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 �11 ומעלה בישראל בהשוואה ל50המחקר בוח� את מצב	 הכלכלי של בני 
שלושה נושאי	 מרכזיי	 . SHAREיקט ימדינות אירופה המשתתפות בפרו

פרטי של ה�תמהיל הציבוריה, תעסוקה ופרישה: עומדי	 במוקד ההשוואה
הממצאי	 על דפוסי . מערכת הפנסיה ומדדי	 לרמת חיי	 ופערי	 כלכליי	

 השיעור הגבוה בעלות המדינות 	התעסוקה והפרישה מלמדי	 שישראל נמנית ע
שיעור העובדי	 בישראל נמו! מהממוצע האירופי בגילי	 הצעירי	 . של עובדי	

הגמלאי	 בישראל נוטי	 .  אירופה לישראל יתרו� על55א! מעל גיל , 50�55
גיל הפרישה בישראל גבוה מהממוצע : לפרוש מעבודה בגיל מאוחר יותר

ג	 , בדומה לאחדות ממדינות אירופה). 56.3 לעומת 60.2( שני	 ארבעהאירופי ב
משמשות תוכניות טרו	 , כמו נכות ואבטלה, בישראל תוכניות הביטוח הסוציאלי

 . במעבר מתעסוקה לפרישה" נחיתה רכה"ת פרישה ומאפשרות במידה מסוימ

: ג	 מערכת הפנסיה הציבורית בישראל היא כמעט אוניברסלית, בדומה לאירופה
 תשלומי א!.  ומעלה יש קצבה או פנסיה ציבורית65 אחוז ויותר מבני �90ל

.  אחוז בלבד מס! כל ההכנסה מפנסיה52הקצבאות ברובד הציבורי בישראל ה	 
השוואה למדינות שבה� הכיסוי של הרובד השני והשלישי שיעור זה נמו! א( ב

 . רחב יותר מאשר בישראל

ומדינות , אי השוויו� בהכנסה נוטה להיות נמו! יותר במדינות העשירות יותר
ישראל ניצבת . הסובלות משיעורי עוני גבוהי	 נוטות לסבול ג	 מאי שוויו� עמוק

חציו� .  ומעלה50 של בני בתחתית הסול	 המדרג את המדינות לפי רמת החיי	
 ומעלה 50ההכנסה הכוללת המתוקנת לכוח הקנייה ולגודל המשפחה של בני 

.  יורו לשנה19,711 לעומת 9,009 –י בישראל שווה למחצית החציו� האירופ
א! ,  מובילה ברמת אי השוויו� בחלוקת ההכנסות או בשיעור העניי	‡�È‰ישראל 

יני ' המדינות שבה� מדד ג	היא נמנית ע. פותחת את השליש העליו� של הסול	
תחולת ש המדינות 	 וע0.50 לבי� 0.45לאי שוויו� התחלקות ההכנסה נע בי� 

 . אחוז25 עולה על  בה�עוניה

_____________ 

 .התוכנית לכלכלה וחברה במכו� ו� ליר בירושלי�; המרכז האקדמי רופי�, ניהול וחשבונאות, המחלקות לכלכלה 1

 .המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנו� 2
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 ומעלה בישראל 50ל בני ש מחקרהמטרה העיקרית של עבודה זו היא להרחיב את יריעת ה

 מדינות אירופה המשתתפות �11 לולבחו� את מצב� הכלכלי בראייה בינלאומית בהשוואה

דפוסי תעסוקה : ההשוואה מתייחסת לשלושה תחומי� עיקריי�. SHAREיקט יבפרו

 הרכב ההכנסות מקצבאות ומפנסיה בהתא� לשלושה רבדי� של מערכת ;הופריש
תמונת המצב בישראל .  רמת ההכנסה ודפוסי אי השוויו� בהתחלקות ההכנסה;ההפנסי

לשני התחומי� הראשוני� הוצגה במחקרי� המופיעי� בגיליו� בחלק מהנושאי� הנוגעי� 

עוד היבטי�  מוסי&והמחקר הנוכחי , )2008,  אנדבלד וכה�;2008, אחדות וגרא(זה 

א' אינו מתיימר , המחקר מתמקד בתיאור ההבדלי� בי� מדינות. השוואה לאירופהל

ה המבוגרת הבדלי� בשיעורי התעסוקה ובדפוסי הפרישה של האוכלוסיי. להסביר�

דמוגרפי של האוכלוסייה �המבנה הסוציו: ממכלול של גורמי�, מטבע הדברי�, מושפעי�

גורמי� מוסדיי� , תנאי הכלכלה ושוק העבודה, )ברמת הפרט וברמת משק הבית(

משטר המדיניות הציבורית , שוק העבודהלהקשורי� למערכות הביטוח הסוציאלי ו

תבססו על נתוני חת' של מדינות הראו מחקרי� רבי� שה. ומאפייני� תרבותיי�
ג� לאחר יחסית שההבדלי� בשיעורי התעסוקה והפרישה בי� מדינות נותרו גדולי� 

 Kalwij(ל� ווורמ' קאלווג. שהדמוגרפיה ומצב הבריאות של האוכלוסייה הובאו בחשבו�
& Vermeulen, 2005( , ברני ודבראנד)2006,  (Barnay & Debrand ופישר וסוזה�

� SHARE שהתבססו על המדג� הכולל של ,) (Fischer & Sousa-Poza, 2006פוזה

 ומעלה בעיקר לגורמי� 50 ייחסו את ההבדלי� בשיעורי התעסוקה של בני ,אירופה

רבה הלב המבי� הגורמי� המוסדיי� זכו לתשומת . מוסדיי� ולנסיבות כלכליות ולאומיות

גיל , והתמריצי� לעבודה הגלומי� בה�ביותר נדיבות מערכות הביטוח הסוציאלי והפנסיה 

על קשר , למשל,  מצביעי�3 המחקרי�רוב. הפרישה התקני וחוקי מג� בתחו� העבודה

בי� נדיבות מערכות הביטוח הסוציאלי ומדדי� ,  א� כי לעתי� בסדר גודל צנוע,שלילי
שוני� של תמריצי� שליליי� לעבודה לבי� שיעורי ההשתתפות של המבוגרי� בכוח 

היק& , הנדיבות של מערכות הפנסיה הציבוריות, שיעורי התעסוקה, במקביל. דההעבו

הפרטי בהסדרי הפנסיה קובעי� את הרכב �הכיסוי בקבלת פנסיה והתמהיל הציבורי

ולפיכ' ג� משפיעי� על מידת אי השוויו� , ההכנסות של האוכלוסייה המבוגרת

 אי השוויו� בהתחלקות מידת, למשל, כ'. בהתחלקות ההכנסה בקרב אוכלוסייה זו

מהו� ומפנסיות פרטיות נוטה להיות גבוהה יותר מזו של קצבאות , ההכנסות מעבודה

ולפיכ' אי השוויו� בהכנסה הכוללת נוטה , )בעיקר ברובד הראשו�(ופנסיות ציבוריות 

 ככל שסוגי ההכנסות הראשוני� מהווי� נתח גדול יותר ,להיות בדר' כלל גבוה יותר

_____________ 

  .בגיליו� זה) 2008(ת במאמר� של אחדות וגרא דוגמאות למחקרי� מופיעו 3
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להיק& הכיסוי של המערכת הציבורית ברובד הבסיסי ולנדיבותה וכ� . תבהכנסה הכולל

הקשרי� בי� הרכב . לשיעור הכיסוי של הפנסיה התעסוקתית השפעה ג� על ממדי העוני

ההכנסות של הקשישי� ורמת� לבי� ממדי אי השוויו� בהתחלקות ההכנסה וממדי העוני 

 מתבססי� על מאגר הנתוני� של ג� במחקרי� ה, בי� היתר, בחת' של מדינות מתועדי�

 ,Brown & Prus 2003 ;Myles ,למשל, כמו; �Luxembourg Income Study) LISה
1989 ;Smeeding & Kent Weaver 2001 ;Smeeding & Sandstrom 2005 .(

. א� כי ג� מדינות אירופה אינ� עשויות מקשה אחת, ישראל שונה מאירופה במספר ממדי�

 אחוז 10:  היא מדינה ע� אוכלוסייה צעירה ביחס לאירופהראשונהבבראש וישראל 
) EU15 ( אחוז במדינות האיחוד האירופי�17 ומעלה בהשוואה לכ65מאוכלוסייתה בני 

יחד ע� זאת השיעור .  אחוז באיחוד האירופי�35 ומעלה בהשוואה לכ50בני אחוז  �23וכ

. � הדמוגרפי הנוכחיהנמו' יותר של ההשתתפות בכוח העבודה עשוי לבטל את היתרו

ישראל היא ג� מדינה צעירה בגילה ע� מערכת פנסיה תעסוקתית שלא הגיעה עדיי� לכדי 

בשלות וע� אוכלוסייה גדולה של עולי� שהגיעו אליה מבוגרי� וללא פנסיה מאר, 

הביטוח הסוציאלי הממלכתי בישראל מבטיח רק , בניגוד לרבות ממדינות אירופה. מוצא�

� א' אי, בתוספת השלמת הכנסה למעוטי יכולת,  והבסיסי של הפנסיהאת הרובד האחיד

הפנסיה התעסוקתית אינה מעוגנת בחוק המחייב את כל .  מעורב ברובד התעסוקתיהוא

 מהשכירי� אינ�  אחוז�40כ(והיק& הכיסוי שלה חלקי , המעסיקי� לבטח את כל עובדיה�
יי� בהשוואת מצבה של לנוכח הבדלי� אלה גובר הענ). מבוטחי� בהסדר כלשהו

  .האוכלוסייה המבוגרת בישראל לזו שבמדינות אירופה

הפרק הראשו� של העבודה מציג את בסיס הנתוני� והגדרת המשתני� המשמשי� 

הפרק השני סוקר את ממצאי ההשוואה ביחס לדפוסי ההשתתפות  .להשוואה בי� המדינות

 ,ציבורי –� נסיה לפי הרבדי הפרק השלישי מתאר את הרכב הפ.בכוח העבודה והפרישה

בפרק הרביעי נבחני� רמת החיי� ומדדי� לאי השוויו� בהכנסה במדינות . תעסוקתי ופרטי
 .  האחרו� מובא סיכו� הממצאי� ומסקנותבפרק .השונות

 

äàååùäá íéìåìëä íéðúùîä úøãâäå íéðåúðä ñéñá 

 במסגרת ההשוואה מתבססת על הנתוני� המעודכני� ביותר של הסקרי� שנערכו

הגדרות המשתני� וצורת הניתוח בעבודה זו . קט האירופי ועל נתוני הסקר הישראלייהפרוי

 העוסקי� בתעסוקה ובפרישה ובהכנסות מקצבאות מאמרי�דומות לאלו שהופיעו ב
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 אירופה �SHARE ומפנסיות במסגרת הפרסו� שריכז את התוצאות הראשוניות של

