.55 1.71 1.62 1.59 1.49 29 0

.90 .77 1.27 1.14 1.13 1.01 .94 .81 6430 ,

.95 .68 1.21 .94 1.08 .81 .77 .50 9965 י"
ו

1.10 .72 1.24 .86 1.20 .82 .73 .35 134  100

1.22 .75 1.27 .80 1.29 .82 .72 .24 169  135

1.24 .71 1.29 .76 1.29 .77 .72 .18 204  170

1.22 .67 1.27 .72 1.27 .71 .68 .12 +205

1.07 .78 1.29 1.00 1.23 .94 .88 .58 ממוצע

.p = 0.8 לגבי הן התוצאות א

הפרישה. לפני בטכר מחולק הלאומי, הביטוח קצבות ועוד מעבודה פנסיה ב

הפרישה. לפני בשכר מחולק אחרות שוטפות הכנסות ועור הלאומי הביטוח קצבות מעבודה, פנסיה ג
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אבל השכר, בבסיס אותם לכלול שלא הצדקה יש ולכן ממשיות, הוצאות על החזר מהווים האלה

כוללים שלנו השכר שחישובי כיוון טהורה. שכר תוספת אלא אינו גדול שחלק היום מוסכם

ושיעורי במציאות מאשר גבוהים טלנו (B) הגמלאות אומדני אזי האלה, המרכיבים את רבה במידה

מסוימות, עובדים לקבוצות התחלופה שיעור את המקטין נוסף גורם מעלה. כלפי מוטים התחלופה

נוספות ולעבודות שלו, העיקרית העבודה את רק מכסה העובד של הפנסיה רבים שבמקרים הוא

פנסיוני. כיסוי אין כאחד) ועצמאיות (שכירות

התחלופה שיעור של גובהו זו מסיבה הפרישה. שנות במשך להשתנות עשוי התחלופה שיעור

בדרגה החלים לשינויים מוצמדות הגמלאות הקיימת במערכת הגמלאות. של ההצמדה לצורת קשור

במשק. הממוצע בשכר לשינויים הגמלאות את להצמיד מוצע החדשה כמערכת העובר. של האחרונה

זו מסיבה המערכות. טתי לגבי נהגנו וכך הממוצע, לשכר הצמדה להניח רק אפשרות היתה לנו
מעלה כלפי מוטים הם אך המוצעת, המערכת לגבי נכונים התחלופה שיעורי של שלנו האומדנים
כרוב השכר בסולם כלשהי בדרגה מהגידול גבוה הממוצע בשכר שהגידול מאחר הקיימת במערכת

למחירים הגמלאות מהצמרת יותר נדיבה היא המוצעת ההצמדה ששיטת לציין יט המקרים.

וארה"ב. שבדיה דנמרק, בבלגיה, למשל, הנהוגה,
בשיטת בהתחשב בפרט גבוהים, כלל בדרך הס התחלופה ששיעורי לומר ניתן בסיכום

שבטווח לכר לצפות יש אך יותר, נמוכים השיעורים מסוימות שבקבוצות נכון הנדיבה. ההצמדה

ביטול (עקב יופחת נחטבים שלא המרכיבים משקל הישיר, במיסוי הרפורמה בעקבות הארור,
לשיעורים14 יותר קרובים יהיו התחלופה שיעורי ואז עליהם) הכנסה ממס הפטור

.11 בלוח שמופיעים

המוצעת במערכת שינויים

והנהגת הכיסוי הרחבת כי היא הראשונה בעיות. מספר העלה הועדה המלצות של הניתוח
של השוטפת ההכנסה בין המתאם אם זאת איהשוויון; להגדלת להביא עלולות הועדו; המלצות

Organization for Economic Cooperation and Development, Old Age Pension
Schemes, p. 194.

הצמדת עקרון על לשמור ממליצה הקיימת, השיטה מן הסתיגויותיה למרות ,Munnell
כארה"ב. למחירים הפנסיות

החדשים שהמרכיבים כיוון הפנסיות, התפלגות על רגרסיבית השפעה תיתכן השכר בסיס להרחבת
לא התשואות דפוסי ,(59 (עמי פקטור טמסביר כפי אך גבוה. שכר בעלי אצל יותר מרוכזים

יושפעו.
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מגיעים הפנסיה ששיעורי היא שניה בעיה גבוה. הוא הפרישה לפני השכר לביו הקשישים

