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 רשימת מונחים

 אגרות חוב שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה כדי להבטיח להן ערך ריאלי קבוע ותשואה � ח מיועדות"אג

נפיקה לקרנות הפנסיה איגרות חוב המדינה מ, לאחר הסדר קרנות הפנסיה. עבור שיעור מסוים מנכסיהן

 . 4.8% מנכסיהן בתשואה של 30%מיועדות בהיקף 

 המנגנון באמצעותו בוחנים וקובעים את גמלת הפנסיה או כל קצבה אחרת � (Means-test) מבחן אמצעים

או הכנסותיהם מנכסים הם מתחת לרף /המשולמת לאנשים אשר הכנסתם או סך הכנסת משפחתם ו

 . שנקבע

 המנגנון באמצעותו בוחנים וקובעים את גמלת הפנסיה או כל קצבה אחרת � (Earnings-test) הכנסהמבחן 

 .לפי הכנסה ממקורות שונים

 פנסיה ברמת קצבה קבועה או מבוססת על מספר שנות - (Flat-rate) או בסיסית, פנסיה אוניברסלית

 .אך בלתי תלויה בהכנסות, עבודה או תושבות

המטילה חובה על ,  הסדרה חוקית או באמצעות הסכמי עבודה או צווי הרחבה� ביטוח חובה לפנסיה

 . העובדים לחסוך לפנסיה לעת זקנה

 שיטה זו מבטיחה מראש את זכויותיו של המבוטח -) DB-Defined Benefit(פי גמלה -פנסיה מוגדרת על

 . ראשגובה הקצבה קובע מ, כלומר. בלא קשר מלא להפרשות או לתשואה של השקעותיו

 שיטת זו היא סוג של פנסיה צוברת בה -) DC-Defined Contribution(פי הפרשה -פנסיה מוגדרת על

העמית מקבל את הכספים שהופרשו על ידו ועל ידי מעבידו בתוספת . ההפרשה של העמית מוגדרת מראש

יבות השקעות גובה הגמלאות תלוי גם בתשואות שמנ. ריבית וניכויים של הוצאות ניהול הקרן המבטחת

 . הקרן

ועל המעסיקים לתרום ,  הסדרה חוקית המטילה חובה על העובדים לחסוך לעת זקנה�פנסיה ממלכתית 

ידי -כאשר הממשלה ערבה לזכויות הפנסיוניות של העובדים על, את חלקם לקופות הפנסיה של העובדים

 . הבטחה של רמה מינימלית של גמלה

מקומי או מוסד , מדינתי, פדרלי(גורם שאינו מוסד ממשלתי כלשהו  תוכנית פנסיה בהן - פנסיה פרטית

תוכניות פנסיה פרטיות יכולות להיות משלימות או . מנהל את תשלומי הפנסיה) לביטחון סוציאלי

 . מחליפות למערכת הביטחון הסוציאלי

בת קרן  הסדר פנסיה שבמסגרתו העובד והמעביד מפרישים מדי חודש סכומי כסף לטו- פנסיה צוברת

החלו חלק מהעובדים , בעקבות הרפורמה בפנסיה, ולאחרונה, הסדר זה חל על הסקטור הפרטי. הפנסיה

 . בסקטור הציבורי לעבור לסוג זה של פנסיה

המקומי או , המדינתי, הפדרלי( תוכנית ביטוח סוציאלי או תוכניות אחרות בהן הממשל - פנסיה ציבורית

 .התשלומים של גמלת הפנסיהמנהל את ) מוסד לביטחון סוציאלי

תוכניות  .  תוכניות הקשורות ליחסי עבודה בין העובד לבין הישות שהיא בעלת הקרן- פנסיה תעסוקתית

, לרוב. לעיתים בצירוף ארגון עובדים, ידי מעסיקים או קבוצת מעסיקים-תעסוקתיות יכולות להיפתח על

 .ות המעסיקיםעובדים נדרשים להפריש לפנסיה תעסוקתית במקביל להפרש

במסגרת זו המדינה מממנת לעובדיה את מלוא .  הסדר פנסיה של עובדי המגזר הציבורי- פנסיה תקציבית

 .ההפרשות לקרן הפנסיה
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וההכנסה לפני ) סכום הפנסיה החודשית( היחס בין ההכנסה לאחר הפרישה -שיעור תחלופה בהכנסה 

 ).השכר החודשי בתקופת העבודה( הפרישה

 

 מבוא .1

ובמרכזו בחינת סוגיות שונות ברפורמות שנערכו , זה נכתב לבקשת הלשכה המשפטית של הכנסתמסמך 

 ). 'פנסיה חובה'(במערכות הפנסיה במדינות שונות ובעיקר חובת ההפרשה לפנסיה בחוק 
תוך התייחסות לקצבאות הזקנה המהוות את הרובד , בתחילה תוצג בקצרה מערכת הפנסיה בישראל כיום

 .יה תעסוקתית המהווה את הרובד השני ופנסיה פרטית והכנסות אחרות ברובד השלישיפנס, הראשון
החלק הראשון כולל . במסגרת הסקירה המשווה נבחנו סוגיות שונות המוצגות בשני חלקים עיקריים

בכמה , גובה הפרשות העובד והמעביד ועוד, גיל פרישה, נתונים השוואתיים לגבי קיומה של פנסיה חובה

סוגי : כגון, החלק השני מציג כמה סוגיות מרכזיות הנלמדות מניסיונן של מדינות שונות. OECD- המדינות

מרבית הדוגמאות שיוצגו בחלק זה נוגעות . ועוד, כללי השקעה של קרנות הפנסיה, מבנה ארגוני, גמלאות

, יות בתחוםבעיקר בשל עובדת יישום רפורמות משמעות, OECD-לניסיונן של מדינות שאינן מדינות ה

שני החלקים יוצרים תמונה מורכבת של . OECD-במשקים שאינם מבוססים וחזקים כמשקי מדינות ה

מערכי הפנסיה במדינות שונות בעולם ומחדדים את ההתאמה הספציפית הנדרשת של מערך הפנסיה 

 . מבנה הביטוח הסוציאלי ומאפיינים תרבותיים של אותה חברה, לתנאי המשק
יסוכמו ויוצגו הטיעונים העיקריים שהועלו בעד ונגד , כי הפנסיה והסוגיות העיקריותלאחר הצגת מער

 .יצירת מערך פנסיה חובה בחוק

 

 כללי .2

המטרה העיקרית וההגיון המנחה של מערכות פנסיה הוא תשלום גמלאות מתאימות שיאפשרו רמת חיים 

קה מחדש של משאבים בכדי להביא הצהרה מקיפה זו כוללת התייחסות לשוויון ולחלו. סבירה לגימלאים

: כגון, בנוסף קיימים שיקולים רלוונטיים אחרים. לרמת קיום מינימלית את כלל האזרחים הגימלאים

 . חיזוק שוק ההון וקידום הצמיחה הכלכלית, עידוד חסכונות ארוכי טווח, צמצום עיוותים בשוק העבודה

רובד ראשון המבטיח : 1על יסוד שלושה רבדיםברוב המדינות המפותחות בעולם מערכת הפנסיה בנויה 

רובד שני המעניק פנסיה יחסית ; ידי הביטוח הסוציאלי-פנסיה בסיסית לכל תושב המנוהל על

זאת בכדי לאפשר רמת חיים דומה לזו שהיתה , )'פנסיה משלימה'או ' פנסיה תעסוקתית'(הכנסה /לשכר

.  לתוספת הכנסה אחרי הפרישה מחסכון וביטוחורובד שלישי שהוא יוזמת הפרט; לפני הפרישה מעבודה

ההבדלים בין מדינות שונות ניכרים בכל אחד משלושת הרבדים וקיימת זיקה בינם , בבחינה השוואתית

לא מתקיימות , במדינות המבטחות את עובדיהן ברובד הראשון ברמות גבוהות, כך למשל. לבין עצמם

במדינות בהן אחוז הביטוח , לחילופין. ני והשלישיתוכניות חיסכון פנסיוני משמעותיות ברובד הש

                                                 
 .1994 משנת Averting the Old Age Crisisידי הבנק העולמי כפי שפורסם בספר - המודל של שלושה רבדים הוצג על 1

https://www.prisha.co.il/



 

 
 
 
 

 4 מתוך 4עמוד 

ד"תשס, ו תמוז"ט  2004,  יולי4
   בחינה השוואתית-הסדרי פנסיה

מתקיימות תוכניות חיסכון רבות ומשמעותיות יותר ברבדים השני , נמוך) הרובד הראשון(הממלכתי 

 .והשלישי

בחינה השוואתית מעידה כי המבנה של מערכות הפנסיה משקף במידה רבה את התנאים החברתיים 

נטיות חסכון ומאפייני הביטוח , וח השווקים הפיננסייםמצב פית, המבנה הדמוגרפי: והמקומיים

תנאים אלה משפיעים גם על אפשרות יישום שינויים במערך הפנסיה בהתאם למאפייני המבנה . הסוציאלי

השוני הרב במערכי הפנסיה בין המדינות מעיד על הקושי בעיצוב פתרונות אחידים בסוגיה . הפוליטי

 2.מורכבת זו

המתבטא , מתמודדות מדינות מפותחות ומתפתחות עם משבר במערכת הפנסיהבעשורים האחרונים 

קשיים אלו נובעים משילוב שיעורי . ובגירעונות בקרנות הפנסיה) מתן הגמלאות לזכאים(בקשיי מימוש 

מערכת , 5שיעורי פנסיות לא פרופורציוניים לשיעורי ההפרשות, 4עלייה בתוחלת החיים, 3ילודה נמוכים

 . 7 וצמצום היחס בין כוח העבודה הפעיל לבין מספר מקבלי הגמלאות6ת פנסיוניותרחבה של הטבו

אולם אלה נתקלו בהתנגדות רבה ,  נערכו במדינות שונות רפורמות בתחום הפנסיה90-בראשית שנות ה

למרות ההתנגדויות ). גרמניה וספרד, איטליה, אוסטריה, צרפת(ואף השבתות , מצד איגודי העובדים

הצליחו מרביתן להעביר חלק ניכר מעול ) סקנדינביה ושוויץ, הולנד, בריטניה(נות באירופה מדינות שו

 8 ).תוכניות צוברות מסוגים שונים(למעסיק ואף לעובד עצמו ) בעיקר פנסיה תקציבית(הפנסיה מהמדינה 

רכי הפנסיה גם צעדי השינוי והרפורמה במע, בדומה לשוני הרב בין ההסדרים הפנסיוניים במדינות השונות

מקצת המדינות סגרו את תוכניות הפנסיה הישנות . שונים באופן משמעותי בין מדינה למדינה

ואילו , פי עקרונות איזון אקטוארי-על) צוברות מסוגים שונים(ופתחו תוכניות חדשות ) התקציביות(

 או הגדלת שיעורי מדינות אחרות שינו רק חלק מהרכיבים בתוכניות הפנסיה כגון הורדת שיעורי הגמלאות

מספר מדינות צמצמו את האפשרויות לפרישה . ועוד, העברת הצבירה הפנסיונית לשוקי הון, ההפרשות

 9.אשר זכו לעידוד משמעותי מצד המדינה בעבר הקרוב, מוקדמת

                                                 
2 Vittas Dimitri, Policies to Promote Saving for Retirement: A Synthetic Overview, Financial Sector 
Development, The World Bank, March 2002. www.worldbank.org, 17 May 2004. 