)Boersch-Supan et al., 2005(4 .להל� הגדרות המשתני� העיקריי�: 

 ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰)˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ·ˆÓ ( ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ–יינו  הפרטי� שרוא

, גמלאי: ת מההגדרות האלהאחדר' העבודה  הגדירו את מצב השתתפות� בכוח בסקר

בשאלו� הישראלי נעשתה הבחנה בי� .  אחר,עקר בית,  נכה לצמיתות/חולה, מובטל, עובד
מובטל שמחפש עבודה לבי� מובטל שאינו מחפש עבודה ובי� נכה באופ� זמני לבי� נכה 

מאשר בסקרי� יותר רחבה בישראל " נכה"וה" מובטל"הגדרת ה, א� כ�. לצמיתות

והבדלי� אלה יבואו לידי ביטוי מסוי� בהשוואת התפלגות האוכלוסייה לפי , �יהאירופי

ההשוואה של מצבי ההשתתפות . ההגדרה העצמית של מצב ההשתתפות בכוח העבודה

  מדינות�11ביחס לכל אחת מ: בכוח העבודה בי� ישראל לאירופה נערכה בשלוש רמות

 קבוצות של מדינות שסווגו לפי שלושביחס לממוצע של , קטיאירופה המשתתפות בפרוי

, גרמניה, צרפת, אוסטריה(מרכז , )דנמרק והולנד, שוודיה( צפו� ,המיקו� הגיאוגרפי

 המדינות 11 וביחס לממוצע הכללי של ,)יוו� וספרד, איטליה(ודרו� ) י,יבלגיה ושוו

ה בי� המדינות מתייחסת לכלל האוכלוסייה ולקבוצות ההשווא). להל� הממוצע האירופי(
 ).רצי& או קבוצות גיל(לפי מגדר וגיל 

ÏÚÂÙ· ‰˘È¯Ù ÏÈ‚ –לכל מדינה חושבו .  הגיל שבו הפרט הפסיק את עבודתו האחרונה

וזאת , הממוצע והחציו� של גיל הפרישה של פרטי� שהיתה לה� היסטוריה תעסוקתית

י אגיל. ההשתתפות בכוח העבודה שהוגדרו קוד� לכ�עבור כל אחת מהקבוצות של מצב 

). 60�65בגיל (הפרישה חושבו עבור הפרטי� בכל הגילי� ועבור הפרטי� בגיל העבודה 

האירופי או הממוצע לכל אחת מקבוצות המדינות הובא ) או החציו�(בחישוב הממוצע 
וצעי� ולפיכ' הממוצעי� ה� למעשה ממ, בחשבו� המשקל של כל תצפית בכל מדינה

 . משוקללי� בגודל האוכלוסייה של המדינה

Â‡·ˆ˜ÓÂ ‰ÈÒ�ÙÓ ‰Ò�Î‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙–  נתוני הסקר מציגי� תמונה מפורטת של הכנסות

לנוכח ההבדלי� במבנה תוכניות הביטוח . הפרטי� מפנסיות ומקצבאות ציבוריות

& המורכבות של מערכות הפנסיה והתמיכות נאסלאור הסוציאלי בי� מדינות אירופה ו

פנסיות וקצבאות ) א: (זהמידע המכסה מגוו� רחב של סוגי קצבאות ופנסיה לפי הפירוט ה
, קצבת ביטוח נכות, פנסיה מוקדמת, קנהיציבוריות שבמניינ� נכללות קצבת או פנסיית ז

פנסיית נכות או אובד� כושר השתכרות וקצבת או , קצבת או פנסיית שארי� ,קצבת אבטלה

 ;נכות ושארי�, פרישה מוקדמת, קנהי ז–יות תעסוקתיות פרטיות פנס) ב (;פנסיית מלחמה

מקופות גמל או מתוכניות פנסיה אישיות , תשלומי� או העברות שוטפי� מביטוח חיי�) ג(

_____________ 

הממצאי� המוצגי� בעבודה זו מתבססי� על קובצי נתוני� לאחר פעולות טיוב וחישוב המשקלות לניפוח המדג�  4
לפיכ" הממצאי� המתייחסי� לאירופה אינ� בהכרח זהי� לממצאי� הראשוניי� הכלולי� . לכלל האוכלוסייה

 .אירופה#SHAREתוצאות של הגל הראשו� של בפרסו� האירופי שריכז את ה
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 מקורות הכנסה עומדי� לוהמשיבי� התבקשו לציי� אי. מדמי מזונות ומצדקה, ופרטיות

השנה שבה קיבלו את , להאאת סכו� ההכנסה מכל אחד ממקורות הכנסה , לרשות�

המספר הכולל של חודשי תשלו� הפנסיה או הקצבה בשנה את לראשונה את ההכנסה ו

 ,כדי להתמודד ע� ההטרוגניות של מערכות הביטוח הסוציאלי. שקדמה לשנת הסקר

 5.המדינות לסטות מהשאלו� המקורי ולכלול סוגי פנסיות וקצבאות הייחודיות לה�הורשו 

נותרו הבדלי� עדיי�  ,והה של תיאו� והשוואתיות בי� המדינותא& שהושגה רמה גב

 הניתוח של הקצבאות והפנסיה 6.מסוימי� שעל החוקר או הקורא להביא� בחשבו�

 50וזאת עבור כלל בני , )ולא ברמת משק הבית(בשלושת הרבדי� נער' ברמת הפרט 
 . ולפי קבוצות גיל,ומעלה שלה� היסטוריה תעסוקתית כלשהי

Î ‰Ò�Î‰˙ÈÙÒ –  קצבאות , עבודה(הכנסה של כל בני משק הבית מכל המקורות הכספיי�

 ). הכנסה מהו� והכנסות אחרות, ופנסיות

ÏÏÂÎ ‰Ò�Î‰ ˙– הכנסה כספית בתוספת הכנסה זקופה מבעלות על דירה. 

È�˜˙ ˘Ù�Ï ‰Ò�Î‰˙ – בהתא� לסול� השקילות , הכנסה המתוקנת לגודל המשפחה

נדרטיי� במשק הבית שווה לשורש מספר הנפשות החיות הקובע שמספר המבוגרי� הסט

 .בו

‚ „„Ó'È�Â˘ÈÓÁÏ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ È�È Ì– ני לאי שוויו� התחלקות י'בחישוב מדד ג

 והמשקל שיוחס ,משקי הבית לפי ההכנסה לנפש תקנית מוינו ,ההכנסה של משקי הבית

 לחמישוני� על פי האוכלוסייה מוינה. לכל משק בית שווה למספר הנפשות החיות בו

יני להתחלקות 'חישוב מדד ג.  אחוז מכלל הנפשות20כל חמישו� מונה שכ, אותו תהלי'

ההכנסה בי� פרטי� בקבוצות גיל שונות מתבסס על ההנחה שרמת החיי� של כל פרט 

 . שווה להכנסה לנפש תקנית של משק הבית

ÈÈ�Ú ‰ÁÙ˘Ó‰ – קו העוני שכ, המשפחה שהכנסתה נמוכה מקו העוני המתאי� לגודל

 .  אחוז מחציו� ההכנסה לנפש תקנית�50לנפש תקנית מוגדר ברמה השווה ל

 

_____________ 

 הקטגוריות שמופיעות בשאלו� הסקר #11רשימת הקצבאות והפנסיות שעליה� דיווחו המשיבי� בכל מדינה ב 5
 .המהווה אחד מסדרת הקבצי� של הפרוייקט, "קוב& החריגות"מתועדת ב

הנתוני� של , לעומת זאת. נקת לפי חוקנתוני הקצבאות של שוודיה ודנמרק כוללי� קצבת מחלה המוע, למשל, כ" 6
במניי� התמיכות . ישראל וכנראה ג� של מדינות אחרות אינ� כוללי� את דמי המחלה שמעניקי� המעסיקי�

למעט הגמלה , נכות או אבטלה, בישראל נכללות כל הקצבאות המרכזיות של הביטוח הלאומי הקשורות לפרישה
 ). שבטעות נשמטה מהשאלו�(להבטחת הכנסה 
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äùéøôå ä÷åñòú éøåòéù 

 לפי הדיווח ,הנתוני� המפורטי� על מצב ההשתתפות בכוח העבודה בכלל האוכלוסייה

מבט ראשו� על שיעור .  של הנספח1 מוצגי� בלוח ,עצמי במדינות אירופה ובישראלה

 קבוצת המדינות � ענמנית, שוודיה ושוויי,,  ביחד ע� דנמרק,למד שישראלהעובדי� מ

קבוצת .  בשוויי, אחוז�40 בישראל ל אחוז35בי� :  השיעור הגבוה של עובדי�בעלות
 כוללת את  אחוז�25 ל20המדינות הממוקמת בתחתית הסול� ע� שיעור עובדי� הנע בי� 

גרמניה והולנד ע� שיעור ,  צרפתנמצאות' ובתוו, בלגיה ויוו�, ספרד, אוסטריה, איטליה

, שיעור הגמלאי� אינו בהכרח תמונת ראי של שיעור העובדי�.  אחוז�30 ל28הנע בי� 

,  הגדירו עצמ� מובטלי�מעלה ו50במדינות מסוימות חלק לא מבוטל של בני מכיוו� ש

 בכוח ההשתתפות � השוני� שלמצבישיעור האנשי� ב מציג את 1לוח . נכי� ועקרות בית

 מדינות 11ממוצע לכל וב,  בממוצע לכל אחת משלוש קבוצות המדינות,העבודה בישראל

התמונה .  כלל האוכלוסייה ולפי מגדרהשיעורי� מוצגי� עבור. אירופה ולישראל

יש בה שיעור : המצטיירת מהנתוני� מראה שישראל דומה לקבוצת המדינות הצפוניות

א' שיעור נמו' יחסית של , גמלאי� ונכי� חסית שלגבוה יחסית של עובדי� ושיעור גבוה י
ובולט ההבדל בי� הולנד לבי� , המדינות הצפוניות אינ� עשויות מקשה אחת. עקרות בית

בעוד שאת שוודיה מאפייני� שיעורי� גבוהי� יחסית ה� של עובדי� וה� . שוודיה ודנמרק

ד בולט השיעור הגבוה בהולנ, של גמלאי� ושיעורי� נמוכי� מאוד של נכי� ועקרות בית

 יישראל ממוקמת אחר. של עקרות בית ושל נכי� והשיעור הנמו' יחסית של גמלאי�

ובמקו� ) בהתאמה,  אחוזי��8.8 ו6.1(הולנד בשיעור הגבוה של המדווחי� על מצב נכות 

שיעורי� גבוהי� ).  בהתאמה, אחוזי��4.7 ו6.9(הראשו� לפני דנמרק בשיעור המובטלי� 

 ושיעורי� ,)בהתאמה,  אחוזי��4.3ו 4.8(ות נמצאו ג� בספרד ובבלגיה יחסית של נכ

כא� ). בהתאמה ,אחוזי� �4.7 ו4.9(גבוהי� של מובטלי� דווחו ג� בגרמניה ובבלגיה 

המקו� להדגיש שההבדל בנוסח השאלה על מצב הפעילות הכלכלית בי� ישראל לבי� 
שיעור הנכי� ובסול� שיעור אירופה תור� א& הוא למיקומה הגבוה של ישראל בסול� 

