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Summary: The pay-as-you-go pension scheme: a 
realistic option for public servants?

G overnment pension funds have for some years been 
time and again in the news. It is especially the level of 

funding of these pension funds that gives rise to concern. One 
of the suggested solutions is the implementation of a pay-as- 
you-go pension scheme, in this article the pro's and con's of 
the pay-as-you-go approach in general, and for South Africa in 
particular, are discussed. The author draws the conclusion that 
the pay-as-you-go approach is not a realistic solution to the 
pension problems of the South African Public Service.

INLEIDING
Pensioene van Suid-Afrikaanse staatsamptenare Is vir etlike jare reeds kort- 

kort in die openbare oog. Dit is veral die befondsingsvlak van die 
Regeringsdienspensioenfonds (32% op 31 Maart 1985; 41% op 31 Maart 
1988; en 51% op 31 Maart 1991) wat deurlopend 'n bron van kommer blyk te 
wees, Gedurende 1986/1987 het dr. A.D. Wassenaar, afgetrede voorsitter van
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Saniam, 'n groot opskudding veroorsaak met sy boek "Oppad na luilekkerland" 
waarin hy felle kritiek uitgespreek het teen verskeie aspekte, onder meer die 
befondsingsviak, van veral die Regeringsdienspensioenfonds. Een van sy 
remedierende voorsteile het die instel van 'n lopende-uitbetaalpensioenskema 
(pay-as-you-go) beheis.

In 'n ondersoek wat gedurende 1992 deur die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing (RGN) vir die Vereniging van Staatsamptenare (VSA) gedoen is, blyk 
dit dat 75,5% lede van die Vereniging op daardie tydstip bekommerd was dat 
die tekort op die pensioenfonds, hui uiteindelike pensioenvoordeie in gevaar 
stel {Wessels & Viijoen 1992:10). In 'n artikel in Finansies en Tegniek van 4 Junie 
1993 word mnr. Edward Osborn, hoofekonoom van Nedbank, aangehaal as sou 
hy van mening wees dat die opiossing van die probleme wat ontstaan het 
weens die tekort op die Regeringsdienspensioenfonds (RDPF) in die sogenaamde 
ontbondeling van die staatspensioenfondse en die regstreekse finansiering van 
pensioenvoordeie uit die staatskas lê — dit wil sê 'n iopende-uitbetaal- 
pensioenskema. Daarna het die pensioenkwessie weer na vore getree met die 
eise van staatsamptenare van onder meer die voormalige Bophuthatswana en 
Ciskei (wat op daardie tydstip nie lede was van die Regeringsdiens
pensioenfonds wat hier ter sprake is nie) dat hui pensioene aan hulle uitbetaal 
moet word voor herinlywing by die R.S.A. Die befondsingsviak van die Suid- 
Afrikaanse Regeringsdienspensioenfonds kan nie as een van die onderliggende 
redes vir hui eise, uitgesluit word nie. Onlangse gerugte dat sommige 
werknemersorganisasies in die owerheidsektor die voorstel gemaak het dat 
werkgewersbydraes tot pensioenfondse eerder vir eerder vir salarisaanpassings 
gebruik moet word, is 'n verdere faktor wat waarskynlik kommer oor die 
befondsingsviak van die RDPF lewend hou.

Dit blyk dus dat daar vir 'n geruime tyd reeds kommer by sowel finansiële 
deskundiges as lede van die fonds bestaan oor die vermoë van die regering om 
die RDPF 100% te befonds sodat die fonds op enige gegewe tydstip sy 
verpligtinge teen al sy lede kan nakom. Waar een van die oplossings wat 
gereeld vir die probleem aangebied word, die lopende-uitbetaalpensioenskema 
is, is die doel met hierdie artiktel om 'n oorsig te gee van die beskikbare kennis 
oor die tipe pensioenskema en van die vernaamste voor- en nadele daarvan.
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'n Soektog is gedoen vir resente en toepaslike artikels oor die lopende- 
uitbetaalpensioenbenadering. Die betrokke artikels is saam met gegewens uit 
verslae en boeke ontfeed ten einde vas te stei wat die kenmerke, voordeie en 
nadele van so 'n benadering tot pensioenvoorsiening is. Die kenmerke daarvan 
word beskrywend aangebied terwyi die voor- en nadele daarvan in die vorm 
van stellings en argumente aangebied word. ,

KONSEPTUELE ONTLEDING
Voordat 'n sinvolle ontleding van die lopende-uitbetaalpensioenskema 

gemaak kan word, is dit waarskynlik sinvoi om eers enkeie sleuteikonsepte te 
omskryf, te wete pensioen, pensioenleeftyd, uitdienstreding, pensioenskema en 
pensioenfonds.

Pensioen
Pensioen kan beskryf word as 'n vasgestelde bedrag wat deur 'n regering of 

'n werkgewer of sy verteenwoordigers eenmalig of met gereelde tussenposes 
betaal word aan 'n werknemer wat pensioenleeftyd bereik het, of uit sy diens 
getree het (Andrews 1985: 340; Clueck 1982: 531; Fowler & Fowler 1975: 899; 
Odendal, et a/. 1987: 828).

Pensioenleeftyd
Pensioenleeftyd kan beskou word as die voorgeskrewe maksimum 

werksouderdom, die voorgeskrewe aftree-ouderdom of die ouderdom waarop 
uitdienstreding verpligtend raak. Volgens Stahl (1983: 356) die bekende 
deskundige op die terrein van personeeladministrasie is dit "...a point in one's 
career where usefulness on the job demonstrably begins to decline because of 
advanced age.n Dit is bekend dat verskiilende pensioenleeftye voorgeskryf 
word vir byvoorbeeld lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Suid- 
Afrikaanse Weermag. Die jongste voorgeskrewe aftree-ouderdom van die Suid- 
Afrikaanse Staatsdiens wissef tussen 60 en 65.
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Uitdienstreding
Uitdienstreding, dit wil sê daardie handeling of gebeure van uit diens te tree 

of betrekking neer te lê (Kritzinger, Labuschagne & Pienaar 1972: 1108), is 'n 
onvermydelike fase in die ioopbaan van e!ke geëmplojeerde indiwidu (Andrews 
1985: 333).  ̂Twee soorte uitdienstredings kan onderskei word, te wete 
uitdienstreding wat kontraktueel vasgelê of deur die werkgewer geïnisieer 
word (die sogenaamde verpligte uitdienstredings) en uitdienstredings wat deur 
die werknemer geïnisieer word (die sogenaamde vrywillige uitdienstredings).

