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  .מערכי הפנסיה לאור השינויי� הדמוגרפיי�: 'ק אחל

לק זה של המסמ" יעסוק בהצגה וניתוח המבנה והאיזוני� הפנימיי� של מערכי הפנסיה במדינות ח      

, להבנת השפעותיו ותרומתו של מער" זה לחברה ולמשק ח את התשתיתניזאת על מנת לה. המפותחות

  + .65ובייחוד לרווחת האוכלוסיה המבוגרת מעל 

חילה יוצגו מערכי הפנסיה על רובדיה� השוני� בכל מדינה מתו" ניסיו� לעמוד על המאפייני� ת      

שו� של אבד החובה הררואוכלוסיה מעבר לעל היק' הכיסוי הפנסיוני הנית� ל, הארגוניי� שלה�

הביטוח הלאומי ועל ההגיו� המנחה את המדינות השונות בבחירת דר" ההקצאה של הכספי� למימו� 

  .המערכת

רובד הראשו� של הביטוח ה –שוני בי� שיטות המימו� של הרבדי� השוני� של מער" הפנסיה ה      

שי של התכניות יוהרובד השל ותליות או תעסוקתיהרובד השני של תכניות פנסיה סקטוריא, החברתי

וא המהווה את מקור הבעיה המימונית האקטוארית של מערכי הפנסיה במערב ואת ה –הפרטיות 

זאת בשל העובדה כי . הסיבה המרכזית לכ" שכול� ביצעו רפורמות במער" הפנסיה בעשור האחרו�

אינ�  ולכ�, נסיותבפל ידי המבוטחי� בעוד חלק מתכניות הפנסיה ממונות מראש ובצורה ישירה ע

נשענות על מימו� בי� דורי במסגרתו , ובייחוד אלו הממלכתיות, הרי שתכניות אחרות, צוברות גירעונות

לפיכ" יבחנו בחלק זה ג� הרפורמות שביצעו המדינות . ממ� דור העובדי� הנוכחי את הדור הקוד�

, ריות של מערכי התמיכה הפנסיונית שלה�השונות על מנת לפתור את הבעיות המבניות והאקטוא

  .ובכלל זה העלאת גיל הפרישה ותקופת הזכאות וצבירת זכויות הפנסיה

           

I  .אפייני התכניתמ:  

 19(יתוח מערכי הפנסיה במדינות המפותחות הינו תוצאה של תהלי" ארו" שהחל בסו' המאה הפ      

.  ואיל" 50( הרווחה בשנות ה נתע� התפתחות מדיו II(וקיבל תאוצה בעיקר לאחר מלחמת העול� ה

, נשענו מערכי הפנסיה במדינות המפותחות על פנסיה ציבורית אוניברסלית 80(עד לשנות ה,  אול�

ולצידה הסדרי� נוספי� של פנסיה ממקו� העבודה או כתוצאה מהשתייכות לסקטור מסוי� וכ� 

  :� הבאותיי� בכל מדינה באחת משלוש הדרכהסוגי� השוני� של הפנסיות ממומנ.  פנסיות פרטיות

נסיה מסוג זה מבוססת על מימו� הפנסיה הניתנת פ :(Pay as you go)סיה שוטפתפנ •

בדומה לפנסיה התקציבית המאפיינת את מערכת הביטוח , לזכאי� לה על ידי דור העובדי� הנוכחי

ליצור  ולמימו� הפנסיה יכעל פי שיטה זו . הפנסיוני של הבטוח הלאומי בישראל ובמדינות אחרות

עו� הנובע מהעדר משאבי� או גביה מספיקי� מדור העובדי� הנוכחי לצור" מימו� הפנסיה של דור רגי

לעומת  65עליה בשיעור האוכלוסיה מעל גיל (העובדי� הקוד� זאת בשל שינויי� דמוגרפיי� 

הפנסיה של אוכלוסיות כמו ג� בשל הצור" לממ� את , )או היק' כח העבודה/האוכלוסיה הכללית ו

עולי� בגיל מבוגר , מוגבלי�(נוספות הזכאיות לפנסיה למרות שלא השתתפו בכח העבודה קוד� לכ� 

עובדה המשפיעה באורח ישיר על גובה , חסרו� נוס' נוגע להיק' הכיסוי של כל מרכיבי השכר). וכדומה

רק חלק מרכיבי השכר נכלל , כמו ג� במדינות אחרות, בישראל. קצבת הפנסיה הניתנת לאחר הפרישה

כמו ג� את כל , וזו אינה כוללת מרכיבי� כשעות נוספות או הוצאות רכב, בחישוב הפנסיה השוטפת

  .בסיס השכר

פנסיה מסוג זה מקבלי� ב :(Defined Contribution)סיה המוגדרת על פי הפרשה פנ •

 פתוזאת בתוס, שני�הפנסיונרי� לאחר פרישת� את הכספי� שהפרישו ה� ומעבידיה� לאור" ה
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 1%(3%(הוצאות אלה יכולות לנוע משיעור של כ. ניכויי� של הוצאות ניהול הקר� המבטחתוריבית 

רי� ועד "או על ידי מלכ) הביטוח הלאומי(מהסכומי� המופרשי� בקרנות המנוהלות על ידי המדינה 

פרישה בתשואות כמו כ� תלוי גובה הגמלאות לאחר . בקרנות בניהול פרטי 8%(12%לשיעור של 

כאשר השקעות לא מוצלחות יכולות להוריד , שמניבות השקעות הקר� בשוק ההו� על ערוציו השוני�

, ע� זאת. ולחלופי� יכולה הקר� להגדיל או להקטי� את הפרשות העובד לפנסיה, )ולהפ"(את גובהה 

ככזו שיטה זו . מותחת שיטה זו מממ� ומבטיח כל מבוטח את הפנסיה של עצ, בניגוד לפנסיה השוטפת

. ה כל דור דואג לפנסיה של עצמו ולפיכ" מוג� מגירעונות אקטואריי�ב סיה צוברתפנהיא סוג של 

ראה מסמ" נפרד על מער" ( 1995בישראל הונהגה פנסיה מסוג זה בקרנות החדשות שהוקמו בשנת 

  ).הפנסיה בישראל

לה גמהמוגדרת על פי  יטת הפנסיהש :(Defined Benefit)סיה המוגדרת על פי גמלה פנ •

מצד אחד מבוססת שיטה . מהווה מעי� דר" ביניי� בי� פנסיה שוטפת לפנסיה המוגדרת על פי הפרשה

אול� מצד שני מבטיחה . זו על מימו� עצמי של הפנסיה במסגרתה כל עובד מבטיח את זכויותיו בלבד

ו לתשואה של שיטה זו מראש את זכויות הפנסיה של המבוטח בלא קשר מלא להפרשותיו א

וככזו , המדובר במערכת קשיחה הדומה לזו הקיימת בשיטת הפנסיה השוטפת, לומרכ. השקעותיו

יכולה להביא לגירעונות אקטואריי� שינבעו מהשקעות שלא הניבו תשואה מוצלחת של הקר� 

תרונה ביחס לפנסיה המוגדרת על פי הפרשה הוא שלצד מימו� הפנסיה על ידי העובד י. המבטחת

היא מבטיחה למבוטחי�  זכויות מוגדרות מראש ושומרת על רמת , יקרח חלאוג� א� ב, )מעסיקוה(

  .חיי� מוגדרת מראש

  

מהוות את הבסיס לשוק הביטוח , ובעיקר הפנסיה השוטפת, שיטות השונות לביטוח פנסיוניה      

ת גי הפנסיה על מנכאשר כל מדינה אימצה שיטות ואיזוני� שוני� בי� סו, הפנסיוני מזה שני� רבות

וא היחס בי� סכו� הפנסיה ה עור תחלופהשי. 65על שיעור תחלופה הול� לאוכלוסייתה מעל  לשמור