 על נכות , אחוזי�3.5 ,והשאר( בלבד דיווחו על נכות צמיתה  אחוזי�3.5שכ� , המובטלי�

שלושה  ,השאר(  בלבד דיווחו שה� מובטלי� המחפשי� עבודה שלושה אחוזי� ו,)זמנית

בהשוואה למדינות מרכז אירופה וצפונה ).  דיווחו שאינ� מחפשי� עבודה,אחוזי�

ת שלוש המדינות הדרומיות בולטות בשיעור הגבוה של הנשי� במעמד עקרת בי, ולישראל

, מבחינה זו הולנד.  בספרד אחוז�32 ומעלה באיטליה ל50מכלל בני אחוז  21בי�  –

ההשוואה בי� קבוצות . דומות למדינות הדרומיות ,ובמידה פחותה יותר ג� בלגיה

ר העובדי� מקרב הגברי� הישראלי� שיעו. המדינות לפי מגדר מובילה למסקנות דומות

שיעור ).  אחוז50(א' נמו' מהשיעור בשוויי, , ) אחוז43(זהה לשיעור בשוודיה ובדנמרק 
בי� ( דנמרק ושוויי, , שוודיהיהוא הרביעי בגודל אחר) אחוז 29(הנשי� העובדות בישראל 
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 מאשר למעט(השיעורי� הגבוהי� יותר של נכי� ומובטלי� בישראל ).  אחוז�34 ל31

נצפו ה� בקרב הנשי� וה� בקרב ) בהולנד כשמדובר בנכי� ובמגבלת ההשוואה שצוינה

נמו' )  אחוז15(שיעור הנשי� הישראליות שהגדירו עצמ� במעמד של עקרות בית . הגברי�

שיעור עקרות . מהממוצע האירופי ומהממוצע של כל אחת מהקבוצות של מדינות אירופה

  אחוז�58בשוודיה ובדנמרק ל אחוזי� 2�3חב שבי� הבית בקרב הנשי� נע בטווח ר

 . הולנד דומה יותר למדינות הדרומיותשכ, בספרד

 1לוח 

 ÈÙÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È�· ˙Â‚ÏÙ˙‰

¯„‚Ó :‰ÙÂ¯È‡ ˙ÓÂÚÏ Ï‡¯˘È· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ· 

  אירופה ישראל

  ממוצע צפוניות מרכז דרו	 

     ‰Ò"Î  

 גמלאי 51.0 45.6 54.2 48.0 42.0

 עובד 26.3 33.7 28.0 20.8 34.5

 מובטל 3.4 2.6 4.1 2.4 6.9

 חולה 2.9 5.8 2.7 2.3 6.1

 עקר בית 16.1 11.4 10.9 26.2 8.9

 אחר 0.3 0.9 0.2 0.3 1.6

     ÌÈ¯·‚ 
 גמלאי 58.2 49.3 56.6 63.6 41.6

 עובד 34.0 41.0 34.8 30.4 42.6

 מובטל 4.1 3.3 4.8 3.2 6.9

 חולה 3.3 5.5 3.4 2.4 6.9

 עקר בית 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2

 אחר 0.1 0.5 0.1 0.1 1.8

     ÌÈ˘� 
 גמלאי 45.6 42.4 52.3 36.3 42.3

 עובד 19.8 27.6 22.4 13.6 28.6

 מובטל 2.8 2.0 3.6 1.9 6.8

 חולה 2.5 6.0 2.1 2.1 5.6

 יתעקר ב 28.8 20.7 19.4 45.6 15.2

 אחר 0.5 1.3 0.3 0.5 1.4



 לאה אחדות ודוד ביטו� 132

ההבדלי� בי� מדינות ביחס לשיעור העובדי� עשויי� כמוב� לשק& ה� את ההבדלי� 
במבנה הגילי של האוכלוסייה המבוגרת ובהרכבה לפי מגדר וה� את השיעורי� הסגוליי� 

הנתוני� המפורטי� על . של מצבי ההשתתפות בכוח העבודה בתו' כל קבוצת גיל ומגדר

 קבוצות גיל בכלל האוכלוסייה ובכל אחת ארבעשתתפות בכוח העבודה לפי מצב הה

 לנכות את כדי.  שבנספח�3 ו2משתי קבוצות המגדר במדינות השונות מופיעי� בלוחות 

חושב , השפעת הדמוגרפיה על ההבדלי� בי� מדינות בשיעור העובדי� באוכלוסייה

לגות הגיל והמגדר הממוצעת לכל התפ. השיעור לכל מדינה על בסיס מבנה דמוגרפי אחיד

שאינ� , תוצאות החישוב. מדינות אירופה הנכללות בהשוואה נבחרה לשמש כבסיס אחיד
מראות שאמנ� התיקו� לדמוגרפיה אינו משנה את תמונת דירוג , מוצגות בפירוט בעבודה

 הוא מוריד את שיעור העובדי� במדינות הפחות בלא, המדינות לפי שיעור העובדי�

שוודיה , דנמרק, אילו הדמוגרפיה של שוויי,". זקנות"ומעלה אותו במדינות ה" תזקנו"

  שיעור העובדי� בה� נמו' היה, וישראל היתה זהה לממוצע האירופי

 שיעור העובדי� בספרד ובאיטליה היה גבוה ואילו , מהשיעור בפועלי� אחוז�3.5�4.5ב

דר' לעמוד על עוד מראה  1תרשי� .  מהשיעור המאפיי� אות� בפועלי� אחוזשניב

הוא מציג את שכיחות . השפעת המבנה הדמוגרפי על מצב ההשתתפות בכוח העבודה

). רצי&(העובדי� ואת שכיחות הגמלאי� בממוצע לכל מדינות אירופה ולישראל לפי גיל 

מהתרשי� עולה בבירור ששיעור העובדי� לפי דיווח עצמי בישראל נמו' מהממוצע 
עקומת ומעלה  55מגיל . 55 מהממוצע האירופי מעל גיל גבוה א' ,50�55האירופי בגיל 

תמונה הפוכה . העובדי� של ישראל נמצאת מעל עקומת העובדי� של ממוצע אירופה

עקומת הגמלאי� האירופית נמצאת ומעלה  55מגיל : מצטיירת ביחס לשיעור הגמלאי�

בממוצע לכל (ופה עקומות הגמלאי� ג� מרמזות על כ' שהפרישה באיר. מעל הישראלית

שיעור המדווחי� בישראל על מצבי פעילות . מוקדמת יותר מזו שבישראל) המדינות

ממוצע של  (50�64דומה לשיעור הממוצע באירופה ה� בגיל העבודה " אחרי�"כלכלית 

 ). אחוז18ממוצע של ( ומעלה 65וה� בגיל ) אחוז 27
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תרשים 1:

שיעור הגמלאים ושיעור העובדים לפי גיל: ממוצע  Share אירופה וישראל
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אירופה גימלאי אירופה עובד 

ישראל גימלאי ישראל  עובד 

 

תרשים 2:

שיעור העובדים לפי גיל:  ישראל לעומת מרכז, צפון ודרום אירופה
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צפון אירופה מרכז אירופה דרום אירופה ישראל

 

 של שלוש האי� בישראל לאל משווה את ההתפלגויות של העובדי� והגמל2תרשי� 

של ישראל " נחיתות"ה, בהשוואה למדינות הצפו� והמרכז. הקבוצות של מדינות אירופה

, לעומת זאת. א' לא בגילי� המבוגרי� יותר, 57�58בשיעור העובדי� נצפית עד גיל 

כדי . עקומת העובדי� של ישראל נמצאת כולה מעל עקומת העובדי� של קבוצת הדרו�
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 בישראל 50�54שיעור העובדי� בקבוצת הגיל : תמונה נציי� מספר נתוני�להמחיש את ה

 הוא גבוה אבל). אחוז �70כ(הולנד ואוסטריה , דומה לשיעור בבלגיה, אחוז 68הוא 

 86(ונמו' מהשיעור בשוודיה ובדנמרק ) בהתאמה, אחוז �62 ו57(מהשיעור בספרד וביוו� 

איטליה  , שיעור העובדי� באוסטריה55�59במעבר לקבוצת הגיל ). בהתאמה, אחוז �81ו

, תופעה זו פחות בולטת בישראל).  ויותר אחוז�20ב(ובלגיה יורד באופ� חד מאוד 

 60�64א� כי שיעור העובדי� בקרב קבוצת הגיל , שוויי, וגרמניה, דנמרק, שוודיה

שיעור ומעלה  65מגיל  .ה מדינות אלארבעבישראל נמו' עדיי� מהשיעור המקביל ב

אחוזי�  שבעה: די� בישראל גבוה מהשיעור המאפיי� את כל מדינות אירופההעוב
 .  בשאר המדינות אחוזי��1�5בהשוואה ל

 ויתרו� זהבהשוואה לאירופה מ חולשת התעסוקה של קבוצות הגיל הצעירות בישראל

. בולטי� בקרב הגברי� יותר מאשר בקרב הנשי�מזה התעסוקה בגילי� המבוגרי� יחסית 

ור העובדי� לפי גיל אצל הגברי� בישראל נמצאת מתחת לעקומת הממוצע עקומת שיע

העקומות אצל הנשי� כמעט מתלכדות . א' מעליה לאחר גיל זה, 56האירופי עד גיל 

 של הנספח מראי� ששיעור הגברי� 2הנתוני� שבלוח , למשל, כ'. לאור' כל ציר הגילי�
אחוז מהשיעור המקביל במדינות  �10�15 נמו' ב50�54העובדי� בישראל בקבוצת הגיל 

 מהגברי� הישראלי� בני  אחוז�12שעוד ה� מראי�  ;הנהנות משיעורי תעסוקה גבוהי�

 .  בשאר המדינות אחוזי��4�6לעומת כ,  עובדי�65

פעילות �פרישה אינה בהכרח מעבר חד ומוחלט ממצב של תעסוקה מלאה למצב של אי

קשיחות שוק העבודה מדינות אירופיות בתגובה ל. כלכלית שבו הפרט מתקיי� מפנסיה

ביטוח אבטלה וביטוח . רבות מאפשרות יציאה מוקדמת מכוח העבודה בצורות שונות
 שתי תוכניות הביטוח הסוציאלי המאפשרות נחיתה רכה במעבר מתעסוקה �נכות ה

