זהירות ,חוק פנסיה חובה
מאת אביה ספיבק
א ייוש חוק פנסיית החובה ,שעבר בכנסת בקריאה טרומית ביו  ,31.12.03העובדי
יקבלו בפנסיה רק  30%מהשכר האחרו שלה .עובד שהשתכר  3,000שקל בחודש ,שעבד
באופ רצו מגיל  30עד  65והוא ומעבידו הפרישו לקר בלי להחסיר חודש אחד ,יקבל
פנסיה של  900שקל בלבד .כל זאת במקרה הגרוע פחות .שכ אפילו  900השקלי הללו
אינ מובטחי :הקר משקיעה בשוק ההו ,וא יהיו בו ירידות משמעותיות && תהיה
ירידה בפנסיה הזעומה הזאת.
כמי שהטי בכל מקו להנהגת פנסיית חובה ,והסביר במש' שני את הרציונל הכלכלי
והדמוגרפי שלה ,אני מוצא את עצמי היו במצב מוזר ,כאשר אני צרי' להזהיר מפני
החוק החדש .ג אנשי הביטוח הלאומי ,שתמכו כל השני בהנהגת פנסיית חובה,
מחזיקי בדעה דומה .יש לקוות ,שיוז החוק ויו"ר ועדת הכספי ,ח"כ אברה הירשזו,
יתק את החוק במסגרת הקריאה השנייה בכנסת.
שני עקרונות עמדו ביסוד פנסיית החובה :השיקול הכלכלי היה ,שצרי' לחסו' בהווה וכ'
להגדיל את יכולת המשק לשל בעתיד ,לקראת ההזדקנות הצפויה של ישראל בעוד 30&40
שנה .השיקול החברתי היה ,לכסות בפנסיה את השכבות החלשות יותר :העובדי
המשתכרי שכר מינימו או סכו דומה ,שרמת חייה נפגעת מאוד בתקופת הזיקנה.
אילו היה הביטוח הלאומי בישראל מעניק קצבאות זיקנה גבוהות יותר ,לא היה צור'
חברתי בפנסיית חובה .יתרונה הוא בגור הצבירה ,אשר איננו קיי בביטוח הלאומי.
אי' הגענו לאחוזי פנסיה נמוכי כל כ'? הציבור מודע לרפורמה בפנסיה ,אשר טיפלה
בגירעונות האקטואריי של הקרנות הוותיקות .הוא מודע פחות לכ' ,שהחלו הרעות
משמעותיות בתנאי החיסכו בקרנות הפנסיה החדשות; והרי התוכנית היא ,לייש את
פנסיית החובה באמצעות הקרנות החדשות .בתו' שלל הידיעות הכלכליות קשה לפעמי
להבחי בדברי שה חשובי לכל אחד בציבור .מה ג ,שלשו צד מהצדדי המעורבי
אי עניי להיות השליח שמביא את הבשורות הרעות.
הרעה אחת בזכויות נבעה מהכנסת לוח תמותה חדש ,המבוסס על נתוני&אמת מהקרנות.
הלוח החדש מבטא את תוחלת החיי הגבוהה יותר ,וג& וזה חשוב יותר& מביא בחשבו
את העלייה העתידית בתוחלת החיי .שינוי זה כשלעצמו הוריד את הפנסיה בעשירית .זהו
כמוב שינוי מחויב המציאות :עליית תוחלת החיי היא נתו שמוכרחי להתחשב בו.
ההרעה השנייה ,והחשובה מכול ,נבעה מהורדת התמיכה הממשלתית דר' ריבית
מסובסדת לאיגרות החוב המיועדות ,משיעור של  4.6%לשיעור של  .4%בחוק פנסיית
החובה יש שתי הרעות נוספות :הורדת השכר המבוטח לשיעור של  70%מכלל השכר,
והקטנת תשלומי המעביד לקר הפנסיה משיעור של  12%לשיעור של .9.5%
לולא השינויי הללו ,היתה פנסיית החובה  64%מהשכר האחרו .עכשיו היא תהיה 30%
מהשכר האחרו .זאת כמוב תוצאה לא הגיונית.
א הפנסיה בקרנות החדשות כל כ' לא כדאית ,מדוע ממשיכי לחסו' באמצעות?
הסיבה היא :הטבות מס .ההפרשה לפנסיה פטורה ממס ,ולכ המדינה נושאת בחצי

מעלותה לפרט ,שבעבורו המס הוא בשיעור שולי של  .50%מכא ,ששיעור הריבית בפועל
על החיסכו בקר הפנסיה הוא גבוה בהרבה משיעור של  .4%הטבת מס זו צפויה לעלות
למדינה  7.8מיליארדי שקלי בשנת  .2004הפנסיה כדאית הרבה פחות לעובדי שכר
מינימו ,שאינ משלמי כלל מס הכנסה .מכא ,שאי זה צודק להכריח דווקא אנשי
אלה לחסו' לפנסיה.
הא נית להציל את פנסיית החובה? כ .יש להוריד חלק מההטבות במס שניתנות
לעשירו העליו ,ולהשתמש בכס כדי לסבסד את הריבית של פנסיית החובה .או לחלופי,
לסבסד את ההפרשה השוטפת על ידי "מס שלילי"; כלומר ,תשלו העובר מהמדינה אל
הפרט.
חישובי אקטואריי שנעשו בבנק ישראל מלמדי ,שסבסוד הריבית על הכנסות נמוכות
עד  5.05%לשנה מביא לשיעור של  66אחוזי פנסיה מהשכר המבוטח ,לאחר  35שנות
עבודה .במילי אחרות ,הכס שייצבר מהפרשות העובד והמעביד יספיק לשל פנסיה
הוגנת לעובד מתו' התחשבות בלוחות התמותה המעודכני .שיעור הפנסיה הוא קרוב
לשיעור של  70אחוזי פנסיה שקיבלו המבוטחי בקרנות הישנות ,לפי  2%לשנת עבודה.
ריבית זו ,של  5.05%צמוד לשנה ,היתה מה שקיבלו הקרנות באמצעות אג"ח מיועדות עד
הרפורמה האחרונה .הא חייבי להמשי' להנפיק אג"ח מיועדות כדי לסבסד את
הריבית? בפירוש לא .נית להעניק ביטוח לריבית מינימלית על השקעות קרנות הפנסיה.
תכנו נכו של מנגנו הביטוח ימנע פגיעה בתפקודו של שוק ההו .באוצר ובבנק ישראל
נערכו כבר לפני כמה שני מחקרי ,שהציעו מודלי לביטוח כזה.

הכותב הוא משנה לנגיד בנק ישראל ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת ב&גוריו.
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