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  .סקירה השוואתית –סיה נפהרכי מעפורמות בוראוכלוסיה ה דקנותהז

  :סודי ונינת

נמצאות מדינות , ילודה והעלייה הרצופה בתוחלת החיי� של אזרחיה�ה יעוריבשהירידה מ וצאהכת

על רקע זה מתמודדות כול� ע� . סיית�לוי בהרכב הגילי של אוכפני שינוי משמעותב פותחהמהעול� 

 להטב. חברתיות הכרוכות בו"קשורות בההערכות לשינוי הדמוגרפי על ההשלכות הכלכליותה גיותסו

כל גיל מ( בוגרתהמציגה באורח כללי את תמונת המצב העכשווית והחזויה של אחוז האוכלוסיה מ' 1

  .OECD"ת הובמרבית מדינ+) 60

  .2050- ו 1999ומעלה  60אוכלוסיה בגיל ' 1לה טב

  מדינה

                              60על גיל מ כלוסיהוא        
)�  )אלפי

ידול ג וזאח
האוכלוסיה בגיל 

60+  

ידול כללי ג וזאח
  באוכלוסיה

  ס� כלל האוכלוסיהמ וזאח

1999 2050 1999-2050 1999-2050 1999 2050 

 37 20 14.74- 61.93 2,638 1,629  יהטרסאו

 41 24 39.26- 23.91 16,990 13,712  טליהאי

 29 15 23.55 235.71 99 42  סלנדאי

 29 15 27.95 241.49 1,362 564  רלנדאי

 34 22 13.71- 38.32 3,039 2,197  גיהבל

 31 21 5.26- 44.43 17,730 12,276  יטניהבר

 35 23 12.05- 38.68 25,902 18,678  מניהגר

 30 20 9.95- 35.22 1,432 1,059  מרקדנ

 34 18 10.75- 69.82 4,879 2,873  לנדהו

 41 24 28.75- 33.94 3,366 2,513  ו!יו

 33 19 1.89 68.67 140 83  קסמבורגלו

 30 20 7.67 66.02 1,451 874  רווגיהנו

 37 21 21.28- 48.09 3,039 2,052  רטוגלפו

 32 20 5.23- 52.26 1,547 1,016  נלנדפי

 43 22 31.11- 52.41 13,045 8,559  רדספ

 31 20 2.05 56.20 18,814 12,045  פתצר

 33 22 2.47 45.96 2,893 1,982  ודיהשו

 36 19 8.21- 73.73 2,460 1,416  וי#שו

 34.545 20.455 7.48- 53.94 53,066 34,472  רופהיא רבמע

             

 28 16 27.47 214.72 97,009 45,180  ב"האר

 30 17 38.44 244.22 12,548 5,138  דהקנ

 30 17 32.96 217.73 109,557 50,318  ריקהמא ו!צפ

             

 28 16 39.10 242.98 7,321 3,013  סטרליהאו

 27 16 38.25 234.96 1,398 595  ילנדז%וני

 27.5 16 38.68 238.97 8,719 3,608  קיאניהאו

             

 25 13 57.75 297.74 2,373 797  ראליש
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ל ש ידולהגמדינות הנבחנות עולה שיעור ה לכב  :אוכלוסיה כללית/בוגרתמ כלוסיהוא סיח �

, � זאתע. מעותימשהאוכלוסיה המבוגרת לעומת שיעור הגידול של האוכלוסיה כללית באורח 

ה על כ( צביעמ) וקיאניהואצפו� אמריקה , מערב אירופה(חלוקה גיאוגרפית לאזורי� שוני� 

באוכלוסיה  54%"ידול ממוצע של כג ויצפ� ש, יותר קיי� במערב אירופהב ייצונהק ערהפש

באזור זה , כלומר. 2050עד שנת  7.5%"כב לליתהכהמבוגרת לעומת צמצו� גודלה של האוכלוסיה 

הפריו� לבי�  ינובעת מפער גדל בי� שיעורה, ליליתש כלוסיהוא לופתתחקיימת כבר עתה מגמה של 

, צפויה עלייה בשני המדדי�, לעומת זאת, מריקה ובאוקיאניהא �בצפו. ליה בתוחלת החיי�הע

מבוגרי� צפוי להיות גדול בממוצע מזה של האוכלוסיה הכללית ה זרחי�האא� כי הגידול במספר 

