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 תקציר בעברית

 

 

 .  בוחנת את נוף הפנסיות המשתנה" OECD-הפנסיות של ה מצב סקירת"מהדורה זו של • 

 נסיגה, מנגנוני התאמה אוטומטייםשל  יתםבניאת אופן , אחריובמהלך המשבר ו וניותמות פנסירפור סוקרתהיא  •
מערכות של  שיעור החדירהאת , במרכז ובמזרח אירופהבמדינות שונות רפורמות פנסיה מערכתיות מ והסתלקות

 .ההפרש-פנסיה פרטיות וערבויות במערכות פנסיה מוגדרות

 .הפרשה ובנספח סטטיסטי-מוגדרות לפנסיותמדיניות ה המתווהיא נחתמת במפת דרכים  •
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 הווה ועתיד, עבר: פנסיות
 

תקופה העשויה להתברר בעתיד כתור הזהב של הפנסיות באך הגמלאים של היום חיים , זה אולי לא נראה כך
מאשר באמצע שנות כרבע פחות : עבראשר במבוגר חיים היום בעוני מאנשים בגיל ההרבה פחות . והפנסיונרים

בני משנים יותר  5.6כיום צפויים לחיות  56בני : הם יכולים לצפות לחיים ארוכים יותרו. השמונים של המאה העשרים
 .הדור של הוריהם

 

. והפנסיה הציבורית שלהם תהיה קטנה יותר, הפרישהיצטרכו לעבוד יותר לפני , בניגוד לכך, העובדים של היום ומחר
יחידים חשופים  תכניות שבהןכלומר , הפרשה-מוגדרות יהיוהפרטיות שלהם  ההפנסיתכניות שרוב הסיכויים הם 

  .   יותר ותחייהם הארוכשנות ונושאים בעצמם את העלות הפנסיונית של  ותבאופן ישיר יותר לסיכון השקע
 

על  OECD-העמוקות ברוב מדינות והשפיע , יוהדהד במהלך השנים שלאחר 7002-7002הפיננסי של  הזעזוע
עברו , בעקבות גל שינויים לאורך העשור הקודם עברו תמורותבר שכ, פנסיוניותמערכות . הכלכלה והקופה הציבורית

השינוי . הכספים הבינלאומייםושוקי הקונסולידציה הפיסקלית  לחציבתגובה ללעתים קרובות , רפורמות נוספותעתה 
 יהיה גיל, בטווח הארוך. OECD-ביותר מחצי ממדינות הץ שינוי שאומ, הפנסיהגיל ת העלאהיה ביותר  הבולט

פחות , צעדים אחרים. שני המינים בכל המדינות למעט אחתבני משותף לויהיה , מדינות 35-או יותר ב 52הפנסיה 
תנאים לפרישה מוקדמת או הגדלת התמריצים להמשך הקשחת ה –עד גיל מאוחר יותר לעידוד עבודה , נראים לעין

 . מדינות 31-יושמו ב – הרגיל גיל הפנסיה ודה אחריבע
 

תוחלת החיים משפרת את  התארכותהארכת שנות העבודה עם , ראשית. התפתחות ברוכה מארבע סיבות זוהי
 חלוקההיא מבטיחה , שנית. בהשוואה להעלאת מסים תובצורה פחות כואב, פנסיהההקיימות הפיננסית של מערכות 

 ותלפנסיה יכול הפרשותיותר של תקופות ארוכות , כמו כן. בין הדורות השונים עלויות ההזדקנותשל הוגנת יותר 
 מלמדתהתפתחות זו , שלישית. קיצוצים מתוכננים בגמלאות הפנסיה על הכנסות הגמלאיםשל  תםהשפעאת  רכךל

ק העבודה לדחוף עובדים מבוגרים יותר אל מחוץ לשוהיה התנתקת ברורה ממדיניויות כושלות מן העבר שעניינן על 
ההיגיון כביכול מאחורי . קנהזבאמצעות חופשות מחלה ארוכות או נכות ובאמצעות פנסיות , ואל פרישה מוקדמת

ואולם העדויות מלמדות כי מדובר בעוד דוגמה . המדיניות הכושלת הייתה שזו תפנה יותר אפשרויות עבודה לצעירים
את הזדמנויות העבודה עבור  מצמצמתהעבודה אינה  עגלמשמירה על עובדים מבוגרים יותר ב": צבר עבודה"לכשל 
 לתת דחיפההארכת שנות העבודה בהינתן כוח עבודה הגדל באיטיות או אף קטן אמורה , רביעית. צעירים