.  תעסוקה מלא או חלקיהעדרה� מקנות זכאות לפני גיל הפרישה הנורמלי עקב . לפרישה

כמו הבטחת (כניות רווחה שיוריות המבטיחות מינימו� קיו� ו לה� פועלות ג� תבמקביל

במדינות מסוימות . ובכ' ממלאות תפקיד של גשר בי� תעסוקה לפרישה, )הכנסה בישראל

אלא ג�  ,ביטוח נכות אינו מספק מענה רק ליוצאי� משוק העבודה מסיבות של בריאות

כישוריה� אינ� נדרשי� עוד בשוק משמש מכשיר לפתרו� מצוקת� של מבוגרי� ש

כניות ובצד ת. כניות נכות ואבטלהובמקרה זה עשויה להתקיי� תחלופה בי� הת. העבודה

הביטוח הסוציאלי פועלות באירופה וג� בישראל תוכניות טרו� פרישה ברמה הלאומית 

 .או ברמה הענפית בשל הצטמקות הפעילות בענפי� מסוימי� או בשל שינויי� טכנולוגיי�
בחשיבותו התפקיד שהתוכניות השונות ממלאות בתהלי' הפרישה המוקדמת אינו זהה 

פועל יוצא של ההסדרי� המוסדיי� הפועלי� בכל מדינה ושל , כמוב� , והוא,בכל המדינות

 . השפעות הגומלי� בי� הסדרי� אלה לבי� שוק העבודה
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תרשים 3א:

שיעורי מובטלים – מדינות נבחרות
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תרשים 3ב:

שיעור החולים – מדינות נבחרות
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 מובטל ונכה לצמיתות שיעורי הפרטי� שהגדירו את מצב פעילות� הכלכלית בקטגוריות

בקבוצות הגיל הסמוכות לגיל הפרישה ואחריו יכולי� לשמש אינדיקציה לתפקיד 

א� כי בהמש' העבודה (שממלאות המערכות המבטיחות הכנסה למובטלי� ולנכי� 

 ,הלוחות המפורטי� מופיעי� בנספח).  דיווחו עליה�נתייחס ג� לקצבאות שהמרואייני�
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, הולנד: התופעה בישראל בהשוואה לשלוש מדינות נבחרות מדגי� את דפוסי 3ותרשי� 

דפוסי ההשתנות לפי גיל של שיעורי הנכי� והמובטלי� בישראל דומי� . גרמניה ואיטליה

 50בו שגיל (בגילי� שלפני גיל הפרישה .  מדינות מרכז אירופהרובלאלה המאפייני� את 

, � וגדלי� של נכי� ומובטלי�נצפי� שיעורי� הולכי)  מגדירי� עצמ� גמלאי�אחוז לפחות

שמונה בישראל שיעור המובטלי� עולה מ. העלייה בולטת בעיקר בשיעור המובטלי�ו

 בשתי  אחוזי��4�5 ויורד ל55�59 בקבוצת הגיל  אחוז�13 ל40�54 בקבוצת הגיל אחוזי�

. בחינת הנתוני� בנפרד לנשי� ולגברי� מגלה תמונה דומה. קבוצות הגיל המבוגרות

 ה משמשת דוגמ,לעומת זאת, הולנד. בגרמניהג� מעיד על אות� מגמות  4תרשי� 
התרשי� מראה ששיעור . לדומיננטיות של שביל הנכות ושל התחלופה של אבטלה בנכות

שני אחוז  ולאחר מכ� נופל ל65 בגיל  אחוז�20הנכי� עולה באופ� הדרגתי עד לשיא של כ

ר נמו' יחסית בכל קבוצות הגיל וכ� שיעור המובטלי� בהולנד נות ,לעומת זאת. בקירוב

ה� שיעורי הנכי� : משקפת דג� אחר) בדומה ליוו�(איטליה . בהשוואה למדינות האחרות

ככל , וממצא זה משק&, יחסיתוה� שיעורי המובטלי� בקבוצות הגיל השונות נמוכי� 

 .את השכיחות הרבה יותר של הסדרי� לפרישה מוקדמת במסגרת מערכת הפנסיה, הנראה

תו' ,  שהגדירו עצמ� גמלאי�אלה מציג את גיל הפרישה הממוצע והחציוני ל2וח ל

אירופה נמו' בגיל הפרישה הממוצע . 50�64 ומעלה לבי� בני 50הבחנה בי� כל בני 

הפער . בהתאמה, 60.2 לעומת 56.3 –ל  שני� מגיל הפרישה הממוצע בישראארבעב

ממצאי� .  בישראל61באירופה לעומת  59 –ד בחציו� גיל הפרישה עומד על כשנתיי� בלב

בשיעורי התעסוקה ) בממוצע(את יתרונה של ישראל על אירופה , כמוב�, אלה משקפי�

גיל : ההבדלי� בי� מדינות אירופה גדולי� יחסית. י� המבוגרי� יותראהגבוהי� בגיל

באשר .  בשוודיה60איטליה והולנד לבי� , בבלגיה 54.1�54.5 הפרישה הממוצע נע בי�

, א& לפני ישראל, ) שנה62(ספרד ושוויי, מובילות בראש , שוודיה, גיל הפרישה החציוניל

התייחסות נפרדת לגיל ).  שנה57(ואילו בלגיה ואוסטריה סוגרות את רשימת המדינות 
מלמדת שגיל הפרישה המוקדמת בישראל ) 50�64בני (הפרישה של גמלאי� בגיל העבודה 

. 55 והחציו� על 53.7גיל הפרישה הממוצע עומד על  –ה דומה לגיל המאפיי� את אירופ

 ומעלה שהגדירו עצמ� 50של בני ) גיל סיו� העבודה האחרונה(הנתוני� על גיל הפרישה 

 אי�גילחלה על מראי� שהאבטלה באירופה , אינ� מוצגי� בלוחו, נכי� או מובטלי�

 באירופה 51.5גיל הפרישה הממוצע של המובטלי� הוא :  יותר מאשר בישראלי�צעיר

מסקנה דומה ובולטת יותר מתקבלת מהשוואת גיל הפרישה .  בישראל56.5לעומת 

  . בישראל54.8 באירופה לעומת 46.7 –� הממוצע של הנכי
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 2לוח 

 È�· Ï˘ ÏÚÂÙ· ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ÔÂÈˆÁÂ ÚˆÂÓÓ50 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ·ˆÓ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ 

‰„Â·Ú‰ ÏÈ‚ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜·Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ ÍÒ·Â : ˙Â�È„ÓSHAREÏ‡¯˘ÈÂ  

   כלל האוכלוסייה אוכלוסייה בגיל עבודה

ÔÂÈˆÁ  ÚˆÂÓÓ ÔÂÈˆÁ  ÚˆÂÓÓ מדינה 

 אירופה 56.3 59.0 53.7 55.0

 אוסטריה 55.3 57.0 53.6 55.0

 גרמניה 56.8 60.0 56.4 58.0

 שוודיה 59.9 62.0 51.8 54.0

 הולנד 54.6 59.0 57.3 60.0

 ספרד 58.9 62.0 51.7 53.0

 איטליה 54.4 56.0 51.4 53.0

 צרפת 55.9 58.0 55.2 56.0

 דנמרק 58.5 60.0 53.6 56.0

 יוו� 58.0 60.0 51.6 53.0

 שוויי� 57.7 62.0 55.7 58.0

 בלגייה 54.1 57.0 53.5 56.0

 ישראל 60.2 61.0 53.7 55.0

 

áëøä  äéñðôîå úåàáö÷î úåñðëää 

פרטי של מבנה מימו� מערכת ה�מהיל הציבוריהמדינות המערביות נבדלות זו מזו בת

התמהיל . הפנסיה ובמידת הנגישות של קבוצות אוכלוסייה שונות להסדרי הפנסיה השוני�

פרטי של מימו� הפנסיה משק� את מידת המעורבות של המדינה בהבטחת ה�הציבורי

ו� המימ. ולפיכ� הוא היבט חשוב בהשוואה בינלאומית, הכנסה לקשישי� לאחר הפרישה

 �שיטה שבה דמי הביטוח (של המערכת הציבורית הוא בדר� כלל על בסיס שוט

מערכות ). שמפרישי� העובדי� הנוכחיי� מממני� את הפנסיות שהקשישי� מקבלי�

של הגמלאי ממומנות במימו� צובר ומבטיחות את השקעותיו , לעומת זאת, פנסיה פרטיות
 � לסיכו� בעיקרחשופה הציבורית בעוד שהמערכת . התשואה שהושגה בשוק ההו�דר

מגוו� ההתערבויות .  בשוק ההו�לסיכוני ההשקעהחשופה המערכת הפרטית , הדמוגרפי

של הממשלה במערכות הפנסיה והעובדה שהממשלה היא ג� מעסיק גדול מקשי� על 

בעבודה זו אימצנו את הגישה . משמעי של הפנסיות לפנסיות ציבוריות ופרטיות�מיו� חד
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�SHAREהניתוח המופיע בפרסו� הראשו� של הממצאי� עבור מדינות המשמשת את 

מעניקות  ה� ;תוכניות ציבוריות ה� תוכניות המעוגנות בחוק הביטוח הסוציאלי. אירופה

קצבה או פנסיה בסיסית שהיא אוניברסלית או כמעט כזו או פנסיה תעסוקתית יחסית 

. י� השכירי� והעצמאי�להכנסה מעבודה בתוכנית מנדטורית המכסה את כל העובד

הכיסוי של המערכת הציבורית הוא אוניברסלי למדי בכל מדינות אירופה המשתתפות 

נהוגה קצבה בסיסית המשתלמת כמעט , כמו ג� בישראל ,במדינות הצפוניות. קטיבפרוי

ואילו במדינות מרכז אירופה ודרומה נהוגה הפנסיה היחסית המנדטורית שבה , לכול�

על פי מיו� זה הפנסיה לעובדי ממשלה או לעובדי רשויות . העובדי�מכוסי� כמעט כל 
מוניציפליות שאינה מעוגנת בחוק המכסה את כלל העובדי� תיכלל במניי� הפנסיות 

כמו , ג� א� המימו� ציבורי וג� א� מדובר בפנסיה תקציבית, התעסוקתיות הפרטיות

הפנסיה הבסיסית : רכיבי�מהיא כוללת שני .  אחרת היא המערכת בצרפתהדוגמ. ישראלב

שני . ידי השותפי� החברתיי� ומאורגנת על בסיס מקצועיבוהפנסיה המשלימה המנוהלת 

  7.רכיבי� אלה מוגדרי� כציבוריי�מ

 מציג את שיעור מקבלי קצבה או פנסיה בשלושת הרבדי� של מערכת הפנסיה וכ� 3לוח 
 הניתוח מתייחס. נסיהאת החלק היחסי של כל רובד בס� כל ההכנסה מקצבאות ומפ

