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ממצאיהם של מחקרים אמפירים רבים אשר פורסמו לאחרונה מראים כי בניגוד להנחותיהם של
מודלים כלכליים רבים ,פרטים לא צפויים להגיב לשינויים בהכנסתם העתידית ע"י שינוי
הצריכה/החיסכון שלהם
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם רמת האוריינות הפיננסית של הפרטים יכולה להסביר
את העדר התגובתיות הנ"ל ,באמצעות בחינת התגובה של נבדקים בעלי רמות שונות של אוריינות
פיננסית לשינויים בקצבת הפנסיה הצפויה שלהם.
באמצעות שני שאלונים אשר הופצו באינטרנט ,אשר על כל אחד מהם ענו כ  300 -נשאלים ,נמצא
כי נשאלים בעלי אוריינות פיננסית 1נמוכה לא שינו את רמת החיסכון שלהם כאשר גילו
שההכנסה העתידית הצפויה שלהם תשתנה ואילו אצל בעלי אוריינות פיננסית בינונית וגבוהה
נמצא קשר מובהק ,כך שבתגובה לשינויים בהכנסה העתידית הצפויה שלהם ,הכריזו כי ישנו את
שיעור החיסכון הלא פנסיוני שלהם.
...עם זאת ,נמצא כי למרות שבעלי אוריינות פיננסית בינונית הכריזו שישנו את החיסכון שלהם
בתגובה לשינויים בהכנסתם העתידית ,נבדקים אלה מתקשים ליישם בפועל החלטות כלכליות,
ממצא אשר מטיל בספק את תגובתם בפועל של בעלי אוריינות פיננסית בינונית לשינויים
בהכנסתם העתידית.

מטרת המחקר :הבנת הגורמים להעדר הקשר
בין הכנסה עתידית לחיסכון
בדו"ח ה  OECD -שפורסם בשנת  ,2011הוצגה תחזית ,לפיה בעוד כ  30 -שנים החוסך הישראלי הממוצע
צפוי לקבל קצבה בת  40%בלבד מהכנסתו הנוכחית.
על מנת לסייע לחוסכים לתכנן את חסכונם העתידי באופן מושכל יותר ,המפקח על הביטוח בישראל הכריז
שהחל מ 2014 -כל חוסך יקבל תחזית שנתית של קצבת הפנסיה הצפויה לו ,וכך יוכל להגדיל את הפרשותיו
לחיסכון במידה והקצבה הצפויה נמוכה מהקצבה הדרושה לו.
הוראה זו מבוססת על ההנחה כי קיים קשר בין הכנסה עתידית לחיסכון ,כך שהפרטים ישתמשו במידע
לגבי הכנסתם העתידית ויתאימו את החיסכון שלהם בהתאם ,במידה והכנסתם העתידית תשתנה.
בעוד המודלים הכלכליים הקלאסיים תומכים בהנחה זו (למשלSamuelson ,Friedman (1957) ,
) ,)(1958מחקרים רבים אשר פורסמו לאחרונה ,המתבססים על אמידות אקונומטריות שונות ,מתחו
ביקורת על מודלים אלה ומצאו שבניגוד להשערה הרווחת ,אין מתאם מובהק בין ההכנסה העתידית
הצפויה לצריכה הפרטית (ביניהם ) , Carroll (1994), Viard (1998) , Pistaferri & Jappelli (2010ו-
))West (1988
מחקרים פסיכולוגים וכלכליים רבים בעת האחרונה בדקו את השפעתה של האוריינות הפיננסית על
התנהלותם הכלכלית של הפרטים ,והראו כי חוסר אוריינות פיננסית פוגע ביכולתם של הפרטים לקבל
ולבצע החלטות כלכליות מושכלות ורציונליות (למשל ,גדסי ( ,)2010קוגוט ודהאן (Mitchell & ,)2012
)Bernheim at al )2001(,Lusardi (2005
במאמר זה ,על מנת להבין את חוסר הקשר בין ההכנסה העתידית לצריכה וחיסכון ,ננסה לענות על
השאלה" :איך הפרט מגיב לשינויים בהכנסתו הצפויה ,במידה וזו ידועה לו?" .הטענה הבסיסית במחקר
זה היא שחוסר הקשר בין הכנסה עתידית צפויה לחיסכון נובע מאוריינות פיננסית נמוכה של חלק גדול
מהאוכלוסיה ,המשפיעה על יכולתם להתנהל כלכלית .במחקר נראה כיצד אוריינות פיננסית נמוכה גורמת
ל חוסר יכולת לבצע פעולות כלכליות פשוטות כמו שינוי של רמת החיסכון הנוכחית כתגובה לשינויים
בהכנסה העתידית הצפויה ,וכן מקשה על יישום בפועל של החלטות כלכליות שנלקחו.

