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Finansminister Iiro Viinanen
anser att pensionssystemet 6r
bra och n6dviindigt, men oroar
sig 6ver om arbetspensionerna
Errdtt dimensionerade i f6rhi.Ll-
lande till vdra resurser. Han
hrivlar ocksi pi att de f6rs6kra-
de och arbetsgivarna kommer
att orkabetala stigande avgif-
ter och uppr6tthdlla den nuva-
rande pensionsnivin. Arbets-
pensionsavgifterna 6r inte hei-
ler befirdelselcisa f6r statsekono.
mln.
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Nytt forsok for
deltidspensionen

Deltidspensionen har varit ett av de fi
gliidjeiimnena i de senaste irens pen-
sionspolitik. Ndr stilen har varit att skdra
ned, gallra och minska, si har situatio-
nen varit tvdrtom ndr det gdller deltids-
pensionen. De f6rsdkrada erbjuds rejdlt
mer: ildersgtiinsen har sdnkts och v6'r-
det pi f6rminen stigit.
Deltidspensionen 6r ett formrinligt er-
bjudande till sextioiringarna. Hdlften
av arbetstiden ramlar bort, men endast
en fjiirdedel av inkornsten, och om man
beaktarbeskattningen inte ens en fj6rde'
del. Och ilderspensionen blir niistan lika
stor som om man arbetat heltid.
Man skulle ha vdntat sig att alla som bara
Irrrndo clrrrllc ha fecrif emof eft qAdant
erbjudande. En viss r6relse har deltids-
pensionen orsakat, pensionsridgivarnas
telefoner har gitt heta. Men den omutli-
ga statistiken visar att deltidspensioner-
na inom den privata sektorn har 6kat
frin 500 vid irets b6rjan till knappt 800
pensioner.
Ar det mycket eller litet? Mycket procen-
tuellt sett, men litet i jdmforelse med
andra pensionsslag eller deltidspensio-
nens popularitet i Sverige. I Sverige be-
viljades 25 000 deltidspensioner 1992.
Sammanlagl finns det 50 000 deltidspen-
siondrer i Sverige, vilket betyder att var
femte i den potentiella persongluPPen
frir deltidspension.
Vi har en lSng och stenigvd'g innan vi har
ens hdlften av gfannens antal. En del av
hindren 6r f6rdomar, en del sega attity-

der, en del okunnighet och en del, ty-
virr, paragrafdjungel.
Detaljbestdrnrnelserna hor inte till de
enklaste. En vanlig medborgare hdnger
med bara pi de f6rsta metrarna ndr det
gdller att f6rsti hur inkornstbortfallet
ger rdtt till ny pension eller hur det gir
med deltidspensionen under olika lin-
ga perrnitteringar. Det 5r bra att en ar-
betsl6s deltidspensioniirs inkomstbund-
na dagpenning itminstone gtundar sig
rdtt och sliitt pi l6nen f6r heltidsarbetet.
Sdnkningen av ildersgrdnsen for deltids-
pension var en del av det omfattande s.k.
Puros paket vars m6l var att skjuta upp
pensioneringen. Syftet rned deltidspen-
sion var rrrspnrndlicen att Edra pensio-
neringen flexiblare. Nu ndr vi befinner
oss i massarbetsl6shetens kdftar kan vi
liiggatill iinnu ett motiv: sysselsdttnings-
effekten.
Hur deltidspensionering inverkar pi
sysselsdttningen 6r mycket svirt attupp
skatta. I ett fall minskade endast deltids-
pensionstagarens arbete, i ett annat fall
f6rdelades de mellan andra anstdllda.
Effekten pi sysselsdttningsldget uteblev,
rnen arbetsgivarens lonekostnader sj6nk
Men kanske lyckades man i etttredje fall
undvika en permittering eller uppsiig-
ninggenom deltidspension och i ett fjdr-
de sinktes tr6skeln f6r en nyanst6llning.
En viss grund f6r vilken effelcten pi
sysselsdttningen kan vara ger Pensions-
skyddscentralens unders6kning frin B0-
talets b6rjan orn frontveteranernas f6r-

tidspensioner. Enligt unders6kningen
betydde tv6 pensionerade veteraner ett
arbetstillfille, direkt eller indirekt, for
en arbetsl6s.
I princip stdller sig bide l6ntagar- och
arbetsgivarsidan positivttill fler deltids-
pensioner. Enligt fackcentralen FFC:s
nya prog1arn kan man till exempel un-
derst6da deltidspensioneringen genom
att s6nka pensionsildern och genorn att
ildgga arbetsgivarna att ordna deltidsar-
bete. Arbetsgivarna anser att en del av
anviindningen av deltidspensionering
skall grunda sig bide pi arbetsplatsens
och den anstdlldas behov och att an-
vdndningen 6kar av sig sjiilv n5'r beho.
vet v6xer.
Det stdmrner ocksi att deltidspensionen
och den individuella f6rtidspensionen
befinner sig pA samma linje f6rst n6r de
1940 f6dda fyller 58 6r. Tills dess iir
ilders gXdnsen f6r individuell f 6rtidspen-
sion 55 6r.
Men det 6r skil att hela tiden f6ra fram
deltidspensionsrn6jligheten f6r att alla
skall kdnna till alternativet och f6r att de
f6rsdkrade skall anvddna sig av det in-

l;rJ 
U. helt uttr6ttade ilderspensione.

Med deltidspensionen blir ocksi instdll-
ningentill aibetet flexiblare och rningsi-
digare, oberoende av ilder. Deltidspen-
sion6rerna kan bli pionjdrer f6rutom
ner det geUer den nya pensioneringsmo.
dellen ocksi ner det geller ett nytt sitt att
arbeta.
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Finansminister liro Viinanen oroar sig civer skdrpt beskattning

HOJNINGEN AV
ARBETSPENSIONSPREMIEN BORDE
HA UNDVIKTS

II

Enligt finansminister
liro Viinanen dr trycket
pi att sdnka pkatterna
stort. Ddrfor hade man
pA ministeriet tinskat att
det hade varit m6jligt
att undvika en hrijning
av arbetspensionspre-
mien. Genom h6jnin-
gen. blirr trycket.pi.en
sdnkning av de ovriga
avgiftersom staten bes-
tdmmer sttirre.

Minister Iiro Viinanen tycker
att arbetspensionssystemet iir
bra och oumbdrligt. I det av-
seendet finns inga oklarheter.
Ddrernot bekymrar han sig
6ver om arbetspensionsf6r-
rninerna 6r r6tt dimensione.
rade i f6rhillande till vira re.
surser. Han tvivlar allvarligt
pi att de forsdkrade och arbets-
givarna kommer att kunna
betalah6jda avgifter och upp
r6tthilla de nuvarande f6rm6-
nernas nivi i framtiden. Ar-
betspensionspremierna 6r
inte heller oviktiga med tanke
p6 statens ekonomi.

Viinanen piminner orn att
arbetspensionsavgifterna 6r
avdragsgilla i beskattningen,
vilket till exempel ndsta 6r
betyder en f6rlust pi en mil-
jard f6r statskassan.

- Statens ekonomi befin-
ner sigi mycket allvarliga svi-

righeter. Statenborde oka sina
inkornster i stiillet f6r att for-
lora dern. Ocksi arbetsgivar-
na och f6retagarna kriver ldtt-
nader f6r de indirekta arbets-
kraftkostnaderna. H6jda ar-
betspensionspremier gir stick
i stdv med den onskade ut-
vecklingen och skapar tryck
pi att andra avgifter rn6ste
siinkas. Det igen betyder att
staten rniste l6na mer.

Skuldstittningen en
ohAllbart tung b6rda
- Den h6ga skuldsittningen
kommer att vara en alltf6r
tung b6rda f6r samhdllseko.
nornin och denvanliga skatte-
betalaren. Si tung att man i
dag inte.iinnu 6r medveten
orn det. Atrninstone de fern-
ton ndrmaste iren komrnervi
att fi kdrnpa rned skulder och

rd'ntor, f6rutspir Viinanen.
Han betonar att endast ett

land i Europa har h6gie ar-
betsl6shet 5n Finland. Dir-
ernothar den ekonomiska till-
vdxten inte sjunkit si kraschar-
tat i ett enda europeiskt land
och inget annat land har hel-
ler si stor utlandsskuld sorn
Finland. Nu hiller Sverige
srniningorn pA att ge fdrbi oss.

Viinanen piminner ocksi
om riintorna pi statsskulden,
som kornrner att vara st6rre
6n undervisnin gsministeriets
sammanlagda utgiftspost och
sorn rned god fart ndrmar sig
sarnma nivi som statens so-
ciala utgifter.

- ftnOa har de sociala for-
minerna bevarats ndstan of6r-
dndrade. Nedskdrningarna
octr strukturendringarna har
varit marginella.
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Viinanen anser ocksi att ar-
betspensionssektorn borde ha
gTanskat situationen med 6p
pna ogon och vidtagit sidana
itgdrder som skulle ha giort
det mojligt att hilla tillbaka
h6jningar av arbetspensions-
premierna nu ochi frarntiden.

Aterging till behovs-
provnin$

F6r att undvika ndsta 6rs pre-
mieh6jning skulle Viinanen
ha slopat indexjustering:arna
vid irsskiftet. De betyder en
extra utgift pi 800 ririSoner
mark f6r staten. Han skulle
inte heller ha funnit det si
odvet om de yrkesverksamma
skulle ha avstitt frin sin pen-
sionstillvixt under ett 6r.

Minister Viinanen medger
att man inte kan ta till retroak-
tiva pensionsnedskirningar.
Alla dndringar som g6rs i ar-
betspensionssystemet verkar
f6rst efter en ling tid. Dffrfor
borde strukturella dndringar
g6ras i god tid. Inbesparingar
kommer att behovas i vilket
fall som helst.

De viktigaste strukturella
sparitgdrderna dr enligt Vii-
nanen dndrade rikneregler
f6r den oensions€rundande
ldnen, ett nytt indexsystem
och h6jd f6rtidspensionsildcr.

-Attbetala folkpensionens
basdel till personer med jdm-
f6relsevis h6g arbetspension
6r inte hellerrnotiverat. I fram-
tiden komrner vi att allt mer
itergi till behovspr6vning i
frriga om alla forminer.

Viinanen har fler f6rslagtill
sparitgdrder.

- Det finns snart tiotals oli-
ka komrnitt6- och arbets-
gruppsbetdnkanden. Instru-
menten existerar men det sak-
nas mod att fatta besluten.

Lyssnar ej pA krav
orn ldttnader

Overdirelitor Pukkilas f6rslag
att arbets givarens l6nebasera-
de avgifter skall slopas utom
niir det giiller finansieringen
av inkornstbundna f6rminer,
intresserar inte ministern.

- Men den andra sidan av
frigan, hur skall de finansie-
ras?

Att t6cka underskottet gen-
om att skdrpa annan beskatt-

ning, till exempel mervdrdes-
och miljoskatterna, t5rckerVii-
nanen inte 6r verkliga alter-
nativ.

Han smiler At f6rslaget att
enskilda skattebetalare inte
skall betala sjukf6rsdkrings-
och folkpensionsprernier, ett
f6rslag som fitt brett under-
stod.

- Nigonstans m&ste peng-
arna komrna ifrin till Folk-
pensionsanstaltens kassa.
Medlen gir via budgeten. F6r-
slaget betyder 6kad skuldsitt-
ning. Det dr enkelt att fram-
stdlla krav niir man inte sjdlv
beh6ver ta l6n ute i vdrlden.
Det 6r bara att sli d6v6rat till
kraven pi ldttnader.

- Det finns inte och det
kommer inte att finnas andra
betalare 6n vi finldndare sjdl-
va. Vi fir inte gldmma det och
vdnta oss nigra under.

Arbetsloshets-
fors6kringen - 6kat

eget ansvar
Arbetsgivarna och arbetsta-
garnabetalar i ir sammanlagt
cirka Stta procent av ldnerna i
arbetskishetspremie. Premien
6r fdrstis en f6ljd av de h6ga
kostnaderna f6r art'ets!6s-
hetsskyddet. . . .

- 
I lllallslllllll>Ltl ltL llat rr E

ginger, i tre budgeter f6rs6kt
piverka motiveringen till de
utgiftsposter sorn arbetsl6s-
hetsersdttningarna betalas
frin. Men med mycket dalig
utgring.

- Min isikt dr att hela ar-
betsl6shetsf6rsdkringen bor-
de dndras si att den fdrsdkra-
de med en betydligt st6rre
andel deltar i finansieringen
av sitt arbetsloshetsskydd.

- Var och en borde fi vtilja
hur stor fdrsiikring han eller
hon vill ha, dvs. sjdlv be-
stdmma nivin p& arbetsl6s-
hetsskyddet. F6rs dkringen be
h6ver inte vara bunden till
inkomsten, men avdragsrSt-
ten skulle f6rsvinna, planerar
Viinanen.

Halverad arbetsl6s-
het kriiver rnycket

Iiro Viinanen tror att arbets-
losheten skall kunna halveras

inom fem 6r. Det har finans-
ministeriet ocks& f6rt fram i
sin egen bed6mning.

- Men det kriver att minga
olika saker skall lyckas. Det
viktigaste 6r att hindra real-
6kningar ndr det giiller utgif-
terna i budgeten under de
nSrmaste fern iren, en o6ver-
kornligt svir uppgift f6r poli-
tikerna. Om randvillkoret inte
h6ller minskar inte heller ar-
betsl6sheten till 10 procent.

Minskad arbetslcishet f 6rrt-
sdtter ocksi att arbetspen-
sionspremierna inte stiger
under fem 6r, att markens
vdrde f6rblir mer eller rnin-
dre oforindrat, att rdntenivin
och inflationen inte stiger till
Europas nivi och att vir kon-
kurrenskraft inte sjunker i f6r-
h&llande till andra liinder.

EnligtViinanen har minga
av randvillkoren redan ornin-
tetgiorts eller hiller pi att
omintetgoras.

- Det skall rnycket till for
attvi finldndare 16r oss leva si
att arbetslosheten halveras
fore 2000-talet.

Viinanen tror inte att f6r-
kortad arbetstid kornrner att
sopa bort arbetslosheten.

- Det hir landethar aldrig
byegts med ogiort arbete. Till-
vdxten harbaserat sigpi arbe-
te "]:l: littl =^, ^,rr^+^ x- *^-
hittills vant sig vid. Under de
senaste femton 6ren har vi
fdst mer upprndrksarnhet pi
att f6rkorta arbetstiden dn pi
att f6rldnga arbetstiden och
arbeta mer,

Arbetslivet beh6ver st6rre
flexibilitet i friga om l6ner,
arbetstider och anstdllnings-
villkor. Det 6r ett sdtt att fi
arbete till fl er, podngterar Vii-
nanen.

Budgeten anger
rrq ?Yt q r.tl q

Social- och hilsovirdsminis-
teriets budget 6verstiger fi-
nansministeriets rambudget
med cirka 5,7 rniljarder. Un-
derskottet 6kar dessutom pi
grund av indexjusteringen
och hojningen av folkpensio.
nen. SHM har f6rsdkrat att detiir omojligt att g6ra fler
nedskdrningar utan att det
drabbar de verkligen medel-
16sa.

Aven om Viinanen anser

att SHM:s pengar gar till vikti-
ga 6ndamil, finns det inte
heller hdr pengar ut6ver den
angivna ramen.

- Om vi l6nar 6ver 70 mil-
jarder, dvs. 6ver en tredjedel
avbudgeten ocksi ndsta ir,6r
det on6digt att pisti att ra-
marna 6r f6r sndva. SHM hari sjdlva verket undgitt flera
f astst6llda nedskirningar. Till
exempel i fjol pi glund av
SHM:s rdknefel pi en rniljard.
Frin oms6ttningsbeskattning-
en 6verf6rs ndrmare tvi mil-
jarder till Folkpensionsanstal-
ten, ocksi en inbesparing som
SHM ldmnat ogiord.

