
  

 
 

معامل التحويل للراتب إضافة ُمرآب العائد في  -لمسودة وزارة المالية تطرق
  وتأثيرها على الراتب في صناديق التقاعد

  

  2013أيلول 

  

  ُمقدمة

تتطرق هذه الوثيقة لمسودة ورقة الموقف التي نشرتها وزارة المالية في موضوع إضافة العائد في 
، 580157402ا، جمعية ُمسجلة رقم ڤالوثيقة من قبل مرآز أدعامل التحويل للراتب التقاعدي. ُتقدم 

  . 580538106ومن ِقبل منتدى المدّخرين للتقاعد في إسرائيل، جمعية ُمسجلة رقم 

وبما أن الُمقترح الذي تم تقديمه ما هو إال نتاج الوضع القائم في مجال االدخار التقاعدي، فسوف 
ع، وإلى ما هو ناقص في الُمقترح المذآور: تأثير نتطرق لإلشكالية التي أدت إلى هذا الوض

  ، وإصدار سندات دين ُمخصصة.חכ"מ)-حاخام النموذج التشيلي (أو نموذج

نقطة أخرى تتطرق لها الوثيقة هي مشكلة تراجع نسبة العائد على االستثمارات، وعلى رأسها 
مع ذلك فإنه يجب أن نذآر أنه . 2008سندات الدين الحكومية، منذ اندالع األزمة المالية في أواخر 

هناك تغيير في التوجة العام، وذلك في أعقاب اإلعالن عن وقف سياسة  2013من يونيو  بدًء
التوسيع الكمي في الواليات المتحدة، ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة العوائد على سندات الدين 

ب أيضا، قد تكون هذه الخطوة الحكومية في الواليات المتحدة وأيضا في إسرائيل. وفي هذا الجان
  غير ضرورية على اإلطالق. 

  

  ِخرالنموذج التشيلي لموائمة مستوى المخاطرة مع سن الُمّد

تتطرق المسودة التي نشرتها وزارة المالية فقط لموضوع العائد المتوقع على أموال االدخار من 
المخاطرة. في بداية سنة تاريخ الخروج للتقاعد وحتى سحب األموال، لكنها ال تتطرق لمستوى 



أعلنت وزارة المالية عن نيتها تبني النموذج التشيلي المتعلق بمالئمة مستوى المخاطر مع  2010
اهمية آبرى في تقليل ). ولهذا النموذج חכ"מ( -، وذلك تحت ُمسمى "نموذج حاخام"ُعمر الُمّدِخر

وجه الخصوص التراجع الكبير  المخاطر للُمدخرين الكبار في السن، لمنع حدوث التقلبات وعلى
مع الُمدخرين آبار السن الذين لم يعد لديهم الوقت الكافي  2008في قيمة االّدخار، آما حدث سنة 

لتعويض الخسائر وهم مرتبطين تماما بقيمة الراتب التقاعدي لتمويل نفقات الحياة والغذاء والدواء، 
هناك مالئمة تامة بين الراتب التقاعدي  ביטוח מנהלים"تأمينات المدراء "في فمثال، نجد أن 

ونسبة العائد على االدخار، أو آما هو حال التعرض للعائد في صناديق التقاعد الجديدة قبل تاريخ 
  التقاعد.

نشرت وزارة المالية مسودة ثانية لمنشور دوري حول نموذج حاخام، وقد  6.7.2010في تاريخ 
يناير  4. وفي تاريخ 2016وحتى سنة  2013من سنة  جاء فيه أن النموذج سُيطبق تدريجيا بدء

المالية، حيُث أعلن عن  سوق األوراقمؤتمر صحفي لوزير المالية والمسؤول على تم عقد  2012
أبريل  18نيتهما تطبيق نموذج "حاخام" وتقليل المخاطر الُمحدقة بالُمدخرين آبار السن. لكن في 

. هذا التاريخ يقترب 2014يل تنفيذ النموذج حتى سنة أعلنت وزارة المالية عن نيتها تأج 2012
  ونحن نتوقع تطبيق النموذج.