 הנדרש 2.1מעל היחס של ,  ילדים לאישה2.7שיעור הילודה הכולל במדינות האיחוד האירופי היה , 1960-1965 בין השנים   3
 . ים לאישה ילד1.5- ירד השיעור באופן דרמטי ל1995אולם עד , לשמירת גודל האוכלוסייה

 .  5.2 בפרק 2 ראה טבלה מספר  4
 12%-בצרפת וגרמניה כ. מדי שנה) GDP( מהתוצר הלאומי הגולמי 15%- באיטליה ואוסטריה עלות פנסיות אלה היא כ 5

 70%בגרמניה .  בלבד מהתוצר הלאומי הגולמי מדי שנה6-5 %-ב הוצאות הממשלה על פנסיה עומדות על"בבריטניה ובארה
 State Pensions in Europe, The: מתוך). פנסיה שוטפת או תקציבית(עדיין מתנהלות לפי השיטה הישנה מהפנסיות 

Economist, September 27th 2003, pp. 71-74. 
דור בה , תקציביתאו  פנסיה שוטפתידי המדינה וממומנות בשיטה של  -מרבית מערכות הפנסיה באירופה נוהלו ומנוהלות על 6

אוסטריה , צרפת, גרמניה, לדוגמה(הגמלה לקבלת ) באמצעות מס על הכנסתם בהווה(י בדור העובדים הנוכחי  תלוהגימלאים
 ). ואיטליה

זאת במקביל לנתוני הגידול . 2050עד שנת ,  מיליון40-שהם כ, 18%-אוכלוסיית העובדים באירופה צפויה להצטמצם ב 7
 . באוכלוסיית הגמלאים

סקר משווה של קרנות הפנסיה בארצות , 1999,  ודניאלי שמעון2002פברואר , 16 ן גיליוEconomist- נתונים מתוך סקירה ב 8
 .  המוסד לביטוח לאומי, המערב המפותחות

מספר מדינות באגן הים התיכון פיתחו תוכניות . ב העדיפה וקידמה פרישה מוקדמת במסגרת תוכניות הפנסיה הציבוריות" ארה9
עד הרפורמה , באיטליה. גם אם לא הגיעו לגיל הפנסיה הרשמי, ר מספר שנות עבודה קבועפנסיה המאפשרות פרישה לאח

 שנות עבודה 20 שנות עבודה היו מזכות אוטומטית בפנסיה מלאה ועובדי ציבור היו זכאים לפנסיה מלאה אחרי 35, האחרונה
ביוון בהתאם לחישוב מורכב המקשר ימי . שה לאי50 לגבר או 55מגיל ,  שנות עבודה זיכו בפנסיה מלאה25, בטורקיה.  בלבד

גם במדינות צפון אירופה פרישה באמצעות . 50 ונשים בגיל 58התאפשרה פרישת גברים בגיל , עבודה לגיל התחלת עבודה
היו פופולריות ) במסגרת התוכנית הציבורית(תוכניות לבעלי מוגבלות או תוכניות סוציאליות אחרות לצורך פרישה מוקדמת 

 .  בעיקר בתקופות מיתון,מאוד
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מרכיב : בחינה השוואתית מעידה כי מערכות פנסיה יציבות ומבוססות כוללות שני רכיבים עיקריים

, המספק גמלה בסיסית שאינה קשורה לפעילות השקעות בשוק הפיננסי, או נצבר) שוטף(יבי תקצ, ציבורי

הנשען במידה רבה על השקעות שונות של הסכומים , לצד מרכיב פרטי, אוניברסלית או תלוית הכנסה

היא התפיסה שלא ניתן להסתמך על , הרציונל מאחורי חיפוש האיזון המתאים בין שני הרכיבים. הנצברים

יציבות -בעיקר בשל נטיית שווקים פיננסיים לאי, השקעות בשוק ההון כספק יחיד לגמלאות פנסיה

הגישה המקובלת היא כי תפקוד יעיל של הרכיב הפרטי במערכת הפנסיה , במקביל. ולשינויים קיצוניים

טיות במטרה להקטין ככל הניתן את התלות במוסדות ציבוריים ולהימנע מדומיננ, מצריך ניהול פרטי

 10 .ממשלתית בשווקים הכלכליים והפיננסיים

 

 מערך הפנסיה בישראל .3

הכנסות הפנסיונרים בישראל מקורן , בדומה למבנה הרבדים של מערכות פנסיה במדינות שונות בעולם

פנסיות ; )Iרובד (בקצבת הזיקנה וקצבת השלמת ההכנסה מהמוסד לביטוח לאומי כביטוח פנסיוני ראשוני 

וכן פנסיות פרטיות ; )IIרובד ( הממומנות על ידי הפרשות המעסיק והעובד משכר העובד תעסוקתיות רשות

 ). IIIרובד (ירושות וחסכונות ,  ביטוחי מנהלים�והכנסות אחרות 

בסיס .  בישראל הוא קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי וקצבת השארים הנגזרת ממנההרובד הראשון

. לו מתווספת תוספת ותק ולעיתים תוספת דחיית פרישה,  מהשכר הממוצע במשק16%הקצבה הוא 

ולחלק היא ניתנת גם מגיל מוקדם ) הגיל המוחלט(הקצבה ניתנת לכלל האוכלוסייה המבוגרת מגיל מסוים 

כיום גיל הזכאות המותנה לגברים הוא בין ). הגיל המותנה(יותר לאחר שעמדו בתנאים של מבחן הכנסות 

הקצבה . 65 והגיל המוחלט הוא 62 - ל60לנשים הגיל המותנה הוא בין . 70א  והגיל המוחלט הו67 - ל65

, נדרשת תקופת אכשרה מסוימת, לקבלת הקצבה. בתנאי שבעלה מבוטח, 65ניתנת גם לעקרת בית מגיל 

-בן/ה או בת/ קשיש11. חודשי ביטוח בתוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל קצבת הזיקנה60למשל 

קופת ביטוח ושאינם זכאים לקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי זכאים לקצבת זקנה ה שלא צברו ת/זוגו

לכשליש מהקשישים אין . בהתאם להרכב המשפחה, וזאת על פי מבחן הכנסות, במימון אוצר המדינה

קצבת השלמת הכנסה היא . פנסיה או הכנסה אחרת ולכן מתווספת עבורם השלמת הכנסה בנוסף לקצבה

כך שכל קשיש יגיע להכנסה , נת לפי מבחן הכנסות ומשלימה את קצבת הזיקנהקצבה סלקטיבית הנית

  12. מהשכר הממוצע במשק ליחיד26.75%מינימלית של 

קצבת , מכיוון שמערך הפנסיה התעסוקתית בישראל אינו ממשלתי והינו רשות לעובדים הרוצים בכך

הקצבה ממומנת . ת לכלל הקשישיםהזיקנה בישראל מהווה למעשה הכנסה בסיסית מינימלית ואוניברסלי

                                                 
10 Vittas Dimitri, Policies to Promote Saving for Retirement: A Synthetic Overview, Financial Sector Development, 

The World Bank, March, 2002. www.worldbank.org, 17 May 2004.  
 .יא תקופה נדרשת מינימלית של תשלום דמי ביטוח תקופת אכשרה ה 11
אתר המוסד : מתוך. ח לזוג" ש2,795-ח ליחיד ו" ש1,863 עומדת על 2003נכון ליולי ,  קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה12

 . 2004 ביוני 30:  תאריך כניסהil.gov.btl.www": קצבת זקנה"הגיל המוחלט מצוין בחוברת הסבר בנושא . הביטוח הלאומי
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אולם לבעלי הכנסות נמוכות שאינם , עקרונית באמצעות תשלומי המבוטחים כאחוז מהכנסת העובד

 13.מבוטחים מממנת הממשלה את הקצבה

אחוז זה של הכנסה נותר בידי  (70%-85%מדינות מערב אירופה עומד על שיעור התחלופה המקובל ב

 ת הזקנהקצב (30-35%- כ הבסיסית הואהקצבה חלקה של ,מזה). רישההגמלאי לעומת הכנסתו לפני הפ

 מציגה את יחס התחלופה לאחר מס 3טבלה מספר . 50%- כ והפנסיה מעבודה)השכר הממוצעכחלק מ

-כקצבת הזקנה הבסיסית לצד התוספות הנלוות מסתכמות בשיעור של , בישראל. בכמה מדינות מפותחות

לשיעור זה , )2003( לפי חישוב שערכה ברברה סבירסקי ממרכז אדוה 14. בלבד מהשכר הממוצע במשק20%

 ויחד הם מביאים את שיעור התחלופה 40%-35%-כלל על כ-מתלווה הפנסיה מעבודה העומדת בדרך

שיעור התחלופה בישראל אחרי , )2004(לפי חישוב שערכו רמי יוסף ואביה ספיבק . 55%-60%-בישראל לכ

לכאורה .  לפי סקר הוצאות המשפחה85%-ו,  של מינהל הכנסות המדינה לפי נתוני המס81% הוא מס

יני המודד את 'מדד ג. אולם נתון זה אינו מציג את התמונה כולה, נראה כי שיעור התחלופה בישראל גבוה

אחד הגורמים . 60 עבור האוכלוסייה מעל גיל 0.362-ו, 15-59 עבור האוכלוסייה בגיל 0.318אי השוויון הוא 

 בעוד 63%של גברים מקבלי פנסיה הוא שיעור התחלופה לפני מס . שוויון הוא הכיסוי הפנסיוניה-לאי

 עם 50% -ללא פנסיה יורדת ההכנסה ביותר מ, כלומר. 43%שיחס התחלופה לגברים ללא פנסיה הוא רק 

 . הפרישה

פנסיה : רובד זהבישראל שני מסלולים עיקריים לפנסיה ב. הכנסה/כולל פנסיה יחסית לשכרהרובד השני 

נוסח ) [גמלאות(מוסדרת בחוק שירות המדינה ) שוטפת( תקציביתהפנסיה ה. תקציבית ופנסיה צוברת

 במערכת הפנסיה 1999.15ונהוגה עבור עובדי המדינה שהתקבלו לעבודה עד שנת , 1970-ל"התש, ]משולב

 שכל הוא לעובד הגדול נהיתרוו, התקציבית הזכויות לקצבה והזכויות האחרות ממומנות מתקציב המדינה
למימון   דוגמה היאקציביתפנסיה ת. כספים עבורה מנוכים לא העובד של ומשכרו, המעסיק על עלותה

מקור הגמלה  (דור הפנסיונרים תלוי בדור העובדים הנוכחי לקבלת הפנסיהשבו ) pay as you go( שוטף

 .)Defined Benefit( מוגדרת מראש והקצבה בה, )בתשלומי הביטוח הסוציאלי של דור העובדים בהווה

 16. מבוססת על הפרשות מצטברות של העובדים ושל המעבידים לקרנות הפנסיההפנסיה הצוברתמערכת 

 Defined(והפרשה מוגדרת מראש  )Defined Benefit(קצבה מוגדרת מראש : בשיטה זו שני סוגים של קרנות

Contribution .(בתוספת , ים שהפרישו העובדים ומעסיקיהםבשיטה זו הפנסיה מתקבלת מאותם כספ

 היו קרנות הפנסיה הצוברת מסוג קצבה מוגדרת 1995עד שנת . ריבית ולאחר ניכוי עלות ניהול קרן הפנסיה

הקרנות החדשות הן קרנות המעניקות קצבה מוגדרת מראש ". דור תומך דור"המבוססות על ) DB(מראש 

)DB (ם יש גירעון אקטוארי בקרן מוקטנות הזכויות של העמיתיםא, כלומר, עם מנגנון איזון אקטוארי. 