ומורכב מרבדי� שוני� שהבסיסי בה� מובטח על ידי , החודשית לבי� השכר החודשי בתקופת העבודה

וניי� רשת הביטוח הסוציאלי שמעניקה המדינה לאזרחיה ומשול� על ידי ביטוחי� פנסי

הוצג לראשונה על ידי הבנק  1994* ב רק, ע� זאת. מות עבודה או פרטיי�וממק, י�סקטוריאלי

תו� , העולמי מודל שהפ� לבסיס עליו משתיתות המדינות המפותחות את מערכי הפנסיה שלה�

הפנסיה תלויית מקו� העבודה , האוניברסלי* הציבורי: תיאו� ותלות בי� שלושת הרבדי� האמורי�

לכל אחד מרבדי� אלה צריכי� להיות , ל פי המודלע .טיותריה הפנסטור  ותכניות הפאו הסק

א" , חברתית לחלקי� שוני� בחברה(התקפי� מפאת המציאות הכלכלית, מאפייני� מיוחדי� משלו

  :מאפייניו של כל אחד מהרבדי� ה�. היחס ביניה� יכול להיות שונה ממדינה למדינה

                                        
  :הראשו� בדוהר

מערכי הפנסיה בכל המדינות המפותחות והמתפתחות הוא זה המבטיח לכל  של רובד הראשו�ה      

המיועדת לספק רשת , ות קצבה פנסיונית בסיסית/המוגבלי� והאלמני�, הפורשי� מכח העבודה

, של פנסיה שוטפת מערכת זו מבוססת בכל המדינות על מערכת. כלכלית מינימלית להבטחת פרנסה

והיא מנוהלת במלואה או בחלקה על ידי , מסגרתה כל דור מממ� את הפנסיה של הדור שקד� לוב

) המועסקי�(כ" מממני� אלו המשתייכי� כיו� לכח העבודה האקטיבי . המדינה או גופי� הכפופי� לה

לכתחילה לכח כולל קבוצות שלא השתייכו מ, את הפנסיה של דור האזרחי� שעבר את גיל הפנסיה

מובטלי� לטווח (או אלו שנפלטו ממנו מוקד� ) יצרניי� וכדומה(ציבורי� לא, בלי�גמו(העבודה 
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 70%(לכ 40%(המונה במדינות שונות במערב בי� כ(לפיכ" נוצר מצב מבני בו כח העבודה ). ארו"

וזאת , מממ� את הרובד הראשו� של מערכת הפנסיה של כלל האוכלוסיה) 18(64מהאוכלוסיה בגיל 

כל אד� העומד , א� כ�, במערכת זו. כחלק ממערכת ביטוח חברתית פרוגרסיבית בעלת הגיו� חלוקתי

יכול לקבל זכויות פנסיוניות ) בהתא� לחוקי המדינה, של אזרחות או תושבות(בדרישות בסיסיות 

שיעור כאשר הפרשה מעבר לס' מסוי� מעניקה במדינות רבות תוספת לסכו� הבסיסי כ" ש, בסיסיות

פי נתוני  על. הגמלה ביחס להכנסה קודמת מעבודה אינו יורד מעבר לשיעור מינימלי הקבוע בחוק

משכר המבוטח בזמ�  30%*מהווה קצבת הזקנה הממוצעת במדינות המתקדמות כ, מרכז אדווה

  .לזוג 25%* ליחיד וכ 16%*א� בישראל עומד שיעור זה על כ, )שיעור התחלופה(עבודתו 

עותיי� המתרחשי� כיו� הצפויי� להגיע לשיא בעשורי� מ� המשיישינויי� הדמוגרפאור הל      

היחס בי� הכלולי� בכח העבודה לעומת (ובייחוד לאור העליה המהירה בשיעורי התלות , הבאי�

מערכת זו לא יכולה להמשי" לפעול , )י סקירה דמוגרפית במסמ" המבוא/ראה(, +65האוכלוסיה בגיל 

צפוי שיעור התלות , לעומת זאת, בישראל. נוי מבני בכמעט כל המדינות המפותחותלאור" זמ� בלא שי

עד לאמצע  1:2וא'  1:3(ברוב המדינות כיו� וירידה צפויה ל 1:5ביחס לשיעור של ( 1:6הקיי� של 

, כלומר. 21(באמצע המאה ה 1:3א" להגיע לשיעור של , להשתנות באורח מתו� יותר) 21( המאה ה

תעבור ישראל למצב בו בעוד פחות , ית/שה אנשי� בכח העבודה על כל פנסיונרממצב בו ישנ� ש

גידול בהשתתפות בכח העבודה , ע� זאת. ית/מחמישה עשורי� יהיו כשלושה עובדי� על כל פנסיונר

יכול לשנות מגמה זו ולהעמיד ) 65%( לכ 40%(מכ(והשוואתו לשיעור הקיי� במדינות אחרות , בישראל

לא מומש , א� כ�, שראלבי. בעוד מספר עשורי� 1:5וא'  1:4רמה סבירה יותר של את שיעור התלות ב

, עדיי� פוטנציאל ההשתפות בכח העבודה ברמה הדומה לזו הקיימת במרבית המדינות המפותחות

ולכל הפחות להקהות את חומרת השפעת , ולכ� נית� עדיי� להביא את המערכת הפנסיונית לאיזו�

  .ל הביטוח הלאומישנסיה הפצפויי� על מער� השינויי� הדמוגרפיי� ה

  

   :רובד השניה

הרובד השני של מערכת הביטוח הפנסיוני במדינות המפותחות על פי המודל המוצע של הבנק       

העולמי הוא זה של פנסיית חובה המבוססת על הפרשה קבועה של אחוז מוגדר משכר העובד על ידי 

, ל להיות קר� ציבורית או פרטיתוי� יכרשהול הכספי� המופהגור� המופקד על ני. העובד ומעסיקו

האמורה להשקיע את הכספי� המועברי� במטרות ומסגרות המקדמות את הצמיחה הכלכלית של 

או העולמי ותחת עקרונות ופיקוח הדוק לש� הבטחת האמינות והזהירות של /המשק המדינתי ו

לתרו� לפיתוח , יע ג� במימו� הרובד הראשו�כ" אמור רובד זה לתרו� לצמיחה ולכ� לסי. ההשקעות

בניגוד , ומרכל. שוק ההו� ולנסות להגדיל את ער" כספי המבוטחי� על ידי השקעות באפיקי� מגווני�

אלא מעבר לסכומי� מסוימי� ועד (לרובד הראשו� בו ישנה גמלה מובטחת בלא קשר ישיר להכנסה 

על גמלה המשולמת  השני בדמבוסס הרו, מראשובלא מימו� ) תקרה המוגדרת בחוק בחלק מהמדינות

וככזו ממומנת מערכת זו מראש בשיטת , א� ורק על פי הפרשות העובד ומעסיקו לתכנית הפנסיה

נטיה כיו� במרבית המדינות המפותחות היא ה .פנסיה צוברת על פי גמלה מובטחת או על פי הפרשות
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, הפרשות על פיה מלה לשיטת הפנסילעבור משיטת הפנסיה השוטפת והפנסיה המוגדרת על פי ג

את הגמלה המשולמת יכול . המבטיחה כאמור מימו� מלא מראש של הביטוח הפנסיוני על ידי המבוטח

על (בתשלומי גמלה חודשית או כהקצבה שנתית , המבוטח לקבל לאחר הפרישה לפנסיה כסכו� אחד