 1אשר נאמדה ע"י תדירות קריאת עיתונות כלכלית אין הערות בתקציר אבל הייתי בכל מקרה כותב
ישירות "אשר עוקבים אחר  "...ולא מכניס מונח האוריינות כאן
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השיטה
הנתונים עבור המחקר התקבלו ע"י שאלון עמדות אשר מולא באופן התנדבותי ע"י נשאלים שנענו לבקשה
להשתתף במחקר .השאלון הופץ באופן מקוון ברשתות חברתיות ופורומים  -תוך ניסיון לתת ייצוגיות
סבירה לקבוצות סוציו-אקונומיות שונות ,טווח גילאים רחב ,מאפיינים תעסוקתיים וידע כלכלי קודם.
הנשאלים במחקר היו תושבי מדינת ישראל אשר עובדים בעבודה קבועה ובבעלותם תוכנית חיסכון (פנסיה,
ביטוח מנהלים ו/או קופת גמל).
על מנת לענות על שאלת המחקר ,השאלון בדק  3דברים עיקריים:


מהי רמת האוריינות הפיננסית של הנבדקים? מכיוון שרב האוכלוסיה הינה חסרת השכלה
כלכלית פורמלית ,2המדד העיקרי לאוריינות פיננסית במחקר היה ההשכלה הכלכלית הבלתי
פורמלית ,אשר הוערכה ע"י תדירות קריאת עיתונות כלכלית.3



האם הנבדקים ישנו את שיעור החיסכון משכרם נטו ,כאשר ייודע להם שהכנסתם העתידית
תשתנה? הנבדקים נשאלו כיצד הם ישנו את רמת החיסכון הנוכחית שלהם כתגובה לשינוי
בשיעורי הפנסיה הצפויה (ברמות של בין  20%-100%מהכנסתם)



האם הנבדקים נוטים לבצע בפועל פעולות כלכליות רצויות?
על מנת להבין האם הפרטים מסוגלים לבצע בפועל פעולות כלכליות אשר הם מעוניינים לבצע,
נבדק הפער בין שיעור החיסכון שלהם כיום ,לשיעור החיסכון עליו הכריזו בתרחישים שונים של
הכנסה עתידית .במידה ושיעור החיסכון היום של נבדק נמוך משיעור החיסכון עבור כל
התרחישים האפשריים של הכנסה עתידית ,נסיק שהוא מתקשה להוציא לפועל החלטות כלכליות

ממצאים
מניתוח הממצאים עולה כי קיים קשר מובהק בין החיסכון לשיעור הפנסיה הצפוי עבור רמות ההשכלה
הכלכלית הבינונית והגבוהה ,אך קשר זה אינו מתקיים עבור רמת ההשכלה הכלכלית הנמוכה.
הממצא כי עבור בעלי השכלה כלכלית נמוכה לא נמצא כל קשר בין הכנסה עתידית צפויה לחיסכון
מתיישב עם ממצאי הספרות הרלוונטית.
כאמור ,בכדי להעריך את הקשר בין הבנת הפעולה הרצוייה לביצועה בפועל ,בדקנו את הפער בין החיסכון
הרצוי לחיסכון בפועל עבור רמות ההשכלה הכלכלית השונות .הממצאים הראו כי בעלי ההשכלה הכלכלית
הנמוכה והבינונית חוסכים פחות מהחיסכון הרצוי (והאפשרי) לדעתם ,ואילו בעלי ההשכלה הכלכלית
הגבוהה חוסכים בהתאם לחיסכון הרצוי לדעתם .מכאן ,סביר להניח שלמרות שנשאלים בעלי השכלה
כלכלית בינונית השיבו שישנו את שיעור החיסכון התיאורטי שלהם ,חלקם הגדול לא ישנה את שיעור
החיסכון בפועל בתגובה לשינוי בהכנסה העתידית הצפויה להם( .ראו תרשים )1