Verpíigte uitdienstreding geskied wanneer die betrokke indiwidu (a) sy 
voorgeskrewe maksimum werksouderdom (pensioenleeftyd) bereik het, (b) 
weens swak fisieke of geestesgesondheid nie meer in staat is om die pligte 
verbonde aan sy betrekking bevredigend uit te voer nie, (c) aan wangedrag 
skuldig bevind is en ontslaan word, of (d) sy betrekking verloor weens die 
afskaffing daarvan in 'n reorganisasie- of besuinigingsproses (Andrews 1985: 
335-338), Vrywillige uitdienstredings geskied wanneer werknemers bedank of 
dros of wanneer hulle te sterwe kom (Andrews 1985: 339), Pensioen word in die 
een of ander vorm uitbetaal aan 'n personeellid wat uit die diens van sy 
werkgewer tree — hetsy die dienseindiging verpligtend of vrywiflig geskied.

Pensioenskema
'n Pensioenskema kan beskryf word as die plan waarvolgens 'n pensioen 

deur 'n werkgewer of sy verteenwoordigers aan uitdiensgetrede werknemer 
betaai word. Daar is hoofsaaklik twee soorte skemas, naamlik enersyds daardie 
skemas waarvolgens eike generasie (ouderdomsgroep) vir homself voorsiening 
maak en andersyds daardie skemas waarvolgens elke tydvak vir homself 
voorsiening maak (Keyfitz 1980:103). Die eerste kategorie skemas, ook bekend 
as befondsde skemas, word gekenmerk deur 'n fonds wat gedurende sy lede 
(werknemers van die betrokke werkgewer) se diensjare opgebou word uit 
werknemer- en werkgewerbydraes en wat rente teen markverwante koerse 
verdien (Keyfitz 1980: 103), Die tweede kategorie skemas, ook bekend as die 
lopende-uitbetaalskemas, word gekenmerk deur die direkte betaiing van 
bydraes van werkende personeeliede (en dikwels ook die werkgewer) van 'n 
gegewe tydvak aan die uitdiensgetrede (gepensioeneerde) werknemers van
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dieselfde tydvak. Die reserwe wat wet opgebou word, is nie bedoel om 'n 
aktuariele fonds op te bou nie, maar slegs om vir kontantvioei vir die 
onmiddelike toekoms voorsiening te maak (Keyfitz 1980: 105).

Pensioenfonds
'n Pensioenfonds het ten doel die finansiering van pensioene van sy lede 

nadat hulle pensioenleeftyd bereik het of as lede van die fonds bedank het 
(weens byvoorbeeld die beëindiging van hul diens by hul werkgewer). So 'n 
fonds word befonds deur enersyds bydraes wat gedurende die lede 
(begunsttgdes) se diensjare (a) deur hulself gemaak is en in die geval van 
sommige fondse aangevul word deur werkgewerbydraes, of (b) ten voile deur 
hul werkgewer gemaak word, en andersyds deur die markverwante rente wat 
deur die opgeboude fonds verdien word. Vir elke fonds bestaan daar gewoonlik 
'n beleggingsbeleid waarin voorskrifte vir die insameling van fondse asook die 
belegging daarvan verskaf word (Andrews 1985: 341). Elke lid van die fonds se 
uiteindelike voordele word bepaal deur spesifieke formules vervat in die reels 
van die betrokke fonds, die voorgeskrewe aftree-ouderdom, die lid se 
eindsalaris en jare pensioengewende diens.

Samevattend: Die doel van hierdie studie is dus om 'n ontleding te doen van 
literatuur oor lopende-uitbetaalpensioenskemas, dit wil sê nie- ten voile 
befondsde pensioenskemas (dus nie pensioenfondse nie), wat pensioene 
uitbetaal aan persone wat, nadat hulle hul pensioenleeftyd bereik het, uit diens 
getree het.

VERNAAMSTE KENMERKE 
VAN ’N LOPENDE- 

UITBETAALPENSIOENSKEMA
'n Lopende-uitbetaalpensioenskema is 'n skema waarvolgens elke tydvak, en 

nie elke generasie soos in die geval van befondsde skemas nie, vir homself 
voorsiening maak. Voigens so 'n skema word elke tydvak (byvoorbeeld 1995) se 
pensioentrekkers direk uit bydraes of belastings van dieselfde tydvak 
(byvoorbeeld 1995) se werkers betaal (Breyer & Von der Schulenburg 1990: 
155; Keyfitz 1980:104). Dit kom dus neer op jaarlikse oordragbetalings van die
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werkende generasie aan die afgetrede generasie binne dieselfde tydvak (Breyer 
& Von der Schulenburg 1990: 155; Keyfitz 1980: 105). Daar word gevolglik 
dikwels na dié toedrag verwys as 'n kontrak tussen verskillende generasies: die 
tweede generasie se bydraes aan die pensioen van die eerste generasie gee aan 
hom 'n aanspraak op die bydraes van die derde generasie (Keyfitz 1980: 105).

Die bydrae, premie of belasting van die huidige werkende of bydraende 
generasie word sodanig bereken dat daar min oorbly nadat die pensioenuitbe- 
talings aan die afgetrede generasie gedoen is (Keyfitz 1980: 105). Voorts is 
bereken dat indien die populasiegrootte en lone konstant bly, die premie onder 
'n lopende-uitbetaalskema dieselfde sal wees as die premie van 'n befondsde 
skema teen 'n nul-rentekoers (Keyfitz 1980: 105).

