
אתשיחזקהשינוי

ההשפעות,השקל?

היתרונותהמחלוקות,

ברפורמתוהחסרונות

בפנסיההמיועדותהאג"ח

25-24ששוןאסא
סלכזןאמילצילום:

arin

לחזקעשויההמיועדותהאג"חרפורמת
חיסכון?תניבהיאהאםאךהשקלאת
תביא"הרפורמהכירוטבנברגיהליהחשכ"לאמרהמיועדות,האג"חרפורמתשלוחסרונותיהביתרונותיהשעסקהוגן,שוויפורוםשערךבאירוע

המדינה"בתקציבחיסכוןשייווצרהשתכנעתי"לאברנע:אמירפרופ׳חקיקה"באףשאיןשנהל-51ודאותנותנתהיאתקציב,הוצאתלייעול

ששוןאסא

אותןהמיועדות,האג"דוהיקף
גבוההבתשואהחובאיגרות

הפנ־לקרנותורקאךשמונפקות

סיה

$TS1$הפנסיה$TS1$

$DN2$הפנסיה$DN2$נכוןהיה,וחדשות(,)ותיקות

מיליארד240ספטמבר,לסוף

החובמסךמרבעיותרשקל

יחדהדרמטי,ההיקףהממשלתי.

הבלליהחשבשלהרצוןעם

החוב,ניהולאתלייעלבאוצר
"רפורמתשמכונהלמההביאו

האג"השבההמיועדות",האג"ח

בהתחייבותיוחלפו,המיועדות

.5.15%שללתשואההמדינהשל

בתיקהמיועדותהאג"חשלחלקן
.30%הואכיום

שוויפורוםערךשעברבשבוע

בהובלתרייכמן,באוניברסיטתהוגן

בר־אמירופרופ׳שובשלומירו"ה

גע,

$TS1$,ברגע$TS1$

$DN2$,ברגע$DN2$היתרונותנבחנושבואירוע

באירועהרפורמה.שלוהחסרונות

החלדובריםשלשורההשתתפו
דרךרוטנברג,יהליהכללי,בחשב
הגופיםשלהפנסיהקרנותמנהלי

המתמ־אקדמיהואנשיהמוסדיים

חים

$TS1$המתמחים$TS1$

$DN2$המתמחים$DN2$פרופ׳ביניהםהפנסיה,בתחום

הדיון,אתפתחשובספיבק.אביה

באופןהדילמהאתלהגדירוביקש
אניבשמו.לילדנקרא"בואופשוט:

הרי־הוצאותשביןהיחסעלמדבר

בית

$TS1$הריבית$TS1$

$DN2$הריבית$DN2$המדי־שלהפיננסיהחובלבין

נה,

$TS1$,המדינה$TS1$

$DN2$,המדינה$DN2$מעלהכלפימעוותהיהכהשעד
הכבידזההמיוערות.האג"הבגלל

חב־בפנינראיתשהמדינהאיךעל

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$.שהחובנניחאםגםהדירוג

כיהגודלבאותויישארהפיננסי

יהליפוהמדינהשלסחירותאג"ח
התחייבותותיווצרהמיועדות,את

הרי־הוצאותהביטחוןרשתבגין

בית

$TS1$הריבית$TS1$

$DN2$הריבית$DN2$משמעותי".באופןיירדו
תצמצם"הרפורמהשוב,לדברי

עדשהחביאוהריביתהוצאותאת

קטנותיהיווהןהסבסוד,אתכה
דבריםאלהלתקציב.ביחסיותר

לה־לעזורהארוךבטווחשיכולים

עלאת
$TS1$להעלאת$TS1$

$DN2$להעלאת$DN2$לד־כאןהמדינה.שלהדירוג

עתי

$TS1$לדעתי$TS1$

$DN2$לדעתי$DN2$הגיונילינראהלאהכלב.קבור

להיותצריךהפנסיהשלשסבסוד

תמידאניהריבית.בהוצאותחבוי

הוצאהבשמולילדלקרואמעדיף

סו־הוצאהשלסוגשהיאתקציבית,

ציאלית

$TS1$סוציאלית$TS1$

$DN2$סוציאלית$DN2$החברתיים.המשרדיםשל

גםכאןישכמהעדהיא,השאלה

התקציביםאגףמבחינתיתרון
אנחנוהמדינה.תקציבשלבראייה

המיוערות()באג"הכיוםמדברים

בשנה,שקלמיליארדכ-01על

הוצאותשקלמיליארד40מתוך

מחמיררקוזההמדינהשלריבית

שאלה,כאןישהשנים.עםוהולך
התקציביתההוצאהתימדדכיצד

Nuthawutצילום:פנסיה"מערבותשלושמממניםהחדשותהפנסיהבקרנותהחוסכים somsuk/ Gettyimages istockphoto