הרמות ומבחינת החייס פני על הפרט הכנסות של החלוקה מבווינת למדי, גבוהות לרמות

המשולבת במערכת תשואה שיעורי שלפרט גם ראינו זה. בתחום חוקרים עלידי המומלצות

גבוה הריאלי בשכר הגידול עוד כל אלטרנטיביות חסכון לתכניות מהתשואות גבוהים שהם

אולם המערכת של האקטוארית היציבות לגבי החלטיים להיות יכולים לא אנו לשנה. מ*"1.5

הלאומי הביטוח של המערכת מעבודה, המערכת של היציבות לגבי לדאגה המקורות על עמדנו

המערכת. של יציבות לחוסר שיניא הנחות של צירוף לדמיין בקלות ניתן בכללותה. והמערכת

קרנות של האקטואר לשעבר ,(1973) בלאט כמו אחרים של הזהרותיהם את מאסרים אנו בזה

.(1975) ואחרים נוימן ושל הפנסיה,
אחרות, ובארצות בישראל התחלופה ושיעור הביטוח דמי שיעורי בין היחס השוואת

ברמת הישראלי העובד .(12 לוח (ראה הישראלי העובד לטובת יתרון על כלל בדרך מצביע

ביטוח רמי תמורת 8631 של תחלופה משיעור נהנה ביטוח, שנות 35 לאחר לממוצע, השווה שכר

מאד דומים תשלומים תמורת וגרמניה, נורבגיה כמו בארצות זה לעומת משכרו. 21.53< של

הישראלי, המשק האם לשאול ניתן שניים. פי כמעט נמוכים תחלופה שיעורי העובדים מקבלים

גרעונות יווצרו שאם עוד מה גבוהה, כה תמורה לפרט להציע יכול היום, במצבו בפרט

הבאים. הדורות חשבון על כלשהי בדרך אלה גרעונות לממן צורך יהיה אקטואריים
להקטינם: כדי דרכים מספר ישנן גבוהים, הם והתשואות התחלופה ששיעורי מסכימים אם

השכר בסיס של לשיטה לחזור (ב) ל1<70; מתחת המקסימלי הפנסיה שיעור את להוריד (א)

לשכר. במקום למחירים רק הפנסיות את להצמיד (ג) האחרונות; השנים שלש עלפי לפנסיה

הפנסיה. שיעור הורדת עלידי התחלופה שיעורי הורדת של האפשרות את בחנו זו בעבורה

ניתן אקטואריים גרעונות וצפויים במידה מגוונות. מטרות להיות יכולות זה מעין לצעד

אקטוארי לגדעון חשש קיים ולא במידה אולם התשואה, שיעורי את להתאים דרך זה בצעד לראות

על יותר גבוהים לתשלומים אפשרות מתן תור התשלומים של מקבילה הפחתה על ממליצים היינו
או בינוני שכר בעלי לאנשים שהפנסיה היא אלו מעין בהצעות הבעיות אחת וולונטרי. בסיס

לרדת עשויים פנסיה לצורר השכר בהגדרת נכלל שלא שכר של משמעותי מרכיב להם אשר נמוך
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בתכניות והתשלומים התגמולים שיעורי
שונות בארצות פנסיה

התשלומים שיעור ביחס תגמולים
גיל השכר מתון הפרישה לפני לשכר שנות

פרישה חשלום
סה"כ מעביד עובד זוג בודד לתכנית

6S 21.5 16.5 5.0 {77(bj =S5* ) ) 35 ישראלי
64 ( bj4(tr)

60 19.2 12.9 ו.6 68 68 40 איטליה

65 *9.7 4.85 4.85 57 38 איה"ב

65 13.3 7.8 5.5 41 33 45 בלגיה

65 18.0 9.0 9.0 50 50 40 מערבית גרמניה

67 22.1 16.7 5.4 53 39 40 נורבגיה

ב1972. שפרש ממוצע שכר עם לעובד

בודד. וקשיש זוג של ממוצע עבור המוצעת. המערכת לפי

.20* הוא בעתיד הצפוי השיעור

Organisation of Economic Cooperation and Development, 1977; מקורות:
Social Security Bulletin,p. 45.