Een van die aantreklikhede van die lopende-uitbetaalskema is dat dit by die 
inwerkingstelling daarvan die reeds afgetredenes insluit sonder dat daar van 
hulle 'n bydrae verwag word -  in die Iiteratuur staan dit bekend as blanketed in 
(Keyfitz 1980: 105). Een van die vernaamste tekortkominge daarvan is volgens 
Keyfitz (1980: 105-106) dat dit ooreenkomste met 'n kettingbrief toon: "it runs 
out of people."

LOPENDE- 
UITBETAALPENSIOENBENADERING 
IN ENKELE ONTWIKKELDE STATE

Uit die Iiteratuur wat bestudeer is, blyk dit dat die lopende-uitbetaalbenade- 
ring reeds in verskeie ontwikkelde state vir maatskaplike pensioene gevolg 
word. Ten spyte van enkele mindere verskilte, word daar vir die doel van dié 
studie aanvaar dat die grondslag en implikasies van dié benadering dieselfde is 
by maatskaplike pensioene as by pensioene aan uitdiensgetrede werknemers. 
Die ervarings van die Verenigde State van Amerika, Duitsland, Japan, Swede, 
Kanada en die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje met die toepassing van 
dié benadering op die terreih van maatskaplike pensioene is gevolglik van 
waarde by die objektiewe ontleding van die betrokke pensioenbenadering.
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Verenigde State van Amerika
Die ontstaan van die iopende-uitbetaaibenadering in die Verenigde State 

van Amerika (VSA) word treffend ge'fllustreer deur die geskiedenis van hui 
maatskapiike pensioenskema (Social Security). Die geskiedenis begin in 1935 
met die wetgewing vir maatskapiike pensioene wat voorsiening gemaak het vir 
die skepping van 'n trustfonds vir dié doel (Munnell 1989: 157). Om vir 'n 
substansiële opbou van die fonds voorsiening te maak, het bydraes daartoe 
reeds in 1937 begin hoewei geen maandelikse voordele voor 1942 uitbetaal sou 
word nie (Munnell 1989: 157). Die Amerikaanse Kongres het egter in 1939, op 
ad vies van die 1938-v4c/Wso/y Council, dit vir meer mense moontlik gemaak om 
voordeel uit die skema te kon trek (Munnell 1989:157). Voorts is die datum van 
die eerste uitbetaiings vervroeg tot 1940 terwyl die geskeduleerde verhoging 
van die inbetalingskoers met drie jaar uitgestel is (Munneil 1989:157). Een van 
die vernaamste oogmerke met hierdie wysigings was om die reserwefonds as 'n 
gebeurlikheidsfonds te vestig wat die onmiddellike uitbetaling van voordele op 
enige tydstip en onder enige omstandighede sou verseker {Munnell 1989:158). 
In wese het hierdie veranderinge die skema van 'n befondsde skema na 'n 
lopende-uitbetaalskema verander.

Dat die Advisory Council bedag was op die moontlike nadefe van 'n suiwer 
lopende-uitbetaalskema, blyk uit hulle volgende steliing wat ter motivering dien 
vir die instandhouding van 'n reserwefonds as 'n gebeurlikheidsfonds (1938:45): 

It is desirable that the payment of benefits should not be dependent upon 
quick Congressional action in levying emergency taxes to meet deficits or in 
sudden raising of contribution rates when disbursements exceed current tax 
collections or normal appropriations to the system.

Ten spyte van die voormelde veranderinge aan hierdie skema en spesifiek die 
uitstel van die verhogings in die inbetalingskoers, het die reserwefonds tot en 
met 1956 vinnig gegroei (Munnell 1989:158). Die vernaamste rede was dat die 
belastingbydraes wat gemaak is, veel hoër was as wat die uitgawes aan 
voordele vir gepensioeneerdes {Munnell 1989: 159). Die finansieringspatrone 
van die skema is in 1972, 1977 en 1983 hersien wat die verdere opbou van 
reserwefondse tot gevolg gehad het (Munneil 1989: 159-160).
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Dit was veraí die wysigings wat in 1977 en 1983 aangebring is wat die 
beweging weg van die lopende-uitbetaaibenadering in die rigting van die 
gedeeltelik befondsde alternatief bevestig het (Williamson & Pampel 1993: 42). 
Die groeiende reserwefonds het 'n debat tot gevolg gehad oor die wyse van 
aanwending of belegging van die fondse. Sterk kritiek is uitgespreek teen die 
beiegging daarvan in staatseffekte omdat dit na bewering huidige verbruik sou 
finansier (Moynihan 1990). Hoofsaaklik drie aiternatiewe beleggingsmoont- 
iikhede is gedebatteer (Williamson & Pampel 1993: 42), te wete 
© die belegging daarvan in staats- en plaaslike effekte (staie and local bonds) 

om projekte te befonds wat ten doe! het om die land se infrastruktuur te 
verbeter;

• die beiegging daarvan in dieseifde staats- en privaatsektorwaarborge (public 
and private sector securities) wat gebruik word deur pensioenfondse wat deur 
die Employee Retirement Income Security Act (ERISA) gewaarborg word; en 

© die vermindering van bydraes (payroll taxes) en die terugbeweging na die 
ortodokse lopende-uitbetaaiwyse van finansiering.
Die verhoging van die ’’payroll tax rate” met 1% in 1990, te midde van 'n 

daiing in die uitgawes van die fonds (as gevolg van die lae bevoikingsaanwas 
tussen 1920 en 1930), sal na verwagting tot die jaar 2018 surplusse tot die fonds 
toevoeg (Munneil 1989: 175). Daarna sal die getalle van diegene bo die 
ouderdom van 65 geleidelik styg van ongeveer 12% tot ongeveer 20% van die 
totaie bevoiking (Williamson & Pampel 1993:41) met 'n verhoogde uitgawe aan 
pensioene tot gevolg. Die opgeboude fonds sal na verwagting verklein word as 
gevolg van die jaarlikse finansiering van daardie verhoogde uitgawes, wat na 
berekening meer as die bydraes (payroll tax) sal wees (Munneil 1989: 161).

