05/9/12

פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
עו"ד גיא קריגר ,משנה למנכ"ל ,מנהל אגף מוצרים ופיתוח ,מנורה מבטחים פנסיה
כשמדברים על פנסיה הוגנת ,זו פצצה משקית מתקתקת .יש אספקטים עסקיים ,אבל זה רובץ לפתחנו כל
הזמן כמי שמנהלים את הכסף ,לפתחכם כמי שמעסיקים עובדים רבים ,וגם ,לא פחות חשוב ,לגבי עצמנו.
התפתחות תוחלת החיים הממוצעת של גברים ונשים לא מפסיקה לעלות ,והגרף לא נעשה שטוח .הנתון
כשלעצמו אינו מפתיע .מה שמפתיע הוא שכשמסתכלים על מדינות ה ,OECD-תוחלת החיים בישראל
ארוכה מאשר ברוב מדינות ה .OECD-בבריטניה ,בפרספקטיבה יותר ארוכה ,רואים שלמעט שתי מלחמות
עולם ,יש עליה מגמתית – והתוחלת הכפילה עצמה תוך פחות מחמישים שנה .בנייר האחרון של אגף שוק
ההון ,רואים את הבעיה בענף שלנו – תהיה התארכות בתוחלת החיים ,אבל לא באופן אקספוננציאלי –
אבל המציאות מביסה את כל התחזיות – ומתפתחת מהר יותר ממה שתכננו.
מה אפשר לעשות – אפשר להעלות את גיל הפרישה .מנסים בישראל כבר קרוב ל 01-שנים ,גברים עלה
מ 56-ל ,56-גיל הפרישה של נשים כרגע  56והוויכוח הציבורי בעיצומו .היפנים העלו את הגיל ל.01-
בניתוח כלכלי קר זה נראה טוב ,אבל זה מחייב יצירת שוק עבודה אמיתי לאנשים מבוגרים – וזו בעיה.
התרבות של עובדים צעירים ומנהלים צעירים וכו' – היא חזקה ומקשה על הפתרון הזה .בנוסף זה קשה
פוליטית מאד.
אפשר להגדיל דרמטית את שיעור ההפקדות ביחס לשיעורים הקיימים של עוד  ,01%כדי שנוכל לחזור
למספרים של  61%מהשכר האחרון כפנסיה .זה אפשרי במערכות המודרניות ,גם בסביבת הריביות
הנוכחית .אפשר לקחת את זה מהנטו של העובד או מהברוטו דרך המעסיק .אבל זה מגדיל את עלות
ההעסקה וגם מקטין במידה מסוימת את הנטו של העובד .גם זה מעורר קושי פוליטי .ובנוסף זה משנה
סדרי עדיפויות לגבי המעמד הנמוך והבינוני.
אפשר להפנו ת תקציבי קרנות השתלמות לחסכון פנסיוני לגיל פרישה ,באמצעות חקיקה שתסגור את
הטבת המס שמקבלת היום קרן ההשתלמות .אבל קרן השתלמות מלווה בסטיגמה של אבן בוחן
בהתמודדות הממשלה מול ההסתדרות .זה אחד מהשפיצים של מאבקי הכח ,וזה נדון לכשלון .אם זה
יקרה זה יהיה מאד מרשים ומאד לא פשוט .זה לא נותן פתרון למרבית השכירים שאין להם קרנות
השתלמות ,וזה נתפש כפוגעני בזכויות העובדים.
ואפשר שחברות הפנסיה ישתפרו  -אם ניקח פחות תמורה על הכסף שאנחנו מנהלים ,ונצליח להביא
מקסימום תשואה במינימום סיכון ,מצב החסכון הפנסיוני של הציבור ישתפר .אין לנו אינטרס מובהק לנהל
לא טוב .אנחנו עושים כמיטב יכולתנו .העמלות הן עניין מסחרי ורגולטורי.
הערה מהקהל :אתה יכול לקחת ממני רווחים רק בתקופה של רווחים – ולקחת רווחים גבוהים ,ואם אתה
מפסיד לי כסף בפנסיה ,אתה לא תיקח מהרווחים שאין .אין לך היום אינסנטיב להביא קופה יותר טובה.
תמיד אפשר יותר טוב ,אבל בפועל יותר מסובך ממה שזה נראה בחוץ .הדוחות שלנו ציבוריים – אפשר
לראות מה קורה לנכסים ולעמלות שלנו .הנכסים עולים והעמלות יורדות ,כי השוק מאד תחרותי .ניסו
לעשות פוליסות שמתמחרות על רווחים ומענישות על הפסדים ,זה לא כל כך עובד.
אפשר לבטל את חוק פיצויי פיטורים ,והמעסיק יצטרך לשים את הכל בתגמולים עד התקרה של .66.02%
כי אנשים מושכים את כספי הפיצויים שלהם .זה לא יעבור פוליטית.
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מי שחסך  22שנה רצוף ושם את התקרה האפשרית בקרן הפנסיה ,ולא משך שקל פיצויים ,מגיע ל55%-
בלבד לפנסיה מתוך השכר האחרון שלך.
שיעור התחלופה כשמושכים פיצויים ,צומח ל!!! 20%-
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