זו. בעבודה ,11 לוח
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להפחית אפשר יהיה אם גם לקרות יכול זר. רבר המומלצת. הרמה מן נמוכות שהן פנסיה לרמות

זה מסוג תכניות לנצל אלו אנשים של שהננ1יה כיון וולונטריות תכניות וליצור התשלומים את

בהרחבת מלווה להיות צריכה והתשלומים הפנסיה בשלעורי ההפחתה לכן נמוכה. להלות עשויה

ובשכבות התעשייתי בסקטור שכלחים שהם המרכלבלם אותם את לכלול החרט הבסיס השכר. בסיס

לגידול להבלא חליב לא זר. שינול התשלומים שלעור את ומפוויתלם במידה והנמוכות. הבינים

אלו. לשכבות בתשלומים בעומס

כאו נפרט לא ל0.40. והפחתה ל0.55 הפחתה אלטרנטיביים: פנסיה שיעורי שני בחנו

נראית ל0.55 הפחתה של האופציה עיקריות. נקודות כמר. על נצביע אלא ההשלכות, כל את

כשהן המומלצות, הרמות לעומת סבירות ברמות עדללו הם התחלופה שיעורל במיוחד. אטרקטיבית

שיעורים .(14 (לוח הממוצע מן כפליים של ברמה ל*60 ממוצע, שכר עם לאדם \דר בין נעות

הנלכרת הירידה למרות .(12 לוח (ראה אחרות בארצות המקובל על עולים אף או דומים אלו

לכל מובטחת ועדין במקצת רק לורדת התחתון העשלרון של הממוצעת ההכנסה התגמוללם, בסך

במירתמה קטן אפללו אלהשוולון סוצלאללת. להטבה הזדקקות ללא העוני קו שמעל הכנסה קשיש

קצבות של משקלן את מגדילה הפנסיה שלעור שהורדת הלא איהשוויון לירידת הסיבה .(13 (לוח

היא: הזקנה קצבת ועוד הפנסיות של התגמולים נוסחת מפנסיה. ההכנסות בסך הלאומי הביטוח

B= b (W*) + (lb )B
I J 1 0

התגמולים. של האחיד המרכיב אח ומגדילה לשכר היחסי המרכיב את מקטינה b הקטנת לכן
1

האקטואריוו1, הבעיות את להמעיט שעשוי דבר בכ*י6, תרד הפנסיה מערכת של הכוללת התשואה

את להפחלת אפשר להלה שאכן כבטחון לקבוע ניתן לא האקטואריות בהערכת קשיים בגלל אך

כל נמוכות הכנסה קבוצות לגבי תישמר לפרט הכדאיות וולונטרי. מרכיב ולהנהיג התשלומלם

,2.1* על יעלה הוא עוד כל יותר, מבוססות ולקבוצות ,J.Ji על יעלה בשכר הגידול עוד

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

בשיעורי הפחתה לאפשר שעשויה לכ0.40, הפנסיה, בשיעור יותר הגדולה ההפחתה את להעדיף
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הפנסיות שיעור הורדת של ההשפעה
ההכנסות התפלגות על מעבודה

by  0.40 Aj  0.55 bj = 0.70

.56 .37 .37 גייני מדד

.22 .23 .24 £ = 1.2 אטקינסון: מדד

.31 .33 .35 £ = 2.0

בעשירון ממוצעת חכנסה
35.6 37.2 38.5 (אחוז)א התחתון

26 העליון העשירון סל חלקו
ההכנסה בסר

100.8 113.5 126.3 (אחוז)א ממוצעת הכנסה

61.2 74.0 86.7 (אחוז)א ממוצעים תגמולים

.6435 בגילים גברים של הממוצע השכר מן אחוז
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ההלימות על מעבודה הפנסיה שיעור הורדת של השפעה

b,  0.40 b. = 0.55 b = 0.70 שכר ימית
J ± = הפרישה לפני

ההכנסה סר ביחס תגמולים ההכנסה סר ביחס תגמולים ההכנסה סך ביחס תגמולים מו אחוז
לשכר ביחס לפני לשכר לשכר ביחס לפני לשכר נ לשכר ביחס לפני. לשכר השכר

הפרישה לפני הפרישה הפרישה לפני הפרישה הפרישה לפני הפרישה הממוצע

1.54 1.45 1.59 1.50 1.64 1.55 29  0

1.07 .94 1.17 1.04 1.27 1.14 64  30

.97 .70 1.09 .82 1.21 .94 99  65

.98 .60 1.11 .73 1.24 .86 134  100

1.00 .53 1.14 .67 1.27 .80 169  135

1.01 .48 1.15 .62 1.29 .76 204  170

.99 .43 1.13 .57 1.27 .72 +205

1.06 .77 1.17 .89 1.29 1.00 ממוצע

.p = 0.8 לגבי הן התוצאות

ו(ג). (ב) הערות 11 לוח ראה ב
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במערכת התשואה שיעור על מעבודה הפנסיות שיעורי הורדת של ההשפעה
אובלוסיה קבוצות לפי המשולבת, והמערכת מעבודה הפנסיות