Die 1983-wysigings aan die skema het reeds op twee wyses voorsiening 
gemaak vir die verwagte krimping van die fonds, naamlik deur die aftree- 
ouderdom geleidelik van 65 jaar tot 67 jaar te verhoog asook deur die 
voordeelaanpassings aan die salarisskale van die huidige bydraers te koppel 
eerder as aan die huidige iewenskoste van die pensioentrekkers — beide 
voorsienings kom neer op 'n verlaging in voordele (Williamson 1993: 43).

Samevattend: Uit die voorgaande blyk dit dat die aanvanklike oogmerk met 
die instelling van 'n maatskaplike pensioenskema in die VSA 'n befondsde 
skema was. Die (opende-uitbetaaipensioenbenadering het egter spoedig na die
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instelling van die nuwe skema gevolg omdat dit geblyk het die mees 
bekostigbare manier te wees om 'n nuwe pensioenskema te begin met voordele 
ook vir diegene wat reeds pensioenleeftyd bereik het. 'n Trustfonds, wat nie 
kenmerkend van 'n konvensionele lopende-uitbetaalskema is nie, het tot stand 
gekom uit die surplusfondse van die skema. Dié trustfonds, wat byna uitsluitiik 
in staatseffekte belê is, is in stand gehou om te dien as buffer teen die grootste 
bedreiging van 'n lopende-uitbetaalpensioenskema, naamlik die aftredë van die 
nbaby boom". Dit wil sê, vir daardie tydperk wanneer die getailevérhouding 
tussen die skema se afhanklikes en bydraers sodanig verander, dat die 
verpligtinge van die skema groter is as sy inkomste. Hoewel die omvang van die 
fonds tans sodanig is dat dit volgens kritici "verbruik" finansier, word maatreëls 
reeds getref om die toekomstige uitputting van die trustfonds te voorkom. 
Hierdie maatreëls impliseer egter 'n afskaling van die reële voordele van veral 
die toekomstige generasie pensioentrekkers.

Duitsland
Duitsland maak ook van 'n lopende-uitbetaalpensioenbenadering gebruik. in 

1984 was die pensioenlas as 'n persentasie van die nasionale inkomste aldaar 
reeds groter as wat die VSA na verwagting eers in 2020 sal ervaar en volgens 
projeksies sal dit in die jaar 2000 groter wees as wat vir die VSA in 2040 
voorspel word (Williamson & Pampel 1993: 47). Die Duitsers het gevolglik 
paslike maatreëis begin tref, wat nie die opbou van 'n reserwefonds insluit nie 
(Williamson & Pampel 1993: 48). Daar bestaan eenstemmigheid onder Duitse 
deskundiges oor die feit dat die aftrede van die baby boom-geslag slegs uit die 
nasionale produk van die tydperk waarin daardie geslag aftree, gefinansier kan 
word (Williamson & Pampel 1993: 48).

Wetswysigings wat in 1989 aangeneem is en in 1992 in werking getree het, 
verander die berekeningsgrondslag wat gebruik word by die berekening van die 
jaarlikse pensioenaanpassings van die bruto saiarisse na die netto salarisse van 
die bydraers (Williamson & Pampel 1993:48). Die gevolg van die veranderinge is 
dat die bydraekoers met verloop van tyd sal verhoog terwyi die jaarlikse 
pensioenaanpassings jaarliks sal verklein (Williamson & Pampel 1993: 48). 'n 
Verdere verandering is die uitfassering van die vorige beleid wat dit vir talle
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werkers moontlik gemaak het om sonder penalisering met vervroegde pensioen 
te gaan. Dit sal 'nog steeds moontlik wees om vroeër af te tree, maar die 
pensioenvoordele van diesulkes sal aktuarieel verminder word om die tendens 
van vervroegde dienseindiging te ontmoedig (Williamson & Pampei 1993: 48).

Samevattend: Duitsland se maatskapiike pensioenskema funksioneer ook op 
die lopende-uitbetaalbenadering. Anders as die VSA, word geen trustfonds in 
stand gehou om vir die aftrede van die nbaby boom" voorsiening te maak nie. 
Die maatreels wat wel getref word, impliseer ook 'n verlaging in die reële 
voordele van veral die toekomstige generasies,

Swede
Swede het sedert die Tweede Wêreldoorlog lae besparingskoerse asook 

voortdurende tekorte op hul kapitaalrekening ervaar (Social Security 
Administration, Comparative Studies Staff 1980). Die lae besparingskoerse is 
as 'n weerspieeling beskou van die omvattende netwerk owerheidsdienste en 
die hoe marginale belastingkoerse (Munnell 1989: 173). In 'n poging om 
besparings te verhoog en begrotingstekorte te verminder, is 'n gedeeltelik 
befondsde aanvullende openbare pensioenskema, die National Pension 
Insurance Fund, gedurende 1959 in Swede tot stand gebring (Munnell 1989:
173). Gedurende die eerste paar dekades van die fonds se bestaan was die 
bydraes tot die fonds meer as die voordele wat uitbetaal is (Williamson & 
Pampei 1993: 48). Die surplusbedrag is in die National Pension Fund 
geakkumuleer tot bates wat in 1993 5,5 keer groter was as die bedrag wat 
jaarliks aan pensioene uitbetaal is (Williamson & Pampei 1993: 48). Hoewel die 
bydraes tot die fonds tussen 1983 en 1989 minder was as die voordele wat 
uitbetaal is, het die omvang van die fonds steeds gegroei as gevolg van die 
renteopbrengs van die bates (Williamson & Pampei 1993: 48).