בודה הערק לשותפי� בכח להדגיש כי רובד זה מעניק הגנה פנסיונית  יש). פי חוקי המדינה

ההגנה לאחרוני� מצויה בסל השירותי� , ע� זאת. ולא לציבורי� ופרטי� אחרי�, אקטיביה

שעובדי� המבוטחי� ברובד ) קצבת נכות וכדומה, השלמת הכנסה(ותשלומי ההעברה החברתיי� 

  .השני לא צפויי� להיות זכאי� לה� בשל מבחני הכנסה אליה� כפופות הקצבאות

ברוב , המלא של כלל העובדי� במשק המוצג במודל של הבנק העולמי כיסויה ונה  מעקרו� בש         

המדינות קיימת מערכת של פנסיית רשות בלבד המיועדת רק לאלה המעוגני� בהסכמי� קיבוציי� 

" נשמר העקרו� של הסדרת הפנסיה ברובד זה כ .או העובדי� במקומות המבטיחי� ביטוח פנסיוני

בנפרד ממנגנו� , כלומר(י� או שייכות לסקטור מסוי� יקיבוצ� הסכמי, � העבודהבמסגרת מקו

) אחוז המבוטחי�(א" תחולת המערכת במונחי היקפי כיסוי , )הביטוח החברתי של הרובד הראשו�

מהנתוני� הזמיני� עולה כי היק' הכיסוי ברובד השני עומד על . אינו מגיע למיצוי מלא של מאה אחוז

והיק. הכיסוי , שראל אי� חובת פנסיה ברובד זהבי). הולנד ושוודיה( 90%(לכ) וסטריהא( 30%(בי� כ

יש להדגיש כי בישראל כבמקומות . מהמועסקי� במשק במהל� העשור האחרו� 62%* עומד על כ

חישוב הפנסיה אינו נער� בהכרח על בסיס כלל רכיבי השכר או על סמ� שיעור ביחס לשכר , אחרי�

עד  60%, למשל, ישראלב .ואחוז מסוי� מרכיבי� אלה רי השכיבעל בסיס חלק מרכאלא , ברוטו כולו

. משכר הבסיס 70%שמתוכו מחושבת הפנסיה על בסיס , מהשכר ברוטו מהווה את בסיס החישוב 70%

רוב המדינות הנבדקות ב .מהשכר ברוטו 40%*50%הכיסוי הפנסיוני בפועל הוא רק על , ומרכל

  . בהתאמה, 1/3מול  2/3ס של יחבהפרשה לפנסיה במתחלקי� המעסיק והעובד 

  

  :ובד השלישיהר

רובד השלישי במער" הפנסיה על פי המודל של הבנק העולמי הוא זה המיועד לאלה המעוניני� ה      

, שוק זה מתבסס בעיקר על עובדי� עצמאיי�. לבטח את עצמ� בתכניות פנסיה המוצעות בשוק הפרטי

( דר" תכניות חו1, או א" ורק, � ג�העובדית סיקי� המבטחי� אאנשי מקצועות חופשיי� ומע

אלו יכולות להוות . תכניות חסכו� וכדומה, בדמות ביטוחי מנהלי�) בשונה מהרובד השני(תעסוקתיות 

שיטה הנמצאת בשימוש נרחב יחסית , תוספת לרובד השני ולחלופי� יכולות להחשב ג� כתחלי' לו

, ל המדינות הנבדקות מספקות חברות ביטוח החיי� שירות זהבכ. בישראל לעומת מדינות אחרות

  .ובכמה מדינות מספקי� אותו ג� הבנקי� וקרנות הפנסיה
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II .ורמות במערכי הפנסיהרפ:  

בצעו כל המדינות המפותחות שינויי� ורפורמות שנועדו להתמודד ע� השינויי�  90(מהל" שנות הב      

רפורמות אלה עוצבו על פי . �הראשוד רכת הפנסיה ברובהדמוגרפיי� והגירעונות הגדלי� של מע

על פי מצבה הכלכלי ובכפו' , הבעיות והכשלי� הספציפיי� של המערכת הפנסיונית בכל מדינה

העובדה שמרבית מדינות המערב היו . לאילוצי� ופשרות ששיקפו את מאז� הכוחות הפוליטי בה�

הדברת , הקטנת גרעונות(שמרנית (ית נאובשליטה של ממשלות ימי� בעלות אידיאולוגיה כלכל

ושממשלות השמאל המתו� שהחליפו אות� , )ייעול וצמצו� תשלומי ההעברה וכדומה, האינפלציה

השפיעה באורח משמעותי על הצעדי� הספציפיי� שאומצו , המשיכו בקו דומה למדי ברוב המדינות

ערכו במדינות הנבדקות תחת שלושה על רקע זה נית� לסווג את הרפורמות והשינויי� שנ. ועל היקפ�

  :סוגי� משלימי�

, נויי� פרמטריי� אינ� משני� את מבנה מער" הפנסיה עצמושי: נויי� פרמטריי�שי •

במקו� . בי� ההפרשות לתגמולי�) במקרה של הרובד הראשו�, הרופ'(ובעיקר את הקשר 

פלי� זאת משני� צעדי� מעי� אלה את האיזו� בי� מרכיבי המער" הפנסיוני ומט

שינויי� פרמטריי� יכולי� להיות מבוססי� על העלאת . איזו� פיסקלי רחוסובבגירעונות 

הקשחת , גמלאות/שינוי שיטת ההצמדה והחישוב של הקצבאות,  גיל הפרישה

העלאת או הפחתת , הקריטריוני� לפרישה מוקדמת ולקבלת קצבאות נכות

הארגוניות המטפלות בכספי  העלאת מסי� על שכר וייעול המערכות, גמלאות/הקצבאות

  .אוסטריה ופינלנד, צרפת, דנמרק, המדינות שנקטו בצעדי� אלה ה� גרמניה. הפנסיה

ניות מעבר מפנסיה שוטפת ומתכניות פנסיה תכ :בר לפנסיה המוגדרת על פי הפרשהמע •

 Defined)פנסיה המוגדרת על פי הפרשה ל (Defined Benefit)המוגדרות על פי גמלה 

Contribution) בני ומעבר מדגש על הרובד הראשו� לדגש על הרבדי� מ הווה שינוימ

מעבר שכזה אינו תור� רק ליציבות המערכת הפנסיונית בהישענו על , ע� זאת. האחרי�

, אלא יכול לסייע למאבק בהעלמת מסי�, מימו� מראש של הפנסיה בידי העובד ומעסיקו

� שוק עובהתמודדות , וטחי�בניצול לרעה של מערכת הביטוח החברתי בידי המב

זאת מכיוו� שקישור הפנסיה לרמת ההכנסה מעלה את . העבודה הבלתי פורמלי

המבטיח גמלה גבוהה יותר , המוטיבציה הפוטנציאלית להצהיר על שכר גבוה ככל האפשר

, )1רובד (זאת לעומת התמרי1 השלילי של הגמלה שסכומה מוגדר מראש . בגיל הפנסיה
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או , ממסי� מתו" ידיעה שהקצבה העתידית מובטחת בכל מקרההמעודדת התחמקות 

יציאה מוקדמת לפנסיה והצהרות שווא על מצב בריאותי המקצרות את תקופת העבודה 

מעבר לכ" מהוות קרנות הפנסיה הפועלות ברובד השני . א" אינ� משפיעות על גובה הגמלה

ובכ" מגדילות את , �שחק� מרכזי ומייצב בשוקי ההו) ובחלק מהמדינות ג� השלישי(

יש להדגיש כי קרנות הפנסיה ה� הגור� המוסדי . המקורות להשקעה ולצמיחת המשק

מההשקעות הבורסאיות  30%(ואחראיות לכ, ב"הגדול ביותר בבורסות אירופה וארה

מעבר למסגרות פנסיה על פי הפרשה או מגעי� לקראת רפורמה ברוח זו נעשו . בממוצע

אשר הקימו קרנות תקציביות לש� מימו� (וכ� צרפת ואירלנד , שוודיה, דנמרק, בגרמניה

  ).המעבר

רפורמות המערכתיות ה� מרחיקות הלכת ביותר ומשנות את ה   :ורמות מערכתיותרפ •

שינוי וגיוו� תפקיד� , המבנה המוסדי של המערכת הפנסיונית על ידי הקמת קרנות חדשות

אחת  א.). ו�ההרמה מקיפה בשוק בדר" כלל כחלק מתהלי" ליברליזציה או רפו(בשוק 

ומדינות ) 1995במסגרת הרפורמה של (שראל י .מהמדינות הנבדקות לא נקטה בצעד כזה

, בהיקפי� שוני�, חבר העמי� ואמריקה הלטינית אימצו, נוספות ממזרח אירופה

בייחוד כחלק מתהלי" ליברליזציה , רפורמות ששינו את מבנה המער" הפנסיוני שלה�

  .תשוק ההו� לתחרו כולל ופתיחת
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  :כו�יס

