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מבני ניוד",שינוי לכול�"מהפיכת פנסיוני �וייעו�
בכר רפורמת מהבטחות נותר ?מה

מאת

ידי� *שרו�

דבר.א פתח

הישראלי ההו� שוק במבנה שינוי סימנה בכר השני�,רפורמת בי� .2005�2007ששיאו
פנסיה וקרנות גמל קופות כמו הציבור,גופי� מכספי במיליארדי� מחזיקי� ,אשר

פרטיותנמכרו ביטוח חברות אל הבנקי� שוק1.מידי כשלי שני לתק� נועד זה :מהל!
ההו��האחד בשוק תחרותיות והיעדר ניגוד�והשני,ריכוזיות עקב יעילות היעדר

מובנה היא.ענייני� בכר רפורמת לאחר היו� שנותרו הגדולות השאלות הא�אחת
ההו� בשוק למהפכה הביאה אכ� זו ?רפורמה

הרפורמה.ב ערב בישראל ההו� שוק

בכר" לדוח"רפורמת כינוי האוצרמשרדל"מנכבראשותבינמשרדיצוותהוא
המלצות,בכריוסיר"ד,)לשעבר( ההו�בשוקמבניי�שינויי�שלשורהעלהכולל

ניכר.ובחקיקהממשלהבהחלטתשאומצובישראל באופ� לצמצ� נועדו אלו שינויי�
הריכוזי מאפייני השוקאת את אפיינו אשר התחרות והיעדר 2.ות

התבטאה בשוק היתר,הריכוזיות הגמל,בי� בקופות הבנקי� חיסכו�,בבעלות מכשיר
לציבור בשוק.מרכזי מבני ענייני� ניגוד יצרה זו השכירי�.בעלות שמרבית כיוו�

העצמאי�( מ� מחזיקי)ורבי� וג� גמל קופות במכשירי חוסכי� ג� הינ� �בישראל
בנק הפנסיה,חשבו� כספי את חוס! הלקוחות ציבור בו המקו� בי� האחדה נוצרה

והשקעותיו חשבונותיו את מנהל הוא בו המקו� לבי� מקרי3.שלו איננו זה איחוד
נבע רבה,והוא והפנסיה,במידה הגמל כספי את לחסו! ללקוחותיו בנק כל מהמלצת

למשפטי�* בפקולטה מתקדמי� משפט ללימודי מיתר צבי במרכז תל,דוקטורנטית .אביב�אוניברסיטת
לפרופ להודות ולל'אבקש מרגליות לוריאיור� .יל!

בכר".1 ב"רפורמת ההו�בשוקהענייני�וניגודיהריכוזיותולצמצו�התחרותלהגברתחוקמעוגנת
כמשמעו.�2005ה"התשס,)חקיקהתיקוני(בישראל גמל קופות פנסימתייחסבחוקהמונח ,הלקרנות

נאמנות השוני�,קרנות לסוגיה� גמל וקופות השתלמות קצבתיתהו,לעצמאי,לשכיר:קרנות או .נית
על2008בסו( הפנסיוני החסכו� נכסי ס! האוצר.ח"שמיליארד562עמדו משרד נתוני .מתו!

לציי�.2 הבנקי�,מעניי� מ� הגמל קופות את להפריד מקובל .שבעול�
הרפורמה.3 ב,טר� הבנקאיות הקופות וב�90%שלטו הגמל קופות הנאמנות�87%משוק קרנות .משוק

נתוני האוצרמתו! .משרד
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בבעלותו אשר למשל.בקופות ד,כ! בנק באופ�המלי/ לחסו! ללקוחותיו יסקונט
גמל בקופת רבות"תמר"קבוע שני� בבעלותו הייתה את;אשר הפנה הפועלי� בנק

בישראל הגדולה הגמל לקופת לקוחותיו וכ!,"גדיש",כלל בבעלותו הייתה אשר
.הלאה

כמעט זה�הלי! ל,אוטומטי מופנה הבנקי� לקוחות ציבור הבית"שבו אשר"קופת
ומנו העומוחזקת חשבו� את המנהל הבנק בידי שלו"הלת ההשקעות חשבו� או ,ש