משולבת מערכת מעבודה פנסיה
bj=0.40 ^=0.55b =0.70b= 0.40b= 0.55b =0.70

(מוצע) (מוצע)

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 ישראל

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 אסיהאפריקה

יד משלוח

5.1 5.8 6.4 4.4 5.6 6.4 חפשיים 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,

6.2 6.7 7.0 4.4 חקלאות, בניה,
שירותים

נספח. ראה החישוב צורת להסבר .g = $4 א
.5.5^ הוא לאומי לביטוח התשלומים שיעור
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משאירה עדייו זו שאופציה לצייו יש בכ*13. יורד התשואה שיעור זו באופציה התשלומים.

עם אנשים לגבי סבירות שהו ברמות התחלופה שיעורי את לפרט; שכדאית ברמה התשואות את

מלאות זכויות שצברו הקשישים לכל העוני קו מעל הכנסה ומבטיחה לממוצע, מתחת שכר רמות

ככפליים /J$ ל ויורד ^\ הוא התחלופה שיעור הממוצע בשכר סוציאלית. להטבה להזדקק מכלי

המומלצות מהרמות נמוכות הו אך אחרות. בארצות למקובל הו אף דומות אלו רמות מהממוצע.

והמרכיב כסבירה. לראותה שניתן ברמה תהיה עדייו החובר, פנסיית של התשתית חוקרים. עלידי

הגבוהים התחלופה לשיעורי להגיע אנשים יוכלו שבמסגרתו מכשיר לשמש יכול הוולונטרי

היום. המוצעת המערכת את המאפיינים
שהזכרנו? האחרות בדרכים התחלופה שיעורי את להקטין לא מדוא

האחרונות, השנים שלש לפי השכר בטיט של בשיטה המוצעת במערכת השתמשנו אילו
ב*18 יורד היה הממוצע התשואה ושיעור ב\22 יורד היה לבדן הפנסיות של התחלופה שיעור

במערכת התשואות להפיכת העיקרי הגורם היה השכר בסיס ששינוי לזכור יש אר .(5 (לוח

יתר הקשישים. בקרב איהשוויון ולהקטנת לפרופורציונליות מרגרסיביות מעבודה הפנסיה

תשלומיהם שסך מבוטחים בין אופקי שוויון של העקרון על גם שומר המוצע הבסיס כן, על

היום בעולם המגמה לכן שונה. החיים פני על הכנסותיהם התפלגות אך שווה, היה המהוונים

הפנסיה. לצורך המחושבות השנים מספר את להרחיב דווקא היא

כפחות לנו נראית בלבד במחירים לשינוי ההצמדה שיטת שינוי של האופציה גם

עם הזקן מידי שנשמט יחסי קניה כח של אשליה יוצרת היא (1) סיבות: משלש אטרקטיבית

מהעבודה הקשיש, של הנוספים ההכנסה מקורות עשויים לפרישה הראשונות בשנים (2) הזמן;
הנוספים המקורות כאשר דווקא ירד הפנסיה של היחסי הקניה וכח בשיאם, להיות ומרכוש,

ולכן מסויימים לשירותים בהזדקקות עליה ישנה יותר מבוגרים בגילים נ3) לרדת; עלולים
אותם את לסבסד החברה את לאלץ פשוט עשויה אלו בשנים דווקא היחסי הקניה בכח ירידה

בחלקם, או במלואם, אלו שירותים לממן לזקו לאפשר במקום אחרים מנגנונים דרך השירותים

עצמו. בכוחות
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זה לנושא לתרום הרוצה החוקר וגם המדיניות שמעצבי להדגיש רוצים אנו בסיכום

השכר ההכנסות, התפלגות של הרבים הפרמטרים בגלל בערפל רבה במידה מגששים עריין
הצבענו העכורה כל לאורך חדמשמעית. אמפירית לקביעה ניתנים שאינם המבוטווים, ותכונות