- Om vi vill ha en rimlig
rdntenivi hdr i landet miste
vi hilla oss inorn de faststdll-
da ramarna. Redan nu ser det
ut som om den pib6rjade rtin-
testimulansen gatt i st6pet.

Minister Viinanen medger
att depression och arbetslds-
het har f6rsatt minga famil-jer med bostadsskulder i
tr&ngtnil. Han tror ocksi att
det finns rntinniskor i Finland
sorn gAr hungriga eller som
itrninstone inte fir si mycket
mat som de vill ha.

- Men vi rniste komma
ihag att det finns ett utbyggt
socialt skyddsndt. SHM har
liksom tidigare fitt pengar for
^# upprdtthilla det ndtet. Ock-
si pi finansministeriet f6rs&
ker vi pi allt sdtt se till att
itrninstone de som har det
sSmst skall fi hjiilp.

- Om vi ger fria tyglar 6t
rdntenivin och skuldsdttning-
en, komrner f6rst och frdmst
socialskyddet f6r de sdmst
lottade att drabbas. I social-
och hdlsovirdsministerns stdl-
le skulle jag vara oroad och
redan nu febrilt genomf6ra
sparAtgdrder, som att inf6ra
itminstone aningen mer be-
hovspr6vning vid f drdelnin g-
en av f6rmiier, tilliigger m'i-
nister Iiro Viinanen med ef-
tertryck.

Interuju:
Marja-Liisa Takala

4 ARBETSPENSION,!II



Generationsvdxlings-
pension och
At de unga

arbete

rnas utgiende frin helheten
och de totala kostnaderna.

Ocksi rnotstindet sorn den
privata sektorns arbetsgivar-
organisationer ger uttryck f6r
har sin gpund iegoistiska skdl,
d.v.s. hur flytta 6ver en m6jli-
gast stor andel att bdras av
andra. Arbetsgivarens ansvar
f6r pensionskostnaderna 6r
st6rre 6n f6r arbetsl6shets-
dagpenningarna och 6vriga
sociala f6rminer.

Iag tror att frivilliga gene-
rationsvdxlingar, inte bara i
ekonomiskt hdnseende utan
ocksi f6r 6vrigt, 5r f6rnuftiga
med tanke pi en positiv ut-
veckling i f6retagen. I hur
minga foretag har man un-
derlitit att instruera den nya
generationen om uppgifterna,
d6rren tvcks f6r det mesta ha
stitt dppen utit. Man har inte
besvaLrat sig att rdkna ut vil-
ken inbesparing i l6nekostna-
der man kunnat uppn6. Des-
sutom kunde generationsvdx-
lingspensionerna finansieras
genom de medel sorn sparats
in av utkomstskyddet f6r ar-
betsl6sa.

De 6ldre som 6r utrustade
med ett sunt bondf6rnuft har,
eftersom de hela sitt liv knagg-
lat sig fram med srni inkoms-
ter, l6rt sighushdlla med peng-
ar. Di deras barn flugit urboet
har f6rdldrarna n6jt sig med
rnindre for att barnen skall
kunna f6rsorja sin familj och
amortera sina lin. F6r att kla-
ra av detta beh6ver ungdo-
marna arbete som f6rdldrarna
5r villiga att avsti frin. En
arbetskarridr pi 40 6r passe.
rar dessutorn inte spirl6st.

Det finns gott om utrymme
for rehabilitering trots en
generationsvdxlingspension
pi bestiimd tid. Rehabilitering
ordnas f6r att den del av be.
folkningen som arbetar skall
kunna fortsdtta sitt arbete si
l6nge som m6jligt och f6r att

MARIAT-TA
STENIUS-KAUKONEN

Viceordfdrande fiir udnster-
Jdrbund et s rihs da g s grtqp
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Nedsk6rningar i pensionsut-
gifterna har varit ett aktuellt
diskussionsiimne i vir. Dis-
kussionen har fitt en extra
krydda genom att genera-
tionsklyftan pitalats. Att
skuldbeliigga de stora 6lders-
klasserna dr oskdligt. I alla
skeden av vira liv tycks vi ha
varit f6r minga.

Varj e generation f,Lr beroen-
de av tidigare generationer
tills de kan ta hand om sig
tj.{l"u. Mdnniskans livslopp
f6ljer vanligen sarnma spir.
Ndr vi arbetar deltar vi i orn-
sorgen orn komrnande och
delvis foregiende generatio-
ner, ddrf6r harvi riitt att vdnta
oss samrna behandling av
dem. Genorn fondering av
pensionerna har den egna
framtida pensionen tryggats.
En allt st6rre f6rrn6genhettill-
faller de kornmande generati-
onerna.

Den lagstadgade sociala
tryggheten och den service
som samhdllet ger har lett till
en relativt strdngbeskattning.
Di det 5r fr6ga om att fordela
tillgingarna mellan olika ge
nerationer tror jag att det dr
rdttvisare att samhdllet, inte
familjen, ansvarar f6r nirnn-
da sektorer. Det ligger i allas
intresse att forhindra en tu-
delning av samhEllet i rika
och fattiga.

Det 6rberittigat att dagens
ungdom oroar sig f6r sin fram-
tid. Vir vilitigaste utmaning
dr att skapa arbetsplatser it de
unga. Det lyckas inte genorn
ett trollslag utan alla medel
miste utnyttjas. 101 riksdags-
ledamoter har f6reslagit gene.
rationsv6xlingspension for ar-
betstagare och foretagare.

Pensionsanstalternas reak-
tion pi forslagetharvarit drii-
pande. Det 6r f6rstieligl efter-
som fdrslaget leder till 6kade
pensionsutgifter, men beklag-
ligt diirfor att det borde bedo-

upprdtthilla sin arbetsf orrni-
ga.

Forslaget att arbetspen-
sionssysternet skall delta i
rehabiliteringen i sarnarbete
med f6retagshdlsovirden kan
underst6das rnen milet att
oka APLsystemets deltagande
har inte ndtts pA avsett sitt.

Socialutgiftskomrnissio-
nen har kartlagt hur de socia-
la utgifterna utvecklats under
de ndrmaste rirtiondena. I de
alternativa berikningarna
koncentrerade man sig pi
frarnstillning:ar sorn gdller
separata sektorer. Den fortsatt
hoga arbetsl6sheten leder till
att f6rdldrarna under allt l6ng-
re tidsperioder fors6rjer sina
barn, vilket 6r problernatiskt.
Generationsvixlin gspensio-
nen dndrar inte dessa for-
s6rjningsf6rhillanden men
den dndrar stukturen, Den
kunde leda till inbesparingar
som gaginarbide ungoch gam-
mal.

Efter att ha l6st socialutgifts-
kommissionens betdnkande
kunde jag inte lita bli att
bldddra fram de forsta sidor-
na, ddr framgir kornmissio.
nens sammansEttning: 13
min och en kvinna! ]ag har
f6reslagit att regeringi:n1kafl
tillsdtta en ny kommission
med 13 kvinnor och en man.
De som lyfter sociala bidrag
6r oftast k'rinnor. Social- och
hdlsovirden sk6ts i huvudsak
av k'rinnor. Det 6r hog tid att
l6ta kvinnorna visa om de har
en sidan s5m pi utvecklingen
av den sociala tryggheten och
socialservicen som, di man
ser till helheten, bdttre och
r6ttvisare tryggar mdnniskor-
nas behov.

Det f6rslag sorn kommissi-
onen framfdrt om att berdkna
den pensionsgpundande 16-
nen enligt hela anstdllningsti-
den kunde underst6das ocksi
av den nya kornmissionen. Det

skulle vara till nytta fdr rnin-
ga kvinnor. De som skulle f6r-
lora pi f6rslaget iir sannolikt
miinnen. Sorn en kornprorniss
kunde man tiinka sig att rik-
na ut den pensionsgyundan-
de l6nen enligt de fyra rnel-
lersta 6ren av de tio senaste,

Den kvinnodorninerade
komrnissionen skulle knap-
past r6ra stadgandena orn 6ter-
stiende tid. Eventuellt kunde
den f6resl6 en generationsvSx-
lingspension sorn inte berdtti-
gar till iterstiende tid. Pen-
sionen skulle ju vara frivillig.

Regeringens politik rned
hojda skatter f6r pensionsta-
gare har lett till ett sn6pligt
slutresultat: nettopensionen
f6r den maka eller make sorn
gitt i pension kan bli mindre
om hon eller han tar emot
folkpension.

Si sker di arbetspensionen
iir ca 3 500-5 100 rnk/min.
Orsaken 6r att pensionstagar-
na betalar folkpensionspre.
mie och en sjukf6rsdkringsp-
rernie sorn dr 4.9 penni.

En 6kta make som fir folk-
pension har ett si mycket
rnindre pensionsinkomst-
avdrag i kornmunalbeskatt-
ningen iin en ensamstiende
pensionstagare att en in-
komst6kningpi 500-600 mV
rnin kan leda till att nettopen-
sionen minskar medt.o.m. 100
rnk/rnin. Inkornst- och fdrmo
genhetsskatten miste justeras
med det snaraste, si att
pensionsinkomstavdraget iir
lika stort f6r alla pensiondrer.
Pensionsanstalterna borde
omedelbart borja inforrnera
pensionsscikanden som 5r gif-
ta eller lever i samboforhil-
lande ndr folkpensionen in-
nebdr att nettopensionen blir
mindre, si att de kan undvika
en minskning av nettoinkoms-
terna.
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NEDSKARNINGAR
BEnOvs INTE

P e n s i o n s s kyd d sce nt ra I e n s p t a n e ri n g sd i re kt<i r
Markku Hdnninen tror pi arbetspensionsskyd-
dets framtid. - Nu ndr ekonomin b<irjar 6ter-
hHmta sig dr det fullt m6jligt att vi ocksi klarar
finansieringen av pensioniskyddet utan nigra
stdrre nedskdrningar.

Diskussionen om pensions-
nedskiirningar har fitt ny fart
under de senaste minaderna
niir det visade sig att pen-
sionspremien, i dag 18,6 pro.
cent, borde h6jas med 4-6 pro-
centenheter.

Orsaken till den stora h6j-
ningen tir att arbetspensions-
systemet knappt krdvt nigta
h6jningar alls sedan 1991. Av
irets h6jning uppbdrs inte 2
procentenheter som i stdllet
tas in under de fdljade iren. I
ir klarar vi oss dessutom gen-
om att knapra pi farniljepen-
sionsfonden och spara in-
dexjusteringarna.

Genom att skjuta upp pre-
mierna har arbetspensionssys-
temet deltagit i f6rsoken att
stimulera ndringslivet.

Markku Hinninen tror att
ndsta irs prerniehojning dr f6r
stor f6r att genomf6ras pi en
g6ng och t5rcker att den kan
f6rdelas pi flera ir.

- Enligt kalkylerna kan
1995 &rs hdjning niistan hal-
veras om man t.ex. 6kar an-
svarsunderskottet, f 6rdelar av-
giften for kreditfdrsdkringen
pi en ldngre tidsperiod och
beaktar hilften av arbetsta gar-
nas avgift sorn indexsdnkan-
de.

I princip 6r det rnojligt att
f6rdela avgifterna pi en ldng-
re tid, eftersom kostnaderna
inte tycks stiga ndmnv6rt un-
der 1990-talet. Men det 5r it-
giirder som krdver lagdndring-
ar och 6verenskommelser
rned arbetsrnarknadsorgani-
sationerna.

Finansieringen
under kontroll

De stora ildersklasserna som
f6ddes 1945-1950 blir il-
derspensionerade efter 20 15.
Deras andel av befolkningen
dr ganska stor och de komrner

att svdnga fdrsorjningskvoten
som i dag dr positiv. Om man
dessutom riiknar med den sto.
ra arbetsloshetens inverkan
pi f6rsorjningskvoten har vi
redan "pensionsbomben i
famnen".

Enligt Markku Hdnninen 6r
hela begteppet pensionsbomb
en 6verdrift. Pensionerna kan
finanierias under f6rutsitt-
ning att nationalprodukten
okar ens litet. Orsaken till att
pensionsbomben 6r sri mingt
omtalad i media 6r att man
utgir frin att depressionen
blir permanent. Man kdnner
inte heller alltid till att pen-
sionsskyddet pi ling sikt an-
passar sig automatiskt till f6r-
dndringar i produktionen.

- Om nationalprodukten
inte alls skulle vdxa, borde vi
skira ned pi pensionerna mer
in tidgare. Vi har desarmerat
pensionsbomben med hjdlp
av de ofta mycket radikala
dndringar som genomf6rts
under de senaste iren, t.ex.
reforrnen av den offentliga
sektorns pensioner, forsdkrar
Hdnninen.

Dessutom fdrb6ttrades si-
tuationen i och med att de
f6rsiikrade numera deltar i
finansieringen med en egen-
avgift. Finansieringsbasen har
utvidgats och de f6rsdkrades
instdllning till pensionering
blev kanske mer realistisk ef-
tersom de nu konkret kiinner
av de 6kande pensionsutgif-
terna i sina portmonnier.

I verkligheten bildar loner-
na och arbetspensionsavgif-
terna en helhet: de dr produk-
tionskostnader. Enligt natio'
nalekonomerna 5r det pi ling
sikt av mindre betydelse vem
som betalar arbetspensionsav-
giften. Avgiften kornpenseras
med en motsvarande l6nef6r-
h6jning.

- Om arbetspensionsavgif-

ten i dag iir drygt 18 procent,
borde denvara 28 procent, dvs.
10 procentenheter storre ir
2030. Det bet5rder en 6rlig h6j-
ning pi 0,2-0,3 procentenhe.
ter. Lika mvcket borde vi vara
redo att pruta pi l6neforh6j-
ningarna. Om vi gdr det kan vi
sdga att arbetspensionen inte
utg6r nigon belastning f6r
samhdllet, understryker Hdn-
ninen,

Eget pensionskonto
Under den senaste tiden har
man oroat sig f6r pensioner-
nas finansiering bland annat
pi finansministeriet och krdvt
nedskdrningar i pensionssek-
torn. Vissa representanter f6r
ministeriet har t.o.rn. f6resla-
git att varje fors6krad borde

r-r _ ^- -: -- -L--+^ \ f^-lrd cll EE,EI PcrlDlullD^vrlru. v o^
och ens arbetspension skulle
besti av de avgifter som flutit
in pi kontot.

Hinninen frigarvem som i
si fall betalar de ldpande pen-
sionerna orn alla avgifter stop-
pas undan for dem sombetalt
dern. - Vi miste bekosta da-
gens pensioner, de dr skuld
till den 6ldre generationen.
Men en dubbel kostnadsb6r-
da klarar vi inte av. Ddrf6r
betalar komrnande generatio-
ner en del av dagens aktivas
pensioner.

Pensionstak
De flesta dr ocksi redo att god-
kdnna ett pensionstak. Varf6r
kan inte ett lagstadgat pen-
sionssystem ha tak pi pensio'
nerna, fr6gar man sig. Varfor
fir inte h6ginkomsttagare an-
vdnda inkomster fr&n den ak-
tiva tiden till pensionssparan-
de? Det skulle f6r sin del 6ka
sparandet.

- Orn vi ser rent socialpoli-
tiskt pi frigan si tycker de
flesta att det rdcker rnedjdrnn-
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stora pensioner. Men erfaren-
heten visar att olika takmo-
deller frimst drabbar 169- och
medelinkomsttagare - de har
inte rid attbekosta individuel-
la pensioner.

Hdnninen betonar dess-
utom att arbetspension 6rl6n.
Det 6r samrrra l6n bide f6r
h6ginkomsttagare som fdr lA-
ginkomsttagare. H6 ginkomst-
tagaren och hans arbetsgiva-
re betalar motsvarande stora
avgifter. Systernet dr riitt'.rist
och det beh6vs inget pen-
sionstak. Vi undviker ocksi
onodiga tillaggsforsdkringar -f6rvaltningskostnaderna blir
som kdnt hoga. Enligt H6nni-
nen iir det fritt f6r var och en
sour si iilskar att bekosta sig
en pension som iir b6ttre dn
den lagstadgade.