  . בער( 6.4פי 

� ללית בישראל נמוכי! שיעור הגידול של האוכלוסיה המבוגרת והאוכלוסיה הב חסיה         

ומשק. בעיקר הבדלי� מבניי� , )5.1פי (חרות א ותחותמפל מדינות ש הזמ שמעותיתמ ידהבמ

  .עומת זאת של שאר המדינות הנבחנותל שראליתהיבהרכב ואופי האוכלוסיה 

 �בייחס הבלתי פרופורציונלי ה וראל  :מבוגרת מכלל האוכלוסיהה וכלוסיהאה עורשי �

 וכלוסיההאל ש קהחל ויצפ, אוכלוסיה המבוגרתיעורי הגידול של האוכלוסיה הכללית והש

 וצאהתכ .2050מכלל האוכלוסיה בשנת  %30% מבוגרת במדינות המפותחות לעמוד על כה

 ויפצ רופהיא דינותבמהרי ששיעורה האוכלוסיה המבוגרת , הנתוני� הדמוגרפיי� שהוצגומ

  .מישי� שנהח דובע 34%"ה כיו� לכימהאוכלוס 20%"מרמה של כ, עלות בצורה בולטת יותרל

לייה זו משלימה ירידה דומה בחלקה של האוכלוסיה הצעירה ע, '1 רשי�מת� לראות יתנש יכפ

גמה הקיימת ג� בשאר המדינות והאזורי� מ, מדינות האיחוד האירופיב וכלוסיההאמתו� כלל 

  .בדקושנ

  .ינויי� דמוגרפיי� באיחוד האירופיש: '1 שי�תר

  

  

  

  

  

  

ותו נית� א( פותחותהמיות המדינות וסבנה הדמוגרפי של אוכלמה נוייש  :לותתה עורישי �

מבוגרת באוכלוסיה ה וכלוסיההאישנה בצורה חדה את שיעורי התלות של , )'2לראות בתרשי� 
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משתתפת הבי! האוכלוסיה ל בוגרתהמלות מוגדרי� כיחס בי! האוכלוסיה ת עורישי. הכללית

, בצפו� אמריקה(� שיאנ 6"ל) ירופהא רבמע במרבית מדינות( 4צויי� בי� מ ו�יכ .בכח העבודה

  מצב זה הוא המאפשר . ל כל אד� מבוגרע בודההעבכח ) אוקיאניה וחלק ממדינות סקנדינביה

  מדינות המפותחותב ילי�הגירמידת פ: '2 שי�תר

  

  

  

  

  

  

בשנת , יחד ע� זאת. חברתי הכללי באות� מדינותה ביטוחוהיו� מערכות הפנסיה את ק

כח העבודה על ב שי�אנ 3"2ק ר היושיפותחות יביאו לכ(  מה דינותבממבנה הגילי� השינויי� ב2050

וב האזרחי� יהיו ר פותחותהממשמעות נתוני� אלה היא שבמרבית המדינות . כל אד� מבוגר

 3" וא שג� בישראל יהיו כה פיהצ). '3אה תרשי� ר( מבוגרי� שאינ� נחשבי� לחלק מכח העבודה

אי� לפסול את , ע� זאת. יו�כ 6" כעומת ל ,2050אד� מבוגר בשנת אנשי� בכח העבודה על כל 

יגדל שיעור , אוכלוסיה המבוגרתל הש  יי�החהאפשרות שבגי� העליה בתוחלת החיי� ואיכות 

  .אולי א. מכח שינויי� בחקיקה והערכות מוקדמת, ודהבל אוכלוסיה זו בכח העש שתתפותהה

  אוכלוסיההמחוז המבוגרי� התלויי� בחלק א: '3 שי�תר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דול ג ציביותתקושאות המדינות המפותחות בנטל התחייבויות נ ו�יכ  :כליותלכ כותלשה �

ונות זו ש. דינהלמא� כי קיימת שונות רבה בי� מדינה  ,למדי לש� מימו� מערכת הפנסיה שלה�
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וי מת הכיסר, ינהמדמוסברת בעיקרה מתו( ההבדלי� הגדולי� בי� אופי מערכי הפנסיה של כל 

על בסיס� ש קטואריי�ואדמוגרפיי� , מערכי� אלה ונתוני� כלכליי�ל והמימו� הציבורי ש

מת ההתחייבויות של רמציג תמונה ' 4תרשי� . מחושבות ההתחייבויות הקיימות והעתידיות

נקבעו על ידי ש ריטרטיוני�הקעל פי . של מדינות שונות לש� מימו� מערכת הפנסיה שלה�

קציביות ת תחייבויותמהמדינה להימנע על , OECD"קר� המטבע והגורמי� בינלאומיי� כ

  .שנתי שלהה ג"בתחו� הפנסיה העולות על התל

  

  .%1999 ב ג"לת ונחיבמתחייבויות פנסיוניות מתוקצבות ה: '4 שי�תר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ל תהליכי� ותחזיות דמוגרפיות ע ומ�קיעובדה שמערכות פנסיוניות נשענות לש� ה ורלא