לעצמנו. לאמץ שנאלצנו ההנחות ועל אלו פרמטרים על



4S 

נספח

והתגמולים התשלומים של המהוון הערר חישוב
המוצעת ובמערכת הקיימת הפנסיה במערכת

הקיימת המערכת .1

הלאומי. הביטוח של הזקנה וקצבת הפנסיה קופות של שילוב כל איו הקיימת במערכת

עלפי מחושב עבודתו, חיי כל משר (C.) j פרט של התשלומים סר של המהוון הערר

הבאה: הנוסחה

L

C. = I {[CW^d +g)1 8 P.] /)l + r)] R }

' =Cl(1DtaxJ + C2 +CN

כאשר

רבמשתנית רגרסיה עלידי נאמדו ההכנסות .i בגיל j פרט של מעבודה ההכנסה . wij

תלויים הבלתי המשתנים .1968/9 המשפחה הוצאות סקר של המדגם על שבוצעה

(אסיהאפריקה, מוצא נשוי), לא או (נשוי משפחתי מצב הם: הפרט את המגדירים
ואילר) 1961 ,6055 ,5448 ,1947 נער העליה שנת ישראל), או אירופהאמריקה,

ותקשורת, תעשיה עובדי ופקידים, מנהלים חפשיים, (.מקצועות היד ומשלוח

72 סרהכל ומסחר); אישיים שירותים עובדי כולל לאמקצועיים ופועלים

הכנסות. של פרופילים

2^ או ל$4 ושווה קבוע הוא הגידול שקצב הנחנו הריאלי. נשכר הגידול קצב _ g

הקבוצות. בכל

להכנסה ו;3.55 ,SH) השכר מן כאחוז הפנסיה לקרן העובד של התשלומים שיעור . c

ל"י*). 8,400 עד של שנתית

.1969 של במחירים (*
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ו\9.5 11\) השכר מן כאחוז הפנסיה לקרן המעביד של חסומים "יעיר ' C2

ל"י*). 8,400 עד שנתיות להכנסוח

כאחוז הלאומי הניסוח של ושאירים זקנה לענף והמעביד העובר של התשלום "ר CN

.(4.5*) ין*ג> מו

.(1977 אוקטובר עד כנהוג ,25\) הפנסיה לקרן העובד חשלומי על הכנסה ממס פטור  t>tax

.1 גיל עד לחיות הסתברות  Pj

הפנסיה. לתכנית הצטרפות גיל  B

העבודה. מן הפרישה גיל  I

במשק. הריאלי הריבית שער  t

:(B.) לתכנית הצטרפות לגיל המחוונים התגמולים לחישוב הנוסחה

B.  I { [b.W. (l+g)16 * (l*na) BWJ Pi / d*r)  < *
} iL+1 J

100 . v l£
♦ E {[b7b.W. (l^j)16 ♦ (1+na) 6*J (lPj) Qm.d } / (1+r> > ♦
iUl J J

* 1 { [b3w (l^g)16 ♦ B^JdPj) Q"UD j I .(1+t)1* <

iE+t J
P

מבטחים של התגמולים בקופח החודשית. הפנסיה לחישוב המשמש השכר בסיס  "j
הנוסחה: לפי השכר בסיס מחושב

65
  1 * / 3
י 163 י

לפי ומחושב ,ft של שנתי בשיעור גדל שהוא הנחנו במשק. הממוצע השכי  *i

6_י 9i'hהנוסחה: (1*8)

)1969 שנת של במחירים wE . 9177.36 (כאשר:

.1969 של טזחיריס (.
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שנות יותר או ל35 7(n שהוא הקובע, השכר מן כאחוז הפנסיה iijnei  b

בתכנית. השתתפות

.603< המבוטח: של הפנסיה מן כאחוז פנסיונר אלמנת של השאירים פנסיית שיעור  b

.40* הבעל; של משכרו כאחוז פעיל, עובד של אלמנתו זכאית לה השאירים פנסיית  b

.$20 הממוצע: השכר מן כאחוז הלאומי הביטוח של והשאירים הזקנה קצבת  8

למקסימום ער הלאומי, הביטוח בתכנית ביטוח שנות 10 מעל שנה לכל ותק תוספת  a

לשנה. %2 שנים: 25 של

הותק. תוספת חישוב לצורר שנים), 25 (עד ביטוח שנות ל10 שמעל השנים מספר  1ז

. j לקבוצה השייכים ואשה בעל ביו הממוצע הגילים הפרש  .ס
נ

.iD. גיל עד לחיות האשה הסתברות  oy

.iD. גיל עד באלמנותה לחיות האשה הסתברות  nw
J HiDj)