הוא להבטיח כי תשמר רמת , ובייחוד שני הראשוני�, פקידה של מערכת הפנסיה על כל רבדיהת      

לש� כ" בססו מרבית מדינות המערב מערכת אשר . חייו של המבוטח לאחר פרישתו מהעבודה

, ברכוש מני, עבודה(אשר הכנסות ממקורות אחרי� כ 1,מהשכר 70%(הבטיחה שיעור תחלופה של כ

הנותרי� עד למלוא השכר בזמ�  30%אמורות להקטי� את פער ) 'קצבאות וגמלאות משלימות וכד

שיעור ההכנסה מפנסיה בכל הרבדי� כאחוז , מראי� 1כפי שהנתוני� המוצגי� בטבלה , ואכ�. העבודה

י כלפי מעלה כאשר ישנ� סטיות משמעותיות למד, 70%מהשכר הממוצע עומד על שיעור הסב סביב 

הכנסה הכוללת של פנסיונרי� עומדת ה  2).אוסטריה ודנמרק, בריטניה, אירלנד(וכלפי מטה ) הולנד(

ובריטניה  דאירלנ, )88%(כאשר רק דנמרק , מהשכר הממוצע 95%לעומת זאת על שיעור של מעל 

  ). מהשכר הממוצע 103%(ואילו הולנד נמצאת מעליו , מצויות מתחת לס' זה) 90%(

י� הדמוגרפיי� שנסקרו לעיל אי� תימה א� כ� כי כמעט כל מדינות המערב נאלצו וילאור השינ         

ל והמהווה את סעי' ההוצאה הגד(לערו" רפורמות שנועדו להקטי� את ההוצאה הלאומית על פנסיות 

במהל" השני�  65%(לרמות של כ 70%(להנמי" את שיעור התחלופה מ, )ביותר של מרבית הממשלות

 65(לאשה ו 60(באות ולהעלות את גיל הפרישה של הנשי� או בני שני המיני� מהרמה המסורתית ה

על מנת לעשות זאת בלא לפגוע באורח קשה . 67וא' של גיל  65לרמה אחידה של גיל ) לגבר

בזכויותיה� של הפורשי� נקטו המדינות הנסקרות ג� בצעדי� שנועדו להתאי� את מערכת המס 

להפסיק לעודד את הפרישה , ני הדור המבוגר עדיי� משתתפי� בכח העבודהלמצב החדש בו ב

ולבסס מערכת של  תמריצי� חיוביי� להמש" ההשתתפות בכח העבודה ג� בגיל , המוקדמת לפנסיה

תמרי1 חיובי מעי� זו הוא למשל  עצ� האפשרות לצבירת , מעבר להקלות המס הכרוכות בכ". השלישי

על . ולכ� ג� הכנסה גדולה יותר לאחר היציאה אליה, רכת תקופת העבודהיותר זכויות פנסיה בשל הא

רקע זה נית� לבחו� התכנות מצב שבו למרות הנמכתו של שיעור התחלופה הפורמלי בחלק ממדינות 

עדיי� לא יקט� שיעור התחלופה המעשי או , במהל" השני� הבאות 65%( ל 70%(אירופה והמערב מכ

שכ� הזכויות הנוספות שהוא יצבור יפצו באורח חלקי , מהשכר הממוצעשיעור הכנסתו של הפנסיונר 

זאת בייחוד בשל צבירת הזכויות והנכסי� במסגרת החסכו� . או מלא  על הזכויות שנשחקו או בוטלו

  .היכולי� לפצות על שחיקת הזכויות ברובד הראשו�, הפנסיוני ברובד השני והשלישי

  

  

                                                
1
ע� זאת מקורות מחקריי� אחרי� של הבנק . 80%שיעור התחלופה הנהוג במדינות המפותחות הוא של , ל פי  נתוני  מרכז אדווהע  

  . במרבית המדינות 70%( ות עיתונאיות מדברי� על שיעור של כיעהבינלאומית ויד קר� המטבע, העולמי
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סיה המבוגרתלוהכלכלי של האוכ השפעת מער� הפנסיה על מצבה' ק בחל  

אמור בחלק הקוד� מצבה של אוכלוסיית הפנסיונרי� במדינות המפותחות נראה שפיר למדי כ      

לפיו במרבית המדינות מגעת  במידה רבה מהווה הנתו�, אול�. ביחס לזה של האוכלוסיה העובדת

 שלזאת בעיקר ב. ואמהשכר הממוצע במשק חזות שו 95%(הכנסת� של הפנסיונרי� לרמה של כ

שכ� ג� לה צרי" , העובדה כי הכנסתה של האוכלוסיה העובדת והכללית גבוהה מהשכר הממוצע

בייחוד במספר ו, מעבר לכ"). 'נכות וכד, ילדי�(להוסי' מקורות הכנסה משלימי� כרכוש וקצבאות 

ה השכר עד לרמה ב, העלמות המס מעוותות את תמונת השכר והכלכלה הלאומית בכלל, מדינות

, התמרי1 להעלמת מס בגיל הפנסיה. הממוצע המוצהר שונה באורח מובהק מהשכר הממוצע בפעל

וזאת מכיוו� שמרבית הכנסתו של הפנסיונר , א� בכלל קיי�, הוא קט� הרבה יותר, לעומת זאת

לאור זאת יש לשאול הא� מערכי . הממוצע מקורה בכספי� שכבר נחסכו או הובטחו מקוד� לכ�

  ?על כל רובדיה� מספקי� רשת ביטחו� כלכלית מספקת לאוכלוסיה בגיל הפנסיההפנסיה 

  

I .ומעלה 65רכב ההכנסה של בני ה.  

מעלה כי  1במדינות הנסקרות בטבלה מספר + 65חינת מרכיבי ההכנסה של אוכלוסיית של בני ב         

 75%(ת הכנסה זו על ככאשר בבריטניה עומד, חלק הארי של הכנסת� נובע מקצבאות ותגמולי פנסיה

הולנד ופינלנד ההכנסה מפנסיה לעומת , ואילו במדינות כגרמניה, ההכנסה הכוללת של הגמלאימ

כנסה מפנסיה על הבמרבית המדינות האחרות עומדת ה. 90%(הכנסות אחרות עומדת על שיעור של כ

ההכנסה מעבודה בכל המדינות מהווה . מההכנסה הכוללת של הגמלאי� 82%(87%שיעורי ביניי� של 

ובייחוד ) 3.44%(בריטניה  , )2.86%(כאשר מלבד דנמרק , בגילאי� אלה חלק קט� מההכנסה הכוללת

מרכיב ההכנסה . מההכנסה הכוללת של הגמלאי� 2%לא עולה ההכנסה מעבודה על , )7.33%(אירלנד 

וכ� קצבאות ) 'דהשקעות וכ, ניידי(נכסי דלא(הנוס' המשלי� את ההכנסה הכוללת הוא הרכוש המניב 

מההכנסה הכוללת בגיל  10%שני מרכיבי� אלה מהווי� ברוב המדינות מעל . נוספות מהמדינה

א" החלוקה הפנימית ביניה� משתנה באורח משמעותי ממדינה למדינה ומונעת הצגתו של , הפנסיה