הרובד השלישי כולל .  הוא יוזמת הפרט לתוספת הכנסה אחרי הפרישה מחסכון וביטוחהרובד השלישי

הצורות העיקריות הנהוגות . את כל הסדרי החסכון והביטוח לטווחים ארוכים שהפרט בוחר ליצור אותם

                                                 
 .  2004 ביוני 30:  תאריך כניסהil.gov.btl.www:  אתר המוסד לביטוח לאומי13
, 2001פברואר , מרכז אדוה, המלצות הפורום לקידום חוק פנסיה חובה-פנסיה חובה עכשיו,  ברברה סבירסקי14

il.org.adva.www ,2 2003 בנובמבר. 
הסדרי חוק זה חלים גם על העובדים של . סוהרים ומורים המועסקים במשרד החינוך, שוטרים,  לרבות עובדי מערכת הביטחון 15

ואומצו גם , )'הדואר וכדרשות , הרשות לניירות ערך, רשות השידור, המוסד לביטוח לאומי(מספר תאגידים סטטוטוריים 
 . בחלק מהאוניברסיטאות ובתאגידים אחרים, במועצות הדתיות, ברשויות המקומיות

 .2002ני  ביו3: תאריך כניסה, htm.2-IN/pension/2001/hon/il.gov.mof.www,   מתוך אתר האינטרנט של משרד האוצר16
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חלק מביטוח (ביטוחים שונים שאינם לקצבה , קרנות השתלמות, גמלקופות , חיים-בישראל הן ביטוח

 . ועוד) המנהלים

 מקרב 53%שהם ,  מיליון איש2.1-כ, 17לפי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ידי לפחות אחד מארבעה סוגי תוכניות הפנסיה -מכוסים על)  ומעלה20בני (האוכלוסייה הבוגרת בישראל 

-ל,  קופת גמל45%-ל,  קרן פנסיה45%-ל,  פנסיה תקציבית18%-ל, מתוכם. ות בישראלהעיקריות הנהוג

 הם בעלי 73%, מכלל המועסקים כיום.  תוכנית ביטוח חיים עם מרכיב חסכון24%- ביטוח מנהלים ול27%

 . תוכנית פנסיה

 

 18OECDמערכות הביטחון הסוציאלי במדינות  .4

פנסיה תלוית אמצעים ) 1: ( בשני דפוסים עיקרייםתוכניות הפרישה במדינות המפותחות התפתחו

וכן לקצבה אוניברסלית קבועה לכלל האזרחים המבוססת ) תוך שימוש במבחני הכנסה(לקשישים עניים 

, פינלנד, דנמרק(אומצה במדינות הנורדיות ', שעקבה אחר המודל של בוורידג, גישה זו. על גיל ואזרחות

). זילנד-ניו, קנדה, אוסטרליה, בריטניה( וברוב המדינות דוברות האנגלית שוויץ, בהולנד, )נורבגיה ושוודיה

המימון של תוכניות אלו . 1889ידי ביסמרק בגרמניה בשנת -ביטחון סוציאלי תלוי הכנסה שאומץ על) 2(

המדינות . מבוסס על שילוב של הפרשות העובד והמעביד כאשר לעיתים ישנה השלמה של מימון ממשלתי

במהלך השנים התרחשה . ב"ספרד וארה, איטליה, גרמניה, צרפת, בלגיה, ל זה הן אוסטריהשאימצו מוד

מדינות עם קצבת תלוית הכנסה הוסיפו קצבה מינימלית , התכנסות של תוכניות הפנסיה במדינות שונות

 . ומדינות עם קצבה בסיסית קבועה הוסיפו מאוחר יותר תוכנית פנסיה תלוית הכנסה

 ):הרובד הראשון( מגמות בהתפתחות מערכות הביטחון הסוציאלי במדינות המפותחות ניתן לזהות מספר

19 

נראית מגמה של הפחתת , בכדי לממן את הגידול בעלויות של הגמלאות כתוצאה מהגידול ביחס התלות !

חלק מהקיצוץ . הקיצוץ נעשה באופן כולל ובעיקר לבעלי ההכנסות הגבוהות. גמלאות הפנסיה הציבורית

 . DBהגדלת מספר השנים הנכלל בחישוב הגמלה בתוכניות נובע מ

וזאת בכדי לחלק את הנטל של הגידול ביחס התלות בין עובדים , הגדלת שיעורי ההפרשות לפנסיה !

 . ופורשים

 . עם הגידול בתוחלת החיים קיימת מגמה כלל עולמית להעלאת גיל הפרישה המינימלי !

הצעד הראשון במדינות רבות התמצה בהשוואת גיל , סיהקידום יחס שווה לנשים וגברים במערכת הפנ !

 . הפרישה של נשים וגברים

                                                 

: מתוך אתר האינטרנט. 2003אוגוסט , הסקר החברתי,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה17      
http://www.cbs.gov.il/hodaot2003/19_03_200.htm ,2004 ביוני 10: תאריך כניסה. 

18  International Labor Office, Social Security Pension – Development and Reform, 2000: 
http://www.ssa.gov/international/links.html , 10 June 2004.  

19  Ibid.  
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וכמה , כך רוב המדינות עם קצבה קבועה הוסיפו קצבה תלוית הכנסה, שילוב תוכניות פנסיה שונות !

 .מדינות עם קצבה תלוית הכנסה הוסיפו קצבה מינימלית

 . כלל העובדיםמעבר מדינות לתוכנית בטחון סוציאלי אחידה המכסה את  !

 ).DC(מעבר מדינות לתוכניות של הפרשה קבועה  !

מקובל לבחון , בבחינה השוואתית של שיעור הכיסוי לאוכלוסיית הגימלאים ורמת החיים של אוכלוסייה זו

יוצגו נתונים בעניין גיל הפרישה ותוחלת , ראשית. כמה פרמטרים עיקריים לפיהם יוצגו נתונים להלן

נתונים אלה מסייעים בהבנת השינויים הדמוגרפיים המשמעותיים אשר . אירופההחיים בכמה מדינות 

יוצגו נתונים בעניין קיומם של , שנית. חייבו את קובעי המדיניות לפעול לשינוי הסדרי הפנסיה במדינתם

תלוית , אחידה(כולל מאפיינים עיקריים כגון סוג הגמלה , הסדרי פנסיה חובה בכמה מדינות אירופה

קצבת (לאחר מכן יוצגו נתונים בנושא מידת כיסוי הרובד הראשון ).  תלוית מבחן אמצעים ועוד,הכנסה

פרמטר עיקרי נוסף להשוואה . כאחוז מהשכר הממוצע בכמה מדינות בעולם) זקנה או פנסיה אוניברסלית

אשון הכוללת התייחסות לרובד הר, הוא שיעור התחלופה בין ההכנסה בזמן העבודה להכנסה בעת פרישה

. וכן להפרשות העובד והמעביד לביטוח סוציאלי) כולל פנסיה תעסוקתית(והשני של מערכי הפנסיה 

, ב"ארה, איטליה: יוצגו בתמצית מערכי הפנסיה בכמה מדינות מפותחות בעולם, לסיכום חלק זה

 . הולנד ועוד, שבדיה, גרמניה, בריטניה

 

 20הסדרי פנסיה חובה במדינות אירופה .4.1

שמקורה , יה חובה מוגדרות כתוכניות סטטוטוריות שהוקמו כדי להשלים פנסיה בסיסיתתוכניות פנס

ושההצטרפות , בביטוח סוציאלי ממלכתי או בתוכניות המבוססות על הסכם שנעשה בין עובדים ומעבידים

הרוב המכריע של תוכניות פנסיה משלימות מציעות זכויות פנסיוניות הנשענות על . אליו היא חובה

לצורך בחינת . שמותירה מקום נרחב לפרשנות בעניין דרגת החובה הכלולה בתוכנית הפנסיה, חקיקה

יש לבדוק באיזו מידה החקיקה מבטיחה שהעובדים ייהנו מזכויות של פנסיה משלימה " רמת החובה"

 . מציגה את הסדרי הפנסיה הקיימים במדינות אירופה1 טבלה מספר 21.מעבר לפנסיה הבסיסית

                                                 
20 Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2002,  

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002-2003/europe/index.html , Table 2 pp.18-19. 
,  מינהל המחקר והתיכנון-המוסד לביטוח לאומי, סקר משווה של קרנות הפנסיה בארצות המערב המפותחות,  שמעון דניאלי 21

1999. 
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 סוגי פנסיה חובה הנהוגים במדינות שונות : 1 טבלה מספר

פנסיה 
 פרטית

פנסיה 
 תעסוקתית

פנסיה תלויה 
 במבחן אמצעים

פנסיה קשורה 
 בהכנסה

 פנסיה אחידה 
במימון הפרשות  (

המעסיקים 
 )והעובדים

 מדינה

   X  אוסטריה

  X X  בלגיה 
X  X   דנמרק 
 X X X  צרפת 
   X  גרמניה 
  X X  האיטלי 
    X הולנד 
   X X נורבגיה 
X  X X  שבדיה 
  X X X בריטניה 

 

 גיל הפרישה ותוחלת החיים  .4.2

הקשיים והגירעונות נובעים . מדינות רבות באירופה מתמודדות עם משבר מתמשך במערכת הפנסיה

בין (ת עלייה בתוחלת החיים היוצרות שינוי בשיעורי התלו, בעיקרם משילוב של שיעורי ילודה נמוכים

נסיבות אלה חייבו מדינות שונות בעיצוב ויישום  .ומערכת רחבה של הטבות פנסיוניות) גימלאים לעובדים

הארכת תקופת ההפרשה , כולל צעדים לחיזוק הקשר בין ההפרשות לבין הקצבה, רפורמות במערך הפנסיה

ובכלל זה עידוד , הוהרחבת מגוון המקורות של תשלומי הפנסי, הנדרשת לצורך זכאות לפנסיה מלאה

כך באיטליה יועלה גיל :  צעד מקובל נוסף הוא החלטה על העלאת גיל הפרישה22.קרנות פנסיה פרטיות

- ומתוכננת העלאה נוספת ל65-בגרמניה הועלה גיל הפרישה ל, 2008 לנשים החל משנת 65- ל60-הפרישה מ

טבלה . 60- ל56.6- ולנשים מ65-ל 61.5-ובאוסטריה הועלה גיל הפרישה לגברים בהדרגה מ,  בהדרגה67

 מציגה את גיל הפרישה לפנסיה במדינות אירופה ומפרטת את השינויים שנערכו בשנים האחרונות 2מספר 

 .ושינויים עתידיים

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Robert Holzman, Mitchell Orenstein and Michal Rutkowski (Editors), Pension Reform in Europe: Process 

and Progress, Washington D.C., The World Bank, 2003, p. viii 
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 23גיל הפרישה ותוחלת החיים במדינות אירופה: 2טבלה מספר 

חיים תוחלת  גיל פרישה
 )בלידה(

שינויים שנעשו לאחרונה או שינויים 
 24מתוכננים

נשים נשים גברים  גברים

אחוז 
האוכלוסייה 

 65בגיל  
 ומעלה

 מדינה

 56.5- לגברים ו61.5גיל הפרישה המוקדמת הוא 
 יהיה גיל הפרישה המוקדמת 2008בשנת . לנשים

 ועד שנת 2019משנת .  לנשים60- לגברים ו65
 65-לנשים ל יועלה בהדרגה גיל הפרישה 2029

 .בריםוישתווה לזה של ג

 אוסטריה 15.4 74.7 80.9 65 60

נוסף על גיל הפרישה הקבוע יש תוכנית נוספת 
 65-57שבה גיל הפרישה גמיש ונע בטווח הגילים 

פי השנה שבה התחיל העובד לעבוד וגורמים -על
 החל 65-העלאת גיל הפרישה לנשים ל. אחרים
 .2008משנת 

 איטליה 17.8 75.2 81.6 65 60

 בריטניה 15.7 75.0 80.0 65 60 

הצעה . 63 או 60פרישה מוקדמת אפשרית מגיל 
 67-ממשלתית להעלות את גיל הפרישה ל

 .2035 ועד שנת 2011בהדרגה משנת 

 גרמניה 16.1 74.3 80.6 65 65

גיל הפרישה ירד . 60: גיל הפרישה המוקדמת
 . 2004 משנת 65-בהדרגה ל

 דנמרק 15.0 73.6 78.6 67 67

 הולנד 13.6 75.3 80.7 65 65 .60: גיל פרישה מוקדמת

 וגיל הפרישה 67-גיל הפרישה יועלה בהדרגה ל
גיל . הן לנשים הן לגברים, 60-המוקדמת יועלה ל

-הזכאות המותנה לגמלת זקנה יועלה בהדרגה ל
וגיל , ) לגברים65- לנשים ו60במקום  (67-69

-הזכאות המוחלט לגמלת זקנה יועלה בהדרגה ל
 ). לגברים70 -ים ו לנש65במקום  (70

 ישראל 9.8 77.3 81.2 67 62

במגזר הפרטי יש להפריש לתוכנית הפנסיה 
בכוונת .  שנה כדי לקבל זכויות מלאות40במשך 

הממשלה להחיל דרישה זו גם במגזר הציבורי 
 שנים 37.5כיום נדרשות רק ). 2008בהדרגה עד (

 . כדי לקבל זכויות מלאות

 צרפת 15.8 74.5 82.3 60 60

 מתקיימת 1999משנת . 60: גיל פרישה מוקדמת
שיטת פנסיה חדשה שלפיה גיל הפרישה אינו 

וחישוב הפנסיה נעשה , 61קבוע אלא גמיש מגיל 
שיטה זו תיכנס לתוקף . לפי מקדם הכנסה

 .2014בהדרגה עד 

 שבדיה 17.4 77.0 82.1 65 65

 

 25הרובד הראשון כאחוז מהשכר הממוצע .4.3

הכיסוי שמציע הרובד הראשון של מערכת הפנסיה במדינות שונות כאחוז התרשים שלהלן מציג את 