מישורי� במספר יעיל בלתי בי�,ראשית.נחשב וביזור הפרדה כנדרש מקיי� אינו הוא
השוני� החיסכו� מכ!.מכשירי באותו,כתוצאה כספו כל את חוס! הלקוחות ציבור

העו:מקו� הנאמנות,ש"חשבו� הג,קר� וקופת ההשתלמות מנוהלי�קר� שלו מל
פיננסי גו( אותו בידי כול� הוא.ומוחזקי� זה כלכלית,כמוב�,מצב מבחינה מסוכ�

הלקוח בודד,ברמת פיננסי גו( של קריסה מפני מוג� מובילה,שנית.שאינו התופעה
הציבור כספי השקעות באיכות כמעט.לפגיעה מבוצעות שההשקעות מאחר

הבנק של הייעודית לקופה מפעילי�,אוטומטית הבנק פקיד ולא הלקוח שלא הרי
בבחירת� דעת� מכ!.שיקול שאינ�,כתוצאה חיסכו� למכשירי הופנו רבות השקעות

אופטימלי באופ� ללקוחות למעשה.מתאימי� השונות,הלכה בקופות חסכונות
ממש של ייעו/ ללא החיסכו�.התבצעו כספי לכלל מסוכ� ציבורי מצב נגר� בכ!

ש ארו! ישראללטווח אזרחי או.ל ממשלתית התערבות לגרור עלול כזה דברי� מצב
חברתי לשינוי במדינה�להביא עמוק של,שלישית.כלכלי אלמנטי� מגבירה התופעה

החיסכו� בתחו� תחרות להיעדר גורמת ובכ! בשוק את,ריכוזיות מפחיתה כ� ועל
במיוחד גבוהות תשואות להשיג הקופות .תמריצי

פתרונות השני�מספר במהל! נבחנו אלו כשלי� ע� הותרת4:בה�,להתמודדות
חיצוניי� לגופי� ומכירת� הבנקי� בידי הקופות בידי;ניהול הבעלות הותרת

מיקור תו! הניהול�הבנקי� שירותי של מוחלט;חו/ וברמת,וניתוק הבעלות ברמת
לקופות,הניהול הבנקי� של5.בי� בסופו שנבחר זה הוא השלישי בידיהפתרו� דבר

משנת והחל בכר הגמל2007ועד2005ועדת קופות כל בהדרגה ,הפנסיה,נמכרו
פרטיות ביטוח חברות לידי הבנקי� בבעלות שהיו והנאמנות ההשתלמות .קרנות

פרטיות ביטוח לחברות הבנקאיות הקופות יועצי�,מכירת לשמש לבנקי� אפשרה
פי על פנסיוני"פנסיוניי� ייעו/ ליחידחו6".חוק ייעו/ כמת� פנסיוני ייעו/ מגדיר זה ק

כעמית שלו החיסכו� לכדאיות כמבוטח�כעמית,שכיר�בנוגע או באמצעות,עצמאי
אליו זיקה הייעו/ לנות� שאי� פנסיוני לקופות.מוצר הבנקי� בי� הזיקה ביטול ע�

האוצר.4 משרד של הרפורמה באתר ראה השיטה בבחירת ולנימוקי� התהלי! לתיאור
www.finance.gov.il/bachar/asp/bank_sys.asp.

מסו.5 רגולציה פתרונות ג� נבחנו אלו לפתרונות רגולטוריבנוס( והוראות תקנות בדמות אלו,ימי� ואול�
הועילו מ,לא אכיפה היעדר משו� דיובי� מחמיר בלתי סטנדרט קביעת משו� ובי� הפתרו�).נמו!(ספקת

מה במידת דרסטי פתרו� הוא השוק,הנבחר מבנה שינוי היא.והוא מעניינת רגולטורי,שאלה שינוי הא�
יכ להוביללומקי( בכרהיה ברפורמת שנעשה המבני מהשינוי יותר טובות אפילו או דומות .לתוצאות

ש.6 על הפיקוח פיננסיי�חוק פנסיוני(ירותי� ובשיווק פנסיוני בייעו/ .�2005ה"התשס,)עיסוק
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בבנקי� פנסיוני ייעו/ מערכי להשקת הדר! הרפורמה�על7.נסללה יוכ,פי להלקוח
וזהות לו המומלצי� החיסכו� מסלולי לגבי ואובייקטיבי איכותי שירות לקבל