Die surplusse van die fonds is ten tyde van die afwaartse beweging (afswaai) 
van die ekonomiese konjunktuur, as 'n poging om die potensieel skadelike 
gevolge daarvan te versag, in die ekonomiese sektor belê (Munneil 1989:173). 
Hierdie beleggings het in vier afsonderlik geadministreerde fondse geskied, te 
wete staatseffekte, behuisingseffekte, langtermyn kapitaalprojekte en
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korporatiewe aandele (Williamson & Pampel 1993: 48-49). Teen 1986 was dit 
reeds duideiik dat die pensioenskema in sy primêre doei gesiaag het, te wete 
om die netto besparings in Swede te verhoog (Munneil 1989: 173).

Die Sweedse regering het in 1984 'n kommissie aangestei om die die 
pensioenskema te hersien (Williamson & Pampel 1993:49). Dié kommissie het in 
sy 1991-verslag bevind dat dit moontlik sal wees om pensioene van dî e baby 
boom-geslag, sonder weseniike veranderinge aan die skema, uit te bet^al mits 
'n reële groeikoers van 2% gehandhaaf kan word (Williamson & Pampel 1993: 
50). Om die groeikoers te kan handhaaf, is die voigende vier voorstelle gemaak:
• 'n Poging moet aangewend word om oor die voigende 15 jaar die bates van 

die fonds te vergroot deur seker te maak dat meer bydraes ingeneem word 
as die voordele wat uitbetaal word.

• Die reels van die fonds moet sodanig verander word dat dit die rente- 
opbrengs oor die langtermyn kan verhoog.

• Die 15- en 30-jaar-reels moet verskuif word na 20 en 40 jaar. Dit wil sê dat 
die 20 hoogsbetaalde diensjare as grondslag vir pensioenuitbetalings gebruik 
word en dat die voordele van persone met minder as 40 jaar diens, met 1/40 
verminder vir elke diensjaar minder as 40 jaar.

• Die indeksering van pensioenvoordele moet nie langer áan die verbruikers- 
prys gekoppel word nie, maar aan die ekonomiese groeikoers wat die land 
geniet.
Samevattend: Uit die voorgaande blyk dit dat Swede 'n gedeeltelik 

befondsde openbare of lopende-uitbetaalpensioenskema het Die skema 
verskil van sy Amerikaanse eweknie in die opsig dat die surplusfondse nie 
verbruik finansier nie, maar 'n weseniike bydrae tot die netto besparings in 
Swede maak. Ten spyte van die hoë opbrengs wat die belegging van die 
surplusfondse oplewer, sal die verhoogde pensioenuitbetalings van die baby 
boom se aftrede ook, soos wat in die VSA die geval is, 'n afskaiing in die reële 
voordele van lede van die skema tot gevolg he.

Japan
Voor die totstandkoming van die Employees' Pension Insurance (EPI) in 1954 

was private besparings in japan minimaal terwyl weinig persone onder die 
ouderdom van 50 vir hul aftrede gespaar het (Munneli 1989: 174). Japan het
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gevolglik in 1954 die EPI, 'n gedeeltelik befondsde openbare (lopende-uitbetaal) 
pensioenskema, ontwikkei om die werkende bevolking te dwing om meer vir 
hui aftrede te spaar (Munnell 1989: 174). Dié skema het, anders as die van 
Swede, byna al sy reserwes in staatseffekte beíê. So word ongeveer 85% van die 
fonds se netto^groei jaarliks aangewend vir die skep van openbare fasiliteite 
soos behuising, skole en hospitale terwyl die res toegewys word aan die 
ontwikkeling van vervoer- en kommunikasienetwerke (Japanese Social 
Insurance Agency 1982: 120-121; Munnell 1989: 174)- Volgens Munnell (1989:
174) het die EPI daarin geslaag om die werkersgemeenskap te dwing om vroeër 
vir hui oudag te begin spaar. Sodoende is Japan se besparingskoerse vir 
huishoudings gestimufeer. Die EPI het ook die land se groeiende kapitaalbeste- 
ding gefinansier. Dit kon nietemin nie die groot tekorte op die algemene 
rekeninge verhoed nie (Munnell 1989: 174). Dit wil voorkom asof die sentrale 
owerheid se toegang tot die EPI se reserwefondse 'n rekbaarder bestedingsbe- 
leid van die owerheid tot gevolg gehad het as wat andersins die gevai sou wees.

Samevattend: Japan het, soos Swede, 'n gedeeltelik befondsde lopende- 
uitbetaalpensioenskema. Die skema het oënskynlik geslaag in sy aanvanklike 
doelstelling, naamlik om indiwiduele besparings vir aftrede te verhoog.

Kanada
Die Kanadese pensioenskema (Canadian Pension Plan -  CPP) is in 1965 

ontwikkei as gevolg van die toenemende ontoereikendheid van die bestaande 
federale universele pensioenskema (Munnell 1989: 174). Hoewel die federale 
regering aanvanklik 'n lopende-uitbetaalskema voorgestel het, was die 
provinsies egter onverbiddelik daaroor dat die skema substansieël befonds 
moet wees en dat die surplusse as beleggingskapitaal tot hui beskikking moet 
wees (Bryden 1974: 156; Munnell 1989: 174).

Samevattend: Die lopende-uitbetaalbenadering tot pensioene is ook in 
Kanada oorweeg as 'n oplossing vir die ontoereikendheid van die bestaande 
pensioenskema. Dit is op die ou end nie aanvaar nie, hoofsaaklik as gevolg van 
onversoenbare standpunte hieroor tussen die verskillende owerheidsvlakke.
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Die Verenigde Koninkryk van 
Groot-Brittanje

Die vernaamste kenmerk van die pensioenbedryf in die Verenigde Koninkryk 
van Groot-Brittanje is die neiging tot die privatisering van pensioene 
(Williamson & Pampei 1993: 51). 'n Toenemende persentasie van die Britse 
werkerskorps wend hul ha private alternatiewe vir die inkomste-gebaseerde 
staatskemas. Die verwagting is gevolglik dat dit die druk van die báby boom- 
geslag se aftrede op die skatkis sal verminder (Williamson & Pampei 1993: 51).