אחוז זה מצביע על מרכזיות תפקידו של הביטוח הסוציאלי בהבטחת רמת חיים . מהשכר הממוצע

                                                 
23 Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2002: 

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002-2003/europe/index.html , Table 3 pp. 20-21 . 
 24 

, אך גם בגורמים נוספים כמו מספר שנים מינימלי של הפרשה לקרן הפנסיה, הזכאות לסכום הפנסיה תלויה בגיל מינימלי מסוים
במסמך זה נעסוק רק בדרישה של . אזרחות במדינה ועוד, התחייבות שלא לעבוד לאחר הפרישה, מספר מינימלי של שנות עבודה

 . OECD - בחלק מארצות ההגיל המינימלי ולא בדרישות הנוספות שיש
 2003דצמבר , שמירת כדאיות החסכון לפנסיה עבור השכבות החלשות: מתוך, 2004 ביוני 21, "קסלמן פיננסים" נתונים מחברת 25

 . 2004 ביוני 27: תאריך כניסה,  jhtml.reportsummary/knowledgecenter/com.mercer.www: וכן אתר האינטרנט
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אחוז הכיסוי של קצבת זקנה , ניתן לראות כי ביחס למדינות האירופאית שנבחנו. לאוכלוסייה המבוגרת

 מהשכר 16%בסיס הקצבה עומד על , 4כאמור בפרק .  מהשכר הממוצע24%בישראל נמוך ועומד על 

 . 25%-הממוצע והשלמת ההכנסה מעלה אותה לשיעור של כ

כיסוי הרובד הראשון כאחוז מהשכר הממוצע

23%24%
30%34%36%40%41%42%42%

50%
60%

80%
87%89%

 

 

 בכמה מדינות 65-74שיעור התחלופה לפרטים בקבוצת גיל  .4.4

בעשרים ,  עם זאתיחד. מטרת הסדרי פנסיה חובה בחלק מהמדינות היא הבטחת רמת קיום מינימלית

השנים האחרונות המגמה בעולם המערבי היא שינוי מרמת קיום מינימלית להבטחת רמת חיים הדומה לזו 

צרפת , ספרד, גרמניה, במדינות מערב אירופה כמו איטליה. שממנה נהנו המבוטחים ערב פרישתם

מזו שזכו לה בעת נהנים המבוטחים מפנסיה המבטיחה להם רמת חיים הנמוכה במקצת , וסקנדינביה

, מובטח, זילנד ובמדינות נוספות-בניו, באירלנד, בישראל. 70%ושיעור התחלופה עולה על , עבודתם

 65-74 מציגה את שיעור התחלופה לפרטים בקבוצת גיל 3 טבלה מספר 26.רק קיום מינימלי, למעשה

 .בארצות המפותחות

 27בכמה מדינות 65-74שיעור התחלופה לפרטים בקבוצת גיל : 3טבלה מספר 

 כ קצבאות "סה כ"סה
 מביטוח לאומי

 הון והכנסה 
 מעבודה עצמאית

 מדינה שכר

 אוסטרליה 10.9 24.7 39.5 75.0
 איטליה 15.3 7.2 56.2 78.7
 ב"ארה 21.7 30.2 28.0 79.9
 גרמניה 10.4 14.4 59.6 84.4
 דנמרק 9.6 22.3 37.6 69.4
 הולנד 7.2 35.0 38.6 80.8
 נורבגיה 11.7 24.5 36.1 72.3
 פינלנד 4.4 54.0 17.1 75.5
 שוודיה 5.5 6.0 64.6 76.1

 . 55-64כל החישובים נעשו בהשוואה להכנסות של הפרטים מקבוצת גיל                   

                                                 
 .2003נובמבר , 2002-2003ח שנתי "דו,  מינהל הכנסות המדינה� משרד האוצר  26
? איך יוצאים מזה, )עורכים(יצחק הרצוג ורובי נתנזון : בתוך, "חיוניותו של חוק פנסיה חובה לישראל",  רמי יוסף ואביה ספיבק 27

 .2004, תל אביב: טפר, ם וחברתיים למשק במשברפתרונות כלכליי
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 הפרשות העובד והמעביד לביטוח סוציאלי בכמה מדינות .4.5

ימון הכיסוי הביטוחי ותשלומי העברה למ, בין השאר, הפרשות עובדים ומעבידים לביטוח סוציאלי נועדו

ושיעור דמי , )כלל התושבים(אוכלוסיית המשלמים היא אוניברסלית , כלל-בדרך. של הביטוח הלאומי

 כוללות הפרשות לפנסיה הפרשות משכרו של העובד לביטוח לאומי. הביטוח משתנה ממדינה למדינה

ברוב .  אינן מיועדות לכיסוי ביטוחי מסויםכלל הפרשות העובד-אולם בדרך, המיועדות למטרה זאת בלבד

.  מהשכר10%-5%כאשר זו קיימת שיעורה עומד על .  אין הפרשה מיועדת לפנסיהOECD-מדינות ה

-OECD) 5%-סך ההפרשות משכרו של העובד לביטוח לאומי בישראל דומה למקובל במדינות ה, בישראל

, בדומה.  מהשכר20%-השיעור מתקרב ל, לעומת זאת, בגרמניה ובצרפת, באוסטריה).  מהשכר10%

. עד למעלה מפי שניים, והן גבוהות מהפרשות העובד, לביטוח לאומי לרוב אינן מיועדותהפרשות המעביד 

  28.ישראל משתייכת לקבוצת המדינות שבהן הפרשות המעביד נמוכות יחסית

 29)באחוזים (2002 הפרשות העובד והמעביד לביטוח לאומי במדינות נבחרות בשנת : 4טבלה מספר 

 הפרשות המעביד
 )באחוזים מהשכר(

 הפרשות העובד
 )באחוזים מהשכר(

 הכל-סך לפנסיה הכל-סך לפנסיה

 מדינה

 אוסטריה  17.65-18.2 10.25 24.2 12.55
 איטליה 9.19-10.19 * - 30-37 -
 בריטניה 10 8.86 12.2 -

 גרמניה 20.65 9.55 20.65 9.55
 דנמרק  9.0 1.0 - -
 הולנד 34.35 17.9 13.11 -
 ישראל 5.76-9.7 - 4.93 -

 פינלנד 6.3 4.4 22.68 16.8
 צרפת 15-18 - 35-45 -

 שוודיה 7 7 32.82 10.21
 .  מעיד על העדר מידע ולא על העדר ההפרשה המסומנת) המסומן במקף(ציון נתונים -אי*   

 

                                                 
 .2003נובמבר , 2002-2003ח שנתי "דו,  מינהל הכנסות המדינה� משרד האוצר  28
 .  2003נובמבר , 2002-2003ח שנתי "דו,  מינהל הכנסות המדינה� משרד האוצר  29
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 מערך הפנסיה במדינות המפותחות לפי מדינה .4.6

 

 איטליה .4.6.1

בסדרת . באיטליה קיימת פנסיה ציבורית תלוית הכנסה המהווה את המרכיב העיקרי במערכת הפנסיה

 נסגרו תוכניות הפנסיה הנדיבות לפרישה מוקדמת והגמלאות הועברו מבסיס 2001ורמות שהחלה בשנת רפ

:  צעדים אחרים בתוכנית הרפורמה היוDC.(30(לבסיס הפרשות בתקופת העבודה ) DB(הקצבה סופי 

ך העלאת מספר שנות עבודה הנדרשות לצור; 2008 משנת 65- ל60-העלאת גיל הפרישה לגברים ולנשים מ

, 57-צמצום האפשרויות לפרישה מוקדמת באמצעות העלאת הגיל הנדרש ל; 2008 משנת 40- ל35-פרישה מ

                                                 
30  State Pensions in Europe, The Economist, September 27th 2003, pp. 71-74.  

 מדינה  ומעלה65ומי העברה הנוגעים לבני פנסיה ותשל

קיימות תוכניות תעסוקתיות ,  תלוית הכנסה עם גמלה מינימליתDBמערכת ציבורית : מערכת ישנה

 ;ומספר תוכניות פרטיות

ידי הביטוח -עם השלמה אפשרית על,  ללא גמלה מינימליתDCמערכת ציבורית : מערכת חדשה

 ; בלבדDCיות פרטיות מסוג תוכניות תעסוקתיות ותוכנ. הסוציאלי

 איטליה

פנסיה מינימלית , )דיפרנציציה במיסוי(פנסיה ציבורית תלוית הכנסה עם מרכיב חלוקה מחדש 

; פי מבחן אמצעים-מובטחת לעובדים מעל מספר שנות עבודה מסוים במימון וניהול פדרלי ועל

 .תוכניות תעסוקתיות ופרטיות ממלאות תפקיד חשוב

 ב"ארה

אפשרות לשילוב עם ; פנסיה ציבורית תלוית הכנסה; יסית בשיעור קבוע המחייבת הפרשהפנסיה בס

 . פ מבחן אמצעים"סיוע סוציאלי מינימלי מובטח ע; תוכניות תעסוקתיות או פרטיות
 בריטניה

בתמיכה , )דיפרנציציה במיסוי(מערכת פנסיה ציבורית תלוית הכנסה עם אלמנטים של חלוקה מחדש 

 .קיימות תוכניות תעסוקתיות ותוכניות פרטיות; )המחוזות(Länder של ה ) מון וניהולמי(סוציאלית 

 גרמניה

מרביתן , למחצה-פנסיה ציבורית אחידה ואוניברסלית לכל התושבים בשילוב תוכניות פרטיות חובה

DB . 

 הולנד

ת נפרדת תוכני; פטור מהפרשות לבעלי הכנסה נמוכה; פנסיה ציבורית בסיסית המחייבת הפרשות

 . תוכנית פנסיה תעסוקתית תלוית הכנסה; למובטלים
 יפן

ובנוסף פנסיה ציבורית תלוית , פ מבחן אמצעים"תוספת ע, פנסיה ציבורית אחידה ואוניברסלית

 .תוכניות תעסוקתיות ותוכניות פרטיות ממלאות תפקיד מרכזי. הכנסה
 קנדה

וסף פנסיה ציבורית תלוית הכנסה ותוכניות פנסיה ציבורית אחידה ואוניברסלית ובנ: מערכת ישנה

 . תעסוקתיות

 חובה ותוכניות -עם מרכיב של תוכניות פרטיות,  עם מינימום קבועDCפנסיה : מערכת חדשה

 . למחצה-תעסוקתיות חובה

 שבדיה
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 31. שנות עבודה והפחתה משמעותית של הקצבאות החודשיות לפורשים פרישה מוקדמת35בתנאי שנצברו 

 .למרות מרכזיותה של הפנסיה הציבורית ננקטו צעדים שונים לעידוד כיסוי פנסיוני משלים

היא אחת המדינות בהן הסדרי המגורים המקובלים הם בעלי השפעה מהותית על ) וגם יפן(איטליה 

הסדר מקובל זה . דוריים-הכנסות גימלאים משום שרבים מהם מתגוררים עם ילדיהם במשקי בית רב

ם במקביל יכולים הסדרי מגורי, אולם. מעלה בפועל את רמת החיים של חלק ניכר מאוכלוסיית הגימלאים

באיטליה לא קיים מערך ביטוח האבטלה והסיוע : אלה גם לפגוע ברמת החיים של אותה אוכלוסייה

במקרים מסוימים קצבאות הפנסיה הופכת להכנסה היחידה של משקי בית . הסוציאלי מצומצם ביותר

 . דוריים-רב

 רמת ההוצאות אמורות להותיר את, אם יתממשו לאורך זמן, הרפורמות האחרונות, במונחים פיסקליים

 32.הציבוריות על הפנסיה ברמה גבוהה ודומה לקיימת כיום

 33ב"ארה .4.6.2

(ב מתקיימת פנסיה ציבורית תלוית הכנסה ממערכת הביטחון הסוציאלי עם מרכיב חלוקה מחדש "בארה

Social security age pension .(לצידה מתקיימת פנסיה תעסוקתית המבטיחה קצבה מינימלית לעובדים ,

. מספר שנות עבודה ובמבחן אמצעים וכן מסתייעת חלקית במימון פדרלי ומנוהלת ניהול ציבוריהמותנית ב

אולם , תוכניות הפנסיה התעסוקתיות והתוכניות הפרטיות ממלאות תפקיד מרכזי המערך הפנסיה הכולל