לו המתאימה קשור,הקופות הוא אליה� לקופות הבנק מהטיית לחשוש 8.מבלי

לבחו� אבקש והמפסידי�כעת המרוויחי� זומיה� והא� בכר מרפורמת כתוצאה
המוצהרות מטרותיה את השיגה .אכ�

הרפורמה.ג ההו�השלכות שוק על

הבנקי�.1ג

הגמל קופות את מכרו ענק,הבנקי� עסקאות השונות,במסגרת הביטוח לחברות
לדוגמה.במשק הגמל,כ! קופת תמורת"גדיש"נמכרה לפסגות הפועלי� 629של

ש גמל";ח"מיליו� בס!"לאומי ולמרקסטו� להראל נמכרה לאומי בנק 1.148של
ש נרשמ.ח"מיליארד אלו הבנקי�בשני� של במאזני� ענק כרווחי העסקאות יחד.ו

זאת לזכור,ע� מניב,יש הכנסה מקור על הבנקי� למעשה ויתרו המכירה בפעולות כי
שוט( ניהול.באופ� דמי לכיס� לשלשל לבנקי� איפשר השני� במהל! הקופות ניהול

בקופות המוחזקי� הציבור נכסי של ממיליארדי� כאחוזי� רוו.שנגבו חי�למרות
במכירה�חד חלופי,פעמיי� מניב מקור למצוא הבנקי� על בדמות,היה הנמצא

ההפצה המכונה.עמלות עמלה לגבות לבנק מאפשר ללקוח בנקאי פנסיוני יוע/ מינוי
הפצה" בתיק)שנתי(0.25%בגובה,"עמלת ומהקרנות,מהצבירה מהקופות הנגבית
הלקוחות( מ� הלק,)ולא כספי בי� התיוו! החיסכו�בגי� מוסד ובי� לחיסכו� על9.וח

אסורה העדפה למנוע הקופות,מנת בכל זהה הוא הבנקי� שמקבלי� העמלה .שיעור

פנסיוני ייעו/ ממת� הבנקי� מפיקי� אותה היחידה התועלת איננה ההפצה .עמלת
אד� לכל חינ� בבנקי� כיו� נית� שהייעו/ בנק,מאחר אותו של לקוח אינו א� ,א(

ה ישתמשפקידי אשר חדש לקוח לגיוס כמקפצה הפנסיוני בייעו/ משתמשי� בנק
עו חשבו� ניהול זה ובכלל הבנקאיי� השירותי� ער!"בכלל בניירות ומסחר באופ�.ש

השקעות,זה של איחוד מעודדי� עדיי� ופנסיה"עו,הבנקי� הייעו/,ש בהיבטי א� ג�
מפ10.בלבד פנסיוני ייעו/ מקבל הלקוח בו דברי� אותומצב בידי המועסק בנק קיד

המזרחי.7 ללקוחות�בנק פנסיוני ייעו/ להעניק שהחל הבנקי� כלל מבי� הראשו� הבנק היה לאחר,טפחות
ההו� שוק על הממונה מאת ייעו/ רשיו� הבינלאומי,לאחריו.2007באוגוסט,קבלת הבנק רשיו� קיבל

דיסקונט2008וארובפבר בנק רשיו� הגדולי�.קיבל הבנקי� והפועלי�,כניסת הייעו/,לאומי לשוק
לשנת נדחתה לשכירי� והבינוניי�2010הפנסיוני הקטני� לבנקי� תחרותי יתרו� להעניק מנת .על

צרי!ה.8 ללקוח הנית� הפנסיוני די�,ייעו/ פי צרכי,על סמ! על שללהינת� האישיי� מטרות,הלקוחו
הכללי הכספי ומצבו שלו לתת,החיסכו� בבואו הפנסיוניי� המוצרי� כלל את לבחו� הפנסיוני היוע/ ועל

רבה.ייעו/ ו,במידה לרוחו פנסיוני ייעו/ חוק של חקיקתו השקעותלדומה ייעו/ חוק של החל,מטרותיו
בבורסה ועקיפות ישירות השקעות על .בעיקר