הפנסיה. כקרנות ולפנסיה הלאומי הביטוח של השאירים לקצבת ההכשרה nDipn  t
P

מבוטחים כולם ,E גיל באותו לעבוד העובדים כל מתחילים שבמודל לציין יש

י מלוא את מקבלים הם ולכן העבודה מן פרישתם עם לעבוד מפסיקים וכולם פנסיה, בתכנית

סוציאלית. הטבה אין כי הנחנו כן כמו הלאומי. הביטוח של הזקנה קצבת

מערכות של הכדאיות בחישוב פיטוריו פיצויי של במרכיב התחשבנו לא זה במודל

.(1977 פקטור ראה פיטוריו, ופיצויי פנסיה שבין הקשר נלהסבר הפנסיה

המוצעת המערכת .2

המ: המוצעת המערכת לבין הקיימת המערכת בין העיקריים ההבדלים

מקיפה; פנסיה בתכנית מבוטחים להיות השכירים כל יחוייבו החדשה, במערכת א.

\2\ על יועמד והוא העבודה שנות לכל שווה יהיה ביטוח שנת לכל הפנסיה שיעור ב.
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הן הלאומי, הביטוח קצבת לבין מעבודה הפנסיות בין 5וילוב יהיר. החדשה במערכת ג.

בתגמולים, והן בתשלומים

שנות כל לאורך העובד קל הממוצע השכר יהיר. הפנסיה חישוב לצורך השכר בסיס ד.

הפרישה; לפני האחרונות השנים כשלש הממוצע ר,שכר t/e האחרון השכר במקום עבודתו,

הקרנות. לכל אחיד יהיר. הפנסיה לתכנית התשלומים שיעור ה.

פרישתו ע0 בעלה מקבל שהיה לפנסיה '_/וה תהיה עובד אלמנת של השאירים פנסיית ו.
העבודה. מן

מפסיקים העובדים כל כי ראשית הנחנו המוצעת, המערכת של הדגם בניית לשם

יהיו שכולם ושנית"כיוון המלאה, הלאומי הביטוח לקצבת וזכאים פרישתם לאחר לעבוד

צורך עור יהיה לא הפרישה לאחר לפנסיה, זכויות ויצברו פנסיה בתכנית להשתתף חייבים
הכנסותיהם. להשלמת הסוציאלית בהטבה

הנוסחה עלפי נעשה הלאומי) הביטוח ♦ הפנסיה (לקרן המחוונים התשלומים חישוב

הבאה:

ci' l { [Cp (W.j (Ug)16  eift) ♦ CNWi;j (l^g)16] Pi / (l+r)16 )

Cp  dt>tax) ♦ c2 כאשר

הקיימת. במערכת לא^ח זהים המערכת של הפרמטרים יתר כל

המחוונים: התגמולים נוסחת
100 , F

B.  I ( [b.(q.t*.  BW) ♦ (Una) etf.] P / (l*r)lE ) ♦
{ iUl 1 J *

100 i r
* I {[bb(q W  68.) * (1+na) BWJ (1Pj) ^|(1/ (1*1) > ♦

* Z { [b (q * 6W.) * PK.] (1P,) Q" / (!*r)1 >ie+tJ J J( y
p
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בכל הממוצע השכר לביו החיים עלפני ההכנסות ביו הממוצע היחס הוא q. כאשר

כלומר: קנה.

L W.. (l+g)1E
q, = I ^j /(L E+ 1)
' i=E Wi

העובד. 0ל העבודה שנות כל בסיס על wi. הפרופילים לדירוג גם mstra q. הגודל
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THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and education in
gerontology and adult human development. It was founded and is funded by the
American Jewish Joint Distribution Committee (AJDC) with the assistance of the
Brookdale Foundation and the support of the Governmentof the State of Israel.
Its research is policy and programoriented, multidisciplinary and, primarily, of
an applied nature.

The Institute tries to identify socially relevant problems and to recommend
alternative solutions to problems of the health and social services and policies. It
attempts to bring together academic and governmental experts and other public
officials and citizens in order to link research findings with their implementation.

DISCUSSION PAPERS
are produced by members of the Institute for distribution to students of the
social and behavioral sciences, professionals and elected or appointed officials
who make decisions affecting social policies and programs.

Their purpose is to direct attention to issues of national importance in order to
promote informed public debate for the development of sound policies and
programs.

The findings and conclusions presented in such papers are those of the author or
authors and do not purport to represent the views of the Institute, and of other
persons or groups associated with it.
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