  אלההציבוריהראשו� ברובד : זוע� עבר תעסוקתי כלשהו לפי החלוקה ה לאוכלוסייה

או מהפנסיות ) נכות או קצבה אחרת, שארי�, קנהיז( לפחות אחת מהקצבאות י�שמקבל

 ברובד ; פנסיה תעסוקתית מהסדרי פנסיה פרטיי�אלה שמקבלי� ברובד השני ;הציבוריות

 8.וביטוח חיי� פרטי) כמו קופת גמל(בונות פנסיה אישיי� פרטיי� חשבעלי השלישי 

הנתוני� אכ� מורי� שמערכת הפנסיה הציבורית היא כמעט אוניברסלית במדינות אירופה 

�הפנסיה הלא.  ומעלה יש קצבה או פנסיה ציבוריות65 ויותר מבני  אחוז�90 ל9:ובישראל

, ביוו�. בדלי� בי� המדינות בולטי� למדי והה,ציבורית ברובד השני אינה שכיחה באירופה

לשיעור זניח מהגמלאי� יש פנסיה תעסוקתית רק אוסטריה ואיטליה , בלגיה, צרפת, ספרד
 �17 בהולנד ל אחוז�57 בשוודיה ו אחוז62ואילו בשאר המדינות השיעור נע בי�  ,פרטית

 �37 ל30 בי� :בדנמרק ובישראל גבוה יחסית א� הוא, השיעור בשוויי+.  בגרמניהאחוז

הכיסוי של . א� כי הרובד הציבורי בשוויי+ ובדנמרק אוניברסלי כמעט לחלוטי�, אחוז

 , מכלל הגמלאי� בכל המדינות אחוזי�10הרובד השלישי נמו� עוד יותר ואינו עולה על 

 נהני� מפנסיה , שלה� עבר תעסוקתי, ומעלה50למעט שוודיה שבה כחמישית מבני 

  .במסגרת הרובד השלישי

_____________ 

 .  אחוז בקירוב מהגמלאי� בעלי עבר תעסוקתי יש פנסיה משלימה60הנתוני� מראי� של 7

ובהגדרה הרחבה יותר הוא כולל את החסכונות לטווח , הרובד השלישי מוגדר כהסדר פנסיה פרטי באופ� טהור 8
� . ידע רחב יותרא� כי בסקר נאס� מ, במסגרת עבודה זו התייחסנו רק לשני מרכיבי� של הרובד השלישי. ארו

אומד� החסר בשיעור הכיסוי בישראל הנובע מהמידע , מכיוו� שרוב הגמלאי� ה� מעבר לגיל המזכה בקצבת זיקנה 9
 .  החסר על קבלת גמלה להבטחת הכנסה אינו משמעותי
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 ÈÙÏ È˙˜ÂÒÚ˙ ¯·Ú Ì‰Ï˘ ÌÈ˘ÈÓÁ È�· ·¯˜Ó ‰ÈÒ�Ù Â‡ ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ ¯ÂÚÈ˘

‰ÈÒ�Ù‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ„·¯ ‰˘ÂÏ˘ : ˙Â�È„ÓSHAREÏ‡¯˘ÈÂ  

Á˙� 65+ 64-60 59-50 ‰Ò"Î „·Â¯  
  88.9 56.6 19.9 60.0 1 ‰ÙÂ¯È‡ 
  22.7 14.6 2.7 14.5 2  
  3.3 2.7 0.6 2.3 3  

88.8 89.1 76.6 31.3 66.6 1 ‰È¯ËÒÂ‡ 
6.5 6.6 6.0 2.0 4.9 2  
4.7 2.5 2.6 1.8 2.3 3  

88.9 91.4 54.6 18.2 61.3 1 ‰È�Ó¯‚ 
7.5 17.1 9.8 1.7 10.8 2  
3.6 4.6 3.5 0.2 3.0 3  

72.1 95.2 42.9 31.1 64.9 1 ‰È„ÂÂ˘ 
22.4 62.0 14.5 2.3 33.9 2  

5.6 18.2 9.1 3.2 11.5 3  
56.1 94.3 36.1 22.8 56.2 1 „�ÏÂ‰ 
30.2 57.0 27.0 4.0 30.7 2  
13.6 5.8 5.8 1.8 4.2 3  
95.3 78.8 42.6 20.5 55.3 1 „¯ÙÒ 

3.7 1.4 1.9 1.1 1.4 2  
0.9 0.8 0.4 0.4 0.6 3  

92.8 84.8 67.4 21.8 61.4 1 ‰ÈÏËÈ‡ 
6.7 6.4 5.3 1.4 4.6 2  
0.5 0.2 1.2 0.5 0.5 3  

97.4 95.1 71.4 17.7 62.2 1  
1.5 0.8 2.2 2.3 1.6 2 ˙Ù¯ˆ 
1.1 3.1 2.2 0.6 2.0 3  

71.4 94.8 56.4 24.9 60.3 1 ˜¯Ó�„ 
24.7 34.0 13.0 2.8 17.9 2  

3.9 10.9 3.7 0.5 5.5 3  
98.0 86.9 44.3 19.8 57.3 1  

1.4 1.1 1.0 0.1 0.7 2 ÔÂÂÈ 
0.6 0.6 0.4 0.1 0.4 3  

65.6 96.6 27.8 13.5 53.8 1 ıÈÈÂÂ˘ 
29.5 37.0 24.2 4.6 22.4 2  

4.8 6.2 3.2 1.3 3.8 3  
92.7 82.6 60.7 29.4 59.5 1 ‰È‚Ï· 

4.8 3.5 6.3 3.6 3.9 2  
2.5 1.8 4.8 0.5 1.8 3  

51.9 88.2 46.6 18.4 52.8 1 Ï‡¯˘È 
44.2 30.4 26.8 9.2 20.7 2  

3.9 0.3 0.7 0.3 0.4 3  
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ל אחד מהרבדי� של מערכת הפנסיה בס� כל הנתוני� המתייחסי� למשקל היחסי של כ

ישראל והולנד : ההכנסה מקצבאות ומפנסיה מצביעי� א� ה� על הבדלי� בי� המדינות

ממוקמות בתחתית הסול� המדרג את המדינות לפי המשקל של הרובד הראשו� בס� כל 

דנמרק ,  בשוויי$ אחוז70�בהשוואה לכ, בהתאמה,  אחוז56� ו52 –ההכנסה מפנסיה 

בישראל הפנסיה התעסוקתית ברובד , במקביל.  ויותר בשאר המדינות אחוז90�ודיה ולושו

ובהולנד המשקל היחסי של , ס� ההכנסה מקצבאות ומפנסיהמ  אחוז44השני מהווה 

אי השוויו� בהתחלקות , בדומה להכנסות מעבודה.  אחוז14 –ת הרובד השלישי גבוה יחסי

 הגידול במשקל� לכ�. הוא גבוה יחסית, רטיותובייחוד הפנסיות הפ, הפנסיות היחסיות
על חשבו� הקיטו� במשקל (היחסי של הפנסיות היחסיות והפרטיות בהכנסה הכוללת 

פועל להרחבת ) הרובד הבסיסי האוניברסלי או הקצבאות המוענקות למעוטי יכולת

 . הפערי� בהכנסות בקרב האוכלוסייה המבוגרת

 למרותש, 59�50סיה או קצבה בקבוצת הגיל מעניינת במיוחד השכיחות של קבלת פנ

בקבוצה זו .  זיקתה לשוק העבודה אמורה להיות עדיי� חזקה יחסית,קרבתה לגיל הפרישה

קנה ציבורית ישיעור גבוה יחסית של מקבלי פנסיית זיש ) א (10:אלהבולטי� הממצאי� ה
שיעור ) ב (.באיטליה ובמידה מסוימת ג� ביוו�, או פנסיה מוקדמת ציבורית באוסטריה

יש ) ג. ( אחוז10� כ–המדווחי� על פנסיה תעסוקתית פרטית בישראל גבוה יחסית 

30�כ(שכיחות גבוהה של מקבלי קצבת נכות או קצבת מחלה ציבוריות ופרטיות בשוודיה  

של  ( אחוז13 –ת ג� בישראל נצפה שיעור גבוה יחסי).  אחוז18�16(הולנד ודנמרק , )אחוז

 13(שיעור גבוה של מקבלי קצבת אבטלה בבלגיה יש ) ד). (עבודהנכות כללית ונפגעי 

בישראל השיעור ). אחוזי� שישה(ובאוסטריה ) אחוזי� תשעה(בדנמרק ובגרמניה , )אחוז

 . שני אחוזשל מקבלי דמי אבטלה נמו� מ

, קנה ציבוריות ותעסוקתיותי גדל כמוב� שיעור המקבלי� פנסיות ז64�60בקבוצת הגיל 

משמעותי ג� . נמרק בולטות בשיעור הגבוה של מקבלי פנסיה מוקדמתאיטליה ודשכ

 19,  בהולנד אחוז24,  בשוודיה אחוז34: הגידול בשיעור המקבלי� קצבת נכות או מחלה

שיעור המקבלי� דמי אבטלה נותר גבוה יחסית .  בישראל אחוז16�בדנמרק ואחוז 

 מעלה ו65בקבוצת הגיל . זי� אחו10�7 –בלגיה ג� בקבוצת גיל זו בצרפת וב, בגרמניה

פנסיות השארי� ושיעור מקבלי הקנה ויזהגדלי� מטבע הדברי� שיעור מקבלי קצבות 

נכות ה באופ� משמעותי שיעור מקבלי קצבות קֵט�א� במקביל , פרטיותהציבוריות וה

 . אבטלההו

 

_____________ 

 .נית� לקבל� מהמחברי�. הנתוני� המפורטי� לא מוצגי� מפאת מגבלת המקו� 10
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 úåñðëää úå÷ìçúäì íéããî 

ה� ) הפיננסיי� והריאליי�מלאי הנכסי� ( "עושר"ההוצאה לצריכה פרטית וה, ההכנסה

בעבודה זו נשתמש בהכנסה ברוטו של משק . מדדי� מקובלי� לרמת הרווחה הכלכלית

כספית בתוספת זקיפה בגי� דירה (תו� הבחנה בי� הכנסה כספית להכנסה כוללת , הבית

עדיפה על ההכנסה ) ההכנסה ברוטו בניכוי המסי� הישירי�( ההכנסה נטו 11.)בבעלות
משו� שהיא משקפת את היק� המשאבי� השוטפי� העומדי� (מת החיי� ברוטו כמדד לר

קוב$ הנתוני� הישראלי כולל זקיפה אי� א� לעת עתה , )לרשות המשפחה למטרות צריכה

ההשוואה הבינלאומית של רמת החיי� ושל דפוסי התחלקות . של המסי� הישירי�

י� מדינות ביחס לכוח ההכנסות נערכה על בסיס ההכנסה ברוטו המתוקנת ה� להבדלי� ב

וה� להבדלי� בי� משקי בית ביחס לגודל המשפחה בתו� כל ) PPPבמונחי (הקנייה 

רמת המחירי� במדינות העשירות נוטה להיות גבוהה יותר מזו שבמדינות ש כיוו�מ. מדינה

. תיקו� ההכנסה להבדלי� בכוח הקנייה פועל לצמצו� הפערי� ברמת החיי�, העניות

 גודל המשפחה לרמת ההכנסה התיקו� לגודל �המתא� השלילי ביבשל , לעומת זאת

המשפחה נוטה להרחיב את הפערי� בי� המדינות המאופיינות בשכיחות גבוהה יותר של 
 א� כי השפעתו של ;לבי� המדינות האחרות) במספר הנפשות שבה�(משקי בית גדולי� 