  .פנסיוניי� להכנסה מנכסי� והשקעות(מתא� או יחס בי� ההכנסה מתשלומי העברה לא

ה של מקורות ההכנסה בגיל הפנסיה לעומת אלה הקיימי� בגיל העבודה שחצמצו� וההקה         

  מהווה גור� עיקרי לכ" שהפער בי� רמת ההכנסה ורמת החיי� של האוכלוסיה המבוגרת לזה של כלל 

                                                                                                                                             
2
הרי שנית� להסיק כי היחס בי� השכר לפני הפרישה לפנסיה שלאחריה , נת� התפלגות דומה של השכר בי� הדור הנוכחי לדור הפורשבהי 

  . דומה ליחס שבי� השכר הממוצע והפנסיה
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  +65השפעת מערך הפנסיה על רמת החיים של בני : 1טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דה תלוי במי וכלוסיה הא

כיב מר, כלומר. נסיה שמציעה המדינה לאזרחיה ובשילוב בי� הרבדי� השוני� שבוהפמכרעת במער" 

הפנסיה בהכנסתו של הפרט הוא המשתנה המרכזי המשפיע על מעמדו הכלכלי של הפנסיונר ועל 

  .שיעורי העוני באוכלוסיה זו

  

II .הפנסיה והשפעתו על שיעורי העוני בקרב אוכלוסיית בני מ �  +.65ער

הראשונה בה� : מציגה את הקשר בי� הפנסיה לשיעורי העוני משלוש זוויות שונות 2פר מסבלה ט      

ת כי שיעור ועל פי נתוני� אלה נית� לרא. על פי עשירוני הכנסה+ 65היא חלוקת האוכלוסיה של בני 

זה של כלל גבוה באורח קבוע ובולט מ) 1(5(מקבלי הפנסיה הנמצאי� בעשירוני ההכנסה הנמוכי� 

הרי ששיעור , א� מחצית האוכלוסיה נמצאת בחמשת העשירוני� הנמוכי�, ומרכל. האוכלוסיה

דנמרק ואירלנד ב .63%הפנסיונרי� הנמצא ברמת ההכנסה של עשירוני� אלה עומד על מעל 

הולנד וספרד , צרפת, בחמשת עשירוני ההכנסה הנמוכי� בעוד בגרמניה+ 65מבני  70%(�75% ינמצא

. סטיה קלה יחסית ביחס לאוכלוסיה הכללית, 55%(תחתוני� עומד על כה בחמשת העשירוני�חלק� 

המעיד על קיו� מוקדי עוני , ו ייצוג יתר של   האוכלוסיה המבוגרת בקרב המעמד הנמו� והבינוניזה

  .אוכלוסיה זו במרבית המדינות ועל פער כלכלי מבני בינה לבי� שאר האוכלוסיה בבקר

  ינהמד
  עור בנישי

65 +
  אוכלוסיהב

  באחוזי�+ 65של בני כב ההכנסה הר
  

  אחרה             נסיה            עבודפ    
  13.97%  0.87%  85.16%  15.78%  גיה בל

  5.86%      1.25%  92.89%  17.50%  מניהגר

  13.38%  2.86%  83.76%  15.47%  מרקדנ

  11.13%  1.34%  87.53%  15.21%  פת צר

  10.64%  7.33%  82.03%  11.60%  רלנדאי

  7.77%      0.69%  91.90%  13.27%  נדלוה

  14.08%  0.92%  85.04%  15.29%  סטריהאו

  5.45%      1.40%  93.15%  15.07%  פינלנד

  11.68%  1.65%  86.68%  16.45%  רדספ

  21.27%  3.44%  75.29%  15.55%  יטניהבר

          

        9.85%  ישראל

          

  11.52%  2.18%  86.34%  15.12%  וצעממ
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מהאוכלוסיה  30%, 6(8עשירוני� (גבוה (המעמד הבינוני והבינוני שלרוני� האמצעיי� עשיב         

 23%(פירושו של דבר ייצוג חסר של כ+. 65מהאוכלוסיה של בני  23%נמצאת קצת מעל , )הכללית

בגרמניה ובצרפת ישנ� פערי� קטני� יותר של . וכלוסיה המבוגרת בקרב מעמדות אלהאבממוצע של ה

ישנו ייצוג יתר של , לעומת זאת, בספרד. האוכלוסיה הכללית לאוכלוסיה המבוגרתבי�  2%(3%(כ

עובדה המעידה על מער" פנסיה המשפיע באורח חיובי , 6(8האוכלוסיה המבוגרת בעשירוני� 

  ומעביר את חלק� הגדול מהעשירוני� הנמוכי� לעשירוני�+ 65כלי של בני הכלומשמעותי על מצב� 

  +.65פנסיה על שיעורי העוני בקרה האוכלוסיה של בני השפעת מערך ה: 2טבלה 

  .במדינה לבי� שיעור� מאוכלוסיית העניי� במדינה+ 65ישוב היחס נעשה על ידי חישוב הפער באחוזי� בי� אחוז בני ח. 1
  .ת האחרותהממוצע אינו כולל את ישראל על מנת לאפשר השוואות בינה לבי� המדינות הנסקרו  2

  
 20%, 9(10עשירוני� (גבוה והגבוה ( קרב העשירוני� העליוני� של המעמד הבינוניב. יי�ונינהב

בקבוצת  30%ייצוג חסר של מעל , כלומר, +65מבני  13.34%נמצאי� רק ) מהאוכלוסיה הכללית

� מהנמצאי� בעשירוני 30%* וני� אלו מעידי�  על כ� שהיציאה לפנסיה מעבירה כנת. הכנסה זו

מהנמצאי� בעשירוני� הבינוניי� בזמ�  23%ומעל  , בודת� לעשירוני� נמוכי� יותרע העליוני� בזמ�

היציאה לפנסיה משמעותה ירידה ברמת החיי� ובהכנסה , כלומר. עבודת� לעשירוני� הנמוכי�

� ש לשער כי הנדידה כלפי מטה ניכרת לא רק ביי .ונדידה כלפי מטה לעשירוני� נמוכי� לעומת העבר

אלא ג� בי� עשירוני� באותה ) גבוה וגבוה(בינוני, בינוני, נמו"(בינוני, ד נמו"ממע(ת נוהקטגוריות השו

  .קבוצה ובתו" עשירוני�

  דינהמ
  

עור בני שי
  'באוכ+ 65

פ חלוקה   "ע+ 65כלוסיה של בני או
לעשירוני�                                                  

  
      5  *1             6*8              9*10  

  עור העונישי
  

  'ככלל האו+      65י בנ

' ומת אוכתר
+ 65בני  

לשיעורי 
  העוני

חס בי� הי
' תרומת האוכ

לעוני + 65בני 
לבי� חלקה 
  1באוכלוסיה

  25.98%  19.88%  10.78%  13.57%  13.23%  21.50%  65.27%  15.78%  בלגיה

  (13.26%  15.45%  11.06%  9.76%  15.95%  28.20%  55.85%  17.50%  מניהגר

  85.91%  28.76%  5.57%  10.36%  9.64%  12.61%  75.31%  15.47%  מרקדנ

  7.03%  16.28%  9.14%  9.78%  17.35%  27.49%  55.16%  15.21%  פתצר

  (41.46%  8.20%  7.68%  5.42%  11.30%  18.60%  70.10%  11.60%  רלנדאי

  (62.03%  8.19%  6.71%  4.14%  19.50%  24.53%  55.97%  13.27%  לנדהו

  21.52%  18.58%  9.34%  11.35%  11.19%  23.49%  65.32%  15.29%  סטריהאו

  2.46%  15.44%  6.78%  6.94%  11.40%  22.40%  66.20%  15.07%  נלנדפי

  ( 236.01%  6.97%  11.46%  4.86%  12.95%  31.65%  55.40%  16.45%  רדספ

  31.64%  20.47%  11.77%  15.49%  10.85%  21.88%  67.27%  15.55%  יטניהבר

                  