סלסןאנזילצילום:הכלליהחשברוסנברג,יהלי

אחרתלהשקעהשמונפנים30%

הפנסיהבקרן50גילעדמסלולשלטיפוסיתיקלמבנהדוגמה

המוצע**השינויאחריהמוצע*השינוילפני

מניות55%

מיועדותאג"ח30%

קונצתיותאג"ח20%
מחיר(ולא)סחיר
ממשלתיותואג"ח

סחיריםלארכיבים5%

תשתיותכמונוספים

ונדל"ן

מניות

קונצרניותאג"ח
סחיר(ולא)סחיר
ממשלתיותואג"ח

סחיריםלארכיבים

תשתיותכמונוספים

ונדל"ן

חשיפהבמונחימוצבבתיקהמניותששיעורמכיווןמ־%001ביותר*מסתכם

הוחלטלאההשקעה**שיעור

בשעתיקרה"מהתטנברג:יהלי

אפשרשמתנים.ביטוחאותוזהמשבר?

רשתאו,Putאופצייתביטוח,לזהלקרוא

מנגנון"אותובעצםזהביטחון

ככלהתשואה.הבטחתבגיןהחדשה
יקטיןזהמלאהתהיהלאשהיא
מאין".ישבתקציבהגירעוןאת

ברפורמהייעולכלראהשלאמי

ה׳ייעול׳"נושאכישאמרברנע,הוא
הואלרפורמההרקעבדברישמופיע

להיפך,ייעול.פהאיןכיבדיחה,

זיכויהקרנות,בניהולקושינוצר

עמיתיםשלויציאהכניסהוחיוב,

חיס־נשאר?מהאקטוארי.ומאזן

כון

$TS1$חיסכון$TS1$

$DN2$חיסכון$DN2$.המפתהשאלתלכן,תקציבי

)כיטכניחשבונאישינויהאםהיא

יכולהעמיתים(בזכויותפגיעהאין

כלו־כלכלי?חיסכוןלייצרבאמת

שלסיטואציהפהלנוישהאםמר,

אלכימיה?".

שלבמאמרברנע,לדברי
ספיבקופדופ׳כוכביאירד"ר

המיועדות,האג"חרפורמתעל

יותראפילוהשנייםמציעים

העודףשבוהמוצע,מההסדר

"כוכבחסר:לקיזוזמיועדבקרן

כלו־ביטוח,מציעיםוספיבק
מר

$TS1$כלומר$TS1$
$DN2$כלומר$DN2$תקבלבחסרהתשואהאם
שלך.זהביתר,היאואםפיצוי,
במא־אומריםהםמזאת,יתרה

מר

$TS1$במאמר$TS1$

$DN2$במאמר$DN2$רקשבהבסיטואציהשאפילו
אתמשפריםפיצוינותנים

וחו־ב-%41,העמיתיםזכויות

ממשבתקציב.%71-%61סכים

לאאיךמביןלאאנימדהים!

סיטואציהקודם.זהעלחשבו

.win-winלכאורהשהיא

Putאופצייתמקניםהםבמאמר

התשואהאםשמכסהבחינם,

תק־חיסכוןיוצרתועודבחסר,
ציבי.

$TS1$.תקציבי$TS1$
$DN2$.תקציבי$DN2$כזה?".דברעלשמעתם

כיואמרהמשיךברנע

עלהרפורמהשל"ההשלכות
בסךכידרמטיות,אינןההוןשוק
לאזהלכסף.יזדקקהאוצרהכל

צו־מחליףהואיוצאשהכסף

רה.