Samevattend: Die neiging in die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje is 
na private befondsde pensjoenskemas.

'n Ontleding van ooreenkomste van en verskille tussen die voormelde ses 
state, toon dat slegs Duitsland 'n lopende-uitbetaalpensioenskema het sonder 
'n trustfonds. Die VSA, Swede en Japan het gedeeltelik befondsde lopende- 
uitbetaaiskemas terwyl Kanada 'n ten voile befondsde skema het. Die neiging in 
die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje is in die rigting van private 
(befondsde) pensioenskemas. 'n Verdere gemeenskaplike kenmerk van die 
pensioenskemas van die VSA, Swede en Japan is die ontstaanswyse. In al drie 
state het die lopende-uifbetaalskemas tot stand gekom weens 'n gebrek aan 
bestaande pensioenskemas wat vir die een of ander besparing voorsiening 
maak. Die skema in die VSA is 'n treffende voorbeeld van 'n skema wat as 'n 
befondsde skema bedoel was maar as 'n lopende-uitbetaalskema inwerking 
gestel is ter wille van die onmiddellike politieke voordeel wat dit ingehou het. In 
Kanada, waar daar reeds 'n pensioenskema bestaan het, is die lopende- 
uitbetaalpensioenbenadering ook oorweeg toe die bestaande federale 
universele pensioenskema ontoereikend geblyk te wees het. Sterk teenstand 
van die kant van die provinsies het egter daartoe gelei dat die befondsde 
Canadian Pension Plan in 1965 ontwikkel is. Geen voorbeeld kon gevind word 
van die omskakeling van 'n bestaande befondsde skema na 'n lopende- 
uitbetaalpensioenskema nie.

Dit blyk voorts dat die aftrede van die sogenaamde baby boom in al die state 
wat gedeeltelik of ten voile van lopende-uitbetaalskemas gebruik maak, na 
verwagting tot gevolg sal hê dat jaarlikse pensioenuitbetalings pensioenbydraes 
sal begin oorskrei. Die verwagte gevolg blyk byna deurgaans, ongeag die
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bestaan van 'n reserwefonds, afgeskaalde reële voordele vir toekomstige 
gepensioeneerde generasies en verhoogde bydraes vir toekomstige bydraende 
generasies te wees.

LOPENDE-UÏTBETAALPENSÏOENBENADERING:
ARGUMENTE

'n Lopende-uitbetaalpensioenskema se grondiiggende onderskeiding van 'n 
befondsde pensioenskema !ê daarin dat 'n gegewe werkende geslag nie vir sy 
eie pensioen voorsiening maak nie, maar vir die pensioen van die voorafgaande 
werkende geslag. Hierdie verhouding tussen twee generasies staan ook bekend 
as Inter-generasie-oordragte, of die kontraktuele verhouding tussen generasies. 
Die vernaamste kritiek teen die lopende-uitbetaalpensioenbenadering is dan 
juis gemik teen die implikasies van die oordragbetalings tussen generasies. Die 
belangrikste argumente oor inter-generasie-oordragbetalings kan soos volg 
saamgevat word:

Instemming van toekomstige generasies
Daar word in die literatuur geargumenteer dat inter-generasie-oordragbe- 

talings inherent onbillik is omdat dit die toekomstige generasies bind sonder dat 
hulle daaroor geraadpleeg is en daarmee instemming betuig het (Moody 1988: 
38). Die argument berus klaarblyklik op die aanname dat slegs wette wat van 
krag word met die instemming van diegene wat daardeur geraak word, geldig is. 
Daar word egter tot die teendeel geargumenteer dat dit slegs as onbillik beskou 
kan word indien dit toekomstige gesiagte onherroeplik op wyses bind wat deur 
hulle verwerp sou word indien hulie wel daaroor geraadpleeg sou wees (Moody 
1988:39-40). Met dit in gedagte, word voorts geargumenteer dat 'n gemeenskap 
wat langtermynstabiliteit wil geniet, byna geen keuse het as om die 
ondernemings van hul voorgangers so ver as wat dit enigsins bïllik en 
moontiik is, in stand te hou nie.
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Kontraktuele reg
Daar word ook geargurnenteer dat die ooreenkoms tussen die verskiliende 

generasies nie kontraktueel afdwingbaar is nie. Toekomstige geslagte kan dus 
nie verplig word om voordeelviakke gelykwaardig aan dié wat deur hui 
voorgangers gefinansier is, te steun nie. Gevolglik kan die klaarblyklik nie- 
afdwingbare ooreenkoms tussen generasies as riskant of onbetroubaar 
bestempel word (Moody 1988: 38). Teenoor hierdie argument word egter 
geredeneer dat pensioenvoordeie soos ingebed in 'n groter struktuur van 
verpligtinge en voordele, 'n bindingskrag behou wat veel verder strek as die 
bindingskrag van wetgewing wat te eniger tyd herroep kan word (Moody 1988: 
40-42).

Onverdiende voordele
'n Wesenlike voordeeI wat dié skema by die inwerkingstelling daarvan het, is 

dat dit op 'n relatief bekostigbare wyse vir huidtge afgetredenes voorsiening 
maak, ongeag die feit dat hulie geen bydrae tot 'n fonds gemaak het nie (Keyfitz 
1980: 105). Die blanketed /n-benadering het in die VSA geblyk goedkoper te 
wees as om 'n fonds, wat voldoende sou wees vir die voordele van diegene 
reeds hui pensioenleeftyd bereik het, uit belastinginkomste op te bou (Keyfitz 
1980: 109).