י פרישה גבוהים אהמגמה של גיל, לאור התועלות הברורות הללו. צמיחה כלכלית בכלכלות מזדקנותלמשמעותית 
א לקשור באופן מוסדי את גיל ידרך אפקטיבית ושקופה לעשות זאת ה. ראויה לעידוד – 52אפילו מעבר לגיל  –יותר 

 . איטליהבבדנמרק ו כפי שנעשה, הפרישה לתוחלת החיים
 

בדרך כלל בשיעור , הציבורית במדינות רבות בפנסיה ההבטחותהביאו גם לצמצום  רפורמות הפנסיה בעשור האחרון
אלה התחייבו כדי להבטיח את הקיימות הפיננסית של מערכות הפנסיה עבור  קיצוצים מעין. שבין חמישית ורבע

של מערכת  קטו צעדים נוספים לשיפור הקיימותנ OECD-חצי ממדינות ה, 7002מאז . בהווה ובעתיד גמלאים
 .   חישוב הגמלאותשל נוסחאות בלרבות שינויים בדרישות ההצמדה למדד ו, הפנסיה הציבורית

 
לפנסיה ציבורית נטו של כמחצית מן אנשים המתחילים לעבוד היום יכולים לצפות , OECD-בממוצע מדינות ה

הזה " שיעור ההחלפה הנקי. "קריירה מלאה בגיל הפרישה הרשמי אחרי יפרשוההכנסה הנקייה שלהם אם הם 
בגדר הן  יותפנסיות פרט, מתוכן 35-ב. OECD-ת הובחצי ממדינ 60%-נמוך מ, כפי שהוא קרוי, מגמלאות ציבוריות

 גמלאותה, כתוצאה מכך. מחייבים את כל העובדים להשתתף בתכניות כאלה הסכמים קיבוצייםהחוק או . חובה
ל ממוצע ששיעור החלפה נקי  מספקות –לרבות המסלולים הפרטיים הללו  – החובה מתכניות ותהמתקבל הכוללות

 .OECD-במדינות ה 56%-כ
 

מתכניות המתקבלים נקיים ההחלפה השיעורי  שבהן, OECDול בתריסר מדינות גד' ניפער פנסיו'קיים , יחד עם זאת
ונדיר שהן מכסות יותר מחצי כוח  וולונטריותפרטיות הן  הפנסיתכניות , ברוב המדינות הללו. 50%-חובה נמוכים מה

 ניפער הפנסיוההגדלת משקלן של פנסיות פרטיות במדינות הללו היא בלתי נמנעת אם רוצים לצמצם את . העבודה
לעובדים פרטי כדי לאפשר  כיסוי פנסיוניצריך יהיה לקדם , פרישההי אגם אם תיושמנה העלאות נוספות בגיל. הזה

הדבר עשוי . כהשלמה להכנסתם מעבודה ולגמלאות הפנסיה הציבורית שלהם, את חסכונותיהם לעת זקנהלנצל 
 . מישים לאחר גיל מסוים או פרישה מדורגת לגמלאותלהיות אטרקטיבי במיוחד עבור אלה המחפשים תנאי עבודה ג
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 ולהבטחת גמלאות וניפער הפנסיהאמורה להיות הפתרון האידיאלי לחיסול הפיכת פנסיות פרטיות למרכיב חובה 
לתכניות כאלה  שההפרשותבין השאר בגלל החשש , מדינות אחדות נרתעו מפני מדיניות כזאת, עם זאת. הולמות

ולתת להם , לתכניות כאלה באופן אוטומטי יחידיםתוצאה דומה היא לצרף  תשגרך חלופית להד. ייתפסו כמס חדש
 לבחוראנשים על ידי כך שהיא דורשת מ. auto-enrolmentשיטה הקרויה  –לצאת מהן תוך פרק זמן נתון  אופציה

אחוז  הרחבתמען ל לנצל כוח התמדה טבעי מבקשת השיטה, להיכנס אליולבחור  במקוםמחיסכון לפרישה לצאת אם 
-ב auto-enrolment-ה בשיטתהתכנית הארצית הראשונה לחיסכון לפרישה . לתכניות מתוך האוכלוסייה המצטרפים

OECD ,ה-KiwiSaver גבוהים  הצטרפותהייתה אפקטיבית מאוד בהבטחת שיעורי , 7002-שהונהגה בניו זילנד ב
בבריטניה בין  ונהגסידור מסוג זה י. 70%היו נמוכים עד כדי מן התכנית שיעורי היציאה  ואילו, בקרב עובדים חדשים