$TS1$.צורה$TS1$

$DN2$.צורה$DN2$יהיומיועדות,אג"חבמקום

סחירות".אג"ח

במשבריקרה"מה

ב־8002?"במו

אמרנוספת",חשובה"נקודה

פרמייתשלהנושא"היאברנע,

יצטרךהאוצרמתילבשימוהסיכון.
לחו־כפיצויגדוליםסכומיםלשלם
סכים:

$TS1$:לחוסכים$TS1$
$DN2$:לחוסכים$DN2$ב-8002.המשברכמובמשבר

אח־הכנסותלושאיןהתקופהזאת

רות,

$TS1$,אחרות$TS1$

$DN2$,אחרות$DN2$התקצי־הלחץשבהוהתקופה
בי

$TS1$התקציבי$TS1$
$DN2$התקציבי$DN2$לואיןביותר.הגדולהואאצלו

כאלוומאקזיטיםממסיםהכנסות
לחוסכיםבתשלוםהצורךואחרים.
שה־בתקופהדווקאגדללפנסיה

משק

$TS1$שהמשק$TS1$

$DN2$שהמשק$DN2$תקציבילחץושישמתכווץ
סיכון?פרמייתנדרשתלאהאם

תקציבית,הפרשהעלשמדוברנכון

ציבו־מבחינההאםטכנית.היאאך

רית

$TS1$ציבורית$TS1$

$DN2$ציבורית$DN2$סכומיםישלמושבומצביעבור

הפנסיה,בקרנותלחוסכיםגדולים

אחרים?נצרכיםסכומיםויצמצמו

לקרותהולךמהלב"שימו
תשואה"ישברנע,המשיךכאן",

אפי־הקרנות,ביןדיפרנציאלית

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$מהאחד.השקעותביתבתוך

לסףמעלשמרוויחהקרןיקרה?
הזאת,לקופההכסףאתתזרים

כושלת.קרןתסבסדעקיףובאופן
מקרןתמשוךכושלתקרןהאם
בעיהצפויהפהגםשמרוויחה?

שלבסיכומופשוטה.לאציבורית

איןאךרפורמה,לנומציעיםדבר

משהו".תורמתשהיאלכךסימוכין

היהלטענותלהשיבשהחלמי

מש־"אנחנוכישאמררוטנברג,

למים

$TS1$משלמים$TS1$

$DN2$משלמים$DN2$04-ריביתשקלמיליארדכ

הפנו־המספרעלתחשבובשנה

מנלי
$TS1$הפנומנלי$TS1$

$DN2$הפנומנלי$DN2$בת־נעלהעודואנחנוהזה

שלומי

$TS1$בתשלומי$TS1$

$DN2$בתשלומי$DN2$שהחובמכיווןשלנו.הריבית

גדלהקורונהבמהלךהממשלתי
עצמוהחובגםמשמעותית,בצורה

מזהכרבעשקל.מטריליוןיותרהוא

מבחי־שהיאבצורהמשלמיםאנחנו

נתנו

$TS1$מבחינתנו$TS1$

$DN2$מבחינתנו$DN2$מנסההחדשהמודליעילה.לא

מה־יותרטובמשקלשיווילמצוא

קודם.

$TS1$.מהקודם$TS1$

$DN2$.מהקודם$DN2$רשתאותהאתנותניםעדיין

ושומריםמהנכסים,ל-%03ביטחון

לחקי־נכנסהכאןהוודאות.על
קה

$TS1$לחקיקה$TS1$
$DN2$לחקיקה$DN2$שאומרתיציבותפסקתאותה

חמישיותשלאינטרוולים:5+5+5

מה־100%ישקיעוהפנסיה)קרנות

נכסים

$TS1$מהנכסים$TS1$

$DN2$מהנכסים$DN2$שניםחמשוכלההון,בשוק

שלתשואההניבוהןהאםייבדק

הקרנותיותר,הניבוהןאם.5.15%

מה־30%עבורההפרשאתיעבירו

נכסים

$TS1$מהנכסים$TS1$

$DN2$מהנכסים$DN2$הניבוהןאםאיזונים;לקרן

השלמהלהןתעבירהמדינהפחות,
מהנכ־30%עבורתשואהל-%51.5

סים,

$TS1$,מהנכסים$TS1$

$DN2$,מהנכסים$DN2$,)זוהמכשיר.מוגדרכךא"ש

איןשאותהשנה,ל-51ודאותבעצם

חקיקה.באף

מונפ־בכללמהמכוח"אגב,

קות

$TS1$מונפקות$TS1$

$DN2$מונפקות$DN2$זהכיום?המיועדותהאג"ח

הערה




-*?A

אמלבאו?תומרצילום:עסקיםלמינהלהספרביתדקאןסגןשוב,שלומיוקניןעומרצילום:וגמלפנסיהמבטחיםמנורהמנכ"לקריגר,גיאמילתךמוטיצילום:עסקיםלמינהלביה"סדקאןברנע,אמירפרום׳