מדינות המפותחות בכל הנוגע לצורת של השינוי ביחס� ל הביאו הנתוני� לעיל, ואקטואריות

התאמת , את תו( דגש על התייעלותז. מתווראופיו , המימו� של הביטוח הפנסיוני הציבורי

רפורמות מבניות וחקיקתיות שמטרת� ו שתנותהמהמערכי� לנסיבות הדמוגרפיות והכלכליות 

 OECD"ל רקע זאת גבש ארגו� הע .ארו(ה ווחלטהפנסיה  להבטיח את המש( קיומ� של מערכי

  .וב ברותהחכי הפנסיה במדינות רל עקרונות מנחי� לביצוע רפורמות במעש רהוש

  

  :מערכי הפנסיהב פורמהלר OECD%ה רונותעק •
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I. צריכי� לבטל תמריצי� לפרישה ) תשלומי העברה(הביטוח החברתי ו סהמ, פנסיהה רכימע

  .פרישה מאוחרתל יליי�שלמוקדמת ותמריצי� 

II. ת היצע העבודה ותכניות ההכשרה לאנשי� מבוגרי�א גדילושידד רפורמות ש לעוי.  

III. פיסקליי� הנוגעי� לפנסיה והפחתה של החוב הציבוריה מצעי�האעודד איחוד של ש לי .

  ).בירה ושיעור�צ וזיאח(ל זכויות הפנסיה הציבוריות ש ורגתמדזאת על ידי הפחתה 

IV. הטבות , פר סוגי� של תשלומי העברהמסהיות מורכבת מל יכהצרל פנסיונרי� ש נסת�כה

גיוו� מקורות , המטרה היא פריסת סיכוני�. שכרו טיי�פרחסכונות  ,מערכות מימו�, מס

רטי� להחליט על מועד לפה יותר רבורי ומת� גמישות ד"י�הבחלוקת הנטל הכספי , ההכנסה

  .פרישת� לפנסיה

V. בריאות והסיעוד לטווח ה תועלת במערכות"י עלותל חישובע תריוהעניק דגש גדול ש לי

יכולי� להפחית התלות של מבוגרי� ה ווני�כיפואי לר חקרומיש לכוו� הוצאות . ארו(

  .מבוגרי� חולי�ב יפולהטבדורות צעירי� יותר ולשיפור 

VI. היעשות בד בבד ע� חיזוק השוק הפיננסיל (תקדמות צרימ סיוניפנערכות מימו� מ תוחיפ ,

  .גולטיבית מודרנית ויעילהר ערכתמ נו�כיבאמצעות  וזאת בעיקר

VII. צוב ויישו� של כל הרפורמות יע, רמה הלאומית לתיאו�ב טרטגיותאסות רכונ� מסגש לי

  .והאמצעי� המוצעי�

  

  :סקירה השוואתית: מערכי פנסיהב ורמותפר  •

� פורמות במערכי הפנסיה במדינות המערב בשני� האחרונות הר ריכתלעמרכזיי� ה ניעי�המ

, אול�. גדלות והמאז� הפיננסי השלילי אליו הגיעו מערכי הפנסיהה לויותהעהניסיו� להגביל את 

  . שתני� ממדינה למדינהמ בחרושנהאמצעי� 

ל האוכלוסיה המבוגרת יוצרת ש מתארכתוהתוחלת החיי� הארוכה ', 2י שנית� לראות מטבלה פכ

עותי על מערכי שמיוצרת נטל תקציבי מה בדהעו, פער גדל והול( בי� היציאה לפנסיה לבי� המוות

  .תידעהפנסיה בהווה ובצפוי ל

  

  .חיי� במדינות המפותחות וגיל היציאה לפנסיהה חלתות: '2 להטב

  

גיל זכאות 

לפנסיה ציבורית 

  נשים/גברים

תוחלת חיים 

 –בילודה 

-2000גברים    
1995  

תוחלת חיים 

נשים   –בילודה 

2000-1995  
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 81 75 60/65  אוסטריה

 82 76 60/65  אוסטרליה

 81 75 57/62  איטליה

 82 77 67/67  איסלנד

 79 73 66/66  אירלנד

 79 74 65/65  ארצות הברית

 81 75 60/65  בלגיה

 80 74 60/65  בריטניה

 80 74 65/65  גרמניה

 79 74 67/67  דנמרק

 81 75 65/65  הולנד

 81 75 57/62  יוון

 80 74 65/65  לוקסמבורג

 81 76 67/67  נורווגיה

 80 74 62/62  זילנד-ניו

 82 74 65/65  ספרד

 79 72 62.5/65  פורטוגל

 81 74 65/65  פינלנד

 82 75 60/60  צרפת

 82 77 65/65  שוודיה

 83 77 62/65  שוויץ

 81 76 65/65  קנדה

       

 81 74    מערב אירופה

 80 74    צפון אמריקה

OECD  72 79 

  

  

  ;)ספרד ושוודיה, צרפת(סיה פנש� צבירת זכויות ל שתדרהנתקופה ה רכתהא "