תרשים  :1המחשה של תוצאות המחקר

2אחוזים מעטים מאוד הינם בעלי תואר בכלכלה  ,ואחוזים בודדים עברו קורס אקדמי בכלכלה
 3במספר מחקרי עבר נעשה שימוש בתדירות קריאת עיתונות כלכלית כמדד לאוריינות פיננסית ,למשל & Forner
)Monticone (2011
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דיון
מטרת המחקר הייתה להבין את הגורם לממצאים האמפירים אשר הראו חוסר קשר בין ההכנסה
העתידית הצפויה לצריכה ,ע"י בחינה של השינויים בחיסכון הלא פנסיוני כפונקציה של שינויים בהכנסה
העתידית הצפויה .ההנחה שעמדה בבסיס המחקר הייתה שעל מנת שפרט יגיב לשינויים בהכנסתו הצפויה
הפרט צריך לדעת מהי הכנסתו העתידית הצפויה ולשנות את צריכתו כתגובה לשינויים בהכנסתו העתידית.
תוצאות השאלון הראו כי חסרי האוריינות הפיננסית לא שינו את רמת החיסכון שלהם כאשר נודע להם
על שינויים בהכנסתם העתידית הצפויה ,אך בעלי אוריינות פיננסית בינונית וגבוהה אמרו שיגדילו את רמת
החיסכון (ויקטינו את רמת הצריכה בהתאם) אם הכנסתם העתידית הצפויה תרד ולהפך .בנוסף ,ראינו
שבעלי אוריינות פיננסית נמוכה ובינונית חוסכים פחות ממה שהיו רוצים ,בניגוד לבעלי האוריינות
הפיננסית הגבוהה אשר חוסכים בהתאם לדרוש לפיהם .המסקנה העולה מהתוצאות היא שהאוריינות
הפיננסית היא גורם משמעותי בהתנהלות כלכלית נכונה .ממצא זה עולה בקנה אחד עם תוצאות המחקר
של .)Lusardi & Mitchell (2006
מכאן ניתן להסיק שהעדר האוריינות הפיננסית מהווה כשל מרכזי המונע את קיום הקשר בין ההכנסה
העתידית הצפויה לצריכה ברמה המצרפית ,ולכן ,הערכתי היא שאם כשל אלו יטופל ברמת המיקרו,
הציבור יתנהל כלכלית נכון יותר ובמידת הצורך יפנה משאבים לא פנסיונים לטובת הבטחת הכנסה
עתידית מספקת .מכאן ,אני מסיק שההסבר לממצאים במחקרים כמו  ,)Carroll (1994אשר מצביעים על
חוסר התגובתיות לאירועים עתידיים צפויים וידועים (בניגוד לשיעור הפנסיה הצפוי) ,הוא שברמה
המצרפית ,רב הפרטים הינם חסרי אוריינות פיננסית (כפי שעולה מהסקר הלאומי לאורינות פיננסית
שנסקר קודם) וזהו הגורם המסביר את חוסר התגובה שלהם לשינויים הצפויים בהכנסתם העתידית.
ממצאי המחקר מלמדים ,שלאור תחזית ה ,OECD (2012) -הירידה הצפויה בפנסיה צפויה להוביל
להשפעה חיובית על החיסכון בקרב בעלי אוריינות פיננסית גבוהה .עם זאת ,רב האוכלוסייה אינה בעלת
אוריינות פיננסית ותולה את האחריות לחיסכון הפנסיוני שלה בידי הממשלה (רובינשטיין .)2011 ,מכאן
שרב האוכלוסייה לא תשנה את התנהגותה בעקבות הרפורמה ,ויידרשו צעדים נוספים בכדי לגרום לפרטים
לחסוך יותר.
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