- Hos oss talar man ofta
suckande om den mellaneu-
ropeiska modellen, ddr de fri-
villiga pensionerna innehar
en betydande roll. Obligato-
risk f6rsdkring 61 6ndi bdttre
5n frivillig, eftersom Lig-
inkomsttagare och medel-
inkomsttagare och ocksi rnin-
ga med bdttre inkornster inte
ordnar sin pensionsf6rsdkring
i tid. Det betyder att rninga
vid pensionering stiLr inf6r det
faktum att deras pensionss-
Icydd iir otillrdckligt. Det 6r-
ddrfor sarnh6llet "tvingar" oss
att betala pensionsavgifter.

- Samhdllet tvingar oss att
betala mycket annat: kostna-
derna for hdlsovird och ut-
bildning, ett tiotal olika st6d
till n6ringslivet, bl.a. bank-
st6d. Om vi liberaliserar f6r-
stikringsskyldigheten blir re
sultatet i vilket fall som helst
inte b6ttre, bekrdftar Hdnni-
nen.

Alternativ
Om de hittills giorda nedskdr-
ningarna inte ffr tillrickliga,
finns det enligt Hdnninen en
hel del andra sitt att f6rsdmra
pensionsslgrddet. F6rsdmrin-
gar har det rnest varit tal orn
pi den senaste tiden, f6rbdt-
tringar talar knappast n6gon
om i dag.

Bland annat i socialutgifts-
komrnissionens rnellanbetdn-
kande fanns det flera sidana
modeller. Kommissionen har

6nnu inte lppat sin instill-
ningtill modellerna. En 6r en
rnodell ddr folkpensionens
basdel g6rs arbetspensionsav-
hiingig och en annan att pen-
sionsnivin sdnks frin 60 pro-
cent till 50 procent - ett f6r-
slag som gav upphov till en
livlig diskussion, rnen i dag 6r
rner eller mindre gfavlagt i
tysthet.

F6r ntirvarande diskuteras
f6rslagen som gAller indexjus-
teringen, begTinsad riitt till
6.terst6,ende tid och berdkning
avAPLl6nen.

Det finns flera rnodeller f6r
en indring av index. Man har
talat om varierat index, dvs.
att pensionen frin och med
en viss iider endast justeras
rned konsumentprisindex,
Nackdelen med den model-
len 6r att ilderspensionerna
inte till nigon del blir delakti-
ga i den reala tillvdxten, inte
ens om landets ekonomiska
utveckling blir positiv.

-Vi har rned stort intresse
foljt rned den svenska pen-
sionsreformen.I Sverige 6r ar-
betspensionen bunden till
prisindex och det har varit
orsaken till m&nga problern.
Nu f6reslSs ett f6ljsarnhets-
index som 6r r6rligt, dvs. an-
passar sigtill ekonomiska kon-
junkturer. Den modell som vi
vill utveckla skall vara sidan
att ocksi arbetspensionerna
fir en del av den reala tillvdx-
ten under uppgingsperioder.
Om tillvdxten 6r 169 eller ren-
tav negativ, kan pensionerna
justeras i samma riktning.

Markku Hdnninen pimin-
ner om att den iterstiende
tiden i Finland beriknas pi
ett sdtt sorn inte 6r kdnt i an-
dra ldnder. Kanske 6r detjust
ddrf6r som den iterstiende
tiden nu 6r f6remil f6r 6nd-
ringsf6rslag i Finland.

Det har bland annat f6re.
slagits att 60 irskallvara gtd.ns
for den Aterst&ende tiden. I
nigra linder bestdms invalid-
pensionen i fdrhillande till
invaliditets graden. Enligt f6r-
slaget skall den som 6r arbets-
of6rmdgen fi full iterstiende
tid och full invalidpension.
F6r den sorn iir delvis arbets-
forrn6gen begrinsas den
iterstiende tiden i fdrhdllan-
de till arbetsf6rmigan. Ett

minus iir att detta alternativ
6r svirt att genomf6ra i prak-
tiken eftersom det 6r beroen-
de pi pr6vning.

Det tredje alternativet till
f6rsdmrade pensioner - att
dndra berikningssdttet f6r
pensionerna - har minga
instanser redan tagit stdllning
till.

- Den nuvarande APLIG
nens goda sida dr att den dr ett
jdmforelsevis bra rnitt pi den
lSneniv6 som den forsdkrade
hade fore pensioneringen. I
de flesta liinder tillirnpas en
annan praxis. Vanligast 5r att
den pensionsgrundande lo-
nen bestdms enligt medelin-
komsten under en viss peri-
r.rd. Ddrfor fiireslis det nu ock-
si hos oss att skall
bestdmmas basis av APL

medell6n.
Di rniste vi ocksi bestdmrna
oss f6r med vilket index in-
komsterna skall justeras,

Hdnninen piminner orn att
APLindex innehiller hilften
av den allmdnna loneutveck-
lingen, men att det inte beak-
tar den f6rsdkrades karriiir. I
vissa fall kan Sndringen av
den pensionsgrundande 16-
nen leda till att pensionens
nivi sjunker rned 10-15 pro-
cent. Det har ocksi f6reslagits
att pensionen i st6llet f6r rne.
delinkornsten under de fyra
sista 6ren bereknas pi medel-
inkomsten under de 10 sista
6ren. Enligt Hdnninen miste
alla modeller f6rst granskas
lugnt och sansat.

- Om medborgarna dr av
den isikten att pensionsfor-
m6nerna m6ste f6rs6mras
under de ndrrnaste 6ren, d.r
det antagligen nigon av de
hir tre Atgdrderna som blir
l6sningen.

H6jd pensionsfrlder

Allt tal om brist pA arbetskraft
i dag n6r vi har en rekordh6g
arbestl6shet verkar otroligt.
Men det 6r fortfarande rn6j-
ligt att vi senast 2O1O - 2O2O
kornmer att ha brist pi arbes-
tkraft. Di 5r en mojlighet att
h6ja pensionsildern. Det skul-
le ge dubbel nytta: pension-
sutgifterna skulle bli mindre
och andelen aktiva skulle bli
st6rre,

- Om pensionsskyddet
skall f6rsimras, rniste iindrin-
garna gdras i god tid. Men vifir inte f6lja den mest pessi-
mistiska framtidsbilden. Om
si sker 6r det inte m6jligt att
utveckla sarnhdllet i positiv
riktning, avslutar planerings-
direktor Hfi'nninen.

Interuju:
Marja-Liisa Tahala
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Pekka Parkkinen om generationsdebatten

Forskningschef Pekka
Parkkinen frin Statens
ekonomiska forsk-
ningscentral har giort
en omfattande utred-
ning om vad komman-
de generationerfAr i arv
av de nuvarande gene-
rationerna. Med en ge-
nerations arv avses
samhdllsekonom in
och samhHllets til!-
stind underde niirmas-
te 6ren med skulder,
pensionsansvar, foro-
reningar och formo-
genhet.

Parkkinen efterlyser realisrn
i stdllet for pessirnistisk
masochism i generationsde-
batten. Enligt honorn f6r de
kornmande generationerna
ett betydligt vdrdefullare arv
av sina f6rdldrar 6n vad de
fick av sina.

Parkkinen har indelat ge
nerationerna i biologiska 50
irs perioder. De stora 6lders-
klasserna 6r i hans indelning
f6dda 1940-1969, deras f6-
rdldrar 1910-1959 och deras
barn 1970-1990 ochbarnbarn
2000-2029.

Varftirlorskar du i arvet mel-
lan generationerna?

Ett rikt sarnhdlle dr en si sarn-
mansatt helhet att man ltitt
hamnar vilse om man grans-
kar endast en bit av det. ]ag
har f6rs6kt litet polemiskt att
samla alltsom piverkar arvet
som en generation lSmnar ef-
ter sig inorn samma piirmar.

De stora ildersklasserna
har pi l6sa grunder stimplats
som skyldiga till den nuva-
rande skulden och pension-
sansvaren som saknar tiick-
ning. Man diskuterar som om
varje generation endast tink-

te pi sig sjdlv och inte pi ni-
got sett tog hdnsyn till sina
barns vdlfdrd.

Ytterligheten skulle i si fall
vara attvarje generation kon-
sumerar hela sin f6rrn6gen-
het och efterldmnar endast
skulder och ansvar. Men sam-
hdllet fungerar 6ndi si att de
egna barnens vilfdrd dr
mycket viktig for denvanliga
mdnniskan.

F6rutom debattens ytliga
drag harjag st6rts av att gene-
rationernas arv endast gfrans-
kas ur dagens perspektiv. En
egenskap som iir g:emensam
f6r alla samhillen iir att rnan

skriver kedjebrev lingt in i
frarntiden. Ut6ver pensions-
kostnaderna ingir de utbilda-
de barnen och en stor natio.
nalf6rm6genhet i arvet till
foljande generation. Pi grund
av den l6nga och djupa reces-
sionen 6rver de finldndare
som f6ds i dag skulder, men
de kommer att minska redan
inom de ndrmaste 6ren tack
vare den ekonomiska tillviix-
ten.

Vad vardetsom satte i gAng
debatten?

Det var nog de ungas svira

situation. Un gdornsarbetsl6s-
heten 6r ett allvarligt problern
som vi miste f6rs6ka avhjiil-
pa pA o[ka s6tt. Men jag 5r
ganska pessirnistisk i friga orn
arbetsl6sheten. Den komrner
att vara det stora problemet
6nnu nigra irtionden framit.
Samtidigt kornrner ekonornin
6ndi att producera mer realin-
komster 5n tidigare. Den si-
dan gl6ms bort i debatten nir
rnan ojar sig 6ver den s.k. pas-
siva befolkningen i f6rhillan-
de till de aktiva.

Vira ledare som sjunkit ner
i dysterhetens trdskhar ocksi
b6rjat skriimma med pen-
sionsbomb och vdxande of-
fentliga utgifter. F6r nigra ir
sedan kallade de Finland f6r
Nordens laoan oiviiEatt erdv-
ra Europa bch'hela"vdrlden.
Nu iir rnan overpessimistisk
och det gdr depressionen bara
djupare. Vem vigar konsume.
ra ndr det rider undergings-
stdrnning.

Ar det iiverhuvudtaget me-
ningsfullt att lorska i de hdr
lrigorna?

Visst 6r det intressanta frigor.
Man ser hur socialpolitiken
behandlar olika ildersgrup
per. I verkliga livet f6ds och
dor minga mdnniskor varje
ir. Sarntidigt lever flera gene-
rationer i sarnhdllet. Genera-
tionsindelningarna 6r alltid

schematiska, rnen med deras
hjiilp kommer man fram6t i
diskussionen.

Ar arvet till de kommande
generationerna vdrt nigon-
ting?

Alldeles sikert. De stora 8l-
dersklasserna overf6r sam-
rnanlag! tre ginger mer f6r-
mdgenhet 6n alla eventuella
skulder sammanlagl till f6l-
jande generation. Det vdsent-
liga iir i vilket tillstind sam-
hdllet 6r som limnas till bar-
nen.

Dagens samhdlle ser f6rstis

ONOOIGT ATT SKRAUMA MED
PENSIONSBOMBEN
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inte sA bra ut med en halv
miljon arbetsl6sa och en na-
tionalprodukt sorn sjunkit en
femtedel frin den invanda till-
vdxtkurvan. Men om nigpa 6r
kommer ocksi ekonomin att
se bdttre ut. Det dr ren rea-
lism, efter varje ligkonjunk-
tur foljer ett uppsving.

Vilken ar arvets verde-
fullaste del?

Den viktigaste delen av de
kommande generationernas
arv d'r f6rrn6gan att skapa
realinkomst, dvs. produkti-
onsfaktorerna, deras mdngd
och kvalitet och produktions-
milj6n. Barnen till de stora
Sldersklasserna har hittills
fram till recessionen 6rvt en
samhiillsekonomi i utmdrkt
skick som har producerat tre
ginger mer realinkomster per
person 6n 50 ir tidigare.

Den avg6rande frigan dr
hur ekonornin kornrner att ut-
vecklas i framtiden. Om den
totala produktionen inte 6kar
alls efter 1995 kommer f6r-
migan att skapa realinkoms-
ter att ha blivit 1,5 ginger st6r-
re 61 2005 under en generati-
on. En sidan situation iir na-
turlig;tvis osannolik. Till exem-
pel i USA dr realinkomsterna
per person rejdlt 6ver en och
en halv ginger h6gre 6n i Fin-
land. Varfdr skulle vi i Fin-
land inte efterstrdva enbdttre
levnadsniv6?

Depressionen har forsvagat
samh6llsekonomins fdrmriga
att skapa realinkomster, Nu
har vi ramlat cirka en fernte.
del nerit pi den gamla vdl-
stindskurvan som vi f6ljde
6nnu 1990. Den offentliga
nettoskulden har tiofaldigats
och vdlfdrdsstatens finansie
ringsbas 6r allvarligt forsva-
gad.

]ag tror inte pi en snabb
comeback for det vdlf irdssam-
hiille vi hade 1990. Annu i
b6rjan avndsta irtionde kom-
mer vi att ligga klart efter i
jdmforelse med tidigare. Men
de stora ildersklasserna hin-
ner Snnu reparera skadorna
efter dagens depression innan
de pensioneras.

Men skulden 5r ansenlig?

Alla ekonomiska forsknings-
institut 6r f6r n6rvarande av
den isilct att den utlindska
skulden hiller pi att torka in.
Det 61 6ndi den viktigaste
delen av skulden med tanke
pi generationernas arv. Ex-

porten drarbra ddrf6r att eko.
nornin f6r ndrvarande dr ef-
fektiv och konkurrenskraftig.

Problernet med den offent-
liga skulden 5r ndr vi skall
betala tillbaka. Den ekonornis-
ka tillvdxten borde vara i gen-
omsnitt cirka 2,5 procent for
att den offentliga skuldens
andel av nationalprodukten
inte mera skall oka. Att betala
tillbaka under pigiende dep
ression 6r inte klokt, ddrf6r
att det dr den offentliga skul-
den som hiller samhdllseko-
nomin rullande. Skulden bor-
debetalas tillbaka forst under
f 6lj ande konju nkturupp ging.
I si fall borde beskattningen
hillas stram samtidigf sorndet
gors nedskdrningar i de of-
fentliga utgifterna, t.ex. gen-
orn att gallra friskt i medel-
klassens fdrminer.

Kommer vi att kunna betala
de framtida pensionerna?

I Finland har samhdllet lik-
som i de 6vriga industrildn-
derna fdrbundit sig att betala
pension till dldringar och ar-
betsoformogna. Men det 5r ett
faktum att pensionsutgifter-
na komrner att stiga ocht.o.m.
tredubblas frarn till 2050.

Enligt socialutgiftskornmis-
sionen dkar pensionsavgifter-
nas andel av bruttonational-
produkten frin nuvarande 1 5
procent till 17 procent fram
till 2030 om den ekonomiska
tillvdxten dr tvi procent. Det
ser inte si illa ut. I offentlighe-
ten f6rekommer ocksi siffror
om att arbetspensionsavgift en
sorn i dag iir 18,5 procent av
ldnesumman stigertill 28 pro-
cent. Genast mer dramatiskt,
Genorn att betona olika siff-
ror fir man helt olika uppfatt-
ningar om framtiden.

Trots allt 6r forsdkringsav-
giften endast teknik. Det v?i-
sentliga 6r hur stor del av na-
tionens totala inkomst, dvs.
nationalprodukten som gAr
till pensioner. Om de reala
inkomsterna vdxer pi Ling sikt
med ett par procent i 6ret,
finns det dverhuvudtaget inte
nAgon pensionsbomb. Det dr
rdttvist att betala n6got h6gre
pensionsavgifter f6r st6rre
realinkomster.