  ;)בלגיה(ש� יציאה לפנסיה מוקדמת ל דרשתהנתקופה ה רכתהא "

) גרמניה ויפ�(ל הפנסיה ביחס למשכורות משכר ברוטו לשכר נטו ש ישובהחנוסחת ב נוייש "

  ;)רפתצ( ללתכואו להכנסה 

  ;)זילנד"ואיטליה וני, יפ�, ארצות הברית(פנסיה ל כאותהזיל ג לאתעה "

  ;)צרפת ובריטניה(ו הער( של הפנסיה א בירהת הצוסחנ נוייש "

יל הזכאות על מנת לאפשר המש( עבודה מעבר לגיל ג ביעתלקקריטריוני� ה משתגה "

  ).גרמניה(המקובל 

  

  :גמאותדו •

                                                                                                         :                 בריתה צותרא       

  .1983"2022: ישו�י ופתתק "
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  .67"ל 65"מ רישההפיל ג לאתהע "

מעבר  8%"ל 3%"בירת זכויות הפנסיה על ידי העלאתו מצ שובחיוסחת נ נוייש "

ישה לאלו שצברו זכויות לפי הקריטריוני� ג פשרלאעל מנת (לגיל סטנדרטי 

  ).הקודמי�

מת� זכות לקבל זכויות פנסיה מגיל י בירת הפנסיה על ידצ בשוחיוסחת נ משתגה "

  ).62"3בגיל  5%"ו 64"7לשנה בגיל  8%מקו� ב 6.66%"  (סנק"תו( הטלת  62

  

  :!יפ

  ;1994"2025: ישו�י ופתתק "

  תו( מת� אפשרות לפרישה בגיל   65" ל 60פנסיה בסיסית מגיל ל כאותהזיל ג לאתעה "

  .נקבע אל יי�עד� קנס שגודלו ע 60       

  ;60"64עבודה בגילאי ל ליליי�השתמריצי� ה רתהס "

  

  :מניהגר

  ;2004עד  1992: ישו�י ופתתק "

ומעלה ומת� תמריצי� לפרישה  63אקטוארית לפורשי� מגיל ה ישובהחוסחת נ נוייש "

  ;מאוחרת

, מכח העבודה) 63עד גיל (לשנה עבור הפורשי� מוקד�  3.6%בירה של צ סחתונ "

  ;רה יותרקצקופת צבירה ת לבשסיה בנוס. להקטנת שיעור הפנ

ומעלה בנוס. להעלאת שיעור הפנסיה בשל  63לשנה מגיל  6%בירה של צ סחתונ "

  .תקופת צבירה ארוכה

, מובטלי�( 60צבירה לאוכלוסיות הזכאיות לפנסיה מגיל ה כויותוזהטבות ה צו�מצ "

  ;)'נכי� וכד

מערכת המס , זאתע� . 69עד  67"ו 64עד  60בודה בגילאי� על עטל המס נ טנתקה "

  .55לעודד פרישה בגיל ה שיכממ

כניות המפחיתות את שיעור הפנסיה ביחס לשכר ושינוי סכו� של תתוכננת מ עייהשה "

  .הפנסיה המינימלית
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  :פתצר

  ;1994"2008: ישו�י ופתתק "

  ;שני� 40" ל 37.5"נדרשת לפנסיה מלאה מה בירההצקופת ת לאתעה "

  ;59עד גיל  וד לפחותלעב 20עבדו מגיל ש לולאמריצי מס ת �תמ "

ר( הפנסיה לפרוש מוקד� דר( עמבנפגעי� מהרפורמה ה ובדי�העיכולת של ה לשב "

) ובייחוד תמריצי המס(רפורמה במער( הפנסיה של התכניות האבטלה עומד ערכה 

  .בספק

  

  :טליהאי

  ;1997"ו 1995, 1992התקבלו בשני� ש נותשופורמה ר עותהצ "

  ;2002לנשי� עד שנת  60"גברי� ול 65 יללגדרגתית ה לאהעה "

ד ע יטולהבו (Seniority pension(לפנסיה מוגדלת ) 54יו� גיל כ( כאותהזיל ג לאתעה "

  ;2013לשנת 

ישוב צבירה שתתבסס רק על פי תרומת העובד בשנות ח תוסחשל נדרגתית ה נסהכה "

  .ל תרומת הממשלהש רגתיהדביטול , כלומר. השתכרותו

  

  

  

  :יטניהבר

  ;1996"2028: ישו�י ופתתק "

נוסחת החישוב . 0.41%"לשנה ל 1.25%"ל פנסיות ציבוריות מרה שביהצוסחת נ נוייש "

  .שנות עבודה 20בשנה לאחר  0%ל ש ירהצבמביאה לזכויות 
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