 מרבית קרנות הפנסיה. הכיסוי הפנסיוני כולל רק כמחצית מכלל המועסקים בכל נקודת זמן, גם כך

.  ב הוקמו כגופים למטרות רווח המפעילים תוכניות המבטיחות גמלה בשיעור מסוים מגיל מסוים"בארה

פי מבחני -ב חלק גדול יותר של אוכלוסיית הגמלאים תלוי בקצבאות על"בארה, בהשוואה למדינות אחרות

ב נובעת "י ארהבעיה ייחודית נוספת העומדת בפנ. ומצבם של בעלי ההכנסות הנמוכות קשה יותר, הכנסה

 . התאמתו לצורכי האוכלוסייה המבוגרת-מהכיסוי החלקי ביותר של הביטוח הרפואי ואי

 הוקמה ועדה לצורך ניסוח המלצות ספציפיות 2001במאי . ב"מדיניות הפנסיה נמצאת על סף שינוי בארה

,  פרישה אישיותכאשר אחד הקווים המנחים שלה הוא יצירת תוכניות, בנוגע לרפורמה בביטחון הסוציאלי

 .ידי המבוטח-וולונטריות ונשלטות על

נועד להבטיח את זכויות העובדים במקרה ) PBGC(האיגוד הממשלתי האמריקני להבטחת הפנסיה 

 . שהחברה המספקת להם פנסיה תעסוקתית תפשוט רגל

 והיא OECD-ההוצאה הציבורית על פנסיה היא בין הנמוכות ביותר בין מדינות ה, במונחים פיסקליים

 . צפויה לגדול באופן מתון בלבד במהלך חמישים השנים הבאות

 בריטניה .4.6.3

בריטניה היתה אחת מהמדינות הראשונות בעולם . בבריטניה קיימות פנסיה בסיסית ופנסיה תלוית הכנסה

וכן אחת הראשונות שהחלה בהפחתה שיטתית של פנסיה ציבורית , אשר פיתחו הסדרי פנסיה פרטית

                                                 
31 Ibid. 
32 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001.  
33 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001. 
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 מערכת הפנסיה הבסיסית נחשבת יציבה מבחינה פיננסית 34).1980החל משנת ( הפרטית והגדלת הפנסיה

הרפורמות שיושמו בבריטניה הובילו לגיוון במערכת . בעיקר בשל מדיניות ההצמדה למדד המחירים

אולם ההסדרים שיושמו אינם נוגעים לכלל , הפנסיה ולהרחבת הבחירה האישית בהסדרי הפרישה

 אינו החלק גדול מהאוכלוסיי. תעסוקתיות בלבד/פרמות נוגעות לפנסיות משלימותהפורשים משום שהר

בעלי הכנסות נמוכות שמרביתם אינם . משתתף בתוכניות פנסיה מסוג זה ולכן אינו מושפע מהרפורמות

מערך הפנסיה . צפויים לרמת הכנסה נמוכה במיוחד בגיל פרישה, משתתפים בתוכניות פנסיה משלימות

המערך , במונחים פיסקליים. דרש גם לשינויים בהסדרה ופיקוח על תוכניות פנסיה פרטיותבבריטניה נ

-ביחס למדינות ה, המצומצם של הפנסיה הציבורית מעמיד את בריטניה בעמדה נוחה מבחינה פיננסית

OECD35. שנבחנו בשל ההוצאה הציבורית הנמוכה    

עובדים . (BSP- Basic State Pension)די המדינה י-הרובד הראשון כולל פנסיה אוניברסלית המסופקת על

 ורוכשים זכאות לפנסיה בסיסית (National Insurance Contribution)בבריטניה מפרישים לביטוח הלאומי 

(BSP) ש " לי450כאשר השכר הממוצע הוא , 2002-2003ש לשבוע לאדם בודד בשנים " לי75.5 השווה

 . 17%כלומר שיעור  תחלופה של , לשבוע

באפריל . ידי המדינה- על(SERPS) הופעלה תוכנית פנסיה משלימה תלוית ההכנסה 1978-2002בין השנים 

תוכנית זו כוללת . State Pension Second Scheme (S2P) נכנסה לתוקף תוכנית פנסיה חדשה הנקראת 2002

לתוכנית זו זכאים בעלי . המעסיקים ומוסדות פיננסיים של השוק הפרטי, ידי המדינה-פנסיה המסופקת על

 79העומד על ) לא בהכרח שכר מינימום ( (Lower Earning Limit)הכנסות בטווח מוגדר שבין השכר הנמוך

. ט לשבוע" ליש595 העומד על (Upper Earning Limit)והשכר הגבוה, 2004/2005לשנים , ט לשבוע"ליש

 בין 65-גיל הפרישה לנשים עולה בהדרגה ל (65 ולגברים מגיל 60תוכניות פנסיה אלו משולמות לנשים מגיל 

 תוכנית זו מעניקה קצבה נדיבה יותר לבעלי הכנסות נמוכות וממוצעות ולבעלי 36).2003-2020השנים 

 37.כך הגמלה שיקבל תהיה גבוהה יותר,  ככל שאדם מרוויח יותר- עד הרף העליון-באופן כללי . מוגבלויות

 : פותהתוכנית מציעה בחירה בין שלוש חלו

גובה הקצבה שמעניקה .  פנסיה מדינתית נמוכה ביחס לשכר הממוצע אך מותאמת אינפלציונית !

 ).2003/4ש בשנת " לי4,004(כל עוד הוא מרוויח מעל רף מסוים , המדינה תלוי בהכנסות העובד

לה זכאים עובדים ) מותאמת אינפלציונית בחלקה(מערכת תעסוקתית המציעה פנסיה גבוהה יחסית  !

 ;  עבדו רוב הזמן באותה חברהאשר

  38 .עם החזרים לא בטוחים ועלויות ניהול גבוהות, מבוססת השקעות, פנסיה אישית !

 זכאים לתשלום הפרשות מופחת S2Pעובדים ששכרם נמוך מהרף התחתון לשם השתתפות בתוכנית 

 1988מם ומאז המעסיקים אינם מחויבים להפעיל תוכנית פנסיה משל עצ. לביטוח הסוציאלי של המדינה

                                                 
34 David Blake, The United Kingdom Pension System: Key Issues, May 2003 : 

http://www.lse.ac.uk/ubs/pdf/dp11.pdf 
35 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001. 
36 Blake, 2003. 

:2004 במאי 5: תאריך כניסה,  מתוך אתר האינטרנט של שירותי הפנסיה בבריטניה37 
pdf.03oct7pm/pdf/guides/uk.gov.pensionguide.www://http.  

38  OECD, Ageing and Income – Financial Resources and Retirement in 99 OECD Countries, 2001. 
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העובדים העצמאיים זכאים גם הם . אין כל דרישה חוזית מעובד להצטרף לתוכנית הפנסיה של המעסיק

  39. באחת מחלופותיה(S2P)אולם לא לפנסיה המשלימה , לפנסיה בסיסית

 גרמניה .4.6.4

כיב המהווה מר) (State earning related pensionבגרמניה קיימת מערכת פנסיה ציבורית תלוית הכנסה 

שיעורי ההוצאה הציבורית וההפרשה לפנסיה ציבורית בגרמניה גבוהים . עיקרי במערך הפנסיה הכולל

 בשנים האחרונות ננקטו מספר צעדים משולבים להתמודדות עם השינויים הנדרשים במערך 40.למדי

, 67- והוא מתוכנן לעלות ל65-גיל הפרישה הועלה ל; צומצמה האפשרות לפרישה מוקדמת: הפנסיה

 ואחוז 10%במקרים מסוימים קצבת הפנסיה הופחתה בשיעור של עד ; 2011-2035בין השנים , בהדרגה

  2008.41 בהדרגה עד 4%-ההפרשה מהשכר יועלה ב

מהלך הנדרש לאור הגידול באחוז , 20%-על מנת שלא להגדיל את אחוזי ההפרשות לפנסיה מעבר ל

הנהיגה ממשלת גרמניה רפורמה שעיקרה מתן , יםהגימלאים בגרמניה והיחס בינם לבין מספר העובד

 הביטוי העיקרי של רפורמה זו היה 42.אפשרות לעובדים להפריש חלק ממשכורתם לתוכניות פנסיה פרטיות

הוצגה תוכנית , 2001בשנת . באמצעות תמריצי מס, עידוד החיסכון הפנסיוני בתוכניות פרטיות וולונטריות

עד עתה כשלה .  משכרם לחסכון הפנסיה פרטי1%ור להוסיף פנסיה חדשה המאפשרת לעובדים לבח

יש . למרות סובסידיות נדיבות לעידוד בעלי שכר נמוך והורים לילדים צעירים להשתתף בה, התוכנית

 43.הטוענים שהתוכניות קשה מדי להבנה ואילו אחרים טוענים שהחוסכים חוששים מתנודות בשוק ההון

כגון הפיכת חלק מההפרשות לפנסיה לחובה במקום , ת אחרותלאור תוצאות אלה נשקלות אפשרויו

ושינוי דרכי ; האחדת חוקי המיסוי לסוגים שונים של תוכניות פנסיה; הטבות המס לחיסכון פנסיוני

 44.קביעת הזכאות לפנסיה לבסיס של נתוני בריאות וניתוק מתנאי שוק העבודה

 הולנד .4.6.5

 DB (State pension plus defined benefitית בהולנד התקיימו פנסיה ציבורית ופנסיה תעסוקת

occupational pension) .הכיסוי הפנסיוני שהעניקו התוכניות התעסוקתיות בהולנד התרחב אל מעבר ל-

, במונחים פיסקליים. ולכן שולבו עם הפנסיה הציבורית ליצירת מערכת פנסיה אחת,  מהמועסקים90%

אולם זו עשויה להכפיל עצמה בחמישים , ה ציבורית על פנסיההולנד התחילה מבסיס נמוך יחסית של הוצא

הולנד נקטה צעדים שונים בשלב מוקדם יחסית להבטחת ,  ביחס למדינות אחרות שנבחנו45.השנים הבאות

  46 .18.25%- ל15.4%- הוגדלו הפרשות החובה לפנסיה מ1997כבר בשנת , לדוגמה. מערך הפנסיה

 

 

                                                 
39  OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001. 
40 Ibid. 
41 State Pensions in Europe, The Economist, September 27th 2003, pp. 71-74. 

 . 27' עמ, 2002יולי , כנס הכלכלי העשיריה, מדיניות הפנסיה,  ראובן גרונאו 42
43 State Pensions in Europe, The Economist, September 27th 2003, pp. 71-74. 
44 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001. 
45 Ibid.  
46 State Pensions in Europe, The Economist, September 27th 2003, pp. 71-74. 
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 יפן .4.6.6

הכוללת תוכנית ) למעט בעלי הכנסה נמוכה( בסיסית המחייבת הפרשות ביפן מופעלת פנסיה ציבורית

 .ולצידה תוכניות פנסיה תעסוקתיות תלויות הכנסה, נפרדת למובטלים

הנסיבות .  המהוות את הרוב המוחלט של התוכניות הפרטיותDBמערך הפנסיה ביפן מאופיין בתוכניות 

גם . שקעות הובילו לגרעון מימוני של תוכניות רבותורווחים נמוכים בה) התמוטטות שוק ההון(הכלכליות 

העלאת רמת . שינויים כמו הרחבת התוכניות הפרטיות והתעסוקתיות נתקלו באותם קשיים כלכליים

תחייב העלאה נוספת של הפרשות , כנדרש בתקנות, המימון חזרה לעקרונות האקטואריים כל חמש שנים

 . העובדים

משחקות תפקיד חשוב בעיצוב , דוריים-הנוגעות להסדרי המגורים הבין, נסיבות תרבותיות מיוחדות ליפן

משקי בית הכוללים לפחות . מערך הביטחון הסוציאלי של האוכלוסייה המבוגרת ועיצוב מערך הפנסיה

שלושה דורות מאפשרים לגמלאים להיעזר בבני הדורות הבאים ובמקביל הם עשויים לסייע להם 

 . באמצעות קצבאותיהם

 אמורה להיות גבוהה קצת יותר מרמתה 2050ההוצאה הציבורית על פנסיה בשנת , ים פיסקלייםבמונח