Atminstone 6r det svrirt att
dra slutsatsen att de stora il-
dersklassernas generation
ordttvist skulle overfdra sina
pensionsrdkningar pi sina
barn och barnbarn. Vira pen-
sioner 6r inte st6rre i relation
till l6nerna 6n i andravdstldn-

der.

Men om ekonomin inte ut-
vecklas sA som ventat?

D& kan pensionsb6rdan bli
f6r stor. Forhastade losningar
6r inte bra, och pensionspoli-
tiken skall inte heller svdnga
med varje konjunkturvdxlin g.
Systemet skall vara sidant att
man kan lita pi det. Om situ-
ationen blir kritisk kan jag
tinka rnig att underst6da en
Sndring av berikningsregeln
si att pensionen berdknas pi
hela arbetstiden i stdllet f6r
pi $e fyra sista iren.

Alderspensionerna kan
ocksijusteras endast med kon-
sumentprisindex, vilket bet5r-
der att de rn6jligheter sorn
fdljer med ekonornisk tillviixt
kan anvAndas pi annat hill i
samhdllet. Om det finns me.
del och vilja kan rnan inf6ra
nivih6jningar genom olika
beslut for folkpensioner och
arbetspensioner.

Den genomsnittliga pensio.
neringsildern borde ocks& ho.
jas ndrmare lagenliga 65 6r,
ddrfdr att den genornsnittliga
livsldngden hela tiden 6kar.
Under de ndrmaste Aren har
vi en nigot motstridig situati-
on - visst 6r det bakvdnt att
med vild hilla luggslitna 6ld-
ringar kvar i arbetslivet, ndr
det finns unga utbildade ar-
betsl6sa. Medtanke pi arbets-
marknaden borde rnan lita
de garnla gi i pension och
anstdlla unga i deras stdlle.

Men att f<iryngfa arbets-
kraften pi detta sdtt betyder
stora pensionskostnader. Nd'r
man fir loss ndbben frin tjti-
ran fastnar stjiirten i stdllet.

Vad annat finns kvar att
Srva?

F6ljande generation 6rver fo.
rutom skulderna och samhill-
sekonomins f6rmiga att ska-
pa inkomster, en stor formo-
genhet som de tidigare gene-
rationerna skapat genom sina
besparingar, dvs. genom att
pruta pA sin egen konsumti-
on. Det 6r kalla fakta.

Det mdnskliga kapital som
bestir av kunskaper och fdr-
digheter 6r sdkert ocksi v6rt
att drvas. Till exempel som
motvikt till pensions ansvaren
finns det ett dnnu strirre ut-
bildningsarv, som fordldrar-
na har bekostat sina barn.

Det 5r ocksi klart att vi utan
konkurrenskraftiga f 6retag,
relativt effektiv offentlig f6r-

valtning och rninga medbor-
garorganisationer inte skulle
vara en av vtirldens rikaste
nationer.

Ser du nAgra hotbilder i
framtiden?

Visst dr rnilj 6f 6rst6ringen och
befolkningsexplosionen fruk-
tansvdrda hot ocksi f6r de
framtida generationerna i
Finland. I Finland och i m6n-
ga andra rika lAnderhar situ-
ationen f6r rnilj6n blivit bet-
tre. Mindre fdroreningar in-
gir nu i arvet iin en generati-
on tidigare. I fattiga ldnder
fortsdtter rnilj6f6rst6ringen
pi grund avbefolknings- och
produktions6kning.

Mdnsklighetens utsikter
vilar nu pi rnycket l6Lng sikt
pi ohillbar grund. Den rika
vdstvdrlden borde ge betyd-
ligt rner hjiilp iin i dag till de
fattiga liinderna, bide i form
av familjeplanering och mil-
jovird, f6r att de fattiga l6n-
derna skall kunna f6rb6ttra
sitt viilstind utan att riskera
hela m6nsklighetens frarntid.

ARBETSPENSIoN qIL
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Arbetspensionsbolagens bokslut visar

I de tillgtingliga verksamhets-
berdttelserna finns inga tecken
pi oro f6r arbetspensionssys-
temets ode, och knappast ni-
gra kornmentarer till den of-
fentliga debatten om arbets-
pensionsforsdkringen,

Det verkar som om de
instanser sorn har den bdsta
insikten i situationen ser med
tillf6rsikt pi framtiden och pi
formigan att med gemensam-
--^- 1-_-41-- ra-- -----r-r---- ---llld N dl Lcr rusd Pl vutElllgtr,
bide n6r det gdller landets eko.
nomi och arbetspensionssys-
temet sorn ofrinkomligen 6r
knutet till ekonomin.

Men den djupa och l6ngrra-
riga depressionen piverkade
ocksi i fjol arbetspensions-
bolagens verksarnhet. Arbets-
l6sheten som fortsatte att sti-
ga innebar att antalet f6rsdkra-
de arbetstagare minskade re.
dan f6r tredje 6ret i rad.

Tecken pi att nedgingen
borjade sakta av slms ocksi i
arbetspensionsbolagens bok-
slut f6r 1995. I resultatrdknin-
g:arna avsPeglar det sig tydli
gast i iterforingen av vdrde-
nedskrivningar som gjorts
under tidigare 6r. Beloppet 5r
ndstan en miljard mark.

Trots att depressionen har
s iinkt arbetspensionsbolagens
verksarnhetskapital till en
skrdmmande 169 nivi, tycks
de klara sig klart bdttre iin ban-
kerna,

Antalet f6rsiikrade arbets-
tagare sjdnk i fjol med ndstan
sju procent. Minskningen dr

o

rentav en femtedel frin 1990.
Pi grund av f6retagskonkur-
ser och insolvens var forsdk-
rings premiernas kreditf6rlus-
ter fortfarande hoga - ndr-
mare 400 miljoner rnark.

Premieinkornsten
6kade

Premieinkomsten av APL-
grundf6rstikringar (arbetsta-
aarfArcilrrinrorl AIrqdo mad
ca 18 procent. Okningen be
rodde helt och hillet pd att
APLpremieinkornsten okade
28 procent, eller i procent av
lonerna frin 14,4 till 18,5 pro-
cent. Okningen av premiein-
komsten blev l6gre eftersom
l6nesurnman minskade rned
ca sju procent.

Antalet f6rsikrade sj6nk
frin 890 000 ir 1992 till
830 000. I fjol deltog arbetsta-
garna f6r f6rsta gingen direkt
i finansieringen av grund-
pensionsskyddet. Arbetstagar-
nas andel av premieinkornst-
en, ca 16,8 miljarder rnark,
var ca 2, 7 miljarder rnark, dvs.
en sjdttedel.

Premieinkomsten f6r fore-
tagarnas pensionsforsdkring
(F6PL) var ndLsta densamma
som 6ret innan, likasi antalet
f6retagare som var ndstan
160 000. F6r tillfiillet dr anta-
let F6PLf6rsdkrade egenf6re
tagare lika stort som antalet
lantbruks f 6retagare. Ndr f 6re-
tagarf6rsdkringarna inf6rdes
1970 var antalet lantbruksf6-

retagare ndstan fyra ginger
st6rre.

Den sammanlagda pre-
mieinkornsten uppgick till
ndstan 19 miljardermark. Kre.
ditf6rlusterna var ca 400 mil-joner mark. Med premie-
inkornsten rndtt var av sju
bolag det storsta bolagets
marknadsandel en tredjedel,
det minsta ca en trehundrade.
del.

Pensionsutgiften
6kade ovanligit litet

Trots att den privata sektorns
arbetspensionsutgift 6kade
nigot over fem procent 1995,
var den pensionsutgift som
bokf6rdes i bolagens resultat-
rdkningganska exakt pi sam-
ma nivi som 6ret innan, dvs.
17,5 miljarder rnark. Skillna-
den f6rklaras av att bolagen
bokf6r pensionsutgiften kor-
rigerad med de inbetalningar
eller utbetalningar som f6ran-
leds av utjdrnningssystemet.
Det hdr betyder att premien
till Centralkassan f6r arbets-
l6shetskassorna, sorrl betalar
arbetsl6shetstiUegget, mins-
kar pensionsutgiften som bok-
f6rs i resultatrikningen.

Bolagen betalade pensioner
till ca 530 000 pensioniirer -6kningen var ca fyra procent.

Den jdmf6relsevis ovanligt
l6ga okningen av den totala
pensionsutgiften pdverkades
av att APLindex 6kade i si
liten grad. Det berodde p5" att

NEDGANGEN
SAKTAR AV

Ndr arbetspensionsbolagen bedcimer den egna
verksamheten 1993 strdcker sig skalan frAn
nojaktig och mycket nrijaktig till bra. I ljuset av
depressionen och debatten om arbetspensions-
systemets problem, kan vitsorden te sig rentav
tiverraskande. Kanske det dr skdl att granska
dem ifiirhAllande till de alternativ som kunde ha
varit mrijliga under rSdande forhillanden.
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de aktivas inkomstniv6. stan-' samheten var i huvudsak
nade pi ndstan sarnrna niv& rnasskuldebrev. Masskulde-
som tidigare, och pi att lev- brevsbest6ndet 6kade med
nadskostnaderna knappt 6ka- hela 10 mil-iarder mark. Mass-
de alls, men ocksi pi att den skuldebreven torde i huvud-
nya egenavgiften beaktades i sakha emitterats av finska sta-
pensionsindexet. D6rforsj6nk ten. Det ser ut sorn om ekono.
pensionirernas indexf6rh6j- misternas krav pi att Finlands
ning med 1,5 procentenhet finansieringsmarknad miste
och blev endast 0,4 procent. f6ras till en "modern" nivi
praceringsverksam H:il:S#;1ffi;l""THTYI-
het e n 16 riin d ra d e s- }:li.r;:if fit?i,l"?#:, l?';

Arbetspensionsbolagens pla- verkliEheten 6r en helt annan
ceringsverksamhetbefannsig 11flg6.-
1995 i det rnest ornfattande Avkastningenavplacering-
brytningsskedetihelaarbets- arna, ca 9 mi[arder mar[.,
pensionssystemets historia. okade frin f6regiende 6r med
Detberoddeframf6ralltp_{utt 

"" 10 procent. [kningen kan
investeringarna i Finland har 6nsss glfldiande ndr min beak-
minskat pi grund av depres- tar atT arisvarsskulden 6kat
sionen och ndrmade sig nds- med ca 10 procent och att all-
tan n-oll. F6retag.9g lycks ndr- mlinna rdirtenivin sjunkit
masthaf6rsoktforbdttrasjdlv- 6g1y6list sedan lg91. -

f6rs6rjningsgladenge_nomatt f avk"astningen frin place-
rninska pi-skuldb6rdan och ringarnaingiiOverSOO ini[o-
finansiera de fi investeringar- ngl"mark i 6Ierf6ring fr6n vbr-
na,genorninte_rnfinansieringf ;lsns6skrivningar [i aktier
och med-eget- kapital. som giorts under tidigare 6r.

Bide iterliningens och de SarntliiEt rninskade "avkast-
normala placerin-gslinens to- ningen -frin placeringarna
tala -belopp mir_rskade, b ii gge n6rirast genoni nedskri'hring-
4ned pa tre m_iljarder Ta+. arna pi flstigheter, sammai-
Aterlining-ensbeloppij6_mfo- lagt 6a 700 -rniSoner mark.
relse med ansvarsskulden pt4sp.irmingarni pi fastighe.
rninskade frin 52 procenttill ter piverkades i 'betydairde
44 procent. Ansvirsskulden g1gfi av social- och hdlso-
var i slutet av 6ret ca 115 mil- [5.6.-inisteriets nya anvis-jarder mark. ningar, som fdrutsdtter att

F6remilforplaceringsverk- vdrderingarna baserar sig pi

fastigheternas avkastnings-
vdrde.

Rdrelsekostnaderna
okade inte

Arbetspensionsbolagens ro-
relsekostnader stannade pi
sarnma nivi sorn f6regiende
6r, dvs. ca 600 miljoner mark.
Det var friimst l6nebikostna-
derna som 6kade. Orsaken
ligger niira till hands i den
arbetskraftsdominerade pen-
sionsf 6rstikringsbrans chen.

Rorelsekostnaderna utgior-
de 5,2 procent av forsdkrings-
prernierna, 2,1 procent av f6r-
sSkringspremierna och av-
kastningen frin placeringar
tillsarnmans och 3,5 procent
av pensionsutgiften.

Rorelsekostnaderna har
h6llits mycket bra i schack. I
fortsdttningen ser det ut som
om man miste acceptera en
okning pri grund av det stora
antalet lagdndringar och an-
dra krav utifrrin i anslutning
till placeringsverksamhet, re-
habilitering m.rn.

ASKO TANSKANEN
Vice W Jdr

Pensions-Varma
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MASSAR B ETSLOSH ETE N TOG
U DDEN AV R EHAB.R EFOR M EN

Heidi Paatero frin social- och
hilsovArdsministeriet 6r sek-
reterare f6r konsultativa kom-
missionen f6r rehabiliterings-
irenden pi heltid. Hennes
uppgift iir framforallt att g6ra
statsridets utredning till riks-
dagen om verkninglarna av
1991 6rs rehabiliteringsre-
form. Ocksi utvecklingsbehov
och dndringsf6rslag hor till
utredningen,

Arbetet 6r inte ett av de ldt-
taste, eftersorn alla som del-
tog i reformen hiller pi sina
revir och sina sSmpunkter. Re-
habiliteringsfdltet dr brokigt.
Ornsorg om de begEansat ar-
bets f 6ra rnedborgarnas arbets-
och funktionsf6rmiga har den
kommunala hdlsovirds- och
socialf6rvaltningen, olika spe
cialinrdttningar, de egentliga
rehabiliteringsinrdttnin gar-
na, arbetsi<iinikerna, arbets-
kraftsfdrvaltningen, undervis-
ningsf6rvaltningen, Folkpen-
sionsanstalten, arbetspen-
sionssystemet, f6rsdkringsbo-
lagen, F6rsikringsbranschens
Rehabiliteringscentral, Reha-
biliteringsstiftelsen och flera
tiotal handikapp- och rned-
borgarorganisationer.

|u fler kockar ...
fu fler kockar, desto siimre
soppa. Inte att undra pi att
man ndstan utan undantag
ondg6r sig 6ver alla instanser
ndr man kritiserar rehabilite-
ringen.

- Inte en enda instans kan
vdljas bort, siiger Heidi Paate-
ro, men fortsdtter med att
konstatera att de senaste un-
ders6kningarna visserligen
visar att bide klienter och
tjinstemdn tycker att det finns
f6r minga rnyndigheter.

- Det forekommer fortfa-
rande att man bollar med
klienter, men kanske nigot
mindre 5n f6re reformen.

Ett av rehabiliteringsrefor-
mens rnil var att forbittra re.
habiliteringssystemet och ska-
pa en klarare arbetsf6rdelning
rnellan de instanser sorn ord-
nar rehabilitering. D6rfor pre
ciserades instansernas reha-
biliteringsupp gifter och Folk-
pensionsanstaltens rehabilite-
ring fick en egen lag. Rehabi-
Iiteringssysternets adrninistra-
tiva uppbyggnad berordes
inte av reformen.

- Efter hand har vi fitt ett
komplicerat system, de olika
delarna gdr in i varandra och
borde fungera i samarbete
med varandra. I praktiken dr
samarbetet tungrott, ibland
till och med 6vermAktigt.

- TjilrstcuiirirrcriS tid g:r
till att reda ut de byrikratiska
vindlingarna. Klienten existe.
rar niirmast pi papperet.
Klienter, remisser och utlitan-
den skickas frin en mlmdighet
till en annan, eftersorn det ofta
iir flera instanser som deltar i
rehabiliteringen av en person,

Obligatoriskt
sarnarbete

I och med reforrnen ilades
rehabiliteringsinstanserna att
sarnarbeta med andra instan-
ser. En sdrskild lag f6rplikti-
gar kundtjdnsten till samar-
bete. Men trur ser det ut i dag?
Fungerar samarbetet?