Kritici beweer egter dat die voordele wat die eerste generasies van 'n 
lopende-uitbetaalskema ontvang het, buite verhouding groot is tot die waarde 
van hui werklike bydraes, indien enige (Moody 1988: 38). In antwoord op die 
bewering word geargurnenteer dat dit, in byvoorbeeld die VSA, die enigste 
wyse was waarop die nodige politieke steun verkry kon word vir die skepping 
van 'n nasionale pensioenskema (Achenbaum 1986; Moody 1988:42). Dit is om 
dieselfde (politieke) rede dat 'n lopende-uitbetaalskema ingestel is en nie 'n ten 
voile befondsde skema nie (Moody 1988: 42). Voorts word aangevoer dat die 
ngeskenkn wat die eerste generasie te beurt gevai het, nie as 'n standaard of 
presedent beskou moet word vir die voordele wat toekomstige geslagte toekom 
nie (Moody 1988: 42). Die voigende voorbeeld word hier deur Moody (1988: 42) 
gebruik om die argument toe te lig: indien 'n persoon 'n geskenk van iemand 
anders sou ontvang> kan sy vriende nie kla omdat hulle nie 'n vergelykbare
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geskenk ontvang het nie. Hierdie argument is klaarblyklik nie volkome 
oortuigend nie. Vrygewigheid opsigseif is geen presedent nie, ook nie 'n 
miskenning van gelykheid nie (Moody 1988: 43).

Versoeking om buitensporige 
voordele te verskaf

Die poiitid van die huidige (werkende en bydraende) generasie word weens 
moontiike korttermyn- poiitieke voordele aan die versoeking blootgestel om 
sodanige hoë voordele te verskaf wat op die lange duur nie gehandhaaf kan 
word nie (Moody 1988: 38). Die vrees dat die huidige generasie die versoeking 
nie kan weerstaán om voordele uit te betaal wat op die lange duur nie 
gehandhaaf kan word nie, kan op die volgende drie wyses oorkom word 
(Moody 1988: 45):
• Deur maatreëls in te stel wat dit moeilik sal maak vir komende generates om 

die bepalings sodanig te verander dat die voordeie van toekomstige 
afhanklikes in gevaar gestel word.

• Deur voorsiening te maak vir 'n substansiële reserwefonds wat in 'n redelike 
verhouding staan tot die siegste moontiike scenario vir die toekoms.

• Deur stappe te doen om die hersiening van inter-generasie-oordragbetalings 
te verskans teen die alledaagse korttermyn- poiitieke proses in 'n demo- 
krasie.

Historiese skommelinge
Teenstanders van die lopende-uitbetaalpensioenskema waarsku dat toe

komstige generates die risiko loop om beloofde voordele te verloor as gevolg 
van onvoorsiene negatiewe demografiese, produktiwiteits- of ekonomiese 
skommelinge (Moody 1988: 38).

Een van die belangrikste veranderlikes blyk die demografie te wees. Vir 
enkele dekades na afloop van die tweede wêreldoorlog was die geboortekoerse 
in die meeste westerse geïndustrialiseerde state voldoende om diegene wat 
gesterf het te vervang en die bevolkingsgroottes ten minste konstant te hou 
(Breyer & Von der Schulenburg 1990:162). In die literatuur word na hierdie na- 
oorlogse tydperk verwys as die Mbaby boom". Sedert 1970 het die
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geboortekoerse skerp gedaal tot vlakke ver onder vervangingskoerse (Breyer & 
Von der Schulenburg 1990:162). Die voigehoue daling in die fertiliteitskoers tot 
onverwagte lae vlakke kan wat die lopende-uitbetaalpensioenskemas betref, tot 
gevolg hê dat die bydraende generasie sodanig verklein dat die bydraes waaruit 
die voordele van die afgetrede geslag gefinansier moet word, ontoereikend 
word (Lampman 1977: 55). Die sogenaamde baby boom is 'n sprekende 
voorbeeid van die nadelige effek wat demografiese skommelinge op die 
lopende-uitbetaalpensioenvoorsiening het. Voorts kan stagflasie as''n ekono- 
miese veranderlike saam met 'n demografiese afswaai veroorsaak dat 
pensioenbydraes verminder terwyl die omvang van uitbetaalde voordele 
skerp styg (Lampman 1977: 55).

Wanneer hierdie argument op regeringsdienspensioenfondse van toepassing 
gemaak moet word, kan die baby boom-efiek vergelyk word met die gevolg van 
'n skielike dienstaatinknmping. In Suid-Afrika het die regering hom juis ook tot 
'n kleiner staatsdiens verbind. Cedagtig daaraan sou geargumenteer kon word 
dat die bydraende generasie in verhouding tot die pensioentrekkende generasie 
waarskynlik sal krimp, indien 'n lopende-uitbetaalpensioenskema die rege- 
ringsdienspensioenfonds sou vervang. Die gevolg is dat voordele om 
demografiese redes afgeskaal sal moet word.

Diegene wat ten gunste van 'n lopende-uitbetaalpensioenskema argumen- 
teer, erken dat die effek van onvoorsiene negatiewe demografiese, 
produktiwiteits- en ekonomiese skommelinge in die verlede, tot gevolg gehad 
het dat werkers in byvoorbeeld die VSA die persepsie het dat sodanige 
skommelinge nie voorkom kan word nie (Moody 1988: 48), en gevolglik 
bekommerd is oor die moontlik afgeskaalde pensioenvoordele wat vir hulle 
wag. Met die aanname dat die ekonomiese omgewing wêreídwyd al hoe meer 
onvoorspelbaar raak, word geargumenteer dat die beveiliging van die inter- 
generasie-verbond wat 'n inherente deel van die lopende-uitbetaalskema is, 
onontbeerlik is om 'n mate van stabiliteit te verseker (Moody 1988:48). Wat die 
Suid-Afrikaanse situasie betref, beweer Wassenaar (1987) dat inflasie nie 'n 
weseniike nadelige invloed op pensioenvoordele onder 'n lopende-uitbetaal
skema sal he nie aangesien die koopkrag van pensioene min of meer dieselfde 
sal bly weens die feit dat die verhoging in bydraes tred hou met die verhoging in 
verdienstes.
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Onomkeerbaarheid
Wanneer 'n pensioenskema eers eenmaal na 'n lopende-uitbetaalpensioen