 .   בהנחה שלא ינקטו שינויים בתוכניות, כיום

 קנדה .4.6.7

עליה , (OAS (Old Age Security) Basic Pension)בקנדה מופעלת פנסיה ציבורית אוניברסלית ואחידה 

לצידה מתקיימת . CPP/QPP)-(Supplementary state pension47 פי מבחן אמצעים-מתווספת השלמה על

הכיסוי באמצעות פנסיה . תוכניות תעסוקתיות ותוכניות פרטיות, פנסיה ציבורית תלוית הכנסה

אולם הצלחה יחסית הושגה בקידום תוכניות פנסיה אישיות בעיקר בשל אספקת מידע , תעסוקתית חלקי

 48.י של תמריצים בצורת הטבות מסנרחב ליחידים על זכויותיהם  ויישום עקב

במונחים . הפנסיות הציבוריות בקנדה נחשבות קטנות וממוקדות באזרחים בעלי הכנסות נמוכות

ההוצאה הציבורית על פנסיה תעלה יותר מאשר במדינות אחרות במחצית המאה הבאה , פיסקליים

  49.הנחשב נמוך, ותכפיל בגודל את גובה הבסיס כעת

 שבדיה .4.6.8

לה פנסיה ציבורית אחידה ואוניברסלית ובנוסף פנסיה ציבורית תלוית הכנסה ותוכניות בשבדיה הופע

תלוית ,  עם מינימום קבועDCהשינויים במערך הפנסיה כללו מעבר לתוכניות פנסיה ציבורית . תעסוקתיות

שינוי צעדי ה. כמו כן עלתה חשיבותן של תוכניות פרטיות ותוכניות תעסוקתיות. הכנסה או תלוית הפרשות

הפקדות לחשבונות פנסיוניים ברובד . שננקטו התאימו את התמריצים והפכו את המערכת ליציבה פיננסית

ואילו יתרת הכספים הועברו לתוכניות ) בשיעורים נמוכים ובניהול פרטי(הראשון נותרו תשלומי חובה 

 . כך שהקשר בין ההפקדות להפרשות הסופיות התחזק, DC" דמויות"משלימות 

                                                 
47 Canada Pension Plan (CPP) or Quebec Pension Plan (QPP). 
48 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001. 
49 Ibid. 
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 ולא שונתה למערכת פנסיונית המאוזנת איזון pay-as-you-goרמה עדיין מתייחסת לשיטת הרפו

 שינויים נוספים התמקדו בארגון מחדש של עתודות הפנסיה הציבורית ומעבר מהשקעה 50.אקטוארי

להשקעות בשוק ההון המקומי , באמצעות ארבע קרנות פנסיה מתחרות, באגרות חוב ממשלתיות

. תוכניות פנסיה חלקיות ותוכניות לבעלי מוגבלות היוו נתיב פרישה מקובל ושכיח, ףבנוס. והבינלאומי

 שינויים נוספים היו עידוד 51.הרפורמה שמרה על תוכניות אלה ועל הגמישות היחסית בהחלטה על פרישה

משולבות בהקלות , ביוזמה ממשלתית נוצרו תוכניות חיסכון מיוחדות. החיסכון בקרנות פנסיה פרטיות

בחשבון חיסכון פרטי )  מס לביטחון סוציאלי18.5%מתוך ( משכרם 2.5%המאפשרות לעובדים לחסוך , סמ

 52).2001שינוי זה נכנס לתוקף בשנת (

בהשוואת רמת החיים הכלכלית של גימלאים והגנה על קבוצות , מעמדה של שבדיה ביחס למדינות אחרות

רית על הפנסיה צפויה לגדול פחות מאשר במדינות במונחים פיסקליים ההוצאה הציבו. טוב מאוד, חלשות

 53.אך ההוצאה כיום גבוהה יחסית, אחרות בחמישים השנים הבאות

 

 סוגיות עיקריות ברפורמה במערכות הפנסיה במדינות שונות .5

 מאפייני הרפורמות .5.1

ות  מדינות רבות באירופה ובאמריקה הלטינית נקטו בצעדי רפורמה משמעותיים במערכ90-במהלך שנות ה

. בעלות אלמנט ציבורי ואלמנט פרטי, ממדיות-מרבית הרפורמות כוונו ליצירת מערכות רב. הפנסיה שלהן

, שוויץ (OECD-ממדיים אפיינו תקופה ארוכה מדינות מתקדמות יותר מבין מדינות ה-מערכי פנסיה  רב

 ). ב"בריטניה וארה, הולנד

ארגון מחדש והקטנת : רפורמה במערכת הפנסיהניתן לציין כמה מאפיינים בסיסיים דומים לתוכניות ה

; ידי התקציב הציבורי-היקף מערכות הביטחון הסוציאלי המסורתיות הממומנות באופן מלא או חלקי על

נכונות לאפשר למוסדות פיננסיים זרים למלא תפקיד ; הרחבת תפקיד האלמנט הפרטי במערכות הפנסיה

ויצירת ; וך שיתוף פעולה עם קבוצות מקומיות גדולותבדרך כלל ת, מרכזי בניהול נכסים של הקרנות

 .מסגרת רגולציה ופיקוח אפקטיבית

: נבדלות זו מזו באופן מהותי, תוכניות הרפורמה במדינות השונות, ממדי-למעט אימוץ המבנה הרב

בארגון האלמנט , התוכניות משקפות התייחסויות שונות לחשיבות כל אחד מיסודות מערכת הפנסיה

 . ובעיצוב המעבר לתוכניות החדשות ומימונו,  והאלמנט הפרטיהציבורי

כמה סוגיות בסיסיות מחייבות התייחסות לפני הסדרה סטטוטורית של רפורמה במערך הפנסיה ומדיניות 

 :להלן פירוט הסוגיות העיקריות. קידום חיסכון לפרישה

 

 

                                                 
 . 28' עמ, 2002יולי ,  העשיריהכנס הכלכלי, מדיניות הפנסיה,  ראובן גרונאו 50

51 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001.  
52 State Pensions in Europe, The Economist, September 27th 2003, pp. 71-74 
53 OECD Social Issue, Ageing and Income: Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, 2001.  
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 קביעת השתתפות חובה .5.2

צריכה להותיר את ההחלטה על הקצאה של , חריות אישיתבאופן עקרוני ניתן לומר כי חברה המדגישה א

תוך שהיא מקבלת על עצמה אחריות מינימלית , חלק מההכנסה האישית למשך זמן ארוך בידי העובד

החלטת חברה . לאספקת סיוע סוציאלי לאלה שמגיעים לגיל זקנה ללא אמצעים כלכליים מספקים לקיום

,  מספקת בגיל מבוגר מעבר לסיוע הסוציאלי הבסיסילעודד חיסכון לגיל פרישה ולהבטחת הכנסה

מתבססת על טיעון עיקרי לפיו נדרשת הגנה על העובדים והחברה בכלל מפני מימון עובדים שלא חסכו לעת 

עובדים שלא חסכו מתוך ציפייה שהחברה תדאג לצורכיהם , לדוגמא". רואי-קצר"פרישה ופעלו באופן 

 . חסוך בהווה בשל הכנסות לא מספקות לקיום נאותבעת פרישה או בשל קושי משמעותי ל

האם הוגן לחייב בעלי : חיוב בעלי הכנסות נמוכות לחסוך מעלה שאלות מדיניות ושאלות אתיות מהותיות

הכנסות נמוכות ועניים בכלל להפריש חלק מהכנסתם הנמוכה ממילא ולהוריד את רמת החיים בהווה עוד 

  מניעת צרכים בסיסיים בהווה עשויה לסכן את בעלי ההכנסות ?לטובת צרכי פרישה עתידיים, יותר

: צרכים אחרים דחופים יותר כגון) ואפילו למעמד הביניים(כמו כן לאוכלוסייה זו , הנמוכות ומשפחותיהם

הפרשה לפנסיה מחייב  יצירת יסוד חובת, משום כך. מאשר חיסכון לפרישה עתידית, חינוך ובריאות, דיור

כגון מתן פטור מהפרשה לקרן פנסיה לקבוצות , התייחסות מיוחדתעובדים בהווה ונסיבות ההתאמה ל

-עובדים המרוויחים פחות מ, עובדים מעל גיל פרישה מקובל, 25עובדים מתחת לגיל : מסוימות של עובדים

הוצע , בין הצעות החוק שהוגשו בישראל בעניין פנסיה חובה, למשל, כך.  מהשכר הממוצע ועצמאיים40%

 ותכלול את כל השכר 54,חובת ההפרשה לפנסיה תחול על כל עובד המשתכר מעל שליש משכר המינימוםכי 

 .במשק מעל שליש ועד תקרה של פעמיים השכר הממוצע במשק

 :ביניהם, פי קריטריונים שונים-החלת חובת ההפרשה לפנסיה יכולה להיקבע על

 או קביעת חובת חיסכון לפנסיית 21חל מגיל לדוגמא קביעת חובת חיסכון לפנסיה ה: גיל תחילת חיסכון •

פי -על.  ועד לגיל הפרישה חיסכון לפנסיה מקיפה35ומגיל , 21-35נכות ושאירים בלבד בין הגילאים 

 משכר העובד בגין נכות ושאירים עד גיל 0.8%החלופה השניה יפרישו המעביד והעובד שיעור ממוצע של 

 לשנה ויגיע 0.2% ויעלה בשיעור של 17.5%- ואילך ויתחיל ב35ל שיעור דמי גמולים מלא ישולם רק מגי. 35

  55.22.5%עד לשיעור מרבי של 

בהפרשה ) הוא ומעסיקו(קיימת אפשרות לפיה גם המועסק בחלקיות משרה יחויב : חלקיות משרה •

 56.לפנסיה ובתנאי שמשכורתו לפחות שליש משכר המינימום

הכנסה . פנסיה תחול החל משליש משכר המינימוםקיימת אפשרות לפיה חובת ההפרשה ל: עצמאיים •

 57. פי דוח שומה ותהיה עד פעמיים השכר הממוצע במשק-המחייבת הפרשה לפנסיה תקבע על

. אפשרות אחת היא התייחסות לדמי אבטלה כשכר לצורך הפרשת תשלומים לקרן הפנסיה: מובטלים •

לביטוח לאומי יפריש את חלקו של מובטל המקבל דמי אבטלה יפריש את חלקו לקרן הפנסיה והמוסד 

אפשרות אחרת היא מתן אפשרות למובטלים ששבו לשוק העבודה לרכוש זכויות פנסיה . המעסיק

 .לתקופת קבלת דמי האבטלה

                                                 
 . 2002אוקטובר , ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,  סיכום עבודת צוות ההיגוי לנושא הפנסיה 54
 .  שם 55
 .  שם 56
 .  שם 57
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 סוגי גמלאות .5.3

, עם זאת. המטרה העיקרית של חיסכון לפרישה היא אפשרות משיכת גמלה חודשית בתקופת הפרישה

נות בעולם מאפשרות משיכה מתוכניות הפנסיה לפני פרישה לצרכים שונים קרנות פנסיה רבות במדינות שו

גמלאות ; )שארים(גמלאות פנסיות לקרובים ; משיכת כל הסכום הנצבר בעת פרישה: 58ובדרכים נוספות

חינוך או , משיכות או הלוואות על חשבון הקרן לטובת דיור; למקרה של מוגבלויות פיזיות לפני גיל פרישה

סוגיות נוספות הדורשות בחינה והחלטה לגבי קביעת סוגי הגמלאות .במקרה חירום מוגדרבריאות או 

 :שיתאפשרו במסגרת רפורמה בקרנות הפנסיה הן

. פעמית וגובה המשיכות שיתאפשרו מעבר לגמלה החודשית מדי שנה-גובה הסכום הניתן למשיכה חד •

פעמית של עד שליש מהערך -ה חדמרבית קרנות הפנסיה במדינות המערביות מאפשרות משיכ, כיום

 . בהווה של התוכנית

במדינות מתפתחות רבות קרנות פנסיה . הסדרת אפשרות משיכת כספים מקרנות הפנסיה כהלוואה •

 .הלוואות לטווח קצר, לצד צבירה לגיל פרישה, ממדי המאפשר-תעסוקתיות ממלאות תפקיד רב

בהתחשב , ישוב מחודש בכל שנה של ערך הקרןמתן אפשרות למשיכות תקופתיות מקרנות פנסיה מחייב ח