Samarbetet har 6kat, det 16-
der det inget tvivel om. Den
moraliska forpliktelse sorn
skrevs in i lagen 6r sdkert en
orsak. I de lokala, regionala
och riksornf attande samarbets-

- Svirigheten med attffi
ringsreformen ligger i
@tir
and ra ftirhillanden. Det
centrala m6let var att
betona vikten av att
stanna kvar i arbets-
Iivet. Det dr omcijligt att
saga om rehabi Iitering-
en skulle haokat intres-
set for att stanna kvar ijobbet, siiger Heidi
Paatero, sekreterare
for konsultativa kom-
missionen f<ir rehabili-
teringsHrenden.
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gnrpperna blir rnan bekant
rned andra instansers arbete
och tiinkesitt, f6rklarar Heidi
Paatero.

- De lokala samarbetsgrup
perna utreder svira och prob-
lematiska rehabiliteringsfall.
Fall som ging pi ging har
misslyckats. Kanske vi l5r oss
av dem att misslyckandena
kunde ha undvikits rned sa-
marbete.

- De direkta kontalcterna
mlmdigheterna emellan bor-
de 6ka och det gor de ocks6,
n6r de olika instanserna l6rt
kdnna varandra. Paraglafer-
na kan inte tvinga till samar-
bete, det 6r mer fr&ga orn or-
ganisationernas sdtt att fung-
era,

Gravt handikappade
vinnare

Enligt statistiken var den sJm-
ligaste delen av rehabilite-
ringsreformen Folkpensions-
anstaltens skyldighet att sk<i-
ta den medicinska rehabilite.
ringen av gravt handikappa-
de. Inom vissa villkor fick
gravt handikappade subj ektiv
riitt till vissa rehabiliterings-
tjinster. Milet 6r att h6ja de
gravt handikappades funk-
tionsf6rmdga och f6rbittra
deras mdjlighetertill ett sj6lv-
stiindigt liv.

Reforrnen rnedf6rde 6nd-
ringar i arbetsf6rdelning och
kostnadsansvar mellan Folk-
pensionsanstalten och den
komrnunala hilsovirden.
Ansvaret f6r planering och
uppf6ljning sarnt handikapp
service 6r fortfarande kornrnu-
nens,

Overgd'ngen skedde inte
utan friktion. Manville ge st6r-

re ansvar it Folkpensionsan-
stalten 6n Folkpensionsanstal-
ten ville ta emot. Friktion
uppstod t.ex. ndr Folkpen-
sionsanstaltens inst6llning
var att tjdnster som ordnas av
offentliga instanser inte be.
kostas.

I vilket fall som helst blev
Folkpensionsanstaltens andel
av kostnads6kningen f6r re
habiliteringen av gtavt han-
dikappade flera ganger storre
6n uppskattat. Ar 1992 var
kostnaderna cirka 140 miljo
ner mark ndr f6rhandsupp
skattningen var 50 miljoner.
Antalet gravt handikappade
rehabiliteringsklienter var
B 000 personer, varav knappt
10 procent f6rvdrwsarbetade.

- Nir det geller den yrkes-
verksamma befolkningen
s;ms inte nigon rnotsvarande
satsning Snnu under det f6rs-
ta uppf6ljningsiret. Folkpen-
sionsanstaltens statistik visar
dock att rehabiliteringsklien-
terna oftare 5n tidigare 6r i
medelildern, Det kan tas som
ett tecken fpi att vi iir pi viig i
rdtt riktning, kommenterar
Heidi Paatero.

Konjunkturkenslig-
heten varierar

Enligt Paatero upplever fram-
f6rallt unga l6tt handikappa-
de, som tidigare fick st6d av
Folkpensionsanstalten for re.
habilitering och utbildning,
att deras stillning forsvagats
efter reforrnen.

Nu dr det svirare att fi stod
och den som till exempel har
lindrig astrna eller diabetes
har inte mer nigPa mdjlighe-
ter alls. Ocksi frin mental-
virdssidan har det kommit
rnissnojesyttringar och reha-

biliteringen av missbrukare
tycks ha blivit styvrnoderligt
behandlad.

- Kommunerna 6r f6r nir-
varande i en kostnadskris, det
5r f6rklaringen till en stor del
av kritiken frin specialgrup-
perna. Men situationen visar
ocksi tydligt hur finansiering-
en i de olika sektorerna piver-
kas av konjunkturerna. Det
understryker behovet av att
styra rehabiliteringens tyngd-
punkt till omriden vars finan-
siering 6r skyddad frin kon-
junkturvdxlingar.

Skdrpta regler octr
6kat klientansvar

Rehabiliteringsreformen har
f6ljts upp med flera under-
s6kningar. Med deras hjilp
kan manbilda sig en uppfatt-
ningom den idealiska rehabi-
literingsklienten. Rehabilite.
ringen lyckas om klienten 6r
motiverad och sj6lv har varit
med orn att liigga upp rehabi-
literingsplanen. Han har ett
personligt klientforhillande
till rehabiliteringsinstansen
som f6ljer med och sk6ter hans
Srende. Dessutom har han
haft turen att komrna in via
en instans sorn tagit helhets-
ansvaret och som har pengar
att satsa. F6rsdkringssyste-
mens rehabilitering dr ett bra
exempel pi detta.

Det dr situationen i dag. I
frarntiden vill Heidi Paatero
ytterligare 6ka klientens del-
tagande och ansvar: "Retra-
biliteringsplanen borde vara
ett avtal som innehiller bide
skyldigheter och rdttigheter."

Paatero tror pi en frarntid
fdr rehabiliteringen. Ndr de
stora ildersklasserna blir

6ldre okar efterfrigan pi re-
habilitering. Systemets eff ek-
tivitet vill hon gdrna 6ka gen-
orn skdrpta regler om ansvar
att ordna rehabilitering och
finansieringen.

Dessutom vill Paatero se
tydligare bevis pi resultaten
av rehabiliteringen. Vira nu-
varande rehabiliteringsitgdr-
der rniste bed6rnas kritiskt pi
basis av undersokningar och
f6rsoksverksamhet. Vi miste
6vervaka rehabiliteringstjins-
terna, deras ekonomi och ef-
fektivitet, och ocksi admi-
nistrationen.

- Rehabiliteringen miste
vara kostnadsmedveten och
resultatst;rrd, annars kor tiden
f6rbi oss. Svstemet miste tila
kritik utifr"in.

Inter-uju:
Pirhho Jd.dsheldinen
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KVINNOR OCH INDIVIDUELL
FORTIDSPENSION -

Ans<ikningar om indi-
viduell fortidspension
avslis ofta: i fjol hela
45 orocent. Kvihnorfir
ofthre avslag dn mdn.
De flesta avslagen giil-
lerden yngsta gruppen
scikande kvinnor, me-
dan de flesta beviljade
individuella fortidspen-
sionerna finns i grup-
oen mdn som ndrmarr. r c.sig pensionsildern.
OcksA niir det gHller in-
validpension fAr kvin-
nor oftare avslag dn
miin.

Pensionslagarna 96r inte skill-
nad pA kvinnor och rndn. Kri-
terierna f6r nedsatt arbetsf6r-
miga dr desamma f6r biigge
k6nen. Men kvinnors och
mfins verklighet skiljer sig
frin varandra i friga om alla
kriterier f6r bedomningen av
arbetsformdgan - arbetstrrs-
toriens l6ngd, arbetsf6rhillan-
den, belastning och slitage i
arbetet och sjukdomsf rekvens

Kortare arbetshistoria
Man har trott att kravet p& en
lAng arbetshistoria dr en av
orsakerna till kvinnornas h6ga
avslagsprocent. Det stiimmer
ocksi att 6ven om de flesta
kvinnorna 5r med i arbetsli-
vet si har sdrskilt de 6ldre
kvinnorna kortare och mer
osammanhengande arbets-
historia 5n mdnnen.

Men de kvinnor sorn anso-
ker om individuell f6rtidspen-
sion har oftast fler arbetsir
bakorn sig 5n kvinnorna i gen-
omsnitt. Kvinnorna med den
kortaste tiden i arbetslivet an-
s6ker inte orn individuell f6r-
tidspension. Det verkar som
det endast dr inom KAPLbran-
sctrerna, dvs. branscherna
med korttidsanstdllningar,
som kort arbetshistoria inver-
kat mer p& kvinnornas 6n
mdnnens avslagsprocent. Ndr

ll

det giller KAPLbranscherna
var ocksi skillnaden mellan
kvinnors och mdns avslags-
procent sdrskilt stor under
den individuella f6rtidspen-
sionens fdrsta ir.
Mdns arbete v6rde-

sfiLtts h6gre
Arbetsmarknaden dr tudelad.
Kvinnor och mdn arbetar i
olika yrken och bide arbets-
milj6n, arbetets innehill och
de egenskaper som arbetet

o

krdver skiljer sig frin varan-
dra. Ndr funktionsf6rmigan
bed6ms i forhillande till de
krav som arbetet stdller innan
beslutet om pensionen fattas,
iir det helt skilda arbeten och
arbetsfdrhillanden sorn gf ans-
kas for m6'n och f6r k'u-innor.

Mdnnes arbete vdrdesdtts
h6gre itminstone i mark. Man
vet ocksi mer om miinnens
arbete, sdrskilt den fysiska
belastningen iir enklare att
konstatera dn niir det geUer
kvinnors arbete. I kvinnodo-

minerade branscher 6r arbe.
tets fysiska belastning mer
dold, t.ex. niir den orsakas av
stress och ensidiga r6relser,
Det 6r ocksi m6jligt att det
faktum att kvinnors arbete
inte vdrdesiitts lika h6gt och
inte 6r lika vil k6nt f6rsvdrar
bedomningen av arbetsformi-
gan i samband med kvinnors
peqsionsans6kningar.

Aldre kvinnor upplever sitt
arbete fysiskt tyngle 6n mtin-
nen, och olika psykiska eller
psykosornatiska belastnings-
s5rmtom 6rvanligare hos lsrin-
nor iin hos rndn. Det 6r inte
endast kvinnornas egen upp
fattning, ocksi kliniska tester
har visat att dldre kvinnors
prestationsformiga dr l6gre
an mans.

Enligt en undersokning
som utfordes inom kommun-
sektorn riickte endast en tred-
jedel av de 55 6r fyllda kvin-
nornas syreupptaghingsf6r-
rniga till en ordentlig arbets-
prestation. Hos tvi tredjede
lar av miinnen rnotsvarade
prestationsformigan de krav
som arbetet stdllde.

T/-,:-- ^-- ^ +--^L+^AV lllllvl114 !J LALLs v o^ o
k6nsligare f6r f6rdndrings-
trycket i arbetslivet och reage'
rade rned olika symtom eller
blev sjuka pi ett eller annat
sdtt. Olika belastningsskador
6kade hos kvinnliga tj6nste'
rnin i samband rned omorga-
nisationer och fusioner. Det
har ocksi konstaterats att ndr
nya metoder att bed6ma ar-
betsresultat och resultatl6n
inf6rs pi arbetsplatsen 6kar
kvinnors stress mer 6n min-
nens.

Kvinnor fir syrntorn,
rndn d6r

Kvinnors sjukdomsbild iir
6verhuvudtaget mer samman-
satt och medicinskt sett mer
diffus 6n miinnens. Ocks& ty-
pen av sjukdom 6r olika: sjuk-
domar i anslutning till blod-
ornloppet och andningsorga-
nen 6r vanligare hos mdn,
medan sjukdomar i muskel-
skelettsystemet 6r vanligare
hos kvinnor. Sjukdomar i
blodomloppsor$anen uppfat-

NASTAN HALFTEN FAR AVSLAG

,.\r'slagsproccttt pi\ alrsiikltirrg"lr ortl itrtlivitlut'Il ft)rtirls-
pt'rrsiirri 19f)5 crrligt kiin rich jiltl'r
Aldersgrupp Min Kvinnor AIla

55-59 8r 48 55 51
60-64 Ar 20 26 22

Alla 4L 48 45
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Figur 1. Subjektiv uppfattning av hdlsan och pensionsavgorande
1 990-1 992 beviljade pensioners andel av ansokningar,
aldersgruppen 50 -, %tas i allminhet som allvarliga-

re tin sjukdomar i rnuskelske.
lettsystemet - hj6rtfel leder
ocksi oftare till d6den 6n
ryggsmdrtor.

Kvinnors sj ukd orns p roces s
tycks oftare folja ett scherna
ddr utgingspunkten 6r orsa-
ker som inte 6r beroende av
hdlsan, t.ex. problem pi ar-
betsplatsen. I b6rjan leder de
till korta sjukledigheter pi
grund av olika syrntorndiag-
noser. Sminingorn blir frin-
varoperioderna liingre bland
annat ddrf6r att rnedicinsk
hjiilp inte 6r tillrdcklig f6r att
sk6ta det egentliga problemet.
Samtidigt blir diagnoserna
mer preciserade vilket 96r det
m6jligt att ans6ka orn pension
pi rnedicinska grunder. I en
sidan situation 5r det enkelt
att f6rsti motiven till att pen-
sionsans6kan ldrnnas in, men
att jlmka ihop dern med de
juridiska kriterierna f6r ned-
satt arbetsf6rmiga dr inte lika
enkelt.

PensionsbenEgenhet
Ndr mdn och kvinnor ansoker
orn pension befinner de sig i
olika situationer. Det pistis
ofta att kvinnor 6r rner bendg-
na att ans6ka orn pension.

Kvinnor ansoker visser-
ligen oftare 6n rndn om indi-
viduell fortidspension, rnen
skillnaden mellan miin och
k'rinnor krymper. Statistiken
visar inte heller i vilket skede
av nedsatt arbetsf6rmiga som
pensionsansokningarna l6rn-
nas in.

Eftersom kvinnor i allmdn-
het sk6ter sin hiilsa biittre iin
mdn, 6r det ocksi m6jligt att
de tidigare 5n mdnnen anpas-
sar sitt beteende i en riktning
som upprdtthiller hdlsan. Att
ans6ka om pension kan vara
den enda m6jligheten att ta
sig ur en komplicerad prob.
lemsituation sorn de ktinner
till.

Undersokningar som giorts
om dldre arbetstagare stoder
inte fdrestdllningen att kvin-
nor skulle vara mer bendgna
att ansoka om pension dn
mdn. Det verkar snarare som
om mdnnen itrninstone niir
det geller instillningen till
pensionering 5r mer intresse-
rade av f6rtidspension: av
mdnnen i fortidspensionsil-
dern hade tvi tredjedelar och
av kvinnorna hiilften ttinkt pi
att ansoka om pension,

Mdnnens erfaren-
hetsvfirld nfirmare

lagens
Vid bed6rnningen av arbets-
f6rmigan tycks ocksi min-
nens karriiirer och arbetshis-
toria passa in naturligare 6n
kvinnornas. Det finns inte lika
rnycket kunskap orn kvinnors
arbete och deras arbete upp-
skattas inte lika rnycket, och
det som vdrdesdtts lAgre tol-
kas ocksi ofta sorn mindre
krdvande.

Unders6kningen visar att
skillnaderna rnellan rnins och
kvinnors avslagsprocenter har
att gora med starkt kulturf6-
rankrade norrrler som inte
endast 5r begr6nsade till pen-
sionslagarna. Det finns skill-
nader i rndns octr kvinnors liv
och pensioneringsprocessen
t5rcks vara en av de situationer
di dessa skillnader kulmine.
rar och kan mdtas i siffror.
Kvinnornas h6gre avslagspro-
cent 6r rned andra ord inte
nodvdndigtvis ett tecken pi
on6diga ans6kningar eller fel-
aktiga beslut, utan den ber5t-
tar orn hur lagens uppf attning-
ar bdttre rnotsvarar m6,nnens
6n kvinnornas erfarenshets-
vdrld.