משמעותיגידול

שקליםבמיליארדימיועדות*,אג"חגיוסי

30 $1ST$30$1ST$$2ND$30$2ND$

25 $1ST$25$1ST$$2ND$25$2ND$

20

15

10

2020201920182017201620152014201320122011

האוצרבמשרדהחשב"לאגףמקור:

מיליארדים?תחסוךהמדינה

המיועדות,האג"חעלריביתהוצאותבגיןהתקציביהסבסוד
שקליםבמיליארדי

8.2

6.2

20202019201820172016

אלאראשית,בחקיקהלאאפילו

שעתשלהנושאולגביבתקנות.

שנו־ביטוחאותוזהמשבר

תנים.

$TS1$.שנותנים$TS1$

$DN2$.שנותנים$DN2$ביטוח,לזהלקרואאפשר
ביטחוןרשתאוPutאופציית
כמובןהרפורמהמנגנון.אותוזה
התקציב,הוצאתלייעולתביא
אחרינקבעזהבחקיקהפהוגם

ודיונים".חשיבהמאודהרבה

"כשמס־כיהוסיףרוטנברג

תכלים

$TS1$כשמסתכלים"$TS1$

$DN2$כשמסתכלים"$DN2$זמןלאורךהביצועיםעל

וח־מימוןאנשישכולנווכמובן

שבונאות,

$TS1$,וחשבונאות$TS1$

$DN2$,וחשבונאות$DN2$בה־שלאמביניםואנחנו

כרח

$TS1$בהכרח$TS1$

$DN2$בהכרח$DN2$עדייןשיהיההואשהיהמה
זמן,)לאורךדברשלשבסופורואים
ארוכתהריאליתהתשואהא"ש(

היתההחופשייםבנכסיםהטווח

שאותה)התשואהמ-%68.4יותר

באג"חכיוםהמדינהמבטיחה

לכ-%3.6.והגיעהא"ש(המיועדות,

רואיםאנחנוהזאת,לתשואהמעבר

ההשקעותתיקאתברורבאופן
הפ־קרנותשלהחופשייםבנכסים

נסיה.

$TS1$.הפנסיה$TS1$

$DN2$.הפנסיה$DN2$כמהרואיםההקצאה,מבחינת

סחירות,ממשלתיותלאג"חמוקצה
לאורךהמניותלעולםהולךומה
והולךגדלהמניותעולםהשנים.
עלההשפעהוכמובןהשנים,עם
׳הנכסיםשנקראמהאוהיתר,כל

ה-%03כללזה,מעברהחופשיים׳.

רואיםסחירות.לאשהןאג"חזה

משמעו־המאודהגידולקצביאת

תיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$עלשמשפיעיםהנכסים,בתיק
סחירים".לאנכסיםאותם

עושיםתמיד"במימון

מאין"יש
לדבריוהואגםהתייחסספיבק

ישלעשותאפשר"האםברנע:של

מאין.ישעושיםתמידבמימוןמאין?
הסי־אתלוקחכשאתהאומרת,זאת

כון

$TS1$הסיכון$TS1$

$DN2$הסיכון$DN2$מחלקואתהשלךהמכוניתשל
הסיכוןאזאנשים,1,000ביןאותו
פיננסיפטנטכזה,פטנטישיורד.

מתחלק.אלאנעלם,לאהסיכון
"ההצעהספיבק,לדברי

התחבטויותהרבהאחרישלנו,

שבה־הון,שוקאגףעםודיונים

תחלה

$TS1$שבהתחלה$TS1$

$DN2$שבהתחלה$DN2$אחרמשהומאיתנורצה

מיועדותאג"חשלשהחלפההיא

דרךאלאתקציב,דרךתהיהלא
להחליףמשמעפיננסי,מכשיר
במכשיראחדפיננסימכשיר

שםישלישראלאחר.פיננסי

נוגעתלאהיאבענייןטוב

לעומתפיננסיים.במכשירים
כמותקציביים,בענייניםזאת

מנצלתהיאלאומי,ביטוחמול

לשנותשלההפררוגטיבהאת

יששלנובמאמרהתקציב.את

ותקציב.ביטוחאופציות:שתי
שלשהאופציהחשבנואנחנו

אופ־שלסוגלתתהיאהביטוח

ציה

$TS1$אופציה$TS1$

$DN2$אופציה$DN2$עלהגנהביטוחשנותנת
מ-%68.4יותרזהאםהריבית:

זהואםכלום,לעשותצריךלא

הפרשאתלשלםישמתחת

הריביות".