�י� מהממצאי� הראשוני. תיקו� זה באוכלוסייה המבוגרת קטנה יחסיתSHARE� אירופה 
)Boersch-Supan et al., 2005( בכוח הקנייה בי� �שתיקו� ההכנסה להבדלי �מלמדי 

מדינות ולהבדלי� בגודל משק הבית השפיע אמנ� על גודל הפערי� ברמת החיי� בי� 

 . א� כמעט לא על מיקומ� של המדינות בסול� המדרג אות� לפי רמת חיי�, מדינות אירופה

סה לכל אחת חיי� ולאי השוויו� בהתחלקות ההכנה מציג מספר מדדי� לרמת 4לוח 
 כמדדי� לרמת חיי� משמשי� הממוצע והחציו� 12.מהמדינות וכ� את הממוצע האירופי

. של ההכנסה הכספית לנפש תקנית ושל ההכנסה הכוללת לנפש תקנית במדינות השונות

לפי מדד ההכנסה . ומתוקנת לכוח הקנייה) במונחי� שנתיי�(ההכנסה נקובה ביורו 

שוויי$ והולנד ממוקמות בראש סול� רמת , ק ביתהכספית לנפש תקנית בממוצע למש

ישראל מדורגת . בלגיה ואוסטריה, צרפת, שוודיה, אחריה� מדורגות דנמרק. החיי�

השימוש בהכנסה הכוללת כמדד .  המדינות הדרומיות באירופהיאחר, בתחתית הסול�

� משפר א, לרמת חיי� מותיר את שוויי$ והולנד בראש הסול� ואת יוו� וישראל בתחתיתו

ג� מצבה היחסי של ספרד . את מצב� של צרפת ובלגיה ביחס למצב� של שוודיה ודנמרק

_____________ 

ההכנסה הזקופה נתונה לתנודות , וק של הדירות מושפע מאוד ממחזור העסקי�יש להדגיש שמכיוו� שער� הש 11
 . בדומה לכ� ג� ההכנסה מהו�. חדות

והשני , האחד כממוצע פשוט של המדדי� שחושבו עבור כל מדינה: המדד האירופי חושב למעשה בשני אופני� 12
החישוב . קל היחסי של כל מדינהכממוצע שחושב על בסיס הקוב� המאוחד לכל מדינות אירופה ובהתא� למש

 . השני מניב למעשה ממוצע משוקלל
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 הצטמצ� הפער שבינה בלא, אמנ� היא נותרה במקו� השלישי מתחתית הסול�: משתפר

 נתח קט� יחסית בהכנסה של משקי היאההכנסה הזקופה מדיור שראוי לציי� . לבי� איטליה

א� מרכיב גבוה יחסית , ) אחוזי�14�8(מניה ובאוסטריה בגר, הבית במדינות הצפוניות

 בשוויי$ ובצרפת אחוז  18בשאר מדינות אירופה השיעור נע בי� ).  אחוז40�כ(בספרד 

בישראל הזקיפה עבור דירה בבעלות מהווה כרבע מההכנסה .  אחוז באיטליה28�ל

 .  וליוו�ובייחוד לאיטליה, ובכ� היא דומה למדינות בקבוצה האחרונה, הכוללת

 4לוח 

˙ÂÒ�Î‰‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ÈÒÂÙ„ÏÂ ÌÈÈÁ ˙Ó¯Ï ÌÈ„„Ó 

˙È�˜˙ ˘Ù�Ï ˙ÏÏÂÎ ‰Ò�Î‰ ˙È�˜˙ ˘Ù�Ï ˙ÈÙÒÎ ‰Ò�Î‰   

 החלק היחסי 
 %�בהכנסה ב

 החלק היחסי 
 %�בהכנסה ב

חמישו� 

 עליו�
חמישו� 

 תחתו�

 „„Ó

‚'È�È 
ÔÂÈˆÁ ÚˆÂÓÓ 

חמישו� 

 עליו�
חמישו� 

 תחתו�

 „„Ó

‚'È�È 
ÔÂÈˆÁ ÚˆÂÓÓ ‰�È„Ó 

50.4 3.3 0.464 19,478 28,624 53.5 1.8 0.473 16,588 24,637  אוסטריה

51.1 3.5 0.470 21,139 31,172 53.4 2.2 0.480 17,973 27,472  גרמניה

43.4 6.6 0.365 24,103 30,799 44.7 5.7 0.374 21,927 28,335  שוודיה

49.1 4.1 0.446 25,114 35,742 51.8 2.4 0.459 22,113 31,564  הולנד

60.5 2.2 0.568 9,843 17,912 68.0 0.0 0.588 6,023 10,346  ספרד

51.6 3.2 0.476 14,423 21,223 57.7 0.7 0.503 10,375 15,329  איטליה

55.3 3.8 0.503 20,442 33,359 59.6 1.8 0.530 15,894 27,391  צרפת

44.2 5.4 0.390 25,582 33,022 46.0 4.1 0.402 22,153 28,641  דנמרק

48.1 3.7 0.437 10,025 13,854 52.8 1.3 0.451 7,906 11,020  יוו�

48.5 3.1 0.462 28,365 39,968 52.5 1.0 0.470 23,236 32,899 � שוויי

57.9 3.3 0.531 18,304 33,488 62.6 1.2 0.559 14,010 27,268  בלגיה

53.0 3.6 0.480 9,009 12,859 53.8 2.1 0.505  ישראל 9,620 6,696

50.9 3.8 0.465 19,711 29,015 54.8 2.0 0.481 16,200 24,082

אירופה 

ממוצע 

 פשוט

    0.502 17,575 27,785     0.519 14,292 22,637

אירופה 

ממוצע 

 משוקלל

 להמחיש את סדרי הגודל של הפערי� ברמת החיי� בי� ישראל לאירופה ובתו� כדי
בי�  ליחס שבי� החציו� של ההכנסה הכוללת של כל מדינה ל נתייחס,אירופה עצמה

החציו� ). המחושב על בסיס הקוב$ המאוחד לכל המדינות(חציו� האירופי המשוקלל ה
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 יורו לשנה לנפש בישראל לעומת 9,009 –י של ישראל שווה למחצית החציו� האירופ

, שני ניצבות שוויי$בקצה ה. 0.57בספרד וביוו� היחס עומד על .  יורו באירופה19,711

 .  מהחציו� האירופי1.6�1.4שהחציו� של הכנסת� הוא פי , הולנד ושוודיה, דנמרק

מדד :  מציג ג� מדדי� המעידי� על דפוסי התחלקות ההכנסה הכספית והכוללת4לוח 

ני לאי השוויו� בהכנסה והחלק היחסי של החמישו� התחתו� והחמישו� העליו� בס� כל 'גי
 ,ויו� בהתחלקות ההכנסה הכספית הנמו� ביותר נמצא במדינות הצפוניותאי השו. ההכנסה

 ביותר נצפו גדולי�ואילו פערי ההכנסה ה, 0.4 ע� מדד שאינו עולה על ,שוודיה ודנמרק

בשלוש המדינות המובילות בסול� אי השוויו� המדד עולה . ספרדבבלגיה וב, בצרפת

במדינות הנמנות . 0.6�יני המתקרב ל'בולטת במיוחד ספרד ע� מדד ג. 0.5משמעותית על 

 בישראל 0.5לבי� ) ממצא מפתיע למדי( ביוו� 0.45 קבוצת הביניי� המדד נע בי� �ע

יני להכנסה הכספית 'מדד ג.  בשליש העליו� של הסול�� הממוקמות א� ה,ובאיטליה

 א� גבוה מהממוצע האירופי 13,)0.52(בישראל נמו� במעט מהממוצע האירופי המשוקלל 

השימוש בהכנסה הכוללת אינו משנה את הדירוג של המדינות לפי ממדי ). 0.48(שוט הפ

2�בכל המדינות המדד להכנסה הכוללת נמו� ב, יחד ע� זאת. אי השוויו�� אחוזי� 5
ההכנסה הזקופה מדיור משפרת את מצב� היחסי של שלושת . מהמדד להכנסה הכספית

למעט שוודיה , בכל המדינות. ו� העליו�בעיקר על חשבו� החמיש, החמישוני� הראשוני�

 ארבעההנתח היחסי של החמישו� הראשו� בס� ההכנסה הכוללת אינו עולה על , ודנמרק

ספרד בולטת בחלקו .  אחוז45ואילו הנתח היחסי של החמישו� העליו� עולה על , אחוזי�

43� אחוז מס� כל ההכנסה הכוללת בהשוואה ל60היחסי של החמישו� העליו� הנוטל �44 

והחמישו� העליו� , ישראל ממוקמת ע� רוב מדינות מרכז אירופה. אחוז בשוודיה ובדנמרק

היחס בי� הכנסת החמישו� העליו� .  אחוז מס� ההכנסה53�של אוכלוסייתה נהנה מ

בישראל הכנסת החמישו� .  בספרד27 בשוודיה לפי 6.5להכנסת החמישו� התחתו� נע מפי 

ראוי לציי� שג� היחס שבי� . הכנסת החמישו� התחתו� מ15העליו� גבוהה כמעט פי 
ככל . החציו� לבי� הממוצע של ההכנסה משמש כמדד מקובל למידת הקיטוב בהכנסות

 אפשר 4מנתוני לוח .  התפלגות ההכנסות נוטה להיות יותר אסימטרית,שהיחס נמו� יותר

והגבוה , )0.58� ל0.51בי� (צרפת בספרד וב, לראות שהיחס הוא הנמו� ביותר בבלגיה

בדומה לשאר מדינות , 0.70היחס בישראל עומד על ). 0.77(ביותר בשוודיה ובדנמרק 

 .אירופה

_____________ 

מביא בחשבו� לא רק את אי השוויו� בתו� כל ) המדד המשוקלל(יני המחושב מהקוב� המאוחד של אירופה 'מדד ג 13
 . אלא ג� את אי השוויו� בי� מדינות ואת מידת הריבוד בי� המדינות, מדינה
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תרשים 4א:

רמת חיים ואי שוויון בהתחלקות ההכנסה: 

מדינות SHARE-אירופה וישראל

בלגיה
אוסטריהצרפת

גרמניה

הולנד

שוויץ

שוודיה

דנמרק

יוון
ישראל

איטליה
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y = -66193x + 47361
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 = 0.3916
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תרשים 4ב:

עוני ואי שוויון בהתחלקות ההכנסה: 