כמענה לסוגיה זו ניתן ). ובני משפחתם(בתשואות על ההשקעות ותוחלת החיים הצפויה של הגימלאים 

ילה מתאפשרות משיכות תקופתיות רק אם 'בצ, לדוגמה. לנסח הגבלות על המשיכות התקופתיות

 ).  אחוזים מהשכר החודשי70כ "בד(ההפרשות השנתיות עולות על שיעור תחלופה מסוים 

בעיקר עבור עובדים בעלי הכנסות נמוכות , איסור גורף על משיכות לפני פרישה נחשב הגבלה לא הוגנת

משיכות רבות , במקביל. וממוצעות ועשוי להחליש את ההשתתפות של אלה בתוכניות חיסכון לטווח ארוך

ולגרום להקטנה משמעותית של גובה מדי עשויות להחליש את הבסיס הפיננסי של קרנות הפנסיה 

אפשרות . פתרון אפשרי יכול להיות הגדרת הגבלות על מספר המשיכות ועל גובהן. הקצבאות העתידיות

נוספת היא יצירת מנגנון משיכות מהקרן בצורה של הלוואות והסדרת החזר לכיסוין לצורך איזון חשבונות 

אפשרות משיכה של הסכום הנמוך מבין הסכום הנצבר הפתרון המקובל הוא מתן , במדינות רבות. הפנסיה

כך מוגבלים עובדים צעירים על ידי הכלל .  אחוזים מהסכום הצפוי להיצבר30עד לזמן המשיכה או עד 

 .הראשון והעובדים המבוגרים על ידי הכלל השני

 מבנה ארגוני .5.4

, דרך ניהול החשבונותהמבנה הארגוני של קרנות הפנסיה ובייחוד של החלק הפרטי הצובר משפיע על 

שתי שאלות עיקריות עומדות . דרכי תשלום הגמלאות ושיטות ניהול הנכסים, ההפרשות לקרנות' איסוף'

 :בפני קובעי מדיניות בעניין המבני הארגוני של קרנות הפנסיה

 . פרטי/ציבורי לבין ניהול מבוזר/בחירה בין ניהול ריכוזי �

 קרנות סגורות מבוססות על חברות מעסיקות וקבוצות נדרשת בחירה בין, במקרה של ניהול פרטי �

המנוהלות על ידי ) לכלל האוכלוסייה(ובין קרנות פתוחות ) קרנות תעסוקתיות(מוגדרת של עובדים 

 . מוסדות פיננסיים מקצועיים

                                                 
 .יםביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חי, בנוסף לקצבאות פרישה,  דרישה מקובלת מקרנות הפנסיה היא לספק 58
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 : הבחירה בין ניהול ציבורי לבין ניהול פרטי

מבוזר /ניהול פרטי,  כי ביחס לניהול ריכוזימעיד) OECD-מדינות ה(הניסיון במדינות מתפתחות ומפותחות 

 טיעון נוסף בעד 59.רמת שירות גבוהה יותר ותשואות גבוהות יותר על ההשקעות, השיג יעילות גבוהה יותר

ניהול פרטי של קרנות פנסיה וניהול השקעות מקצועי הוא יעילות התיפקוד והחדשנות המיוחסים לפעילות 

 . גופים פרטיים

ההסבר המקובל . ציבורי הוא עלויות שיווק ותפעול נמוכות ביחס לקרנות פרטיות/ ריכוזייתרונו של ניהול

הוא הכישלון במניעת התערבות , לכישלון גופים ציבוריים בניהול קרנות ובהשגת תשואות גבוהות בעבר

נוצרו , יהנורבגיה ושבד, אירלנד, צרפת, קנדה, בלגיה: כגון, בכמה מדינות, ואכן. פוליטית בניהול הקרנות

והגנות , בשנים האחרונות קרנות פנסיה ציבוריות הכוללות תמריצים טובים יותר להשגת תשואות גבוהות

הקרנות הציבוריות מייצגות רק חלק מכלל , בכל המקרים, עם זאת. משמעותיות מפני התערבות פוליטית

יין לא צלחו את מבחני  של הקרנות הציבוריות עדהחדשים כללי ההשקעה, יתר על כן. קרנות הפנסיה

 . מניעת ההתערבות הפוליטית

יה בתכיפות החלפת מעסיקים ותקופות נסיבות מתאימות לעידוד חיסכון בקרנות פרטיות כוללות עלי

כאשר כל שנת , קרנות פרטיות מאפשרות לעובד להחליט בעצמו מתי להפסיק לעבוד. ביניים ללא הכנסה

 . עבודה מגדילה את גמלת הפנסיה

נן של מדינות אמריקה הלטינית מעיד כי פתיחת האפשרות להפעלת קרנות פנסיה פרטיות ללא ניסיו

-ילה ירד מספר הקרנות מ'בצ. מובילה לתהליך ירידת מספר הקרנות והתרכזות גופי הניהול שלהן, הגבלה

נסיה עם יישום רפורמה בפ. 13- ל25-ובארגנטינה ירד המספר מ, 2000 בשנת 8- ל90- בראשית שנות ה21

בהתאם לכישורים ולהישגים בהשקעות , 2-הוגבל אישור מספר החברות המנהלות ל, בבוליביה

כדי למנוע בחירה מוגבלת בין מוסדות פרטיים שאינם מתחרים נוסתה בכמה מדינות . בינלאומיות

גישה אלטרנטיבית המאפשרת השתתפות של קרן ) מקסיקו ואורוגוואי, ארגנטינה(אמריקה הלטינית 

 . ול גוף ציבורי בתוכניות הפנסיהבניה

היא הפרדת הפונקציות המנהליות , אפשרות אחרת לפיקוח על היקף ההוצאות של קרנות הפנסיה

שמירת (אפשרות זו כוללת ריכוז של הפונקציות המנהליות של קרנות הפנסיה . מפונקציות ניהול הנכסים

 בידי גופים ציבוריים ומינוי מספר קטן )תשלום הקצבאות ומשלוח דיווחים, איסוף ההפרשות, מסמכים

גישה כזו . בהתאם להגבלות ברורות על אופי ההשקעות וחלוקתן, של מנהלי נכסים על בסיס תחרותי

אימצה גישה , לעומת זאת, שבדיה. ב"יושמה בהצלחה בתוכנית הפרישה של העובדים הפדרליים בארה

מאית בין מספר רב של מנהלי נכסים באמצעות ריכוזית למינהל הקרנות אך מאפשרת לעובדים לבחור עצ

הניסיון . לפיה מנהלי הנכסים אינם יודעים אילו עובדים בחרו בהם, "חשבונות עיוורים"מערכת של 

כגון הטלת איסוף הפרשות , לצמצם עלויות תפעוליות באמצעות ניהול פונקציונלי על ידי גופים ציבוריים

כשלים במערכות ). פולין, לדוגמה(יעילות הגופים הציבוריים -כשל בשל אי, העובדים בידי גוף ציבורי

המידע לא גברו על יעילות באיסוף הפרשות העובדים ועיכבו באופן משמעותי את העברת ההפרשות 

 . לקרנות המנהלות את הנכסים וההשקעות

                                                 
במדינות אלה ובעיקר בסינגפור השיעור האמיתי . הבולטות ביעילות הפעילות,  יוצאות הדופן לקביעה זו הן סינגפור ומלזיה59

רמת הביצוע , במדינות באפריקה ובאמריקה הלטינית, לעומת זאת. של התשואות וביטוין בקצבאות לעובדים נמוך במיוחד
 . היתה נמוכה ביותר ורמת השירות גם כןשל ההשקעות של גופים ציבוריים ריכוזיים
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 : לבין קרנות פתוחות) בעיקר תעסוקתיות(הבחירה בין קרנות סגורות 

ניתן ללמוד כי , ארגנטינה ומדינות אחרות באמריקה הלטינית, ילה'צ: כגון, ינותמניסיונן של כמה מד

בעיקר בשל עמלות , החולשה של קרנות פתוחות היא העלות הגבוהה של ההוצאות התפעוליות שלהן

עלויות תפעוליות נמוכות הרבה , לעומת זאת,  לקרנות פנסיה סגורות60.המכירה הגבוהות ועלויות השיווק

נה לסוגיה זו מתקשר גם לשאלת מסגרת האפשרויות של העובדים להעביר את חשבונותיהם בין מע. יותר

פתרון אפשרי אחד לשאלת קרנות פתוחות או סגורות הוא יצירת . חברות ניהול של קרנות פנסיה מתחרות

רן יצירת תוכניות תעסוקתיות המאפשרות לעובדים ניידות וזכות לפרוש מהק, לדוגמה. קרנות מעורבות

 . ולהצטרף לקרנות פרטיות

 הסדרה ופיקוח .5.5

את תפקוד המערכת , נדרשת להבטיח את החיסכון, יצירת מערכת סטטוטורית של חיסכון פנסיוני מחייב

יש חשיבות , בהתחשב בטווח הזמן הארוך של החסכונות לפנסיה. ואת קיום ההבטחות למתן הקצבאות

שקיפות גבוהה והתאמה , אקטיביות ואפקטיביותגבוהה מאוד לפיתוח מערכת פיקוח בעלת סמכויות 

המוקד העיקרי של הסדרת מערך פנסיה חובה הוא יצירת נורמות . לכללים בסיסיים של הגנה ופיקוח

בין הקריטריונים המקובלים להסדרת כניסת קרן פנסיה לפעילות . זהירות המספקות הגנה ואמינות

 : נציין, ופיקוח על פעולותיה

 ; מממנים או מתפעלים של קרנות פנסיה, מנהלים, ילות בעלי קרנותחוקי רשיונות לפע •

 ;מספר מינימלי של חברים •

 ; קביעת ההון המינימלי הנדרש בהפעלת קרנות פנסיה •

 ; גיוון הנכסים וההשקעות •

 ; קיומן של ביקורת פיננסית חיצונית ובדיקות אקטואריות •

 ; שקיפות מרבית של מאפייני הקרן ודרכי פעילותה •

 ;  מינהל מתאים ופיקוח מתאים כולל מערכות פיקוח פנימיות מפותחותהבטחת •

 . ועוד, הפרדה חוקית של נכסי קרנות הפנסיה מאלה של החברה המנהלת •

הטלת חובת : כגון, הניסיון בעולם מציג אפשרויות אחרות להגבלות חמורות יותר על ניהול הקרנות

 השנים הראשונות של יישום השיטה 10במהלך אחזקת כל הנכסים בבנק המרכזי של המדינה לשמירה 

, "חשבון אחד לכל עובד", לדוגמא, חוקים אחרים אשר יושמו במדינות אמריקה הלטינית). ילה'צ(החדשה 

אך , כוונו להבטחת הפשטות והשקיפות והגנה על העובדים, "תמחור אחיד"ו" חשבון אחד לכל חברה"

 אלו הוצדק בבחירה המצומצמת שהציעו המערכות יישומם של כללים. שימושיותם נתונה במחלוקת

, יעבור הדגש לכללים והגבלות על עמלות תפעוליות, אולם עם הרחבת הבחירה בפני העובדים, החדשות

 . עמלות סוכנים ואפשרות העברת החשבונות

                                                 
עמלות כניסה הנגבות במרבית הקרנות ועמלות נכסים , המבוססות על ההפרשות' איסוף'עלויות :  עלויות תפעוליות כוללות 60

בין עמלות הניהול אפשר לציין את עמלות היציאה הנגבות כאשר עובדים עוברים בין קרנות . הנגבות על פי מאזן החשבונות
 .עליות ביצוע מחושבות על פי תשואות מהשקעות. מלות קצבה הנגבות כמס על קצבאות הפנסיהוע
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ממומנת היטב , כדי לאכוף את התקנות וכללי ההסדרה השונים נדרשת הקמת רשות פיקוח אפקטיבית

הצליחו יותר , ובמידה פחותה יותר מדינות מזרח אירופה, מדינות אמריקה הלטינית. ת סמכויותובעל

דווקא  , למעשה.  בפיתוח מערכות פיקוח אפקטיביות על קרנות הפנסיה הפרטיותOECD-ממדינות ה

 מאופיין הפיקוח על קרנות הפנסיה במידע חלקי ולא מספק ובאיטיות, במדינות בעלות הכנסות גבוהות

  61.בנקיטת צעדים

 :התייחסה ועדת העבודה הרווחה והבריאות לפיקוח על פעילות קרנות הפנסיה והמליצה, בהצעתה