להשפ־שהתייחסההראשונה

עות

$TS1$להשפעות$TS1$

$DN2$להשפעות$DN2$בעק־הרפורמה,שלהמאקרו
בות

$TS1$בעקבות$TS1$
$DN2$בעקבות$DN2$לשוקהנוספיםהכספיםזרימת
מנכ"ליתלוין,ענתהיתהההון,

מנב"ליתולשעברישראלבלאקרוק
במ־הראשיתההשקעותומנהלת

גדל.

$TS1$.במגדל$TS1$

$DN2$.במגדל$DN2$,שבותיק"ניהוללדבריה

באג"חפיזיתהשקעהישל-%03

מושקעו-%07ידועתזריםבעלות

ומימו־מהותיתשונהההון,בשוק

נית

$TS1$ומימונית$TS1$

$DN2$ומימונית$DN2$ממנו100%שבותיקמניהול

אופצייתלווישההון,בשוקנוהל

מת־30%על5.15%שלהפרשים

שואה

$TS1$מתשואה$TS1$

$DN2$מתשואה$DN2$.בשלושהתיקניהולעתידית

מהמורכב:ונעשההולךממדים

)מניה/אג"ח/נדל"ן/הלוואה(,הנכס
שבוהמטבעומהשלו,המח"טמה

לתמהילמכניסיםעכשיונעשה.זה

כל־שווילהישהאופציה,נושאאת

כלי.

$TS1$.כלכלי$TS1$

$DN2$.כלכלי$DN2$השוויבחינםשניתנהלמרות

אפס".לאהואשלה

המוצע"לשינויכיאמרהלוין

מע־מאקרו,השפעותכמהיש

בר

$TS1$מעבר$TS1$

$DN2$מעבר$DN2$החובניהולוהגמשתלגיוון

לחשובאפשרובוודאיהממשלתי,

לכלכלהwin־win^רתימתועל

מבקשתשאניהזרקורהמקומית.
הע־ההשפעהלנושאהואלהפנות

קיפה

$TS1$העקיפה$TS1$

$DN2$העקיפה$DN2$החליפין.שערעלהאפשרית
רקע:אתןמצויים,שפחותלאלו
בשקלים,נמדדותשתשואותמאחר
גדליםההשקעותשתיקיומאחר

הכלכלהמצמיחתיותרמהירבקצב

ההשקעותשרכיבהריהמקומית
מ-%02-%51וגדל,הולךבחו"ל

זהכיום.ל-%04לקרובעשור,לפני

בה־נכוןזהסיכונים,בניהולנכון

זדמנויות

$TS1$בהזדמנויות$TS1$

$DN2$בהזדמנויות$DN2$בפיזורנכוןוזההשקעה

עולמושרובלחוסר,סיסטמיסיכון
המקומית.בכלכלהתלוי

שהמוס־היאהנגזרת"ההשפעה

דיים

$TS1$שהמוסדיים$TS1$

$DN2$שהמוסדיים$DN2$הולכיםחלקיםלגדרנאלצים

"המ־לוין.הוסיפהלשקל",וגדלים

עבר

$TS1$המעבר"$TS1$

$DN2$המעבר"$DN2$אתיכלולתיק100%לניהול

שיעציםסיכויוישהזו,ההשפעה

כולל,דולריבסכוםבוודאיאותה,
עלנעשהזהכלבחשיפה.גםואולי
בי־היבואשבוכלכלי,מאקרורקע

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$היצואצמיחתמולאליורד

גםאבלאנרגיה,שימושיבגיןגם

בסקטורהשקעותביבואירידהבגין
התשלו־מאזןעלההשפעההפרטי.

מים

$TS1$התשלומים$TS1$

$DN2$התשלומים$DN2$,השקלהתחזקותגםכמוברורה
והולךהגדלהמוסדיהגידורבגינו.
ותמהות,הבסיססיכוןעלמשפיע

גו־השפעהבעלגורםשהואומכאן

ברת

$TS1$גוברת$TS1$

$DN2$גוברת$DN2$לצדהמט"ח,שוקבהתנהלות

לא־חייביםכיברורביבוא.הירידה

רגן

$TS1$לארגן$TS1$

$DN2$לארגן$DN2$בנקשלחשיבהצוותמיידית

ההוןשוקורשותהאוצרישראל,
בנושא".