מדינות SHARE-אירופה וישראל

ספרד

גרמניה

הולנדאוסטריה

צרפת
בלגיה

ישראל
שוויץ

איטליה

יוון

דנמרק

שוודיה

y = 56.251x - 2.4113

R
2
 = 0.5605
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ל הקשרי� בי� רמת החיי� של ש פיזור י� מבט כללי יותר ומציגי� מציעב4�א ו4 מי�תרשי

 הדיאגרמה העליונה מלמדת על קשר. עוני במדינות השונותהאי השוויו� ו,  ומעלה50בני 
א� , שלילי בי� חציו� ההכנסה הכספית לנפש תקנית לבי� אי השוויו� בהתחלקות ההכנסה

אי השוויו� בהכנסה נוטה להיות נמו� יותר במדינות ). �0.4(ה במיוחד וכי המתא� אינו גב



 145  ומעלה50רמת חיי� ופערי� כלכליי� בקרב בני , תעסוקה 

כמו במדינות  ,הצירו� של רמת חיי� גבוהה ואי שוויו� נמו�. העשירות יותר באירופה

רמת . שהאוכלוסייה המבוגרת נהנית מרמת רווחה גבוההעל כ� מעיד כמוב� , הצפוניות

ההשוואה של ממדי .  ואי השוויו� גבוה במעט מהממוצע,החיי� בישראל נמוכה יחסית

 �במדינות אירופה מופיעה במאמרשבישראל לאלה ) לפי ההכנסה הכספית ברוטו(העוני 

 המדינות �שראל נמנית עוהיא מצביעה על כ� שי, )הכלול בגיליו� זה(של אנדבלד וכה� 

� אחוז בהשוואה ל27: המובילות בשיעור המשפחות העניות בקרב האוכלוסייה המבוגרת

בקצה הנגדי ניצבת שוודיה ע� תחולת .  אחוז באיטליה ובשוויי29$� אחוז בספרד ו32

( מצביעה על מתא� חיובי גבוה יחסית 4הדיאגרמה התחתונה בתרשי� .  אחוז15עוני של 
מדינות הסובלות . יני לאי השוויו� בהתחלקות ההכנסה' תחולת העוני לבי� מדד גבי�) 0.56

את " פותחת"אמנ� ישראל . משיעורי עוני גבוהי� נוטות לסבול ג� מאי שוויו� עמוק

היא אי� א� , השליש העליו� של המדינות המובילות בשיעורי העוני ובממדי אי השוויו�

 . ניצבת בראש הסול�

 

ïåéãå íåëéñ 

 50אירופה יצר מאגר נתוני� עשיר המאפשר לחקור את מצב� של בני �SHAREרוייקט פ

11�מחקר זה הציג את ישראל בהשוואה ל. תחומית ובמבט בינלאומי�ומעלה בראייה רב 

תעסוקה : כאשר במוקד ההשוואה עמדו שלושה נושאי� מרכזיי�, מדינות אירופה

יה ומדדי� לרמת חיי� ופערי� פרטי של מערכת הפנסה�התמהיל הציבורי, ופרישה

כמו ג� שוויי$  ,הממצאי� על דפוסי התעסוקה והפרישה מלמדי� שישראל. כלכליי�

 השיעור הגבוה בעלת הקבוצה נמנות ע� –דנמרק ושוודיה  –שתי המדינות הצפוניות ו
 ג� , ממשיכות להוביל בראש הסול�המדינות אל.  ומעלה50של עובדי� מקרב בני ביותר 

בשיעור (א� כי הפערי� ,  בחשבו� ההבדלי� הדמוגרפיי� בי� המדינותמובאי�שכ

שיעור העובדי� . יותר מצטמצמי�" זקנות"בינ� לבי� המדינות הדרומיות ה) העובדי�

אילו המבנה הדמוגרפי בישראל ,  אחוז כפי שהוא בפועל35ולא ,  אחוז31בישראל היה 

פי גיל בישראל ובאירופה מצביעות עקומות שיעור העובדי� ל. היה זהה לממוצע האירופי

א� מעל גיל , 55�50על כ� שהשיעור בישראל נמו� מהממוצע האירופי בגילי� הצעירי� 

י� הצעירי� בישראל אחולשת התעסוקה של הגיל.  לישראל יש יתרו� על אירופה55

א� לא בהשוואה למדינות , נצפתה ג� בהשוואה למדינות הצפו� והמרכז של אירופה

.  יתרונה של ישראל על המדינות הדרומיות מאפיי� את רצ� כל הגילי�.הדרומיות
גיל : הגמלאי� בישראל נוטי� לפרוש מעבודה בגיל מאוחר יותר מהנהוג באירופה

). 56.3 לעומת 60.2( שני� ארבעהפרישה הממוצע בישראל גבוה מהממוצע האירופי ב
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וגיל הפרישה , מעותיי� ההבדלי� שנצפו בי� מדינות אירופה ה� די מש,יחד ע� זאת

 .איטליה והולנד,  בבלגיה54� בשוודיה ל60�הממוצע נע מ

ההשוואה של מצבי ההשתתפות בכוח העבודה שופכת אור ג� על התפקיד שממלאות 

וזאת  ,64�50התוכניות של ביטוח נכות וביטוח אבטלה כתוכניות טרו� פרישה לבני 

בעוד שהולנד משמשת . נסיהבהשוואה להסדרי פרישה מוקדמת במסגרת מערכת הפ
בדנמרק ובגרמניה בולט התפקיד של שביל ,  לדומיננטיות של שביל הנכותהדוגמ

 ,ג� בישראל תוכניות ביטוח.  ואילו באיטליה בולט ההסדר של פנסיה מוקדמת,האבטלה

ישראל . במעבר מתעסוקה לפרישה" נחיתה רכה"נכות ואבטלה מאפשרות במידה רבה 

בשיעור הגבוה של המדווחי� על נכות ובמקו� הראשו� לפני דנמרק  הולנד ימדורגת אחר

 . בשיעור המובטלי�

90�לכ: ג� מערכת הפנסיה הציבורית בישראל היא כמעט אוניברסלית, בדומה לאירופה 
ציבורית ברובד �הפנסיה הלא.  ומעלה יש קצבה או פנסיה ציבורית65אחוז ויותר מבני 

הצפוניות ( המדינות �א� כי ישראל נמנית דווקא ע, השני אינה שכיחה מאוד באירופה

בישראל . שבה� לשיעור לא מבוטל מהגמלאי� יש פנסיה תעסוקתית ברובד השני) ושוויי$

 בהשוואה ,  היסטוריה תעסוקתית יש פנסיה תעסוקתיתבעלי ומעלה 65 אחוז מבני 30�ל

אול� הממצא ו . אחוז בשוויי$ ובדנמרק37� אחוז בהולנד ו57,  אחוז בשוודיה62�ל

פרטי של ההכנסה מפנסיה ה�המרכזי של ההשוואה בתחו� זה נוגע לתמהיל הציבורי

ישראל ממוקמת בתחתית הסול� המדרג את המדינות לפי הנתח היחסי של . ומקצבאות

תשלומי הקצבאות ברובד הציבורי : המימו� הציבורי בס� כל ההכנסה מפנסיה ומקצבאות

שיעור זה נמו� א� בהשוואה . כל ההכנסה מפנסיה אחוז בלבד מס� 52בישראל ה� 
בעוד . למדינות שבה� הכיסוי של הרובד השני והשלישי רחב יותר מאשר בישראל

הרי שהביטוח , שבמספר מדינות אירופה הביטוח הסוציאלי הממלכתי מעניק פנסיה יחסית

תוספת ב, הסוציאלי הממלכתי בישראל מבטיח רק את הרובד האחיד והבסיסי של הפנסיה

הרחבת הכיסוי בביטוח . ואינו מעורב ברובד התעסוקתי, השלמת הכנסה למעוטי יכולת

פנסיה בעתיד באמצעות פנסיית חובה שלא במסגרת ציבורית תחזק עוד יותר את המימו� 

 . הפרטי על חשבו� המימו� הציבורי

 ,ההשוואה של הרווחה בישראל לזו שבמדינות אירופה באמצעות מדדי� לרמת חיי�

ישראל ניצבת , ראשית: אלהלעוני ולאי שוויו� בהתחלקות ההכנסה מובילה למסקנות ה

בצמוד לספרד ,  ומעלה50בתחתית הסול� המדרג את המדינות לפי רמת החיי� של בני 

חציו� ההכנסה הכוללת המתוקנת לכוח הקנייה ולגודל המשפחה בישראל שווה . וליוו�

 מובילה ‡�È‰ישראל , שנית.  יורו לשנה19,711ת  לעומ9,009 –י למחצית החציו� האירופ

יני 'מדד ג. א� פותחת את השליש העליו� של הסול�, ברמת אי השוויו� בחלוקת ההכנסות

לאי השוויו� בהתחלקות ההכנסה הכספית בישראל נמו� במעט מהממוצע האירופי 

 המדינות �ישראל נמנית ע). 0.48(א� גבוה מהממוצע האירופי הפשוט , )0.52(המשוקלל 
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אי , שלישית.  בישראל ובאיטליה0.5 ביוו� לבי� 0.45שבה� המדד נע בי� , בקבוצת הביניי�

ומדינות , השוויו� בהכנסה נוטה להיות נמו� יותר במדינות העשירות יותר באירופה

הצירו� של רמת חיי� . הסובלות משיעורי עוני גבוהי� נוטות לסבול ג� מאי שוויו� עמוק

מעיד כמוב� שהאוכלוסייה המבוגרת , כמו במדינות הצפוניות ,ויו� נמו�גבוהה ואי שו

רמת החיי� בישראל נמוכה א� במעט מהממוצע באירופה ואי . נהנית מרמת רווחה גבוהה

 . ממנו א� במעטהשוויו� והעוני גבוהי�

 מדידת הרווחה במונחי ההכנסה ברוטו אינה משקפת את מלוא ההשפעה של התערבות 

. שכ� המסי� הישירי� אינ� מובאי� בחשבו�, העוני ואי השוויו�, רמת החיי�הממשלה על 

מדידת רמת החיי� לפי ההכנסה נטו היתה מצביעה על פערי� פחות רחבי� בי� המדינות 

א� נמו� מאוד ביוו�  ,המיסוי גבוה מאוד במדינות הצפוניות. בשל ההבדלי� בנטל המיסוי

 עשויה להשפיע על רמת העוני וממדי אי מידת הפרוגרסיביות של המסי�. ובספרד

. כלכליי� שהוצגו בעבודה זוה�השוויו� ועל הדירוג של המדינות לפי המדדי� החברתיי�

,  אפשר יהיה לא רק להשלי� את המחקר המשווה,לישראלהנוגעי� לכשיושלמו הנתוני� 

 . אחרי�אלא ג� להרחיב את יריעת ההשוואה להיבטי� כלכליי� וחברתיי� 
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çôñð 

 1לוח א

 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È�· ˙Â‚ÏÙ˙‰ 
 ˙Â�È„Ó·SHAREÏ‡¯˘È·Â   :ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ 

Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ ˜¯Ó�„ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „�ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È�Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡   