Artiheln baserar sig pd en ex-
pertrapport som gjordes i fiolpd uppdrag aD jdmstrilld-
hetsombudsmanrlerls byrd. -
Naisten ja miesten tgdhyayttti-
mAAs Erot eldkkeiden hylhiiti-
misessii. Sosiaaali- ja terueAs-
ministeridn t as a-aru ojulkaisu-
j a. S arj a A, htthtmuhsia 2 / 1 I I 3.

RAIIA GOULD
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Kvinnor

Sjukdornsfrekvensen
avspeglas inte i

besluten
HSlsotillstindet och den egjra
uppfattningen orn hur man
orkar pi jobbet piverkar bide
hos mdn och kvinnorbeslutet
att ansdka om pension, Hos
kvinnorna betonas de 6nnu
mer. Kvinnor med stor sjuk-
frinvaro som kdnner sig sju-
ka och klarar sig dAligt i sitt
arbete ans6ker oftare om pen-
sion 5n andra.

Hur kvinnorna upplever
sin hilsa och funktionsfdrmdr-
ga tycks alltsi i h6g gfad piver-
ka pensioneringsbeslutet,
rnen enligf undersdkningen
dr det inte sjukdomsfrekven-
sen i sig sorn avspeglar sig i
kvinnornas pensionerings-
beslut. Kvinnor som upple-
ver sig sjiilv sorn sjukare och
friskare har lika ofta fitt ett
positivt pensionsbeslut.

For mdnnens del foljer sjuk-
domsfrekvensen och pen-
sionsbesluten ddremot en ge-
rnensarn logik de som upp-
levt sig sjd'lva som sjuka har
oftare f6tt ett positivt beslut
tin de som upplevt sig sjdlva
som friskare (figur 1).

Kvinnornas erfarenheter i
arbetslivet visar sig ddremot i
besluten, men pi ett helt an-
nat sitt 6n vdntat. Kvinnor

som har haft probelrn pi ar-
betsplatsen fir oftare 5n an-
dra avslag p& sin ans6kan (fi-
gur 2). Problernen pri ar-
betsplatsen har tydligen till
foljd attkvinnorna upplevt sin
arbetsformiga som nedsatt
eller hotad 6ven i sidana fall
di det funnits fi rnedicinska
indikationer pi of6rmiga.

Hdr g&r beslutsf6rfarandet
inte ihop med kvinnornas
upplevelse. Kvinnorna tycker
sjilva att $e behovglpensio-
neras och har rdtt att fi pensi-
on oftare dn de i praktiken
beviljas pension. Kriterierna
f5r pensionen gir ocksi liitta-
re ihop med mtinnens 6n kvin-
nornas verklighet, rnen de
h6 ga avslagsprocenterna visar
att ocksA mdnnens uppfatt-
ning ofta awiker frin hand-
liiggarens.

Den kliniskt definierbara
sjukdomsbild sorn iir typisk
f6r miinnen passarbdttre ihop
rned den juridiska modellen
f6r nedsatt arbetsf6rmiga iin
kvinnornas symtom. Ndr det
gdller invalidpension har den
medicinskt definierade sjuk-
domens betydelse som krite-
rium f6r nedsatt arbetsf6rrni-
ga alltid varit stor, och de
medicinska aspelcterna tSrcks
i pralictiken vara viktiga ocksi
vid individuell f6rtidspen-
sion.

Mdn
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Medborgarlonen

G R U N DI N KOMSTSYSTEM ET SKALL
UPPMUNTRA TILL ARBETE

Osmo Soininvaara, ftirfattaren till social- och h6lsovArdsministeriets
rapport om med borgarltin, fcires16r en model I med partiell g ru ndinkomst,
dd-r-grundinkomsten som betalas till alla som sAdan inte rdcker till
uooehAllet. Det skulle vara en orsak till att s6ka siq arbete. Arbetet blir
obii"SlOnsamt genom att lonen ocks6 for dem som-fAr sociala formAner
alltid okar de disponibla inkomsterna.

Soininvaara v6cker diskussio-
nen orn rnedborgarl6nen vid
en tidpunkt di de ekonomis-
ka m6jligheterna att genom-
fora systernet tycks vara sorn
simst, men behovet 6r kan-
ske st6rre 6n tidigare pi grund
av att rnassarbetsl6sheten ser
ut att bli lingVarig.

Medborgarl6nen och de
med den besldktade model-
lerna med negativ inkomst-
skatt och allmdnt uskomsts-
t6d debatterades flitigt pA it-
tiotalet under den divarande
"massarbetslosheten". Proble-
met var dA indelningen i A-
och B-medborgare. Med med-
borgarl6nen ville rnan di tryg-
aa t'nnalr ;illaf fAr El-mcdhar-
garna som var helt utslagna
frin arbetsmarknaden och
dirfor stod utanf6r de in-
komstbundna socialf6rsSk-
ringen,

Den 6kande ekonorniska
tillvixten och det f6rbdttrade
sysselsittningsl6get be gr6nsa-
de di srniningom debatten
till de akademiska kretsarna.

Arbetsl6sheten, orsaker och
foljder 6r ocksi utg6ngspunk-
ten for Soininvaaras grundin-
komstmodell. Denna ging
kornrner problemet inte hel-
ler att forsvinna pi l6ng tid
enbart till foljd av forb6ttrad
ekonomisk tillv6xt orn Soinin-
vaaras analys trdffar rdtt. En-
ligt honom ligger orsaken till
den strukturella arbetsl6she
ten i okade produktivitetsskill-
nader mellan arbetstagarna -
en foljd av den tekniska ut-
vecklingen och strukturf6-
rdndringar i produktionen.

Om l6neskillnaderna inte
tillits vixa med produktivi-
tetsskillnaderna, kornmer per-
soner som det inte lonar sig
f6r arbetsgivaren att betala

liigsta tillitna l6n till att ham-
na utanf6r arbetslivet. Soinin-
vaara 6r beredd att tillita lo-
neglidningar som orsakat si
mycket t'rister ocksi i arbets-
rnarkandsf 6rhandlin garna,
men han vill rned hjiilp av
grundinkomstmodellen hilla
inkomstskillnaderna pi en
rimligniv&.
Undersysselsiittning
b iittre iin arbetsloshet
Kritik av den nuvarande soci-
allagstiftningen framstir sorn
en andra central utgings-
punkt f6r grundinkomstmo-
dellen. Den nuvarande in-
komstutifirnninden leder en-
ligt Soininvaara till att det sdl-
lan l6nar sig for den arbets-
l6sa att ta emot deltidsarbete
eller annat lagavl6nat arbete,
eftersorn det man f6rtj6nar i
arbetet f6rlorar man i sociala
f6rmAner.

Undersyssels6ttning 6r ur
statsekonomins s5mvinkel ett
bittre alternativ 5n arbetsl6s-
het, eftersom den undersys-
selsatta tjdnar itminstone en
del av sitt uppehdlle sjdlv.
Ocks6 for arbetstagaren sjdlv
5r undersysselsdttning l6n-
sammare iin arbetsloshet i
Soininvaaras grundinkomst-
modell eftersom varje intj6-
nad mark 6kar arbetstagarens
disponibla inkomster. M6let
6r att den undersysselsattas
inkomstnivi skall 6verstiga
den arbetslosas inkomstnivi.

Allt som allt 6r grundin-
komstmodellens mil att "ra-
tionalisera och f6renkla exis-
terande inkomstf6rdelnings-
system pi si sdtt att resultatet
blir en klar helhet till 6ver-
komligt pris, som garanterar
tillriicklig trygghet och som

sporrar till arbete".

Grundinkornsten
minst 1 2OO mk/mAn
I modellerna med negativ in-
komstskatt framgir retten till
f6rminer i inkomstbeskatt-
ningen. Den skattskyldiga f6r
ekonomiskt st6d avstaten om
hans inkomster understiger
den nedre gSdnsen f6r beskatt-
ningsbar inkornst. I Soinin-
vaaras rnodell betalas gnrn-
dinkomsten till alla oberoen-
de av inkomstnivin. Ur indi-
videns synpunkt 6r resultatet
av modellerna detsamma,
men i grundinkornstmodel-
len sti ger bruttoskatte g:raden
i jimf6relse med nuvarande
nivi ndr st6rsta delen betalar
tillbaka glundinkomsten gen-
om de skatter de betalar f6r
sina dvriga inkomster. Soinin-
vaara anser att grundin-
komstmodellen 6r tekniskt
enklare.

Soininvaara foreslir att den
skattefria grundinkomsten
blir 1 700 marki minadentill
familjens forsta vuxna och
1 200 rnarktill den andravux-
na. Grrrndinkornsten ersdtter
det nuvarande automatiska
utkomstskvddet. Grundin-
kornsten kan ocksi innehilla
andra f6rrniner sorn utbeta-
las till alla och som inte 6r
beroende av inkornsten, till
exernpel barnbidrag.

Grundinkomsten kan kom-
pletteras med ett tilltiggsstod
som foreslis vara orsaksbun-
det, inkomstbundet och utgi
till familjen. Fullt tilliiggsst6d
betalas ndr det inte finns for-
viirvsinkornster. Till6ggs-
st6det bildar en helhet och
beloppet minskar linedrt ndr
f 6rvirvsinkornsterna stiger.

Tilltiggsst6det sjunker med 22
procent av f6rvdrvsinkomst-
en,

fill tilliiggsst6det horbland
annat utkomstst6d som 6r
beroende av pr6vning och
bostads-, studie- och hem-
virdsst6d samt gfunddagpen-
ning frin sjukf6rsdkringen
och arbetsl6shetsf6rsdkring-
en.

I tilltiggsstodet ingir ocksi
de nuvarande inkornsterala-
terade arbetsl6shets- och sjuk-
dagpenningarna enligt prin-
cipen "ju st6rre inkomstbort-
fall, desto st6rre tilliiggsst6d
ochju fler samtidiga f6rvdrvs-
inkomster desto mindre till-
l6ggsstod".

Inkornstskatten 6r enligt
f6rslaget proportionell pA
sarnma sdtt som kommunal-
skatten. Den totala skattepro-
centen med socialf 6rsdkrin gs-
avgifter blir 53 procent (bero-
ende pi kommun). De som
fortjinar 6ver 168 000 mark
betalar en 10 procents til-
liiggsskatt f6r den dverskjutan-
de delen. Beskattningen av
f6rvdrvsinkomsterna 6r indi-
viduell trots att grundin-
kornsten och tilliiggsst6det
best6ms pi grundval av fa-
miljen.

Marginalskatten
75 procent

Av skatteprocenten och siink-
ningen av tiUaggst6det med
22 procent f6r f6rv6rvsin-
komster f6ljer att en intjdnad
mark h6jer tillaggsst6dstaga-
rens disponibla inkomster
rned 25 penni, Soininvaara
konstaterar att marginalskat-
ten kan verka h6g, men att
den 6r rimligijimf6relse med
den faktiska marginalskatten
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Inkomstnivi Brutto-
mk/min inkomster

o 3357

1000 3BB9
2000 442L
5000 4953
4000 5700
5000 6700

10000 11700

15000 16700

20000 2L700

Nettoskatt
rnk/min % av inkomst

-2479 -odndlig
-7729 -772,9
- 979 - 48,9
-229 - 7,6

420 10,5
950 19,0

5600 56,0

6550 42,3

9500 47,5

SvArigheter med de
l6nerelaterade

forrnanerna
De nuvarande lonerelaterade
f6rrninerna betalas i grundin-
komstmodellen sorn en del av
tilliiggsst6det. Att ansluta de
inkomstrelaterade arbetslos-
hets- och sjukdagpenningar-
na till tilliiggsstddet kommer
attvara svirt, siirskilt orn man
vill att modellen skall stimu-
lera till f6rvdrvsarbete. Det
f6mtsdtter att de inkomstre.
laterade dagpenningarnas er-
sdttningsnivi sdnks.

Ers6ttningarna vid kortva-
rig arbetsl6shet och sjukdom
fogar sig 6verhuvudtaget inte
naturligt till modellen ddr
beskattningen som sker pi
irsbasis drbestdmmande, Orn
ddremot dagpenningsf6rmi-
nerna i sin nuvarande forrn
inte ansluts till modellen, bry-
ter det mot principen f6r rno-
dellen "att en undersysselsatts
inkomstnivi 6verstiger en ar-
betsl6s inkomstnivi".

Rapporten konstaterar att
det 6r rnaternatislrit enkelt att
foga in pensionerna i grun-
dinkomslmodellen, men pi
gfund av arbetsf6rdelningen
eldfarligf. Rapporten innehil-
ler inte nigot f6rslag om hur
det skulle ske. Att foga ett fun-
gerande pensionssystem till
grundinkomstmodellen kan
niirmast rnotiveras med att
rnilet 6r en tiickande helhet.

Grundinkomstmodellen
gor atrninstone i praktiken
pensionirernas deltagande i
arbetslivet mer flexibelt 6n
tidigare, nigot som redan den
senaste pensionslagstiftning-
en str6vat till. I vilket fall sorn
helst kan gtundinkomstmo-
dellen inte formas si att den
reag:erar mycket ktinsligt pi
pensiondrers korttidsjobb
utan att man stoter pi admi-
nistartiva problem.

F6rwaltningen
underlSttas inte

I praktiken innebdr en over-
g6ngtill grundinkomstmodel-
len en revidering av hela den
nuvarande sociallagstiftning-
en och att nya lagar skrivs f6r
gtundinkomstmodellen. Sto-
ia indringar borde ocks6 go-
ras iskattelagarna. Ocksi EES/
EU-reglerna kan orsaka prob-
lem.

Ett centralt argJrment f6r
medborgarlonemodellerna
har i regel varit att man med
medborgarl6nen kan ersdtta
en del av specialforminerna
och pi si sdtt minirnera be.
hovspr6vningen f6r att fi in-
besparingar pi f6rvaltnings-

sidan. Grundl6nemodellen
istadkommer inga inbespa-
ringar och det har inte heller
ingitt i milsattningen, efter-
som man av kostnadsskiil vill
rikta f6rminerna enbart till
de beh6vande och sarntidigt
bevarar de nuvarande fris-
tiende sociala f6rrninerna.

Trots de fristiende sociala
f6rminerna dr det meningen
att tilldggsst6det skall behand-
las sorn en helhet. Positivt med
denna del av f6rslaget 6r att
det hindrar uppkornsten av
s.k. fattigdomsfillor. Men det
kan ocksi okabyrikratin d6r-
f6r att det kornmer att beho.
vas en m5mdighet som samlar
uppgiftei orrde olika f6rmi-
nerna och eventuella forvdrv-
sinkornster f6r att rdkna ut
tilliiggsstodets slutliga belopp
sorn piverkas av f6rv6rvsin-
komster.

Det innebdr inte att forvalt-
ningen f6renklas och otvivel-
aktigt skapar det ett tryck pi
att 6ndra forvaltningen rned
tiden i riktning mot den s.k.
principen "allt frin en lucka",
Trycket i den riktningen kom-
mer sig ocksi av att rnyndighe'
terna annars har det svirt att
hilla sig ajour pi gTund av
eftersldpningen i datatrafi-
ken, eftersornt de utbetalda
fdrrninerna inte n6dvdndigt-
vis motsvarar f6rrninstaga-
rens falctiska situation ndr ar-
betslostrets- och arbetsperio-
der avlciser varandra.

Allt som allt har Soininvaa-
ra fordomsfritt analyserat ett
aktuellt problem och presen-
terar ett komprirnerat men
ocksi detaljerat f6rslag i rap
porten. Liksom ocksi namnet
pi rapporten berdttar 16r det
sigom ett utkasttill en grund-
inkomstmodell. Ett otal detal-jer preciseras inte ndrmare
och owivelaktigt maste man
6nnu &terkornma ocks&till de
punkter som Soininvaara har
behandlat ndr modellen ut-
vecklas vidare,

Det behovs betydligt mer
uppgifter om modellens effek-
ter 6n vad rapportens exem-
pel ger. Ett av modellens mil
iir enligt Soninvaara rimliga
kostnader. Att utreda kost-
nadseffekterna f6rutsitter
ocksi betydligt fler pilitliga
berikningar.