مع ذلك، فإن الُمشكلة المعروفة في نظرية التمويل هي أن المخاطرة المنخفضة ترتبط أيضا بالعائد 
تكون نسبة العائد متدنية، أما سندات الدين  المنخفض. ففي سندات الدين الحكومية القابلة للتداول

للشرآات فسيضطر مدراء الصناديق االستثمارية االختيار بين سندات نقد ذات مخاطر عالية وبين 
الحل في هذه الحالة يكون في تفعيل مسؤولية الدولة من خالل سندات سندات ذات عوائد متدنية. 

  دين حكومية ُمخصصة. 

  

  إصدار سندات دين حكومية ُمخصصة

اإلصالحات في سوق اإلدخار التقاعدي. وآانت أولى هذه  سنوات التسعين تم إجراء عدد من ذمن
 Definedاإلصالحات تلك التي أدت إلى االنتقال بصناديق التقاعد من طريقة تراآم الحقوق (

Benefit(  الُمتبعة في صناديق التقاعد القديمة، إلى الطريقة الُمسماةDefined Contribution 
يعرف المبلغ الذي سيتقاضاه عند  لغ الذي سيدخره لكنه الالتي يعلم من خاللها الُمدخر ما المب

للتقاعد التراآمي؛  )תקציביתل ُمستخدمي القطاع العام من التقاعد الميزانياتي (ْقَن ،خروجه للتقاعد
%. حصول هذه 30% إلى 70وتقليل نسبة سندات الدين الُمخصصة لصناديق التقاعد من 

خلص الدولة من المسؤولية المباشرة على موضوع التقاعد التغييرات ُمجتمعة ظهر وآأنه ُيمثل ت
وتحويله للقطاع الخاص ولسوق المال، وأيضا تخلصها من مسؤولية التكافل االجتماعي بين 

  األجيال. فيما يلي سنطرح تغييرا موزونا نعتقد أن فوائده أآبر بكثير من تكلفته. 

دخرين للتقاعد في إسرائيل" في عدد من يقوم على االقتراح الذي قدمه "منتدى الُم الطرحهذا 
. وعلى فرض أن مسارات االدخار في صناديق التقاعد الجديدة ستوزع في إطار النموذج المرات

للُمدخرين آبار السن ستحظى بنسبة التشيلي لمجموعات عمرية مختلفة، فإن مسارات االدخار 
وما  60% للُمدخرين من جيل 50مثال،  -أعلى من إصدارات سندات الدين الحكومية الُمخصصة

% لمن للحاصلين عمليا على راتب تقاعدي. وبهذا الشكل سيتمتع الُمدخرون آبار 70فوق، و 
حاليا في سندات دين  % الموجودة4.86السن وأيضا المتقاعدون من نسبة عائد معقولة، مثال 



ُمخصصة من نوع "عراد"، وخالية من المخاطر. وأيضا من اللحظة التي تكون فيها أموال 
% في سندات دين ُمخصصة، فإن انكشافهم لنسب الفائدة في 70المتقاعدين ُمستثمرة عمليا بنسبة 

موسة في سوق المال ستكون أقل، لهذا من المنطق أن نفترض أنه لن تكون هناك أي حاجة مل
  مالئمة معامل الراتب لنسب العائد الموجودة في السوق. 

هذا اإلطار سيكون باإلمكان إصدار سندات دين ُمخصصة لمسارات الُمدخرين آبار السن أيضا في 
في صناديق التعويض وفي برامج تأمينات المدراء، التي ال تتمتع اليوم بسندات دين ُمخصصة 

للبوالص مضمونة العوائد التي تم إصدارها في  التي تم إصدارها חץ) -(باستثناء سندات "حيتس"
  الخاصة بتأمينات المدراء. " י -السابق). يجب أن يسري نموذج حاخام على صناديق "يود

ي سمحون بالذات، وهو المستشار ڤوقد حصلنا على دعم ُمفاجئ لهذه الفكرة من البروفيسور آ
س، والذي قال بأن الحكومة عمليا تّدخر األموال من خالل االقتصادي السابق لوزير المالية شطاينت

سمحون أضاف أن الدولة ال يجب أن توفر على تجنيد المال في سوق المال بفائدة منخفضة. 
  حساب المتقاعدين ويمكنها أن ُتصدر لهم سندات دين بنفس الفائدة اإلصدارات في السابق.

