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תוצאות סקר בנושא

ניהול החיסכון הפנסיוני בחברות
תקציר מנהלים







ה CFO-אחראי ב 01%-מהמקרים ,בין אם לבד או בשיתוף עם גוף אחר בארגון ,על קבלת ההחלטות
בנושא הפנסיוני
השירות והתפעול שיקבלו הן העובדים והן החברה הם הגורם החשוב ביותר בבחירת ההסדר הפנסיוני
ברוב המוחץ של החברות מתבצע החיסכון הפנסיוני באמצעות מנהל הסדר ( )07%או סוכן ביטוח ()31%
ב 32%-מהחברות מתבצעת מדי פעם בחינה מחודשת של ההסדרים הפנסיוניים לעובדים
 oבממוצע פעם ב 0.3-שנים
 oלא יאוחר מפעם בחמש שנים
ברמה האישית 31% ,מה CFOs-יודעים מה יהיה גובה הקצבה שיקבלו בעת פרישה

רקע
נושא החיסכון הפנסיוני מהווה בכל עת ענין ניהולי ומקצועי מורכב ,הנמצא בבסיס מערכת היחסים של החברה
ועובדיה .בשל המורכבות הכספית הכרוכה בניהול החיסכון הפנסיוני ,נמצא הנושא על פי רוב באחריות ה.CFO-
לפיכך ,ערכנו סקר קצר בין חברי הפורום.
הסקר חולק לשאלות המתייחסות לארגון בו מכהן ה ,CFO-ולשאלות ברמה האישית על החיסכון הפנסיוני של
המשיבים.
סה"כ השיבו לסקר  10חברי פורום ,מהם  CFOs 21%המכהנים בחברות בעלות מחזור הגבוה מ 311-מיליון דולר
בשנה.
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שאלות ברמת הארגון

ה CFO-אחראי ב 25%-מהמקרים,
בין אם לבד או בשיתוף עם גוף אחר
בארגון ,על קבלת ההחלטות בנושא
הפנסיוני.

לגבי קבלת ההחלטות על נושא החיסכון הפנסיוני בארגונים
 03% השיבו כי יש אחראי אחד בארגון( ,ב 10%-מהמקרים מטפל בנושא ה CFO-עצמו ,וב23%-
מהמקרים עוסק בכך האחראי על משאבי אנוש בחברה).
 38% ציינו כי קבלת ההחלטות משותפת (ב 83%-ה CFO-בשיתוף משאבי אנוש ,ב 03%-ה CFO-וועד
העובדים וב 1%-מהמקרים בלבד ,משאבי אנוש והוועד).
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בבחירת הסדר פנסיוני לעובדים הכי חשוב
לארגון שלי
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היות וה CFO-מהווה שותף בכיר בהנהלת הארגון בקבלת החלטות בנושא הפנסיוני ,שאלנו מהו האופן המועדף
ללמוד ולהתעדכן על נושא מורכב זה .עדכון מקוון והרצאות בנושא מהווים את הדרכים המועדפות .ככלל ,יש
עדיפות מבחינת ה CFOs-לקבל הרצאות מגורם אובייקטיבי ,דוגמת הפורום ,שיביא בפני החברים מומחי תוכן
שונים ומגוונים.

כשותף בתהליך קבלת ההחלטות ,מהו אופן קבלת
המידע המועדף עליך?
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לגבי אופן ניהול החסכון הפנסיוני,
ברוב החברות המשיבות (,)07%
נעשה הניהול באמצעות מנהל
הסדר אחד או יותר ,ב31%-
מהחברות המשיבות הניהול
נעשה באמצעות סוכני ביטוח ,וב-
 7%מהמקרים בלבד מנוהל
הנושא ישירות מול חברת
הביטוח .תשובה זו מצביעה אף
היא על מורכבות הנושא ,ומשקפת
שימוש בגורמי תיווך שונים.

איך מתבצע ניהול החסכון הפנסיוני
בחברתך?
7%
31%

באמצעות סוכני ביטוח
ישירות מול חברת הביטוח
07%

בהן
מהחברות
ב33%-
מכהנים המשיבים ,מתבצעת
של
מחודשת
בחינה
הפנסיוניים
ההסדרים
לעובדים כל כמה שנים.
עוד עולה מנתוני הסקר כי ב-
 71%מתוך החברות הללו
מתבצעת בחינה כזו בכל
שנה.

באמצעות מנהל/י הסדר

האם חברתך מבצעת בחינה מחודשת של
ההסדרים הפנסיוניים לעובדים
0%
33%
כן ,כל כמה שנים
כן ,מדי פעם
לא

התקופה הממוצעת להתנעת
תהליך בחינה מחדש של
ההסדרים הפנסיונים עומדת
על  0.3שנים והתקופה
הארוכה ביותר שצויינה היא
פעם בחמש שנים.

14%

בקרב  0%מהחברות לא מתבצעת בחינה כזו.
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שאלות ברמה הפנסיונית–האישית
בבחינה האם ה CFOs-יודעים לגבי עצמם מה יהיה גובה הקצבה שיקבלו בעת פרישה ,השיבו  01%שאינם
יודעים 13% .מהמשיבים יודעים בערך מה יהיה מצבם בפנסיה ו 38%-יודעים במדויק.

האם אתה יודע מה תהיה קצבת הפנסיה שלך
בפרישה?
לא
01%

כן ,בצורה
מדויקת
38%

בערך
13%

כדי לקבל החלטות על החיסכון הפנסיוני של ה ,CFO-רובם נעזרים באיש מקצוע – יועץ פנסיוני ,סוכן או איש
מקצוע של חברת הביטוח .מיעוט שולי מקבל החלטות באופן עצמאי על בסיס מידע מקוון.

כיצד אתה מקבל החלטות על החיסכון הפנסיוני
שלך?
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