.�2006ו"התשס,)הפצהעמלות()גמלקופות(פיננסיי�ותי�שירעלהפיקוחתקנותראה.9
"ז�פריחנה"בינדמ�רחליזהלעניי�ראה.10 נפנה�הפרטיתלבנקאותששיי!ועצמאיגדוללקוחאתהא�:

.www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3226483,00.html.26.2.09כלכליסט""קוד�אלי!
לקוח"( ה� שלנוהשכירי� הבנקי�,ות ידי על הוחזקו כשעוד הגמל קופות של לקוחות היו ג� .ה�
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העו חשבו� את ג� המנהל שלו"גו( את,תיאורטית,מאפשר,למשל,ש לנהל לבנק
אחת כמיקשה כול� הלקוח הלקוח.כספי פורמלית,נתוני לא א� ליוע/,ג� גלויי�

הבנקאי שלו,הפנסיוני ההשקעות חשבונות זה ההלוואות,ובכלל ,הפקדונות,מצב
בעו וכיוצ"יתרה עצמו,ב"ש הלקוח ידי על מסופקי� שהינ� מבלי ,למעשה,בכ!.א(

בה� שוני� פיננסיי� מוסדות בי� הפרדה והוא הרפורמה חזו� תחת הבנקי� חותרי�
והחיסכו� ההשקעות יועצי של מובנה ענייני� ניגוד ומניעת הלקוח כספי מושקעי�

.שלו

והמשק.2ג הציבור

בהקמת מעט לא השקיעו שהבנקי� פנסיונילמרות לייעו/ חקיקתולמרות,תשתיות
חוקלפיבמשקמקי(פנסיונילביטוחהרחבהצו(2008מינוארחובהפנסיהצו

לבנקי�נהרלאהציבור,המשקכללעלחלאשר)�1957ז"התשי,קיבוציי�הסכמי�
שונות11.פנסיוניייעו/לקבלת המשבר12,מסיבות ג� פגעאשרהעולמיהפיננסיבה�

והקרנותומהקופותההו�משוקהציבורהתלהבות,הישראליההו�בשוקא(
,בבנקי�הפנסיוניהייעו/פעילות,מכ!כתוצאה.דרמטיתירדה,בבורסותהמושקעות

רווחיתנחשבתאיננה,הקופותמכירתמאז יביא,כיו� אשר הנראה,דבר ,ככל
באיכו לירידה מכ! וכתוצאה בבנקי� הייעו/ מער! בפיתוח השירותלירידה .ת

לציבור�אי העלויות להכבדת להוביל עלולה בבנקי� השירות שהיא,קבלת בכ!
הייעו/ בגי� תשלו� הגובות פרטיות לחברות המיועצי� את הופ!,בכ!.מסיטה שוב

בלבד לעשירי� המיועד למוצר הפנסיוני הייעו/ כזה.מצר! דברי� ההפקדות,במצב
ב או מקצועי דעת שיקול ללא הרפורמה.קרהמתבצעות לפניה,אחרי ג� חלקי�,כמו

ייעו/ בקבלת מעונייני� ואינ� בתחו� לשינויי� מודעי� אינ� הציבור מ� נרחבי�
קרובות.פנסיוני באופ�,לעיתי� עובד עמה הגמל בקופת מפקידי� שכירי� עובדי�

המעסיק הניהול,קבוע בדמי מסויימת הנחה כלל בדר! לו מוענקת זו.ש� הפקדה
הפקדהמקב במסלול רבי� עובדי� משמעותי,"אוטומטי"עת דעת שיקול ללא

הקופה מסלול בשני�,בבחירת המשתני� הלקוח צרכי ועל ההפקדות על בקרה וללא
מכ� .לאחר

אינטרנט פותח שהוא הוא הפועלי� בנק של לקוח של חו�,היתרו� במטבע לו יש מה יש,רואה מה
ושב חיסכו�,בעובר בתכניות יש ער#,מה בניירות יש לו,מה יש מה רגע ועוד אשראי בכרטיסי