42.0 51.5 46.3 46.8  גמלאי 63.0 54.3 56.0 36.4 35.9 56.0 54.3 53.1

34.5 23.9 40.1 24.5  עובד 21.0 28.2 38.0 29.7 21.2 19.8 27.8 37.6

 מובטל 2.8 4.9 2.1 2.1 3.3 2.1 3.5 4.6 1.5 1.7 4.3 6.9

 חולה 1.5 2.6 2.5 8.8 4.7 0.8 2.6 3.1 1.6 3.4 4.6 6.1

8.9 15.6 8.5 25.3 עקר בית 11.8 10.0 1.1 21.4 34.2 21.3 11.5 1.7

54-50  

6.4 4.9 0.5 9.5 6.8 3.5 8.9 5.3 0.0 5.6 2.3 10.5 È‡ÏÓ‚ 

68.2 71.7 81.8 62.0 81.0 76.3 63.8 57.3 70.5 86.1 76.8 70.8 „·ÂÚ 
7.9 6.9 4.7 2.2 9.0 5.4 6.7 7.1 4.5 4.0 10.3 8.7 ÏË·ÂÓ 

5.1 7.3 5.1 0.5 2.8 5.1 0.6 6.2 11.2 3.3 2.7 2.9 ‰ÏÂÁ 
10.7 9.2 7.9 25.6 0.5 9.8 20.0 24.1 13.8 0.7 8.0 7.2 ˙È· ¯˜Ú

59�55  

12.3 18.6 2.3 23.5 8.8 16.2 28.4 8.3 4.7 12.6 7.8 35.9 È‡ÏÓ‚ 
58.5 44.5 73.6 48.8 70.9 57.8 39.4 48.8 57.1 74.9 63.6 41.8 „·ÂÚ 

12.5 10.6 2.1 2.6 12.6 8.4 3.7 6.7 3.4 4.2 12.5 6.4 ÏË·ÂÓ 

6.5 10.6 5.9 0.7 5.7 7.0 0.5 4.9 11.5 6.1 7.6 3.7 ‰ÏÂÁ 
9.1 15.5 16.1 24.5 2.0 10.7 27.8 31.0 22.5 1.4 8.7 12.3 ˙È· ¯˜Ú

64�60  

39.8 55.9 29.8 37.8 58.0 67.7 63.2 28.2 30.7 30.4 50.5 81.6 È‡ÏÓ‚ 
32.8 16.3 47.8 28.9 34.5 12.9 13.0 22.2 19.3 58.1 23.5 6.7 „·ÂÚ 

5.2 5.7 2.2 3.5 1.1 6.7 2.6 7.6 3.1 4.5 7.0 1.1 ÏË·ÂÓ 

7.7 6.0 7.0 1.2 4.6 0.9 1.6 7.5 17.4 5.3 5.9 1.1 ‰ÏÂÁ 
13.1 15.6 13.3 28.0 1.8 11.0 19.7 33.3 27.5 1.1 12.9 9.5 ˙È· ¯˜Ú

   ומעלה65

74.6 80.4 90.2 70.6 93.3 86.1 76.4 55.1 70.4 96.8 87.6 85.0 È‡ÏÓ‚ 
6.8 0.8 5.0 1.9 2.9 0.4 3.1 1.6 1.1 2.0 2.0 0.9 „·ÂÚ 

4.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ÏË·ÂÓ 

6.1 0.6 0.4 2.5 1.4 0.4 0.8 3.5 3.3 0.1 0.2 0.2 ‰ÏÂÁ 
6.8 17.8 4.4 24.5 2.0 12.6 19.7 38.6 22.5 1.1 10.2 13.9 ˙È· ¯˜Ú
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 2לוח א

ÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È�· ÌÈ¯·‚‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ È

 ˙Â�È„Ó·SHAREÏ‡¯˘È·Â  :ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ 

Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ ˜¯Ó�„ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „�ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È�Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡   

41.6 60.1 43.1 58.7  גמלאי 64.6 53.6 52.1 47.6 59.8 66.9 60.7 49.1

42.6 30.0 50.4 37.7  עובד 29.3 36.2 42.5 39.3 30.8 28.8 32.4 43.0

 מובטל 3.6 6.2 2.6 2.8 3.5 3.3 3.5 5.5 1.8 1.8 3.8 6.9

 חולה 2.2 3.6 2.4 8.7 5.2 0.9 2.9 2.3 1.4 4.1 5.3 6.9

עקר בית 0.4 0.3 0.0 0.9 0.6 0.1 0.5 0.2 0.2 0.7 0.5 0.2

Ó ÔË˜-55  

5.5 6.3 0.0 7.3 5.7 5.0 13.4 8.9 0.0 1.9 1.9 10.3 È‡ÏÓ‚ 

74.9 80.5 90.5 88.3 81.3 83.9 76.1 74.7 82.4 90.9 82.0 76.1 „·ÂÚ 

8.4 4.2 4.2 2.5 10.6 6.1 9.3 6.0 5.1 5.3 12.0 10.3 ÏË·ÂÓ 

9.0 8.0 4.0 1.0 2.4 5.0 1.2 10.4 11.5 1.9 3.2 3.4 ‰ÏÂÁ 

0.4 1.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 ˙È· ¯˜Ú

59�55  

12.2 22.7 2.1 26.3 8.3 23.8 44.2 15.6 7.9 12.1 9.0 29.6 È‡ÏÓ‚ 

66.9 56.2 87.5 67.9 73.6 59.0 51.3 68.8 72.5 75.1 72.2 59.1 „·ÂÚ 

11.6 8.9 3.0 4.0 13.9 7.5 3.9 6.5 3.8 5.7 9.9 6.1 ÏË·ÂÓ 

8.5 11.4 5.9 1.2 3.5 9.0 0.6 9.2 13.9 5.7 8.9 4.6 ‰ÏÂÁ 

0.5 0.3 1.5 0.6 0.8 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 ˙È· ¯˜Ú

64�60  

29.5 64.9 31.3 50.0 50.3 83.2 71.8 50.4 48.8 30.1 49.4 85.2 È‡ÏÓ‚ 

49.8 18.9 57.4 44.5 46.2 10.3 20.7 33.3 25.4 61.1 31.3 10.7 „·ÂÚ 

7.8 6.4 1.4 3.1 0.9 4.7 5.3 8.7 5.2 3.3 10.6 1.8 ÏË·ÂÓ 

11.0 8.4 9.3 1.7 2.6 0.9 2.1 6.7 17.8 5.0 8.1 2.4 ‰ÏÂÁ 

0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.9 0.0 0.3 0.0 ˙È· ¯˜Ú

   ומעלה65

78.2 97.6 91.0 94.4 95.0 98.8 94.8 95.3 95.9 97.0 96.3 98.5 È‡ÏÓ‚ 

11.8 1.3 8.0 3.8 3.3 0.6 4.2 1.7 2.1 2.8 3.3 0.7 „·ÂÚ 

3.5 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 ÏË·ÂÓ 

3.9 0.3 1.1 1.6 1.3 0.0 0.6 1.6 0.6 0.3 0.1 0.3 ‰ÏÂÁ 

0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 1.2 0.6 0.0 0.2 0.5 ˙È· ¯˜Ú
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 3לוח א

 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ ˙Â�· ÌÈ˘�‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰

 ˙Â�È„Ó·SHAREÏ‡¯˘È·Â  :ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ 

Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ ˜¯Ó�„ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „�ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È�Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡  

42.3 44.1 49.0 36.7  גמלאי 61.7 54.9 59.4 26.9 18.9 47.7 49.0 56.5

28.6 18.5 31.2 13.4  עובד 14.3 21.7 34.1 21.7 14.4 13.1 24.1 32.9

 מובטל 2.2 3.8 1.7 1.5 3.1 1.1 3.5 3.9 1.3 1.7 4.7 6.8

 חולה 0.9 1.8 2.6 8.8 4.4 0.7 2.3 3.8 1.8 2.8 3.9 5.6

15.2 28.8 15.3 46.6 עקר בית 20.8 17.7 2.0 38.7 58.1 37.3 20.4 3.0

55
קט� מ  

7.0 3.3 1.0 11.3 8.1 1.7 4.1 2.5 0.0 9.3 2.6 10.7 È‡ÏÓ‚ 

62.9 62.3 73.2 39.7 80.8 67.8 50.7 43.1 58.4 81.0 71.5 64.9 „·ÂÚ 

7.5 9.9 5.2 1.9 7.0 4.5 3.9 7.9 4.0 2.7 8.5 6.9 ÏË·ÂÓ 

2.0 6.6 6.1 0.0 3.1 5.1 0.0 2.8 10.8 4.7 2.2 2.3 ‰ÏÂÁ 

18.9 17.9 14.4 47.0 1.1 20.9 41.3 43.8 26.8 1.3 15.2 15.3 ˙È· ¯˜Ú

59�55 59�55

12.4 14.9 2.5 20.3 9.2 10.1 13.2 2.5 1.7 13.1 6.4 41.8 È‡ÏÓ‚ 

52.4 34.2 60.0 27.0 68.7 56.9 27.9 32.8 42.9 74.8 54.1 25.4 „·ÂÚ 

13.1 12.0 1.3 0.9 11.5 9.0 3.6 6.9 3.0 2.7 15.3 6.8 ÏË·ÂÓ 

5.1 9.8 5.8 0.0 7.5 5.3 0.3 1.4 9.3 6.5 6.1 2.8 ‰ÏÂÁ 

15.4 29.1 30.5 51.7 3.1 18.6 54.6 56.0 42.9 2.7 18.1 23.2 ˙È· ¯˜Ú

64�60  

46.8 47.0 28.2 26.6  גמלאי 78.5 51.6 30.6 14.2 10.6 56.8 53.0 65.6

21.2 13.8 37.6 14.6  עובד 3.2 16.6 55.2 13.8 13.5 7.2 15.4 23.1

 מובטל 0.5 3.8 5.6 1.3 6.8 0.5 8.5 1.3 3.8 3.0 5.0 3.5

 חולה 0.0 4.0 5.6 17.1 8.2 1.2 0.9 6.5 0.7 4.5 3.6 5.5

22.1 30.1 26.7 53.6 בית עקר 17.8 24.2 2.2 50.8 59.5 34.2 20.5 3.5

   ומעלה65

72.1 67.1 89.6 52.8 92.1 77.4 64.7 29.5 52.2 96.6 82.1 76.5 È‡ÏÓ‚ 

3.2 0.5 2.9 0.4 2.7 0.2 2.4 1.6 0.5 1.5 1.1 1.0 „·ÂÚ 

4.3 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÏË·ÂÓ 

7.6 0.8 0.0 3.1 1.5 0.7 0.9 4.8 5.2 0.0 0.2 0.2 ‰ÏÂÁ 

11.5 31.5 7.5 43.0 3.4 20.8 32.0 62.4 38.1 1.9 16.6 22.3 ˙È· ¯˜Ú

 



 

 

 


