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פרוטוקול מפגש פורום  CFOבנושא ניהול סיכונים
סיכונים פיננסיים בתקופות של אי ודאות  -יהודה בן אסאייג מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה
אנחנו המנהלים אחראים להטבות הפנסיוניות ולחסכונות שלנו ושל עובדינו .יש משוואה פשוטה
שדומה למאזן – שנות החיסכון יוצרות את שנות הפרישה .המשוואה צריכה פחות או יותר לעמוד
בציפיות של כל אחד ואחד וליצור קצבה סבירה.
יואב היה בקבע עד גיל  ,21ונהנה מפנסיה תקציבית ברורה וידועה מראש – חיה שכבר כמעט אינה
קיימת .מוטרד ממה יעשה בחיים המקצועיים ,אבל לא בנושא הפיננסי כלכלי.
מירה בת  ,16אחרי קריירה מוצלחת במפעל גדול .היא חסכה כמו שהייתה צריכה לחסוך בקרן פנסיה
ותיקה מהסוג הישן ,וגם לה הדאגות הכלכליות נמוכות – שיעור הפנסיה מובטח ומחושב לפי שיטה
קבועה .לפנסיות האלה לא ניתן להצטרף יותר.
שתי הצורות האלה לא קיימות יותר .מי שבפנסיה היום או שיפרוש ב  5-26שנים הקרובות עדיין
מקבל פנסיה כך ,ולכן אין דרמה .יש עדיין פנסיות שאין בהן קשר בין מה שחסכת למה שתקבל.
אבי ,בן  ,42התחיל לעבוד מיד אחרי לימודים ,אבל לקח לו המון שנים להתחיל את החיסכון הפנסיוני
המסודר .למעשה המקובל היום הוא להתחיל לעבוד בגיל מאוחר יחסית .הוא צפוי לרדת ברמת
החיים שלו  26%-16%מרמת ההכנסה האחרונה שהייתה לו ערב פרישתו.
בטווחי הגילאים בין  16-46כמעט אפס מודעות לצורך לחסוך לפנסיה.
איציק ,בן  21סיים עבודה בחברת תקשורת ידועה ,בחודש השביעי לסיום העסקתו עבר תאונת
דרכים קשה והוא נכה ,ולא דאג להמשיך את ביטוח הריסק בתקופה שבה לא עבד .מי שלא הפקיד 5
חודשים לפנסיה שלו ,אינו זכאי עוד לארכת תקופת הביטוח והפנסיה אינה תקפה .אי אפשר לתת
לאדם כזה אקס גרציה כי זה יפגע בעמיתים האחרים .חייבים לסרב לו על אף שזו טרגדיה.
קובי ,בן  ,43השתחרר ,טייל קצת ,מנסה למצוא את עצמו ולא מצליח ,ולכן לא עובד בעבודה מסודרת
עם הפרשות פנסיוניות .פנסיית החובה שקיימת היום לכל עובד לא תעזור לו לעולם להגיע לקצבה
סבירה ,אלא לכל היותר ל ₪ 1666-4666-לחודש.
במבטחים יש קרוב ל 066-אלף עמיתים ,כרבע מכוח העבודה בישראל היום .לכן המשמעויות
הלאומיות המתחוורות לנו קשות מאד.
שרית ,בן  ,16משותקת בשיתוק מוחין .חסכה בעמל רב בקופת גמל יציבה וגדולה של כ 266-אש"ח.
קופת גמל שלפי הייעוץ שקיבלה היא סולידית ובטוחה ובבנק גדול ,ובמסלול החיסכון הכללי.
באוקטובר  1663ירד ערך החיסכון הצבור ל 176-אש"ח .המסלול הכללי שבו בן ה 16-ובן ה12-
מנוהלים באותו מסלול השקעות .אין שום צורת השקעות משותפת שיכולה להלום את שניהם.
האתגרים בחסכון הפנסיוני
 .2תחילת חסכון בגיל מאוחר
 .1שבירה ופדיון מוקדם של החיסכון הפנסיוני לצריכה שוטפת (בעיקר כספי פיצויים) וזה
מקלקל את המשוואה לשנות הפרישה .יותר מ 76%-מושכים את הכסף הזה.