مع األموال اإلضافية التي سُتجندها من اإلصدار  سؤال آخر ال يقل أهمية هو ماذا ستفعل الدولة
ستمول في الُمستقبل سداد الدين لصناديق التقاعد. حاليا،  فاإلضافي لسندات الدين الُمخصصة وآي

ميزانية الدولة، فُيضاف مبلغ الدين للدين الحكومي العادي  إلىتذهب األموال التي ُتجنّدها الدولة 
على  أموال دافعي الضرائب في المستقبل، وُيشكل، عمليا، عبئًا ومن المفترض أن يكون مموال من

  ر عالقة نسبة الدين/الناتج للدولة.الجيل القادم. باإلضافة إلى ذلك، فإنه ُيكّب

اقتراحنا هو استثمار األموال اإلضافية التي سيتم الحصول عليها من إصدارات السندات 
أو في صندوق ُمشابه لها، بهدف تحقيق عوائد الُمخصصة في الصندوق القومي لعائدات الغاز، 

على المدى البعيد. هذه األموال، والتي من الالئق أن تتم إدارتها من خالل هيئة عامة، سيكون 
باإلمكان استثمارها في البالد أو خارج البالد، بهدف تحقيق العوائد واالنتشار وأيضا بهدف 

الحال مع أموال العالم الرئيسي في وزارة االقتصاد المساهمة في النمو الحقيقي لالقتصاد، آما هو 
  .BOTأو المشاريع الُمنفذة بطريقة 

في هذا السيناريو، فإن الدين على الدولة لصناديق التقاعد مقابل سندات الدين الُمخصصة، سيكون 
مدعوما بصندوق ممتلكات ُمخصصة لهذا الهدف، لهذا، فإن التعرض الوحيد للدولة سيكون 

عوائد على المدى الطويل، في حال وآانت، بين العائد الذي تم ضمانه وبين ذلك الذي تخصيص ال
لفروقات  SWAPهذا االلتزام سيكون ُمسّعرا بالدين الوطني مثل عقد تم تحقيقه على االستثمارات. 

  الفوائد، والذي ستكون تكلفته أقل من ناحية الحجم من الممتلكات األصلية. 

سين مسؤولية الدولة على المتقاعدين، وتقليل المخاطر على المتقاعدين، وبهذا الشكل، سيتم تح
من خالل تحمل التزام غير آبير نسبيا. نحن نتوقع مشارآة آافة األطراف ذات العالقة في وزارة 

  التفكير "خارج الصندوق". والمالية في عملية تقييم هذا األقتراح، 

  

  في الفائدة االتجاهعكس 

خطوة مالئمة توقع العائد للعوائد الموجودة جاء نتيجة تراجع الفوائد الحكومية، معلوم لدينا بأن 
ومعها منحنى العوائد لسندات الدين الخاصة للشرآات ذات المخاطرة الُمنخفضة، منذ األزمة 



. مع ذلك، يبدو أنه منذ أن أعلن البنك المرآزي في الواليات المتحدة 2008االقتصادية في أواخر 
كمي"، والتي سكبت أمواال رخيصة في عن نيته وقف إجراءات "التوسيع ال 2013نيو في شهر يو

األسواق بفائدة منخفضة، نجد أن هناك نزعة تصاعدية لعوائد السندات الحكومية في الواليات 
المتحدة، في العالم وحتى في إسرائيل، والتي تتأثر منها أيضا سندات دين الشرآات. ومن المحتمل 

وعد الذي سيتم فيه تطبيق الخطوة المذآورة، لن تكون لها حاجة. مرفق رسم بياني أنه في الم
(بالعبرية) يوضح نسب العائد على السندات الحكومية لعشر سنوات في الواليات المتحدة. وآما 

 يتضح، فقد ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ سنتين، ويبدو أنها مستمرة في االرتفاع. 
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