שו,בפנסיה סטופ פנטסטיווא� דבר וזה שלו הפיננסית התמונה כל את לו שנות� )."פ
ארלוזורוב.11 הפנסיוני"מירב הייעו/ נכשל היו�"(2.4.2009מרקר�דה,"כ! שבה,עד ויותר שנה בחלו$

פנסיוני בייעו� כול� עוסקי� הבינוניי� לקוחות44.5רק,הבנקי� של,אל$ פנסיוני חיסכו� היק$ ע�
שקל5.6 ייעו�,מיליארד כ.קיבלו המהווה חיסכו� בהיק$ הפנסיוני�1.5%מדובר החיסכו� מכלל

הציבור ).".שבידי
פיננסיתנ.12 בורות כגו� סיבות על לחשוב פיננסית,ית� מורכבות,אדישות או וביועצי� בשיטה אמו� חוסר

מראי�.הענ( רבי� בבורסה,מחקרי� השקעה הגמל,כי בקופות המתבצעת זו עניי�,בעיקרההיא,כפי
מזל כזה.של ו,במצב דעת לשיקול חשיבות הקופהלאי� סוג או הפנסיוני החסכו� מסלול לבחירת .ייעו/
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הסכ�,בנוס( על לייעו/ המגיע לקוח כל מחתימי� בנקי� לפיה תופעה בענ( מוכרת
הכולל פנסיוני"ייעו/ יוע/ הלק"מינוי א� חסכונותיוג� את להעביר מעוניי� אינו וח

ייעו/ בעקבות אחרת גמל במקו�13.לקופת הלקוח של פנסיוני כיוע/ הבנק מינוי
שלו הקוד� אחר(היוע/ בבנק או הפצה)פרטי עמלת בגינו לגבות לבנק א(,מאפשר

החיסכו� בתכנית דבר שינה או שיפר חסרת,ברור.שלא רק לא הינה כזו פעולה כי
המינוילב�תו� להשלכות מודעי� אינ� אשר לקוחות מטעה שהיא ג�,בכ! אלא

שבסופו ארו! ייעו/ תהלי! בקיו� הלקוח של ומשאבי� זמ� בזבוז לאור יעילה בלתי
דר! בשו� מתעדכ� אינו שלו החסכו� .מסלול

הביטוח.3ג חברות

להיות אמורי� היו בכר מרפורמת הגדולי� בכרר.הציבור,כמוב�,המרוויחי� פורמת
הציבור כספי של הפיננסי בניהול למהפכה להביא אמורה הייתה.הייתה זו מהפכה

לכלול היתר,צריכה בענ(,בי� מחירי� ניהול,תחרות דמי בהפחתת ,שתתבטא
חיסכו� חשבונות ניהול לבי� הבנקי� בחשבונות הציבור כספי ניהול בי� בהפרדה

איכות פנסיוני ייעו/ וקבלת שלה� תשלו�הפנסיה ללא .י

לעיל,בפועל שנידו� המיוחלות,כפי הפיננסיות ההטבות את קיבל לא .הציבור
הביטוח,במקומו חברות דווקא הנ� הרפורמה מ� הגדולות לידיה�,הנהנות שקיבלו

ורווחי�נתח גדול מנכסי.שוק מיליארדי� של ניהול� את לידיה� וקיבלו שילמו אלו
ע.הציבור מספק פיקוח סכומי�היעדר לגבות לקופות מאפשר הניהול דמי גובה ל

של הפנסיוני בחיסכו� הארו! בטווח לפגוע ובכ! הלקוח מהפקדות ביותר גבוהי�
ענ(,כלומר14.הציבור בשוק תחרות לפתח הייתה הרפורמה ממטרות שאחת בעוד

הטווח ארו! להורדת,החיסכו� להביא שיכולה תחרות כל נצפית לא שבפועל הרי
ניהולתעריפי .דמי

כ� ללקוחות,כמו לספק מהקופות דורשי� האוצר משרד של ותקנות יכולת"נהלי�
הקופות,"ניוד בי� ונוח פשוט מעבר שכונתה,קרי רפורמה הניוד"במסגרת מהפכת

