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ישראל דורגה במקום  16בדירוג הפנסיה הגלובלי ל– ,2019שפירסמה היום חברת ניהול ההשקעות
נטיקסיס ) .(Natixis Investment Managersנטיקסיס מנהלת נכסים בהיקף של  998.4מיליארד דולר
ודירוג הפנסיה שלה בוחן את ביטחון הפרישה לפנסיה ב– 43מדינות.

זוג פנסיונרים צילום :בלומברג  Haaretz, Shoken Groupסופק על ידי ©
הדירוג מורכב מארבעה דירוגי משנה עיקריים :רווחה חומרית ,איכות חיים ,בריאות ומצב פיננסי בעת
הפרישה — המבוססים על  18מדדים ,לרבות תוחלת חיים ,הכנסה לנפש ,תלות בעת זקנה ,אינפלציה
וריבית ריאלית .על פי הדירוג של נטיקסיס ,ישראל שיפרה את מצבה מ– — 2018מקום  — 19בזכות
שיפור בשני מדדים עיקריים :רווחה חומרית ומצב פיננסי .עוד עולה מהמחקר כי ישראל טיפסה השנה
).למקום  9במדד תוחלת החיים ) 14אשתקד
השיפור בדירוג של ישראל מיוחס בעיקר לשיפור בתנאים הכלכליים במדינה ,ובתוך כך גם במדד השוויון
בהכנסה שטיפס בשני מקומות .מה שהוציא את ישראל מרשימת עשר המדינות "המובילות" באי־שוויון
.בהכנסה
ישראל ,המדורגת במקום  12מתוך  25המדינות המובילות בדירוג המשנה "מצב פיננסי בעת הפרישה",
הפגינה שיפור הודות לניקוד גבוה יותר של המדדים :הלוואות בנקאיות שלא שולמו ,נטל המס וממשל .עם
.זאת ,למרות השיפור משנה שעברה ,מדד הממשל עדיין מפגר מאחור בהשוואה למדינות המובילות

במדד תלות בעת זקנה ,ישראל מדורגת במקום עשירי — כמו בשנה שעברה .מדד זה בוחן את הנטל על
עובדים מן המניין לספק את הכספים הנדרשים לממן את תשלומי הפנסיה ואת תשלומי הביטוח הלאומי
".לפנסיונרים .ישראל גם מציגה שיפור הדרגתי בדירוג המשנה "מצב פיננסי בעת הפרישה
מקום  23בבריאות
בדירוג רווחה חומרית ,ישראל טיפסה מקום אחד ,למקום  ,23בעיקר הודות לשיפור במדד האבטלה —
יותר מכל מדינה במדדי הרווחה החומרית .בקטגוריית סיכונים סביבתיים ,ישראל הידרדרה בדירוג
המשנה "איכות חיים" )מקום  (18בהשוואה לשנה שעברה .תרומתו של השיפור המשמעותי שנרשם
".השנה במדד "איכות האוויר" התקזזה עם הירידה במדדים "מגוון ביולוגי"" ,אושר" ו"איכות סביבה
.הביצועים של ישראל בדירוג המשנה "בריאות" — מקום  — 23לא השתנו בשנה האחרונה
אף מדינה באמריקה הלטינית לא נכללת ב– 25הראשונות בדירוג הפנסיה הגלובלי של נטיקסיס .אזור
אסיה פסיפיק קיבל את הציון האזורי הנמוך ביותר :הוא הגיע למקום שני במדד המשנה "מצב פיננסי בעת
.פרישה" — אבל נפגע מהציונים הנמוכים בדירוגי המשנה בריאות ,רווחה חומרית ואיכות חיים