skema oorgeskakeí is, is dit haas onmoontlik om dit weer te verander (Keyfitz 
1980: 116). Die vergelyking met 'n kettingbrief is waarskynlik veral hier van 
toepassing! Die huidige gesJag bydraers kan slegs vir hui bydraes "terugbetaal" 
word, indien die skema voortgaan en die bydraes van die volgende geslag 
verkry kan word. Word die skema dus beëíndig, of omgeskakel na 'n befondsde 
skema, is daar dus 'n voile generasie wie se bydraes reeds as pensioene 
uitbetaal is en vir wie daar geen fondse vir pensioene is nie.

BEVINDINGS
Uit die voorgaande kan die volgende afgelei word:

• 'n Lopende-uitbetaalpensioenskema is 'n ooreenkoms tussen opeenvolgende 
generasies waarvolgens die uitdiensgetrede generasie se jaarlikse pensioene 
betaal word uit die jaarlikse bydraes van die werkende generasie. Daar 
bestaan dus geen fonds nie.

• Lopende-uitbetaaipensioenskemas het meesal ontstaan omdat daar geen of 
gebrekkige pensioenvoorsiening vir uitdiensgetredenes bestaan het nie. In 
die Suid-Afrikaanse Staatsdiens word daar wel pensioenvoorsiening vir 
personeel gemaak. Daar bestaan dus wel een of meer fondse.

• Lopende-uitbetaalpensioenskemas se blanketed /n-dimensie hou aanvanklike 
politieke of gewildheidsvoordele in vir die owerheid of werkgewer wat 
pensioenvoordeie aan persone wil uitbetaal sonder dat hulle enige bydrae 
tot die skema gemaak het. Pensioene word ontvang, sonder dat 
pensioenbydraes gemaak is. Die onlangse aankondiging deur die Adjunk- 
minister van Finansies dat pensioenvoordeie aan oudstryders toegeken gaan 
word (Beeld 1995: 2), kom in wese neer op die toepasssing van die blanketed 
/n-benadering. Aangesien die betrokkenes nie self tot 'n pensioenfonds 
bygedra het nie, sal daar spesiaal vir die bykomende uitgawes begroot moet 
word.

• In al die ontwikkelde westerse state begin die getalle van die (maatskaplike) 
pensioentrekkers in verhouding tot die pensioenbydraers styg. Die gevolg vir 
lopende-uitbetaalpensioenskemas is dat die reële pensioenvoordeie verswak 
terwyl die reëie bydraekoers styg. Indien die Suid-Afrikaanse Staatsdiens wel
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volgens aangekondigde regeringsbeleid gaan krimp, sal die getai moontiike 
pensioenbetalers ook in verhouding tot die pensioentrekker krimp. Die 
gevolg sal verhoogde belasting- of pensioenbetalings deur komende 
generasies wees.

© Die invloed wat demografiese veranderinge op maatskapiike lopende- 
uitbetaaipensioenskemas het, kan dieselfde wees vir regeringsdienspen- 
sioenskemas mits aanvaar word dat daar 'n direkte verband bestaan tussen 
demografiese skommelinge en die groei of inkrimping van die dienstate van 
owerheidsinstellings.

• Indien 'n lopende-uitbetaalpensioenskema beëindig sou word, sou dit 'n 
ineenstorting van die hele struktuur van inter-generasie-oordragte tot gevolg 
he met die verdere gevolg dat daardie generasie wat reeds 'n bydrae gemaak 
het vir die pensioene van die vorige generasie, self geen pensioene kan 
ontvang nie. Slegs 'n wilsbesluit van die betrokke werkgewer of owerheid om 
'n inbetaling in 'n fonds te maak wat gelykstaande is aan die bedrag wat 
aktuarieel nodig is om pensioenvoordele aan lede van daardie generasie te 
maak, kan hul posisie beredder.

• Hoe langer die ieeftyd van 'n lopende-uitbetaalpensioenskema is, hoe 
duurder sal dit 'n werkgewer of 'n owerheid kos om dit in 'n befondsde 
skema te verander.

Die voorsiening van pensioenvoordele aan persone wat nie voorheen 
pensioenbydraes gemaak het nie, asook die aanwending van werkgewerspen- 
sioenbydraes vir salarisverhogings, kom in 'n bepaalde sin neer op die volg van 
'n lopende-uitbetaalbenadering. In die lig van die reeds gemelde nadele wat in 
dié benadering opgesluit lê, sal hierdie kwessies met groot omsigttgheid en 
deurlopende kostebewustheid hanteer moet word.

Dit wil dus voorkom asof die lopende-uitbetaalpensioenskema nie 'n 
realistiese opsie vir die Suid-Afrikaanse Staatsdiens is nie. In teenstelling met die 
state waar hierdie soort pensioenskemas ontstaan het omdat daar geen of 
gebrekkige pensioenvoorstening vir uitdiensgetredenes was, bestaan daar in 
Suid-Afrika reeds pensioen voorsiening vir Staatsamptenare. Indien aanvaar 
word dat die staatsdiens gaan krimp, sal dit ook 'n groeiende las op die 
krimpende betalende generasie plaas om deurlopend dieselfde pensioenvoor-
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dele aan die reíatief groeiende pensioentrekkende generasie te voorsien. Dit is 
voorts duidelik dat die pad van 'n lopende-uitbetaalpensioenskema geen 
omdraaigeleentheid, sonder die aangaan van hoe kostes, bied nie.
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