בי�15".הפנסיוני לעבור טובה יכולת ללא כי הוא הרפורמה בבסיס העומד הרעיו�
יי לקבלת משמעות תהיה לא ומעברקופות בחסכו� שינויי� על שימלי/ פנסיוני עו/

זאת.קופה ע� בנדרש,יחד עומדות אינ� שבבעלות� והקופות הביטוח חברות כי נראה
התשתית את לספק מצליחות אינ� ובפועל לעמוד)back office(מה� כדי הנדרשת

פאר.13 ועיר� קובלנ/ הבנקי�"תמר נגד שח� ההפצה:אלטשולר מהסכמי חלק לבטל גלובס"מבקשי�
הערכות"(26.8.2009 פי בבנקי��80%כ,על המדורגות והקרנות להמלצת,מהקופות "החזק"זוכות
אפללו).".מהבנקי� אופיר"אתי של:רועי ההשקעות ניהול על יותר ישפיעו הבנקי� בעתיד

ה�"(9.2.2010מרקר�דה,"המבוטחי� שלה� ההמלצות שרוב היא הבנקי� נגד ,"החזק"הטענה
הלקוחות בתיקי שינוי באמת אי� עמלה�כלומר מקבלי� )."והבנקי�

שמעוני.14 יורדי�"אלי לא הגמל קופות ניהול דמי עמדו"(YNET18.11.2008"?למה שני� שלוש לפני רק
של ממוצעת רמה על הניהול שולי.0.5%דמי עניי� אינו הניהול בדמי החד של:הזינוק ניהול דמי

של,למשל,1.5% לחוסכי�10לתקופה מורידי� יישו�")..מנכסיה�16%שני� תחילת מאז
עלו בכהרפורמה הניהול פאר.�73%דמי עיר� בכר:בדק"גלובס""ראה מרפורמת של�הנזק 73%זינוק
הניהול .9.3.2010גלובס"בדמי

פיננסיי�תקנותראה.15 שירותי� על גמל(הפיקוח בי�()קופות כספי� .�2008ח"התשס,)קופותהעברת
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הניוד בייעו/16.בנטל אפקטיביות היעדר היא לקו,התוצאה של מוטיבציה חותהיעדר
קופות בי� במעבר וקיפאו� ייעו/ .לקבל

הרפורמה.ד תוצאות לשיפור עיקריות נקודות

המייעצי�.1ד לבנקי� התמריצי� במבנה שינוי

ל האפשריי� הפתרונות הפנסיוני"הצלת"אחד הייעו/ מער! בשיפור נעו/ הרפורמה
לבנקי�.בבנקי� התמריצי� במבנה שינוי עריכת לשקול שי,יש אות�באופ� עודד

לקוחות שיותר לכמה קטני�,לייע/ לקוחות כיו�.כולל המצב פי הבנקי�,על
הלקוחות של מהצבירה אחוזי� בצורת הפצה עמלת התיק(מקבלי� מכלל אחוז רבע

בלבד,)שלה� משמעותית צבירה בעלי ללקוחות ייעו/ המעודדת משרד.מדיניות
בנוש,האוצר פיקוח על כיו� האחראי במשקהרגולטור פנסיה עבור,אי לסבסד יוכל

קטני� ללקוחות ייעו/ בגי� ההפסד את לא,הבנקי� נית�.רווחי�הנחשב לחלופי�
הלקוח חסכונות משווי תגזר שלא כ! ההפצה עמלת לגביית הנוסחה של שינוי לשקול

.בלבד

ריכוזיותו.2ד ומניעת הפנסיה שוק על הרגולציה הגברת

הריכוזיות לבעיית ברגולציהתשובה כנראה טמונה הביטוח שוק.בשוק כשל בפנינו
גדולי� גופי� במספר החיסכו� כספי של לריכוז משו��המביא רצוי שאינו דבר

הציבור כספי של הפיננסית היציבות את ומסכ� תחרות מדכא לכ!.שהוא הפתרו�
קטנות לחברות שיאפשר באופ� לשוק הכניסה חסמי בהסרת טמו� להיות יכול

הפנסיהלהי לשוק הקלות,כנס של בצורה לכ! עידוד� לשקול א( נית� זה ובכלל
למשל.רגולטוריות הביטוח,כ! או העצמי ההו� בדרישות אלו חברות על להקל נית�

מסויימת לתקופה מה� ממשלה,הנדרש בכספי לה� לסייע אפילו נית�,לחלופי�.או
הגדולות הביטוח חברות פעילות על מגבלות למיזוגי�,להטיל הנוגע בכל בייחוד

.ורכישות

הפנסיוניות.3ד לזכויותיו באשר הציבור השכלת

לחסכונותיו בנוגע מקי( פנסיוני ייעו/ לקבל וסירובו הציבור לבורות הנוגעת ,הבעיה
מדינתית התערבות כנראה דורשת היא החליטו.א( כבר בישראל המדיניות קובעי

מנג של הגדולה חשיבות� על בדמותבעבר לכ! תמריצי� לכ� ויצרו חיסכו� נוני
מס הוא.הטבות טבעי הנוגע,א! בכל יותר רבה בהתערבות תיתמ! זו מדיניות כי

מושכלת החלטות קבלת לו שיאפשרו כלי� ובמת� הציבור של הידע כ�.לרמת ,על
פנסיוני ייעו/ לקבל בישראל החוסכי� ציבור כלל של חיוב לשקול ל)חינ�(נית� �אחת

למשל10 בחירת�,שני� פי על הפעילות.בבנק ברמת מהעלייה ירוויחו הבנקי�
מוסמ!,בייעוצי� יוע/ של הנחייתו תחת לנושא דעת� שיקדישו א�,והלקוחות ג�

שו�.16 להמריא"מארק מצליח לא הפנסיוניי� החסכונות .16.4.2009כלכליסט"ניוד
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כפוי או יזו� השקעותיה�,באופ� באיכות לשיפור כמוב�.יזכו הינה זו גישה
הציבור מ� רבה בהתנגדות להיתקל ועלולה ממעשי,פטרנליסטית רבי� ואול�

פטרנליסטיי� נחשבי� באופ�,הרגולציה מוצדקי� בלתי הינ� כי לומר אי� ועדיי�
.גור(

בקופות.4ד הנגבי� הניהול דמי על פיקוח

בקופות הניהול לדמי דעת�,באשר את הביעו רבי� לפיקוח17,גורמי� זקוקות אלו כי
את למנוע כדי יותר בת"השתוללות"הדוק מנהלות,נראה.חו�המחירי� הקופות כי

הניהול דמי לתעריפי הנוגע בכל מעלה כלפי בתיק,מירו/ מהצבירה כאחוזי� ,הנגבי�
רווחי� תלויי בתחו�,ואינ� תחרות מאפשר אינו אשר זו.באופ� לגישה מסכימה אני

בנושא,ולטעמי יותר מחמירות תקנות יתקי� האוצר משרד א� יהיה זה.טוב נושא
נ דמי החיסכו�של בתיקי למתנהל באשר הציבור של מודעותו לחוסר א( קשור יהול

שלו פערי,הפנסיוני מנצלות הביטוח חברות כי לטובת��ונראה אלו .מידע

סיכו�.ה

לדר! הרפורמה יציאת לאחר שני� יעדיה,כחמש בשני עמדה לא בכר ועדת כי :דומה
המ הענייני� וניגוד ההו� בשוק הריכוזיות לריכוזיות.ובנהצמצו� הנוגע נראה,בכל

וחברות ההשקעות בתי בענ( נרשמת ורכישות מיזוגי� בדמות התלכדות מגמת כי
הגמל�הביטוח בקופות העיקריות הלקוח.המחזיקות השקעות איכות כי,לגבי נראה

בענ( החוסכי� התנהגות באופי ממש של שינוי התאמה.אי� המאפשר פנסיוני ייעו/
מ של בידימירבית מובל להיות ממשי! והציבור כלל נפו/ אינו ללקוח החיסכו� סלול

במשק גדולי� מנופחי�,גופי� ניהול דמי בשוק,הגובי� אלטרנטיבות בחינת .ללא

הגמלל.17 בקופות הנגבי� הניהול דמי להפחתת חוק הצעת הוגשה ל.אחרונה דנשראה חוק"יר� :הצעת
בחסכונות ניהול דמי .NRG28.2.2010מעריב"יוגבלו