ידי שר האוצר -מינויה של הרשות ייעשה על. פי מודל הרשות לניירות ערך-הקמת רשות לפיקוח על •

 ת בישראלהרשות תאמץ את נורמות המינהל והשקיפות הגבוהות ביותר המקובלו. ושר והרווחה

הבטחת חובותיהן , שר האוצר ושר והרווחה יקבעו תקנות והוראות בכל הקשור לפעולת הקרנות •

 ויציבותן הכלכלית

ארגון : הרכב המועצה יכלול. הקמת מועצה ציבורית אשר תפקח על מצבה השוטף של מערכת הפנסיה •

 ובסמכותה אכיפת שינוי ,בעלי מקצוע ונציגי ציבור; ארגון יציג של המעסיקים, יציג של העובדים

 . מנגנון האיזון האקטוארי בכל קרן וקרן

 הפיקוח על היקף ההוצאות של קרנות הפנסיה  .5.6

אחת הסוגיות המחייבות התייחסות של קובעי המדיניות נוגעת לרמת העמלות המותרת ביחס להוצאות 

ילה ובמרבית מדינות 'בצ(התרת עמלות מסוימות בלבד : בין המגבלות שנקבעו במדינות שונות. התפעוליות

הגבלה זמנית של הפיקוח על ; )ומיסוי על הקצבאות' איסוף'אמריקה הלטינית מותרות רק עמלות 

הגבלה זמנית של הפיקוח על העמלות לתקופה שאחרי תקופת ההקמה ; העמלות לתקופת הקמת הקרנות

או שליטה חלקית , השיווקכמו כן נדרשים קובעי המדיניות להתייחס לשאלת הסדרת היקף ; וההתייצבות

על אפשרות , הגבלות השיווק יכולות לכלול הגבלות על מעבר חשבונות. בהוצאות הקרנות בתחום זה

   62.החזקת מספר חשבונות ועל מספר קרנות

מעיד כי במהלך השנים הראשונות של תפקוד קרנות , בעיקר באמריקה הלטינית, ניסיונן של מדינות שונות

במקרים מסוימים נגבו העלויות התפעוליות במסגרת . ות התפעוליות גבוהה מאודרמת העלוי, פתוחות

בחישוב ארוך טווח סביר להניח כי העלויות והעמלות של . ההפרשות ותורגמו לעמלות נכסים גבוהות

 בכל 63.ב ובמדינות אחרות"קרנות פתוחות יקטנו ויהיו דומות לאלה הנגבות בקרנות המשותפות בארה

מר כי העלויות התפעוליות של קרנות פרטיות יהיו גבוהות יותר מהעלויות התפעוליות של מקרה ניתן לו

  64.קרנות סגורות תעסוקתיות

                                                 
אלא גם בפיקוח על ענף הבנקאות , לא רק בתחום הפנסיה, סוכנויות הפיקוח כשלו במידה משמעותית, לדוגמה,  בבריטניה 61

, לדוגמה,  המערכת הפיננסיות בבריטניההעדר הפיקוח מיוחס כאחת הסיבות לשרשרת הפרשיות מהן סבלה. וחברות הביטוח
מכירה בלתי אחראית של קרנות פנסיה ', פרשיות הניצול השוק על ידי חברות הביטוח לוידס, פרשת מקסוול, BCCIהתמוטטות 
 . פרטיות ועוד

ניתן לטעון , עם זאת.  אף אחת מהמדינות הנבחנות באמריקה הלטינית לא הטילה הגבלות על עמלות תפעוליות ועמלות סוכנים 62
 .  בעיקר אלה המציעות בחירה מוגבלת, טענה מבוססת בעד הגבלות מעין אלה במערכות פנסיה חובה

 עמלות האיסוף עמדו של 2000בשנת . בה עמלות התפעול ירדו באופן משמעותי במהלך השנים, ילה' זו נראית כבר בצה נטיי 63
 . מההפרשות13.9%

 .  מהמחזור15-10%רנות פנסיה מסחריות עומד על  שיעור הוצאות הניהול המקובל בק 64
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 כללי השקעות  .5.7

בשנים הראשונות לפעילותן של קרנות חדשות ובמסגרת רפורמה מקיפה בתחום נדרש פיקוח גם באמצעות 

, במרבית המקרים. ון ובנכסים מחוץ למדינהכללי השקעה והגבלות אחרות של פעילויות השקעה בשוק הה

מהעדר מסורת של , בין היתר, כללי ההשקעה נובעים. הנכסים של הקרנות בתחילה מצומצמים ביותר

ולעיתים גם מרמה , מהעדר היכרות של מרבית העובדים עם נכסים פיננסים מורכבים, מערך פנסיה פרטית

 בקביעת כללי השקעה עשויה להישען גם על הטיעון כי תמיכה. נמוכה של פיתוח בשווקי ההון המקומיים

התנגדויות . העדר כללים יוביל להשקעות מסוכנות במניות בשוק ההון ולסכן את ההון הנצבר בקרן

-מקובלות לכללי השקעה והגבלותיהן מתמקדות בצמצום התיאורטי של הרווחים האפשריים בהינתן אי

 . הגבלה של ההשקעות

ת עולה כי רמת ההשקעה בנכסים מקומיים ובשוק ההון מותרת כאשר נכסי קרן מן הסקירה ההשוואתי

ואילו הרחבה לפעילות עסקית בינלאומית מתאפשרת כאשר נכסי קרן , ג" מהתמ5%-הפנסיה מגיעים ל

מדינות מתפתחות רבות קבעו כללי השקעה מפורטים המגבילים את . ג" מהתמ20%-הפנסיה מגיעים ל

זאת באמצעות קביעת גבולות , נכסים כדי להבטיח קשת רחבה של השקעותסוגי ההשקעות וסוגי ה

 . עליונים להשקעות מסוגים מסוימים

ילה מאכיפת דרישות השקעה ' בהן יושמה רפורמה במערכת הפנסיה נמנעה צהמדינות המתפתחותבין 

רה בין סוגי מקיפות ועם התרחבות היקפן וביסוסן של קרנות הפנסיה המשיכה להרחיב את אפשרות הבחי

, קבעו כללי השקעה מסוימים, מקסיקו ואורוגואי, בוליביה, כולל ארגנטינה, מדינות אחרות. הנכסים

 נתוני המערך הכלכלי במדינות המפותחות. אולם מגמת ליברליזציה נראית או מתוכננת גם במדינות אלה

גורם המשפיע העיקרי שיש וה, ומידת פיתוח שוק ההון מובילים למסקנה שכללי ההשקעות נדרשים פחות

קרנות פנסיה במדינות הנשענות על . מומחיות וניסיון, לשמר הוא תחרות חופשית המבוססת על מקצועיות

גישה זו השיגו תשואות גבוהות יותר ביחס לקרנות פנסיה במדינות שקבעו הגבלות כמותיות על סוגי 

 .השקעות

למדינות בעלות שווקים הון חלשים ומסורת כללי השקעה נוקשים עשויים להיות מתאימים בתחילה 

בטווח הארוך אימוץ כללי מקצועיות ופרסום הצהרת מטרות מדיניות . מוגבלת של קרנות פרטיות לפנסיה

 . השקעה יהיו עדיפים ויעילים יותר

מרבית המדינות המתפתחות וכמה מדינות מפותחות מגבילות באופן משמעותי את האפשרות להשקיע 

 בעיקר מתוך גישה הרואה בקרנות פנסיה מקומיות חסרות מומחיות בבחירת נכסים מחוץ ,נכסים זריםב

ומשקיעים (קרנות הפנסיה . שיקול נוסף הוא הרצון לקדם את הפיתוח של השווקים המקומיים. למדינה

נתונים שונים מעידים על . הם בעלי פוטנציאל לעודד את פיתוח שווקי ההון המקומיים) מוסדיים אחרים

בסינגפור ובשוויץ קרנות פנסיה , לדוגמא. תאם גבוה בין השקעות של קרנות פנסיה ובין פיתוח שוק ההוןמ

טיעון נוסף בעד . זרות ומשקיעים בינלאומיים אחרים היו ממריצים חשובים של פיתוח השוק המקומי

שווקים בהן , של הון ממדינות מתפתחות' בריחה מוסדית'הגבלת השקעות זרות קשור ליציאה או 

מכאן שכללי ההשקעה של . למדינות עשירות בהן שווקים פיננסיים מפותחים וחזקים, פיננסיים חלשים

 . קרנות פנסיה צריכים להיות מותאמים למידת השילוב הכלכלי הבינלאומי
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 בעד ונגד פנסיה חובה .6

נסיוני כלשהו והם חוק פנסיה חובה נועד לשפר את מצבם העתידי של העובדים אשר כיום אין להם כיסוי פ

המהווים ,  אלף איש600-מדובר בכ, בישראל, כיום. נמנים על חמשת עשירוני ההכנסה הנמוכים ביותר

 65. מהעובדים בעשירונים אלו52%

פנסיה חובה תאפשר בעד תוכניות פנסיה חובה מצוינת הטענה כי מציגים מומחים טיעונים שבין ה

 :טיעונים נוספים. ביטוח הסוציאלי הממלכתילצמצם בהדרגה את היקף הרובד הראשון של ה

 . פנסיה חובה תשפיע באופן חיובי על החסכון הלאומי ועל פעילות שוק ההון !

 . פנסיה חובה תיישם את עיקרון הסולידריות בין צעירים ומבוגרים !

 .Free Riderידי כך פוחתות האפשרויות של -ועל, יש להכריח אנשים לחסוך לעת זקנה !

 .ה חובה אינן תלויות בגיל או במצב הבריאות של העובדההפרשות לפנסי !

 .ביטוח פנסיוני חובה מספק הגנה למי שמחליפים תכופות מקום עבודה !

 . רציפות זכויות לאכשרה נעשית יותר קלה ליישום !

 

 :טיעונים נגד תוכניות פנסיה חובה כוללים את הנימוקים הבאים

אולם המשמעות . סייה החלשה בקצבאות תפחתבעקבות חוק פנסיה חובה התלות של חלק מהאוכלו !

ידי כלל תושבי המדינה -בפועל היא שקצבאות המיועדות לאוכלוסייה החלשה והממומנות היום על

 . ידי העשירונים החלשים עצמם-ימומנו בעתיד על, ידי העשירונים הגבוהים-ובעיקר על

ות לבצע פעולה כלכלית שאינה חוק פנסיה חובה פירושו שהמדינה מחייבת את בעלי ההכנסות הנמוכ !

כדאית להם מבחינה כלכלית ומהווה למעשה מס ייעודי על השכבות החלשות למימון הכנסתם 

  66.העתידית

 . ביטוח פנסיה חובה עשוי לצמצם תחרות !

ביטוח חובה מגביל את חופש הפרט להחליט כיצד לבחור את הדרך הטובה לחסכון לעת פרישה  !

 .  מעבודה

 . יה חובה הוא מסובך ויקרניהול קרנות פנס !

 . קביעת פנסיה חובה גוררת התערבות מופרזת של הממשלה !

 .ולפיכך תורם לאבטלה, קביעת פנסיה חובה גורמת לשוק העבודה להיות פחות יעיל !

 .ומורידה את התשואה על תוכניות חסכון, פנסיה חובה מקשיחה דרכי חסכון !

 . ייבות קונצנזוס  של המחוקקיםומח, קרנות חובה גורמות לפוליטיזציה של הנושא !

                                                 
 .3' עמ, 2003דצמבר , דוח קסלמן פיננסים, שמירת כדאיות החיסכון לפנסיה עבור השכבות החלשות  65
 .  שם 66
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, קביעת פנסיה חובה גורמת לעלייה משמעותית בעלות העבודה של עובדים שאינם מכוסים בהווה !

 . ומכאן אפשרות פיטורי עובדים או הפחתת שכר העובד

, לעשירונים הנמוכים מהווה פנסיה חובה חיסכון כפוי המקטין את ההכנסות בגילאים הצעירים !

ויוצרת הוצאה פיננסית נוספת או שינוי כפוי בתוואי ,  מההוצאות בגילאים מבוגריםהנחשבות גבוהות

 67.הצריכה

 

                                                 
 .2003דצמבר , "קסלמן פיננסים"דוח , שמירת כדאיות החסכון לפנסיה עבור השכבות החלשות   67
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