למקרו־האגףמנהלברנדר,עדי
כלכלה

$TS1$למקרוכלכלה$TS1$
$DN2$למקרוכלכלה$DN2$המחקרבחטיבתולמדיניות

עלהואגםדיברישראל,בבנק
המט"ח:שוקעלהרפורמההשפעת

נושאלחו"ל,יוצאות"כשהקרנות

הח־שערהואאותנושעינייןאחד

ליפין.
$TS1$.החליפין$TS1$

$DN2$.החליפין$DN2$ממילאהקרנותכלל,בדרך

שהםאנומליהישמגודרות.יוצאות

מוציאים,שהםממהיותרמגדרים

ו"נזיתן""ערד"*אג"ח

לחץלהיותיכולבכללזהאז
שישהתחזיתשזאתלאלייסוף.

מגווןשישאומררקאניאבללנו,
להגידשקשהאפשרויותשלגדול

ישקיעוהאםילכו.הןכיווןלאיזה
הסחירותתגדלאוליבמניות?יותר

המשמ־מהממשלתיות?אג"חשל

עות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$משהופהישבכללהאםזה?של

ועודעודלהכביריכולאנימהותי?

דוגמאותועודעודולתתבמילים

אי־שבאמתהיאהתשובהאבל

אפשר

$TS1$איאפשר$TS1$

$DN2$איאפשר$DN2$."לדעת

ישראלית""חיה
כמעטברפורמהשתמךמי

מנהלסנדרוב,אפיהיהבמלואה

שאמרהוותיקות,הפנסיהקרנות

הפיבנכסיםהגידול"קצבכי

עלמשמעותיתעלהנסיוניים
שהיהמהבתוצר.הגידולקצב

להיום.נכוןבהכרחלאלאזנכון

תק־נושאבכלחקיקהנדרשת
נות

$TS1$תקנות$TS1$
$DN2$תקנות$DN2$,לגו־שיאפשרמהההשקעה

פים

$TS1$לגופים$TS1$

$DN2$לגופים$DN2$ההשקעותתיקאתלגוון

עלמושכלתבצורהולהשקיע
אחדאףתשואה.למקסםמנת

הת־מהבטחתליהנותרוצהלא

שואה,

$TS1$,התשואה$TS1$

$DN2$,התשואה$DN2$להשיגרוציםכמובןכולם

גבוהה".יותרתשואה

מנכ"לבלם,אשרפרופ׳

ercg,בר־נוסףלהיבטהתייחס

פורמה:

$TS1$:ברפורמה$TS1$

$DN2$:ברפורמה$DN2$חיההןהמיועדות"האג"ח

לכן,ייחודית.כמעטישראלית
לאמסרהואקיומןשבהמשךהמסר

הזההיצורשלה׳הריגה׳לעצםטוב.

בעיהכאןישחיוביות.השפעותיש

קרנותעלכשמסתכליםאחרת:
הוותי־לעומתהחדשותהפנסיה

קות,

$TS1$,הוותיקות$TS1$

$DN2$,הוותיקות$DN2$התקציביותהפנסיותולעומת
יחסית.מקופחותבאמתהחדשות

לסייערוציםזאתשבכלמכיוון
שלתחשיבנעשהאםלפנסיונרים,

תשואה,3%עלבשנהסבסוד2%
שקלאלףלכ-001מגיעיםאנחנו
קצ־אתלהגדיללאלמהלפנסיונר.
באות

$TS1$קצבאות$TS1$
$DN2$קצבאות$DN2$יהיהזהואזהזה,בסכוםהזקנה

ההון?לשוקלהפריעבלישוויוני
מ-%52המסזיכוייאתנגדילבואו

שלאלמיגםילךושהזיכויל-%82,

האפש־כלכלומר,המס.לרףמגיע

רויות

$TS1$האפשרויות$TS1$

$DN2$האפשרויות$DN2$בהנחהלפנסיונריםלסייע

יותרהןלעשותשרוציםמהשזה

קשהאולישזהמביןאניפשוטות.