  28.43%  12.65%  16.60%  18.70%        9.85%  ראליש

                  

  *17.82%  15.82%  9.03%  9.17%  13.34%  23.24%  63.19%  15.12%  2וצעממ
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ירידה הרציפה ברמת ההכנסה היחסית של הפורשי� לפנסיה לעומת האוכלוסיה העובדת ה      

מת זה הקיי� עול+ 65בקרב בני  מקבלת רק ביטוי חלקי כאשר נתוני� אלה מתורגמי� לשיעור העוני

, מהאוכלוסיה 9.03%בעוד שיעור העוני הממוצע במדינות הנבחנות עומד על , כ". באוכלוסיה הכללית

, אוסטריה, צרפת, דנמרק, בעוד בבלגיה. 9.17%על + 65עומד שיעור העוני בקרב אוכלוסיית בני 

אוכלוסיה הרת משיעור העניי� בקרב פינלנד ובריטניה גבוה שיעור העניי� בקרב האוכלוסיה המבוג

מהאוכלוסיה + 65הולנד וספרד נמו" חלק� של העניי� מקרב בני , אירלנד, הרי שבגרמניה, הכללית

 16.6%לעומת  18.7%על + 65שראל עומד שיעור העניי� מקרב בני בי. מחלק� של בני שאר הגילאי�

רי העוני בקרב ו� שיעביר אפשרי לדמיו� הסב). 1999נתוני , ביטוח הלאומיה(עניי� בכלל האוכלוסיה 

הוא + 65האוכלוסיה הכללית והמבוגרת לעומת הירידה בהכנסה וברמת החיי� היחסית של בני 

וכ� ההגדרות והגובה , הגובה היחסי של קו העוני כאחוז מהשכר הממוצע במדינות המפותחות

י לשכר או להכנסה הממוצעת קט� במדינה בה הפער בי� קו העונ, כ". המשתנה שלו בי� מדינה למדינה

, לעומת זאת, במדינה בה רמת השכר או ההכנסה גבוהה. ולהפ", יחשבו יותר אנשי� לעניי�, יחסית

וזאת למרות רמת , רמת ההכנסה המינימלית הנדרשת לש� קיו� סביר צפויה להיות נמוכה יחסית

שכוח את השפעת מערכת כמו כ� אי� ל. המחירי� הגבוהה הקיימת במרבית המדינות המתפתחות

הביטוח החברתית המפותחת במרבית המדינות הנסקרות על הפחתת שיעורי העוני בקרב כל קבוצות 

יכ� יש לראות את הנתוני� על שיעור העוני מתו� לפ. וביניה� אוכלוסיית הקשישי�, האוכלוסיה

קביעתו ועל הסתייגות הנובעת מהשפעת� של משתני� כלכליי� וחברתיי� אחרי� המשפיעי� על 

  . תותחול

, כלומר. הוא בחינת תרומת� לשיעורי העוני+ 65אקונומי של בני ( דד נוס' לבחינת מצב� הסוציומ      

+ 65לדוגמא בבלגיה תרומת� של בני +. 65כמה אחוזי� מאלו הנמצאי� מתחת לקו העוני ה� בני 

מוצע מה. ישקשי� בבלגיה הינו אחד מכל חמישה אזרחי� עני, היינו. 20%(לשיעורי העוני עומדת על כ

הווה אמר אחד מכל ששה עניי� הוא , 16%(הוא מעט פחות מ) למעט ישראל(לכלל המדינות הנבחנות 

(29%(אוסטריה ובריטניה עומד שיעור זה ברמה גבוה הרבה יותר מהממוצע , בלגיה, בדנמרק. קשיש

(14קשיש עני אחד על כל ( 7%(8% הולנד וספרד על שיעורי נמוכי� מאוד של , ואילו באירלנד, )20%

אחד מכל , כלומר. לשיעורי העוני 12.6%(כ+ 65בישראל תורמי� בני ). עניי� בכלל האוכלוסיה 12

על פניו ועל סמ" הממוצע הכולל של תרומת האוכלוסיה . שמונה עניי� לער" בישראל הוא ג� קשיש

נראה כי ) 15.12%(ור� באוכלוסיה לעומת שיע) 15.82%(הקשישה לשיעורי העוני במדינות הנסקרות 

בחינת כל מדינה לגופה , בר�. תרומתה של אוכלוסיה זו לעוני גדולה רק במעט מחלקה באוכלוסיה
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גבוה בצורה + 65במסגרתה נראה בבירור כי שיעור העניי� בקרב בני , מציגה תמונה שונה בתכלית

  .משמעותית מחלק� היחסי באוכלוסיה

מכלל האוכלוסיה לבי� שיעורה באוכלוסיה  +65ל גיעור האוכלוסיה בישוב היחס שבי� שיח     

, צרפת, דנמרק, בעוד בבלגיה, כ". שמתחת לקו העוני מעלה הבדלי� קיצוניי� בי� מדינה למדינה

פינלנד ובריטניה גדול שיעור� של העניי� בקרב האוכלוסיה הקשישה משיעור� בכלל , אוסטריה

קט� שיעור הקשישי� העניי� , )דנמרק( 85.9%ועד ) פינלנד( 2%(האוכלוסיה באחוזי� הנעי� מכ

כאשר בהולנד ובייחוד בספרד תרומתה של האוכלוסיה , משיעור� בכלל האוכלוסיה בשאר המדינות

, כלומר). בהתאמה, 236.01%(ו 62.03%(הקשישה לעוני קטנה באחוזי� מחלק� באוכלוסיה הכללית 

וה� זוכי� , שאר קבוצות האוכלוסיה הוא טוב מאד מצב� של הקשישי� בהולנד ובספרד לעומת

, כלומר.  לרשת ביטחו� טובה יותר מזו הניתנת לקבוצות חלשות אחרות ולשאר האוכלוסיה במדינה

בעוד בשש מדינות הנסקרות בטבלה אחוז העניי� הקשישי� גדול מחלק� באוכלוסיה הכללית 

רבע מדינות תמונה שונה בה אחוז העניי� מציגות א, )בלא דנמרק 17.73%( ו, 29.09%בממוצע של (

בלא  38.92%( ו, 88.19%בממוצע (הקשישי� קט� מחלקה של האוכלוסיה הקשישה באוכלוסיה 

בקרב + 65נתו� שמשמעו שחלק� של בני , ( 17.82%הממוצע הכללי לכל המדינות הוא ). ספרד

, אלשרבי. האוכלוסיהמחלקה של האוכלוסיה המבוגרת בכלל  18%האוכלוסיה הענייה קט� בכמעט 

 9.85%(מחלק� באוכלוסיה  30%תרומת� של הקשישי� לשיעורי העוני גדולה כמעט , ת זאתמלעו

עובדה המעידה על חולשה של מער� הפנסיה והתמיכה , )מהעניי� 12.65%מהאוכלוסיה לעומת 

  .החברתית הניתנת לקשישי� במדינה
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  כו�יס

       

פנסיה אודות ההכנסה ורמת החיי� לציאה היהנוגעי� להשפעת התמונה המצטיירת מניתוח הנתוני�  

במדינות המפותחות טוב פחות מזה של האוכלוסיה + 65מעלה כי מצבה של האוכלוסיה מעל גיל 

לעתי� , היקפו של פער זה בי� האוכלוסיה המבוגרת לאוכלוסיה הכללית שונה, ע� זאת. הכללית

רות מצב� הכלכלי השפיר יחסית ומערכת הביטוח ומראה כי למ, ממדינה למדינה, בצורה בולטת

לא כל מדינות המערב הצליחו ליצור סביבה כלכלית נוחה עבור תושביה� , החברתי המפותחת שלה�

הקימו לעומת זאת , הולנד ובמידה רבה אירלנד וצרפת, ובראש� ספרד, מדינות אחרות. המבוגרי�

כלי טוב יותר בממוצע מזה של שאר קבוצות מער" אשר הביא את האוכלוסיה המבוגרת בה� למצב כל

יש לשי� לב כי הצלחה זו לא התבטאה בכל המקרי� בגירעו� או עלות מכבידה יותר . האוכלוסיה

ולראיה הדוגמא ההולנדית בה מערכת מצליחה למדי לא , מאשר במדינות שהצליחו פחות מבחינה זו

שבה מצב האוכלוסיה , רקדנמב 3.מתוקצבות( הביאה ליצירת גירעו� הנובע מהתחייבויות פנסיוניות לא

מתקציב (מחוייבת המדינה לתשלו� פנסיות עתידיות , טוב פחות מזה שבמדינות אחרות 65מעל גיל 

אי� מתא� רצי' או , כלומר. מצב דומה לזה הקיי� ג� בבריטניה, ג"מהתל 90%( בשיעור של כ) ממומ�

י של האוכלוסיה המבוגרת לבי� גירעו� או מובהק בי� רמת התשלומי� הפנסיוניי� או מצבה הכלכל

. המעמסה הכלכלית חרעובדה זו מצביעה על כ" ש. ממומנות של המדינה(התחייבויות עתידיות לא

גדלה בקצב המהיר + 65שנובעת משימור מער� הפנסיה בעיד� בו האוכלוסיה מעל גיל  תהנכבד

המערכת או ת � הכרח בהתמוטטוהרי שאי, ביותר מבי� כל קבוצות הגיל בכל המדינות המפותחות

לעומת + 65בה שיעור נמו� יותר בצורה משמעותית של בני , לישראל. בהפחתת זכויות הפנסיה

כמו ג� שיעור גידול איטי יותר בהיקפה ביחס לאוכלוסיה , שנסקרו תהממוצע בשאר המדינו

סה הכוללת של שכ� בה הפער בי� תשלומי ההעברה וההכנ, תקפות מסקנות אלה א. יותר, הכללית

הפנסיונרי� לבי� רמת חייה� במונחי עליה מעבר לקו העוני הוא גדול  מזה שברוב המדינות האחרו

                                                
3
כי פנסיה עולות בהרבה על אלה של מדינות המערב האחרות ועומדות מעל ס' ערנות של הולנד למחייבויותיה הממומתה, זאת ע�  

  .ג שהציב הבנק העולמי"מהתמ 100%הסכנה של 
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  .'פח אנס
  

  תוכניות פנסיה במדינות מערב אירופה

  90*נויי� ורפורמות בשנות השי  )1,2,3רבדי� (פייני התכנית מא  ינהמד

כנסת ה
פנסיונרי�  

 %* כ
ה מהכנס

  ממוצעת

נסיה  הפ
 %* כ
הכנסה מה

  הממוצעת

  

גיל פרישה  

  גברים/נשים

  

  תקופת כיסוי

  פנסיה/  לזכאות  

  מלאה               

  לאריש

באות אוניברסליות בשיעור קצ: 1בד רו
כמו כ� תוספות . אחיד לכל תושב

התלויות בהפרשות המבוטח במש" 
  .השני� ובמספר שנות העובדה

בעיקר תכניות , נסיית רשותפ :2בד רו
  .ושל מקומות עבודה סקטוריאליות

כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו
על ידי חברות ביטוח חיי� וקרנות 

  .יהנספ
 62%*הוא של כ 2+3יסוי ברובדי� הכ

  .מהמועסקי�
  

 1995-רפורמה בשוק קרנות הפנסיה ב
במסגרתה הותרה כניסתן לשוק הביטוח 

הפנסיוני של קרנות פנסיה חדשות ופרטיות 
סיה הישנות לקבל עמיתים ונמנע מקרנות הפנ

  )ראה פרק על ישראל(חדשים 

  40/ שנים   5  60/  65    

  גיהבל

                        .רשכנסיה תלויית פ :1בד רו
בעיקר תכניות , נסיית רשותפ :2בד רו

תכניות אלה . שמציעות חברות לעובדיה�
.                              מהאוכלוסיה העובדת 31%(מכסות כ

המוצעות ת טיופרכניות פנסיה ת :3בד רו
, בנקי�ו יי�ח ידי חברות ביטוח על

  .ומעניקות הטבות מס למבוטחי�
  

לאחר הנהגתן  של רפורמות הנוגעות לפנסיות 
, 1997-של המועסקים במגזר הפרטי ב

מתנהלים בשנים האחרונות מגעים בין 
הממשלה וגורמים חברתיים וכלכליים בכל 

שתכלול גם את עובדי המגזר  הנוגע לרפורמה
כמו כן ישנה כוונה . הציבורי ועובדים עצמאיים

  .לעודד את תכניות הפנסיה הפרטיות
  

  95%-כ
  

 45/ שנים  0   61/  65  67%-כ
  שנים

  מניהגר

                      .רשכנסיה תלויית פ :1בד רו
יקר תכניות עב, נסיית רשותפ :2בד רו

                                  .   שמציעות חברות לעובדיה�
כניות פנסיה אישיות המוצעות ת :3בד רו

  .טוחביעל ידי חברות 

שנגעה לעובדי  1997- חבילת רפורמות מס ב
מגזר האנרגיה אפשרה העלאה בהכנסות 

זאת על . מתשלומי מסים בתחום האנרגיה
מנת לפצות חלקית על הפחתת ההפרשה 

.                                             ם בתחום זהלפנסיות על ידי עובדים ומעסיקי
יוצמדו  2000/1כמו כן הוסכם כי משנת 

הפנסיות לאינפלציה במקום לעליה נטו 
בנוסף יש בכוונת הממשלה . בהשתכרות

לערוך רפורמות נוספות במטרה להפחית את 
הנטל הכלכלי הקיים והעתידי על המשק 

  .ותקציב המדינה
  

  97%-כ
  

 35/ שנים 15-כ  65/  65  68%-כ
  שנים

  שנים 0/ שנים  0  67/  67  60%-כ  88%-כמספר צעדים נעשו על מנת לעודד מעבר ברסליות בשיעור ניצבאות אוק :1בד רו  מרקדנ
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  90*נויי� ורפורמות בשנות השי  )1,2,3רבדי� (פייני התכנית מא  ינהמד

כנסת ה
פנסיונרי�  

 %* כ
ה מהכנס

  ממוצעת

נסיה  הפ
 %* כ
הכנסה מה

  הממוצעת

  

גיל פרישה  

  גברים/נשים

  

  תקופת כיסוי

  פנסיה/  לזכאות  

  מלאה               

כמו כ� תוספות . אחיד לכל תושב מועסק
התלויות בהפרשות המבוטח במש" 

  .השני� ובמספר שנות העבודה
סדרי פנסיה סקטוריאליי� ה :2בד רו

. המבוססי� על הסכמי� קיבוציי�
 80%(הסדרי� אלה מכסי� כ

  .ובדתמהאוכלוסיה הע
כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו

ביטוח חיי� וקרנות ת על ידי חברו
כל התכניות הפרטיות כפופות . פנסיה

לאות� כללי מס התקפות לתכניות 
  הפנסיה מהרובד השני

לפנסיות ) 1רובד (ממומנות -מפנסיות לא
רישה כמו כן הודק הפיקוח על פ. ממומנות
וההפרשה לתוספת הפנסיה ברובד , מוקדמת

מהשכר  1%- הראשון הוגדלה באורח קבוע ל
  .הממוצע
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  90*נויי� ורפורמות בשנות השי  )1,2,3רבדי� (פייני התכנית מא  ינהמד

כנסת ה
פנסיונרי�  

 %* כ
ה מהכנס

  ממוצעת

נסיה  הפ
 %* כ
הכנסה מה

  הממוצעת

  