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 .4חוסר מודעות לכיסויים הביטוחיים הקריטיים לנכות ופטירה ופגיעה אנושה בכיסויים אלה
עקב הפסקות בביטוח הפנסיוני .למשל כיסוי שארים לרווקים.
 .2רמת סיכון הולכת וגדלה של המסלולים הכלליים בגלל סיכוני שוק ההון ,והעדר התאמה
נכונה של מדיניות ההשקעות .התשואות בשוק ההון מאד נמוכות .התנודתיות בלתי אפשרית
לחיזוי ובנייה נכונה.
 .5עליה צפויה דרמטית בתוחלת החיים.
התוצאה היא שיש לנו דור שלם של פנסיונרים עניים .תוך  26שנים .עוני .לא ירידה ברמת החיים.
לפני  46שנה גורם המוות שקיצר את החיים היה הלב .הסרטן תפס את מקומו .זה גורם משמעותי,
אבל הגורם המשמעותי ביותר למוות הוא מחלות הדמנציה – הגורמות לתאי גזע המוח להתנוון .אבל
הרפואה המודרנית תוך כמה שנים תשפר את התמותה בכ 5-26-שנים.
תוחלת החיים בישראל היום היא  31לגברים ו 32-לנשים .אם צריך לממן עוד  26שנים ,זה בלתי
אפשרי פיננסית.
הילדים שלנו ככל הנראה יעברו את גיל .266
פתרונות?
 .2העלאת גיל הפרישה ל 17-לנשים ו 76-לגברים – פתרון קל ?! מי יעסיק אותם?
 .1מודלים לפיזור השקעות שיתאים לסיכון התארכות תוחלת החיים .יש כמה תעשיות כאלה,
שאפשר להשקיע בהן.
 .4החלפת סיכוני תוחלת חיים .יש פטנטים פיננסיים כאלה .באותו אופן שבו מגדרים חשיפה
למט"ח או למחירי סחורות.
מה אנחנו עושים?
טיפול בשיעור חסכון נמוך – הטבות המס שתינתנה למי שירצה להפריש צריכות להיות משמעותיות
יותר.
אם אתם תצאו לחל"ת או לחופש של שנתיים ותחזור לשוק העבודה ,אין לכם אפשרות להפקיד
רטרואקטיבית על השנים שבהן לא עבדתם .למה לא? למה אי אפשר לנסות ולפצות? את זה אנחנו
מנסים לשנות עבורכם.
אפשר להעביר חסכון הוני לקצבתי כך שתוכלו למשוך את הכסף .למה שלא יאפשרו זאת?
מדיניות ההשקעות – השקת מסלולי יעד לפרישה ,כמו בארה"ב .TARGET FUND ,החל מהיום שאתה
מצטרף ואתה יודע מתי תפרוש ,רמת הסיכון יפחת אוטומטית בחסכון הפנסיוני שלך כך שכשתגיע
לגיל פרישה תגיע לכמעט  6סיכון ,והתיק כמעט לא יהיה נתון לתנודתיות שוק ההון כדי להבטיח
קצבה מינימלית סבירה.
שאלה – יש בעיה שמגיעה מכם דווקא ,שזה חוזה לא מחייב .המקדם המפורסם שחסכת לפיו
משתנה רגע לפני הפרישה ,והכל נהרס.
תשובה – שום דבר לא מובטח .צריך לקרוא האם המקדם מובטח .בעולם אין אף חברת ביטוח
שמבטיחה מקדם .רק כשכבר קרובים יותר ,55-16 ,חברת הביטוח תבטיח לך את המקדם ,בתמורה
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לפרמיה ,כמובן .זה נמצא בסיכון תוחלת החיים .אם מחר תוחלת החיים תעלה ,הקצבה שלך בגיל
פרישה תהיה יותר נמוכה .אין מקדם מובטח.
שאלה – לאיזה כיוון מתייצבים דמי הניהול?
תשובה – מי שבמבטחים נמצא הרבה מתחת לתקרה הנמוכה .פחות מ 4%-מההפקדה ופחות מ-
 6.15%מהצבירה .רמת המחירים תלך ותרד ,קודם כל בגלל התחרות ושנית בגלל שגודל הצבירה
וגודל השוק יאפשרו את זה כדי שעדיין תוכל לקבל שירות כמו שצריך מקרן הפנסיה .השוק צומח ב-
 16%בשנה.
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