ARTO I.AESVUORI
Forskare

P ensions sky dds c entr al en

Disponibel
inkomst

2479

2729
2979
3229
5580
4050

6400

8650

10500

i samband med nuvarande
st6df ormer. lindi undrar man
om detta 6r en tillrdcklig mo-
rot fdr att sporra nigon att
arbeta.

Modellen kan visserligen
ges en effektivare sporre gen-
om att till6ggsst6dets belopp
hills tillriickligt lagt. I sjdlva
verket ger inte rapporten n6-
gon klar bild av hur stort til-
ldggsst6det skall vara. Be-
loppet beror pi hur de nuva-
rahde grunderna f6r f6rm&-
nerna kommer att dndras och
Soininvaara behandlar endast
en del av dem i sin rapport.

Tabellen ovan visar en be-
rdknin g av gtundinkomstmo-

dellens verkningar pi olika
f6rv[rvsinkomstnivier. Ex-
emplet giiller en ensamstien-
de person. Jimf6relsen med
nuvarande system har 6stad-
kommits genom att fixera til-
lEggsst6dets fulla belopp till
en nivi ddr nettoinkornst6ver-
f6ringen f6r en person utan
f 6rvdrvsinkomster motsvarar
en ensamtiende persons ful-
la folkpension. Tabellens tvi
sista kolumner visar gfrundin-
kornstmodellens sl6ktskap
rned modellen med negativ
beskattnin g. Skatteprocenten
harrdknats ut i proportiontill
f6rvdrvsinkornsten.
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Arbetspensionsinrtittningarnas IAngivning krympte

PLACERINGARNA

Arbetspensionsi nrdttn i ngarna tikade i fjol sina
masskuldebrevplaceringar med ndrmare nio
miljarder mark. lnriktningen ftirsvaras bAde av
arbetsmarknadsorgan isationernas rekom men-
dationer och ekonomisternas isikter, Den har
ocksl delvis varit til! hjiitp for staten som fAtt
kopare f<ir sina obligationer och placeringscer-
tifikat.
Placeringarna i marknadspenngar cikade med
fem och en halv miljard mark. Den kraftiga
cikningen skaparf6r sin del en god potential for
eventuella kommande investeringsvlgor.

Arbetspensionsbolagens, LEL
Arbetspensionskassans och
Sj6manspensionskassans sta-
tistik 6ver placeringsverksarn-
heten 1995 visar att det sarn-
manlagda placeringsbestin-
det var 119 miljarder mark.
Okningen i jdrnforelse med
f6regiende 61 6r cirka 11 mil-
jarder rnark eller 10 procent.
Pensionskassornas och pen-
sionsstiftelsernas sarnrnan-
lagda placeringsbestind i slu-
tet av 1992 var 36 miljarder
mark eller en fjdrdedel av ar-
betspensionsinriittnin garnas
samlade placeringsbestind.
Eftersom det inte skett nigra
vdsentliga fdrdndringar i pen-
sionskassornas och pensions-
stiftelsernas ekonomi under
1993 kan arbetspensionsin-
rdttningarnas totala place-
ringsbestind i slutet av 1993
uppskattas tiii 155 rniijarcier
mark. I artikeln behandlas
arbetspensionsbolagens, LEL
Arbetspensionskassans och
Sj6manspensionskassans pla-
ceringsverksamhet, dvs. de-
ras andel pi 119 rniljarder
mark.

Arbetspensions-
inrdttningarnas
kreditgivning

Placeringsbestindstirtan vi-
sar att arbetspensionsinriitt-
ningarna placerade i huvuds-
ak i lingivning: linens andel
av hela placeringsverksamhe.
ten var i slutet av 1995 75
miljarder mark, dvs. cirka 65
procent.

Lingirmingen indelas i pla-
ceringslin och premielin, en
lineform sorn traditionellt
ocksi kallats riterlining. Pla-
ceringslinen 5r norrnal l6ne-
verksarnhet: ett f6retag anso-
ker om lin hos en arbetspen-
sionsinrdttning till finansie-
ringen av en investering, ett
k6p eller nigot annat objekt.

Aterlining 6r p& sdtt och
vis en pigiende lineprocess
- f6retaget kan teckna en del
av pensionsf 6rsdkrin gspremi-
en med ett skuldebrev under
forutsflttning att det finns s6-
kerheter.fu rsss var pi si vis ett
speciellt ir att linens andel av
arbetspensionsinrdttningar-
nas placeringsbestind mins-
kade. Det framgir av figUren
som visar placeringsbestindet
i slutetav 1992 ochutveckling-
en kvartalsvis under 1995.

Antalet l6n sj6nk fr6n 85
miljarder i slutet av 1992 till
75,5 miljarder i slutet av 1995,
dvs. frin 77 procent till 65,5
procent av det totala place-
ringsbestindet.

Delvis beror minskningenpi att det lyftes sammanlagt
endast 9,1 miljarder i lin un-
der 1993, ndr den motsvaran-
de summan 1992 var 15,2 mil-
jarder mark. Det framgir av
figuren som visar de lyfta li-
nen kumulativt kvartalsvis.
Som h6gstvar arbetspensions-
inrdttningarnas lingivning
1990 di lSnesumman var niis-
tan 19 miljarder mark.

Under normala f6rhillan-
den dr amorteringarna pi
gamla l6n cirka 10 procent.
Det betyder att amorteringen
av arbetspensionsinrdttning-
arnas l6n borde ha varit 9
miljarder mark, vilket 6r un-

gefdr lika mycket sorn de nya
krediterna. Linebestindet
borde med andra ord havarit
ofdr6ndrat.

Eftersom linebestindet
minskade med 7,5 miljarder
rnark verkar det som orrr en
hel del hela l6n har betaiats
tillbaka.

Orsaker
Det finns mAnga orskartill att
linebestindet och l6neef-
terfrigan har minskat. Den
grundltiggande orsaken 5r
naturligtvis recessionen och
att investeringarna minskat.
Ddrf6r har det inte heller fun-
nits nigot behov av pengar.
Men recessionen har ocksi va-
rit si dramatisk att foretagen
har blivit mycket f6rsiktiga
och f6rs6ker betala bort garn-
la skulder.

Delvis inverkade ocksi den
allmdnna rdntenivins snab.
ba och kraftiga sdnkning un-
der 1993 p& att arbetspension-
sinrdttningarnas linebestind
krympte. Fastin rintan pi
arbetspensionsinrittningar-
nas iterlin i snabb takt rasat
frin 9 procenttill 6,5 procent,
har inte hellerprisetpi 6terl6-
nen till alla delar varit kon-
kurrenskraftigt, niir priset pi
siikerheterna beal,ctas. Place-
ringslAnens rdnteniv6 har tra-
ditionellt varit nigot h6gre 6n
iterlinens rdntenivi.

VEIKKO SAVEI.A
Dtrehtdr fdr

Keskos pensionskossa

Masskuldebrevsmarkna-
dens senaste utveckling har
erbjudit stora f6retag en m6j-
lighet att skaffa pengar pd
rnarknaden f6rminligt i jiim-
f6relse med arbetspensions-
pengiarna. F6retagens finan-
sierilgssituation har under-
lEttas ocksi genorn utldndska
rnvesteringar, fdretagen har
bland annat silt ganska myc-
ket av sina b6rsaktier till ut-
landet.

Bankernas m6jligheter till
kreditgivning har ocksi f6r-
bittrats betydligt i och med
att efterfrigan pi penning-
marknaden minskat, Under
det sista kvartalet 1995 var
bankernas allmdnna utl6-
ningsrdnta fdr f6rsta gingen
ldgre dn arbetspensionsinrdtt-
nin garnas placeringslineriin-
ta. I allmdnhet har skillnaden
varit 2-5 procent till placerings-
linerdntans f6rdel. Ndr ocksi
kostnaden f6r f6rsdkringen
Itiggs till fdretagens kostnader
6r skillnaden till bankernas
f6rdel denna ging klar.

Siikerheter f6r
arbetspensions-

inrfittningarnas l6n
Under 1995 skedde en bety-
dande f6r6ndring i friga orn
sdkerheterna f6r arbetspen-
sionsinriittningarnas 16n i och
med att Pensionss\rddscen-
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MASSKULDEBREV OKADE

tralens kreditforsdkring av-
vecklades. Kreditf6rsdkring-
ens andel av sikerheterna for
nva krediter har rasat till n6r-
niarehdlften, frin l5 procent
till 8,6 procent. Ar 1994 iir
denna form av kreditf6rs6-
kring inte mera tillgdnglig.

Bankgarantiernas andel
steg 1995 till 52,5 procent.
Ocks6 inteckningarnas andel
6kade.

Arbetspensions-
pengar Sbmnarindustrin

Industrins andel av nya kre-
diter har vuxit ganska kraf-
tigt under de tvi senaste 6ren
och var 54 procent 1995.

Det speglarvdl den ekono-
miska utveckling som p6gir i
vArt sarnhdlle. Industrin hil-
ler pi att iterhdrnta sig frin
recessionen, sirskilt exportin-
dustrin. Den inhemska ef-
terfrigan iir fortfarande
mycket liten, varf6r investe.
ringarna inorn handel, sarn-
hdllstjinster och byggnads-
verksarnhet 6r minimala.

Vad ersiitter
utl&ningen?

Samtidigt som utliningen
rninskade frigiordes n6stan
19 miljarder finansieringstill-
gingar som arbetspensions-

19
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Arbetspensionsin rdttn in garnas placeringsbestAnd 1 992-1 993
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inrittningarna kunde inves-
tera 1 995. Denna marginal har
anvdnts pi f6ljande siitt

- arbetspensionsanstalter-
na har 6kat sina rnarknads-
penningplaceringar frin och
rned slutet av 1992 med 5,5
rniljarder rnark och sina rnass-
skuldebrevsplaceringar med
nistan 9 rniljarder mark.

- b6rsaktieinnehavet 6r
fortfarande relativt obetydligt.
En 6kning kan dock noteras,
placeringarna var i slutet av
1992 3,4 miljarder mark och
ett 6r senare 4,6 rniljarder
rnark.

- placeringen i fastigheter
och aktier i fastigheter 6kade
nigot under 1995. Placerin-
garnavar 9,7 rniljarder rnarki
slutet av 1992 och 12,5 miljar-
der mark i slutet av 61 1995.

Om man beaktar investe.
ringar i marknadspengar,
rnasskuldebrevens sekunddr-
marknadsduglighet sarnt de
nya f6rsdkringspremierna
1994, kan arbetspensionssys-
temet uppskattningsvis fram-
bringa itminstone 25 miljar-
der mark till placeringar i fo
retagen, det vill siga orn in-
vesteringar och efterfrigan pi
pengar s6 f6rutsdtter.
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SKATTEGRADEN I
en bra drdng, men en dalig husbonde
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Debatten om finansie-
ringen av socialutgif-
terna och pensions-
skyddet kopplas ofta
ihop med den h<iga
skattegraden i Finland.
Man har fdst uppmdrk-
samhet vid den branta
stegringen under de
senaste iren och vid
att den offentliga skul-
den och socialutgifter-
na konkurrerar om
skattepengarna.

Den skatteb6rda som skatte.
graden miiter Ar beroende av
pi vilket sdtt samhiillets funk-
tioner tir uppbyggda.

Begreppet skatte-
grad for6ndras

Det traditionella mittet pA
skattenivin 6r skattegraden,
som uttrycker den offentliga
selidorns totala skatteintdkter
i f6rhillande till bruttonatio-
nalprodukten. Skatterna 6r
obligatoriska betalningar till
offentliga selitorn. TVingsl6n
och b6ter 6r inte skatter. Av-
gifter rdknas dirernot till skatt
om de dr utan vederlag eller
klart overstiger de kostnader
som tjinsten rnedf6r f6r den
offentliga sektorn, eller orn
avgiftenuppbdrs av annan iin
f 6rminstagaren/klienten.

Vilka betalningar som tas
med i beriikningen beror pi
hur den offentliga selctorn de-
finieras. Sektorklassificerin-
gen f6rnyades i Finland 1993
pi sA sAtt att ocksi arbetspen-
sionsanstalterna numera rdk-
nas till den offentliga sektorn.
F6ljden blev en betydlig nivi-
f6rh6jning f6r skattegraden.

Begreppet skattegrad 6r
inte enhetligt i alla internatio-
nella jdmforelser. Ocksri i Fin-
land harrnan anvint olika de-
finitioner f6r skattegiaden.
Frin och med i 6r overens-
stimmer Statistikcentralens
och finansministeriets skat-
tegradsbegrepp med OECD:s
definitioner. Tidsserierna har
rdknats orn frin och rned 1 975.

Skattegradens irliga varia-
tioner piverkas av vid vilken
tidpunkt skatteiterbdringar-
na infaller. Vissa ir ndr inga
skatteiterbdringar har beta-
lats blir skattegraden h6g. Det
kompenseras under 6r ndrtvi
skatteiterbdringar Sger rum.

De obligatoriska avgifter
som betalas till den offentliga
sektorn eller till de socials-
kyddsfonder sorrr den kont-
rollerar 6r skatter. I OECD:s
skatteslagsspecifikation klas-
sificeras de sorn socialf6rs6-
kringsavgifter, om det finns
en koppling mellan avgiften
och f6rmdnen och avgiften
bestdms direlict pi basis av den
lon som arbetsgivaren beta-
lar.

F6r Finlands del betyder det
att till exempel arbetsgivarens
arbetspensionspremie och
l6ntagarnas arbetspension-
savgift, arbetsgivarens folk-

pensionspremie och sjukf6r-
sdkringspremie sarnt arbets-
l6shetsf6rsdkringsprernien 5r
socialforsdkringsavgifter. Den
f6rsikrades folkpensionspre-
mie och sjukf6rsdkringspre-
mie klassificeras som in-
komstskatt, eftersom de bes-
tdms pi basis av inkomsten
efter personliga avdrag.

Frivilliga avgifter till of f ent-
liga sektorns socialf6rsiikring
eller obligatoriska avgifter till
den privata sektorns fonder
5r inte skatter, 6ven om de
gtundar sig pi bindande ar-
betsmarknadsavtal.

En stor del av inkomst6ver-
f6ringarna frin den privata
till den offenfliga sektorn 6ver-
f6rs genorn sociala transfere-
ringssystem tillbaka till den
privata sektorn. I den inoffi-
ciellt beriknade nettoskatte-
giaden bealitas dessa transfe-
reringarvilket innebir att den
beskriver nettoinkornst6ver-
f6ringar frin den privata till
den offentliga sektorn.

Skattegraden miiter
inte liingre

skatteb6rdan
I vdlfdrdsstaten 6r offentlig
konsurntion som finansieras
med skattemedel, tjinster och
inkomstoverforin gar ordnade
enligf samma principer som
den privata verksarnheten.
Det betyder att rnan betalar
indirekta skatter f6r den of-
fentliga konsumtionen, f6r
loner frin den offentliga sek-
torn betalas direkta skatter och
den storsta delen av inkomst-

6verforingarna 6r skatteplik-
tiga. Pi grund av de 6verlap-
pande posterna beskriver den
offentliga verksamhetens an-
del av nationalprodulcten, dvs.
skattegladen, inte den faktis-
ka skatteb6rda sorn beror pi
den offentliga verksarnheten.

Ett belysande exempel pA
problemen som begreppet
skattegrad ger upphov till dr
familjest6dsreformen som
genornf6rdes 1994 di skat-
teavdragen f6r barn slopades
och barnbidragen hojdes. F6lj-
den iir att skattegraden h6jdes
rned drygt en halv procent-
enhet, fastiin ett ndstan mots-
varande belopp Aterbdrs till
hushillen sorn inkomst6ver-
f6ring, dvs. att nettoskattegra-
den inte piverkas av refor-
men.