גיל פרישה  

  גברים/נשים

  

  תקופת כיסוי

  פנסיה/  לזכאות  

  מלאה               

  פתצר

  .סיה תלויית שכרפנ :1בד רו
המבוססות , כניות פנסיה חובהת :2בד רו

. מגזריי�(על הסכמי� קיבוציי� בי�
בנוס' מנהיגות חברות שונות תכניות 

  .שותר
יה פרטיות המוצעות נסכניות פת :3בד רו

על ידי חברות ביטוח חיי� תחת תנאי מס 
  .מועדפי�

תכניות רפורמה המיועדות להתחיל בשנת 
אמורות לכלול העלאה של גיל הפרישה  2000

ממוצע גיל הפרישה כולל , כלומר(האפקטיבי 
וכן חיזוק של קרן , )הפרישה המוקדמת

ונועדה  1998-תקציבית ממשלתית שהוקמה ב
  .לשמור על יציבות המערכת הפנסיונית

100%  
  

 40/ שנה  1/3  60/  60  68%-כ
  שנים

  רלנדאי

צבאות אוניברסליות ק :1בד רו
המבוססות על ההפרשה לפנסיה של 

  .העובד
בעיקר תכניות , סיית רשותנפ :2בד רו

תכניות אלה . שמציעות חברות לעובדיה�
      . אוכלוסיה העובדתהמ 50%(מכסות כ

כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו
כל התכניות . רות ביטוח חיי�חבעל ידי 

הפרטיות כפופות לאות� כללי מס 
  .התקפי� לתכניות הפנסיה מהרובד השני

הציגה הממשלה תכנית מקיפה  1998במאי 
במסגרת תקציב . להסדרת מערכת הפנסיה

ג למימון מראש של "מהתל 1%הוקצה  1999
הסכום גוייס בחלקו . פנסיוניות התחייבויות

מכספים שנתקבלו מהפרטת חברת הטלפון 
  .הממשלתית

  90%-כ
  

 3-כ/ שנים  3-כ  65/  65  45%-כ
  שנים

  לנדהו

נסיות אוניברסליות בשיעור פ :1בד רו
  .תעסוקה/אחיד המבוססות על תושבות

מגזריות (יקר תכניות כללבע: 2בד רו
. המבוססות על הסכמי� קיבוציי�

 90%( אלה מכסות כ תכניות
  .מהאוכלוסיה העובדת

כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו
ח חיי� תחת תנאי מס טועל ידי חברות בי

  .מועדפי�

חלק גדול , בשונה ממדינות אחרות
מההתחייבויות הפנסיוניות בהולנד כבר 

ולכן נוקטת ממשלת הולנד במהלכים , ממומן
ר לקצץ את החוב הציבורי ולהעלות את שיעו

  .המועסקים

  103%-כ
  

  שנים 50/ שנים  0  65/  65  85%-כ

  סטריהאו

  .נסיה תלויית שכרפ :1בד רו
בעיקר תכניות , סיית רשותנפ :2בד רו

תכניות אלה . שמציעות חברות לעובדיה�
  .     אוכלוסיה העובדתהמ 50%(כ ותמכס
כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו

  . על ידי חברות ביטוח חיי�
  

-י תכניות רפורמה מקיפות שאומצו בשת
הגבילו את האפשרות  1998-וב 1993

וכן , לפרישה מוקדמת וזכאות לקצבאות נכות
הצמידו את מערכת הפנסיה של עובדי הציבור 

כמו כן . לזו של העובדים בשאר המגזרים
הוצגה נוסחה תקציבית שמטרתה להתאים 

את ההפרשה לתקציבי הפנסיה לעלייה 
תכניות אלה נתקלו , עם זאת .בתוחלת החיים

בקשיים פוליטיים ולכן הושהו בשנות התקציב 
  .1999- ו 1998של 

  
  

  97%-כ
  

  --/        --  65/  60  54%-כ

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



  
  

  

  90*נויי� ורפורמות בשנות השי  )1,2,3רבדי� (פייני התכנית מא  ינהמד

כנסת ה
פנסיונרי�  

 %* כ
ה מהכנס

  ממוצעת

נסיה  הפ
 %* כ
הכנסה מה

  הממוצעת

  

גיל פרישה  

  גברים/נשים

  

  תקופת כיסוי

  פנסיה/  לזכאות  

  מלאה               

  נלנדפי

  .נסיה אוניברסלית לכל תושבפ :1בד רו
ובנוס' , כניות פנסיה חובהת :2בד רו

  .תכניות רשות
פנסיה פרטיות המוצעות  תכניות :3בד רו

  .ת ביטוח חיי�על ידי חברו

הוצגה רפורמה שמטרותיה לדחות  1999-ב
את יציאת עובדים לפנסיה מוקדמת ולהרחיב 

את מעגל ההשתתפות האקטיבית של עובדים 
  .מבוגרים בכח העבודה

  
  

100%  
  

 40/שנה  1/12  65/  65  68%-כ
  שנים

  רדספ

  .נסיה תלויית שכרפ :1בד רו
מגזריות (קר תכניות כללבעי :2בד רו

. על הסכמי� קיבוציי� המבוססות
 15%( תכניות אלה מכסות כ
  .מהאוכלוסיה העובדת

כניות פנסיה פרטיות המוצעות ת :3בד רו
על ידי חברות ביטוח חיי� וקרנות 

  .פנסיה

הוצגה רפורמה שנועדה לייצב את  1997-ב
. המערכת הפנסיונית מבחינה פיננסית

אך ( 2000רפורמות נוספות שתוכננו לשנת 
כללו הצעות להעלות ממוצע ) ועדיין לא בוצע

חסימת ערוצים , גיל הפרישה האפקטיבי
ויצירת מסגרות , ליציאה לפנסיה מוקדמת

, עצמאים(פנסיה ייעודיות למגזרים שונים 
יועלו  2000כמו הוחלט כי בשנת ). חקלאים

אם כי ( 5.4%-16%הפנסיות בשיעורים של 
כמו כן ). 5.5%-ממוצע העליה הכולל הוא כ

קרן מיוחדת של הביטוח  2000ת הוקמה בשנ
הלאומי שנועדה להתמודד עם בעיית 

היקף השקעה ההתחלתית בקרן . ההזדקנות
אך הממשלה , ג"מהתמ 0.1%-הוא כ

  .התחייבה להעלות שיעור זה בשנים הבאות
  
  

92.16%    65  /65  --     / --  

  יטניהבר

נסיה אוניברסלית בסיסית פ :1בד רו
פנסיה ובנוס' תכנית . בשיעור אחיד

המתגמלת בהתא� להפרשות  יתממשלת

  .(SERPS)העובד בזמ� העסקתו 
בעיקר תכניות , סיית רשותנפ :2בד רו

ניות אלה תכ. שמציעות חברות לעובדיה�
כולות להוות תחלי' לתכנית הפנסיה י

 46%( כ). SERPS(הממשלתית 
מהמועסקי� בכח העבודה בבריטניה 

  .מכוסי� על ידי תכניות אלה
יות המוצעות רטיות פנסיה פכנת :3בד רו

תכניות אלה . על ידי חברות ביטוח חיי�
יכולות ג� ה� להוות תחלי' לתכנית 

  .(SERPS)הממשלתית 

מספקות קצבת  1999-רפורמות שהתקבלו ב
הבטחת הכנסה לפנסיונרים העומדים 

וכן תחליף נוסף לתכנית הפנסיה , בקריטריונים
הממשלתית התלויה בהפרשות העובד 

(SERPS)  באמצעות הנהגת פנסיה נוספת
-בשיעור אחיד לאלה שאינם מבוטחים ב

SERPS או בחלופות אחרות.  

  90%-כ
  

 44/ שנים  10  65/  60  43%-כ
  שנים
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