 . ומדינות אחרות צפויות בסבירות ללכת בדרך זו, 7032-ל 7037

 
הדרך . פרטיות היא להציע תמריצים כספיים ותכדי להרחיב את תפקידן של פנסי יישםמדיניות מפתח נוספת שניתן ל

בעוד שמדינות אחדות הרחיבו לאחרונה את . תמריצי מסעד כה לחסוך לעת זקנה הייתה המסורתית לעודד אנשים 
, העלות הפיסקלית הקטנת לצורך םלהגבלתניו זילנד ובריטניה פעלו כולן , אירלנד, אוסטרליה, תמריצי המס

 . ביניהם גרמניה, העלויות הועמדו בסימן שאלה גם במקומות אחרים. המתבטאת בוויתור על הכנסות ממסים
 

 הללושכן , ותגבוה ותיותר מכל לבעלי הכנס יםמועיל םשההיא במתכונתם המסורתית צי מס הבעיה עם תמרי
, ברוב המדינות המנהיגות מערכות פנסיה וולונטריות, למעשה. משלמים את שיעורי המס השולי הגבוהים ביותר

דרך אפקטיבית . תתכניות פנסיה פרטיול להצטרףהם בעלי הסיכויים הנמוכים ביותר עובדים בעלי הכנסה נמוכה 
הפקדות לפנסיה כנגד ההפקדות ו היא להציע לחוסכים סובסידיות אחידות ותנמוכה ותהכנסהבעלי ל להושיט ידיותר 

תמריצים כספיים כאלה יכולים להועיל יותר . לתקרה מסוימת כדי להבטיח פרוגרסיביות רבה יותר אשר יוגבלו ,שלהם
בגרמניה . שיעור מס הכנסה נמוךמשלמים מים כלל מס הכנסה או לרבות אלה שאינם משל, לבעלי הכנסה נמוכה

שלהם  חדירההשיעורי , אצלן ון לפרישהכשתי מדינות שהנהיגו תמריצים כאלה על חלק ממוצרי החיס, ובניו זילנד
 .קבוצות ההכנסה השונותיותר בין  יםדומ
 

לפעול בשלוש חזיתות כדי לשפר את  על קובעי המדיניות, תוהפנסיות הפרטי שיעור החדירה שללהרחבת בנוסף 
מספיקות כדי לעמוד תהיינה לתכניות כאלה  ההפרשותעליהם להבטיח כי , ראשית. לצרכים הגמלאות התאמת גובה

שהודיעה לאחרונה על , כמו באוסטרליה, חובהשל פנסיית פשוט במערכות  הדבר. ביעדי ההכנסה לעת פרישה
מערכות כאלה על ידי עליהם להגביל דליפות מ, שנית. מן השכר 37%-ל 6%-המינימלי מ ההפרשההעלאת שיעור 
עליהם לקדם אסטרטגיות , שלישית. בבת אחת הפנסיהמלוא סכום של מוקדמות ותשלום כספים  הגבלת משיכות

ושלב  צבירת הנכסיםשלב את הסיכונים במהלך  להפחיתשיש בהם כדי ומוצרי השקעה שעלויותיהם נמוכות והשקעה 
על קובעי המדיניות להקדיש , בבואם להתמודד עם האתגרים הללו. שבו משולמות הגמלאות, העבודה מןהפרישה 

עליהם . כדי לפשט ולהקל החלטות כספיות מורכבות, ההשקעה והגמלאות אפשרויותלתפריט  מרובהתשומת לב 
י להתאימן טוב יותר כד, מיזמתם בוחרים במסלולים לשפר גם את תכנון ברירות המחדל עבור אותם אנשים שאינם

  .כל אחדלצרכים ולציפיות של 
 

אך שאלה שקשה מאוד , נשאל לא פעם OECD-זוהי שאלה שה" ?לאיזו מדינה יש מערכת הפנסיה הטובה ביותר"
מערכות היא שיש מקום לשיפור ב תהתשובה האמיתי. ולטבלאות ליגה יםלמרות התיאבון הרווח לדירוג, להשיב עליה

בקרב  של מערכת הפנסיה החדירה שיעור: אחדים לפחותכולן ניצבות מול אתגרים . נותהפנסיה של כל המדי
התחזית . נושאים בהם יחידיםשאו הסיכונים וחוסר הוודאות  ,קיימות פיננסית, הולמות גמלאותל דאגה, האוכלוסייה

 . והכרחייםהיא לפיכך תחזית של שינויים מתמשכים  OECD-לפנסיות במדינות ה
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