
  

  

  סיונייםננחוצה ערבות לחסכונות פ

 מנהלת מרכז אדוה, ברברה סבירסקי

  

  .עוני שקריעוני אמת וטיטדיון שבו משמשים במעורב ננסי הוליד יהמשבר הפ

הפנסיה לספק לפנסיונרים הכנסה לכל ות קופות מתקש לת החייםהגידול בתוחבגלל :  אמתטיעון

  . אחר הפרישה מהעבודהשלשנות החיים 

 5.25%לעומת ( 4.48%של  אפילו ברמה המקוצצת –ממשלתיות ח "אגההתשואה של : מת אטיעון

.  בהןכל החסכונות הפנסיוניים מושקעיםהיו  הייתה מספיקה אילו – )הפרטת קרנות הפנסיהפני ל

ן חסכוהשל אלא החלק ההולך וקטן , ממשלתיותהח "אגההבעיה איננה התשואה הנמוכה של 

אילו היום  ו70%בעבר על חלק זה עמד בקרנות הפנסיה החדשות . להח א"הפנסיוני המושקע באג

  .כאשר יתר החסכון מושקע בשוק ההון, 30% -הוא ירד ל

לל ובבורסה כבשוק ההון בבאמצעות השקעתו חסכון הפנסיוני רק הניתן להבטיח את :  שקרןעויט

רצון הק ההון נבעה לא משולכספי הפנסיה הפניית , ראשית.  טעמיםישקרי משנהוא  זה טיעון. בפרט

 המקור הפוטנציאלי הגדול ביותר .את שוק ההוןהרחיב רצון לן האלא מפנסיונרים להיטיב עם ה

בכל ארץ מפותחת מהווים בין רבע לשליש ממה שקרוי בשיח ש, י הפנסיהפהוא כסלהגדלת שוק ההון 

נועדה לשמש  שוק ההוןהפניית כספי הפנסיה ל, שנית. "שבידי הציבורנכסים הפיננסיים ה"הכלכלי 

  .יםפבעלי המוצרים הפיננסיים שבהם מושקעים הכסאת המשקיעים ואת 

יכולה להניב תשואה גבוהה במהלך תקופה מסויימת השקעת כספי הפנסיה בשוק ההון :  אמתטיעון

ן בה כדי השקעה בשוק ההון אי. רדות בשוק ההוןמובגלל העליות וה, אך לא על פני טווח ארוך

מוד לרשותם סכום שיאפשר עי, וקא בעת שפלונית או אלמוני יפרשו מחיי העבודה בשכרהבטיח שדול

ן חסכו הו שלמטרתוזוהי הרי כל ; שתשמור על רמת החיים הקודמתלכל החיים קצבה חודשית 

  . להמחיש את העובדה הזאתכדי אין כמו המשבר הנוכחי . הפנסיוני

השאלה הרלוונטית , יוני ולא פיתוח שוק ההוןון הפנסככיוון שהעניין שלפנינו הוא הבטחת החס

  .היא לא כיצד להאדיר את שוק ההון אלא כיצד להאדיר את החסכון הפנסיוני

פנסיונרים רמת הראשון הוא גיבוש הרצון הפוליטי להבטיח ל. בכמה כיווני פעולהמצויה התשובה 

 של זקנהההרי הוא קצבת , ניהשני הוא העלאת הרובד הראשון של החסכון הפנסיו. אותהנחיים 

 – ומוטב שיישאר אוניברסלי – אוניברסלי כי הוא זה הוא החשוב מכולם ד רוב.המוסד לביטוח לאומי

סטוריה תעסוקתית קצרה או מקוטעת לא יהבגלל אלה שכגם , מספק בסיס הכנסה לכל הזקנים, א"ז

 25%-30%לרמה של להעלות ראוי את קצבת הזקנה .  מספיקיםהצליחו לצבור חסכונות פנסיוניים

  .מהשכר הממוצע במשק

שמעצם טיבן מניבות (הכיוון השלישי הוא לחזור ולהשקיע את כספי הפנסיה בהשקעות בטוחות 

  .ממשלתיותאגרות חוב  הכוונה ל;)תשואה נמוכה יותר מהשקעות עם סיכונים



לי ישי כבר הציע השר א (75%ההשקעה של החסכונות הפנסיוניים לרמה של שיעור להחזיר את יש 

פי עד שכר של מתוך על הפרשה פנסיונית וזאת , )50%-ל, 30%, הנוהג כיוםשיעור להגדיל את ה

על .  מהשכר20%-לעצמה יש להעלות הפרשה הפנסיונית את ה. שנים השכר הממוצע במשק

  .חרים השקעה אים מהשכר הממוצע אפשר לקבוע כלליימעל פי שנשחלק השכר פרשות מתוך ה

של לא שנתית יועדות היא ערבות ממשלתית לתשואה  ממשלתיות מח"אחרת להשקעה באגחלופה 

  .מדד + 4%-פחות מ

ת /בהתאם לגיל העובד,  מסלולי השקעההשלושעבור כספי הפנסיה ור  ליצההצעית בימים אלה מועל

הסיכון רמת כאשר , )28.10.2008, דה מרקר, "שלושה לקחים מהמשבר", בני לאוטבך, למשל, רי(

שדווקא בהגיע עת הפרישה : סכנהזוהי הצעה שיש בה . העלייה בגיל עם ת פוחתהשל ההשקע

  .כבדים ירשום שוק ההון הפסדים, בהגיע המועד לשנות את הרכב תיק ההשקעהאו , מעבודה

 את רמת -זאת שמסכנת  במקום -מוטב לחזור לשיטה המבטיחה , רווחת הזקניםאנו מעוניינים באם 

גיבוש הרצון הפוליטי להבטיח את רווחת הזקנים : יר אותנו לכיוון הפעולה הראשוןוזה מחז. הפנסיה

  .שוק ההון לא יעשה את זאת. במדינה
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