הדרך".זאתאבלפוליטית,
מב־מנורהמנכ"לקריגר,גיא

טחים

$TS1$מבטחים$TS1$

$DN2$מבטחים$DN2$צריךכיאמרוגמל,פנסיה"
הפנ־בקרנותשהחוסכיםלזכור

סיה

$TS1$הפנסיה$TS1$

$DN2$הפנסיה$DN2$לאחוסכיםלמעשההחדשות

מממניםהםאלאעצמם,עבוררק

מממניםהםפנסיה.מערכותשלוש

עצמם,שלהפנסיהמערכתאת
יותרהםלאט־לאטאיךוראינו

נשע־ופחותבנטל,נושאיםויותר

נים

$TS1$נשענים$TS1$

$DN2$נשענים$DN2$שכשנשבחיצונית.תמיכהעל

ותו־שנים,כמהבעודביחדכאן

צג

$TS1$ותוצג$TS1$

$DN2$ותוצג$DN2$התמיכהשלהזאתהאבולוציה

הפנסיוניבחיסכוןהממשלתית

יוצגעכשיושנעשההמהלךהאם

אניהממשלתי?בסבסודבשיפור

החדשותהקרנותעמיתיבטוח.לא

פג־מערכותשתיעודמממנים

סיוניות

$TS1$פגסיוניות$TS1$

$DN2$פגסיוניות$DN2$פנסיהשלהמערכתאת

הק־שלהמערכתואתתקציבית
רנות

$TS1$הקרנות$TS1$
$DN2$הקרנות$DN2$.כששואליםלכן,הוותיקות

לזכורכדאיסבסוד,לתתנכוןהאם

בק־החוסכיםעלהמוטלהנטלאת
רנות

$TS1$בקרנות$TS1$
$DN2$בקרנות$DN2$החדשות".הפנסיה

הארוך,הדיוןאתסיכםשוב
שאניהיחיד"הדברכיואמר

לפהשבאתיהואלהגידיכול

האוצרבמשרדהחשכ"לאגףמקור:

קיבלתיולאשאלות,הרבהעם
ששמעתיהיחידהדברתשובות.

שהםהואבכנותאמרשרוטנברג

אתפתרוולאזריז,זהאתעשו

זאתהתעמקו,אוהענייניםכל

כךאחרורקזהאתלהעבירכדי
אתהצפנולפחותאבללהסתכל.

הבעיות".

"לרפורמהכיהוסיףברנע

אתםפשוטה.לאעלותישהזאת

עלותמנהלית,עלותהזכרתם
אתלהסבירלאיושקשורה

הק־אתליצוראיךהחשבונות,

רן

$TS1$הקרן$TS1$

$DN2$הקרן$DN2$המדינהשאליה)הקרןהזאת

אתלממןכדיכספיםמפרישה

מצבנוצראםבתשואה,החוסר

ולהג־להקטיןואיךא"ש(,כזה,

דיל

$TS1$ולהגדיל$TS1$

$DN2$ולהגדיל$DN2$.האםעלות,כאןישאותה

הרווח,רווח?איזשהוכאןיהיה
החיסכוןהואשאמרתם,כפי

השתכ־לאהמדינה.בתקציב

נעתי

$TS1$השתכנעתי$TS1$

$DN2$השתכנעתי$DN2$ייווצרמדועהסברשיש

האםהמדינה.בתקציבחיסכון

ולה־לבואצריךהכלליהחשב

גיד:

$TS1$:ולהגיד$TS1$

$DN2$:ולהגיד$DN2$השקעות,תיקימנהל׳אני
עלולקבלב-סלהנפיקיכול
לאאותיכיתוחלת,%8-%7כך

פר־אוהסיכוןפרמייתמעניינת

מיית

$TS1$פרמיית$TS1$

$DN2$פרמיית$DN2$שלי?׳.האג"חשלהנזילות

מצטער,אניזה?אתקוניםאתם
שהרפורמההשתכנעתילאאבל

משהו".תשנה

מי7רודמוטיצילום:ישראלבלאקרוקמנכ"ליתלוין,ענת

30%ל־שבותיק"ניהוללרין:ענת $1ST$30%$1לST$$2ND$30%$2לND$יש

ידועתזריםעםבאג"חפיסיתהשקעה

מהותיתשונהההון,בשוקמושקעו-%07

ההון"בשוקמנוהל100%שבומתיק

הערה