Orn barnbidragen blev skat-
tepliktiga eller pensionsin-
kornstawdraget slopades och
minirnipensionsnivin trygga-
des genom en h6jning av folk-
pensionens rnaximibelopp,
skull det ha rnotsvarande ef-
fekt pi skattegraden. Till
exernpel skatterefornen i b6r-
jan av 1980-talet som gdllde
beskattningen av sociala f6r-
miner hojde skattegraden
betydligt.

Bokforingstekniken
h6jde skattegraden

Den skattegXad sorn de allra
senaste 6rens statistik redovi-
sar har piverkats av att sta-
tens och komrnunernas pen-
sionssystem inte mer ingir i
bud gethushillningen. F6lj-
den 6r att statens pensions-
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FigUr 1. Skattegraden i n&gra OECD-lEnder 1960 och 1992.
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prernier till statens pensions-
fond frdn och med 1990 och
kommunernas och kornmun-
forbundens premieandelar
till Kommunernas pensions-
fdrstikringfrin och med 1988
rdknas med i skattegSaden
som en del av arbetspen-
sionsprernierna.

Den rent adrninistrativa
dndringen bet5rder allt som allt
5,2 procentenheter i 1995 irs
skattegrad. Dirf6r 6r over hdlf-
ten av de 6 procentenheter
som tillkommit mellan 1985
och 1995 en f6ljd av 6ndrin-
gen av bokf6ringstekniken
octr 6r inte nigon faktisk 6k-
ning av skatteb6rdan.

Till exernpel pistiendena i
finansministeriets rapport
(Suomen eltikejiirjestelm6n
rahoituksen kestdvyys, oikeu-
denrnukaisuus j a taloudelliset
kannustirnet) orn den betydli-
ga 6kning av skattegiaden
sorn pensionssystemet orsakat
grundar sig pi feltolkning av
officiella skattegiadssiffor.

Skoffacrrodm itfa+c frp.lia
svaghet 6r att det 6r beroende
^-, L..- ^^^:^l ^^L L:l^^,.:-J^

serricen 6r ordnad. Ldnder
med hog skattegrad 6r just de
ldnder ddr den offentliga sek-
torn sk6ter om produktionen
av social service.

En stort antal offentligt ans-
ttillda hojer skattegraden rner
iin vad den faktiska skatteb6r-
dan okar pi grund av anstdll-
ningarna. Det beror pi att den
faktiska direkta kostnaden
som en person sorn avl6nas
med skatteintdkter rnedfor fdr
den offentliga selctorn, dvs.
skattebetalarna, 6r lika stor
som nettol6nen, rnen skatteg-
raden hojs ocksi genom de
skatter som den anstdllda be.
talar.

Har skattegraden en
6vre grdns?

I teorin kan man tdnka sig att
alla inkomster i en samh6llse.
konomi girvia den offentliga
sektorn och att skattegladen
ddrf6r kan stiga till 6ver 100
procent. Det 6r naturligtvis
inte fornuftigt, men det visar

Figur 2. Skattegraden i Finland 1960-1992 enligt nuvaran-
de definition och Socialutgiftskommissionens olika tillvExt-
alternativ fram till ir 2030
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Skattegradens uppbyggnad 1975-1995 enligt nuvarande
definition och klassificering:

Skattegrad

Inkomst- och
egendomsskatt
Skatter f6r varor
och tjdnster
Arbetspensionsprernier

Privata sektorn
Staten
Kommunerna

Ovriga socialslgrdds-
avsifter
Oviiga skatter

att det iir rnissvisande att tala
om en absolut 6vre gl6ns f6r
skattegpaden.

Skattegraderna i i ena si-
dan USA och ]apan och 6 an-
dra sidan Sverige och Dan-
mark har under irtionden r6rt
sig pi helt olika nivier. Alla
fyra lfinder h6r till toppskik-
tet i friga om samhdllsekono
misk prestationsf6rmiga. Om
USA och ]apan har det sagts
att det skulle vara bdttre om
den offentliga sektorn tog in
mer skatter och anvinde skat-
teinkomsterna till socialskydd
eller basinvesteringar. Om
Sverige och Danmarkigen att
socialslgrddet har hojt skatte-
graden si mycket, att den in-
verkar storande pi ekonomin.

Beskattningen och den of-
fentliga sektorn anses i regel
spela en f6r stor roll. Figur 1
visar skattegradens tillviixt i
de viktigaste OECD-ldnderna
mellan 1960 och 1992. I Nor-
den och iHolland, Belgienoch
Osterrike har stegYingen varit
heftig. Pi grund av de ovan
beskrivna bristerna som skat-
tegraden har som rndtare har
inkomsttagarnas faktiska skat-
teb6rda okat rnindre 6n skat-
tegraden itminstone i de nor-
diskaldnderna d6r den offent-
liga serviceproduktionen
6kat.
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Taket iir nitt
I socialutgiftskommissionens
betdnkande finns de senaste
uppskattningiarna orn hur
skattegpaden kornrner att vdxa
fram till 2050. Det 5r inte till-
rdckligt att rdkna ut skattegla-
den f6r attbed6ma skatteb6r-
dans utveckling. Att f6rutsp&
hur beskattningen kommer
att utvecklas 61 6nd& orn6jligt
eftersom denkommer att gen-
omgA radikala dndringar.

Europeiska integrationen
leder gradvis till att Atminsto-
ne beskattningen av f6rn6den-
heter kommer att likriktas i
olika l6nder. Troligtvis kom-
rner ocks6 energi- och miljo
skatternas betydelse att 6ka.
Ett mil 6r ocks6 att minska
inkornstskattepro gEess ionen
itminstone f6r medelinkoms-
ter,

I kalkylerna i socialutgifts-
kommissionens betdnkande
frystes de direkta och indirek-
ta skatterna till sin nuvaran-
de nivi. I praktiken betyder
det att skatteskalorna justeras
att rnotsvara l6neh6jningar-
na. Socialskyddsavgifternas
storlek 6rberoende avhur so.
cialutgifterna utvecklas. Figlrr
2 visar att skattegraden i korn-
missionens g?undkalkyl hAl-
ler sig ndstan pi samma h6ga

nivi som i dag. I si fall 6r det
inte m6jligt att snabbt rnins-
ka den offentliga skulden. Orn
den lingsarnrna tillv6xten
forts6tter stiger skattegraden
konstant till 6ver 50 procent.

Finland nirmar sig skatte.
gladen 50 procent som Dan-
rnark och Sverige hade nds-
tan hela 1980-talet, rnen ocksi
ddr har man aktivt f6rs6kt
sdnka skattegladen. Det ver-
kar som orn 50 procent 6r en
svir tr6skel f6r rnarknadseko.
nomier.

Ocksi en normerad skat-
teuppbyggnad innehiller be-
tydande dndringar i friga orn
beskattningen av olika in-
komstslag. Pi ling sikt stiger
pensionsutgifterna mer 6n 16-
neinkornsterna i och med att
pensionerna nir sin rnaximi-
nivi. I frarntiden kommer
ddrfor en storre del 6n tidiga-
re av inkomstskatterna frin
pensionsinkornster, dvs. in-
komster f6r vilka uppburna
skatter och avgifter itminsto.
neredan en g6ngrdknats med
i skattegladen.

BO LUNDQVIST
SpeciaWrshare

P ensions sky dds c entr alen

13,9
3,7
5,7

5,4
0,1

L4,B
7,0
5,3
0,3
7,4

4,8
7,6
4,5
1,4
1,7

6,5
0,1

16,7

15,0
8,4
5,2
1,4
1,8

7
1

6,
0,
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PENSIONER UTOMLANDS

PENSIONSHEFORMEN I SVERIGE

S_yftet med reformen 6r att En ilderspensions-
skap-a ett pe-nsionssystem som fefOfmdr robust och ekonomiskt bdde
stabilt och fdljsamt. Viktiga Ett reformerat, fristiende 6l-
utgringspunkter har varit att derspensionssystem infors.
stdrka sambandet mellan av- F6rtidspensioner och efterle-
gifter och f6rm&ner och ddr- vandepensioner utges ocks6 i
medstimuleratillokatarbete fortsdttningen men finansie-
samt att frdmja ett lingsiktigt ras vid sidan om ilderspen-
h6gle sparande i samhillet. sionssystemet,itminstonetill

Riksdagen r6stade den 8 enborjanmedallm6nnaskat-
juni med stor majoritet igen- temedel. Principerna f6r be-
om riktlinjerna f6r det nya rdkning av dessa pensioner
systemet. Det gtundar sig pi anpassas till det reformerade
denparlamentarisktsamman- ilderspensionssystemet.
-^4^ D-- -:^- ^--L^+^#---^-^sarra r Ellilulrldr uErDE,r uPPcrrs
u"ta.rturra.o"t paa-..6.rrirt- Lonetak
svar, sorn betiinkandei gett r Sverige bestir <iet iagstaciga-
upphov till. Reformen trdder de pensionssystemet av folk-
i kraft den 1.1.1996, de fdrsta pension och arbetspension,
pensionerna enligt det nya dvs. ATP-pension. Till at-
systemet beviljas ir 2000 och skillnad frin systemet i Fin-
underen20irlingdvergings- land beviljas ATP-pensionen
tid beviljas pensioner pi ba- enbart pi basen av inkoms-
sen av bida systemen, ter upp till ett visst tak, sorn 6r

Ol6sta frigor rir fortfaran- ca22 000 kronor i minaden. I
de bl.a. den f6rsdkrades egen- Sverige hdr ndstan alla l6nta-
avgift och normen f6r upp- gare dessutom till ett avtals-
rdkning av pensioner i f6rhil- pensionssystern. Avtalspen-
lande till loneutvecklingen. sionerna uppgdrs mellan ar-
Regeringen kommer att till- betsmarknadparterna.Deger
sdtta en genomfdrandegrupp riitt till en liten tilliiggspen-
med f6retrddare f6r de fem sion pi basisn av l6nedelar
partier, som stir bakom riks- upp till taket, men f6r lonede
dagsbeslutet, dvs. regerings- lar ovanfor taket sk6ter av-
partierna och socialdemokra- talspensionerna ensamt om
terna. Denf6rsikrades egenav- pensionsskyddet. I Sverige dr
giftberedsvidareeftersamrid dessutom privata pensions-
med arbetsmarknadens par- f6rsdkringar mycket vanliga-
ter. Om den fortsatta bered- re 5n i Finland.
ningen inte leder till ett en- Pensionsreformen beror
hetligt forslag kornmer Pen- endast det lagstadgade pen-
sionsarbetsgruppens nigot sionsskyddet dvs. Jolk- -och
modifierade f6rslag att ligga ATP-pensionen. Rollf6rdel-
till grund f6r kommande be- ningen mellan det lagstadga-
slut. Egenavgiften behandlas de, det avtalsenliga och det
i det f6ljande enligt detta for- privata pensionssystemet vill
slag. manbibehillai frarntiden. Pi

det sittet blir inget system for
omfattande. Pensionsarbets-
gruppen anser dessutom att
ett allm6nt lagstadgat system
inte b6r ge pensionsrdtt f6r
hur h6ga l6ner sorn helst. Dtir-
f6r bibehills taket for pen-
sionsgpundande inkomster,
men rdknas i framtiden upp i
takt rned den ekonorniska till-
vdxten och inte sisorn nu i
takt med den allrndnna pris-
utvecklingen.

Den lagstadgade
elclerspensionens

'rnnlrrrrfrfn orIuPPvJSSr^su
I det nuvarande systernet be.
viljas alla pd basis av boende
folkpension, pi basis av f6r-
vdrvsarbete ATP-pension och
om f6rviirvsarbetet har varit
obetydligt ett pensionstill-
skott, som avrdknas fullt ut
motATP-pensionen. I det nya
systemet sammanf6rs folk-
pensionen och ATP-pensionen
till ett enhetligt pensionssys-
tem. Grunden for det nya sys-
temet 6r pensionen p6 basis
av f6rvdrvsinkomster. Den
som under sin livstid inte tjii-
nat ihop en pension eller en
mycket l&g sidan, fir utfyll-
nad till en garantipension.
Full garantipension betalas pi
basis av 40 irs boende it en
person som inte haft f6rv6rvs-
inkomster. Garantipensio-
nens belopp rninskar succes-
sivt i talit med att f6rv6rvs-
pensionen 6kar och betalas
inte alls om den inkomstrela-
terade pensionen iir minst
8 800 kronor i minaden. Ga-
rantipensionen avrdknas b6de
mot den lagstadgade pensio-

nen och rnot avtalspensionen.
I det nya systemet 6r den fulla
garantipensionen f6r en en-
samstiende ca 6 200 kronor i
mlnaden medan den nuva-
rande folkpensionen med
pensionstillskottet 6r ca 4 400
kronor. Den stora skillnaden
i pensionernas nivier beror
huvudsakligen pi att pensio-
nerna i det nya systemet kom-
rner att beskattas pi samma
sdtt som loneinkomsterna me-
dan glundpensionen i det nu-
varande systemet inte beskat-
+oc ollc

Flexihel
pensionsAlder

Pensionsildern blir flexibelfrin 61 irs 6lder och uppit
utan 6vre ildersgrdns. Flexi-
biliteten genomf6rs pi forsdk-
ringsmdssiga grunder, dvs.
den Arliga pensionen 6kar ju
senare man tar ut pensionen.
Nigon allrnin pensionsilder
kornrner inte att finnas, men
vid 65 irs 6lderovergirf6rtid-
spensionen i ilderspension.Vid denna 6lder skall 6ven
garantipensionen kunna b6r-
ja utbetalas, Dessutom inf6rs
en lagstadgad ritt att vara kvarpi sin arbetsplats till 67 6rs
ilder.

Beviljandet av deltidspen-
sion upph6r efter 61 2000, men
den inkomstrelaterade pen-
sionenkan sisorni det nuva-
rande systemet tas ut som
delpension, Dessutorn kan
man l6mna pensionen vilan-
de t.ex. for att en tid 6ter f6r-
virvsarbeta.
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Pensionsriitt enligf,
livsinkornst och

inbetalda avgifter
I det nuvarande systemet in-
tjdnas full ATP-pension pi 30
6r och den pensionsgrundan-
de l6nen 6r rnedeltalet av de
15 bdsta inkomstiren.

I det nya systemet utlovas
ingen fdrutbestdmd pensions-
nivi. Pensionen beriknas pi
hela livsinkomsten, frin 16
irs 6lder uppit utan ovre 6l-
dersgXdns. Sisom i det nuva-
rande systemet intjdnas pen-
sionsrdtt ocksi p6 basis av oli-
ka socialf6rsdkringsersitt-
ningar, s6som sjukpenning,
dagpeng frin arbetsloshets-
kassa och f6rtidspension. Ef-
tersom inkomster frin hela
den aktiva perioden avgor
pensionens storlek, intjiinas
oensionsrdtt ocksi under bar-
irA."r, under h6gst 4 ir per
barn. Likasi ger vdrnpliktsti-
den och studiebidrag pen-
sionsriitt.

I det nya systemet tillgodo-
rdknas pensionsrdtt enbart pi
basis av avgifter. Avgiften fo.
reslis vara 18,5 X f6r alla obe-
roende av ilder och k6n. Av-
sikten 6r att avgiften iir sam-
ma ocksi fdr n6sta generation.
Avgiften 6r si beriknad att
med dagens livsldngd kom-
rner en person rned drygt 40
intjiinandeir att fi runt 60 X
av medelinkomsten i 6rlig
pension, Arbetsgivaren f6re-
sl6s betala hilften av avgiften

STORBRITANNIEN
Dyra rnisstag
Knappt har britterna h6mtat
sig fidn Maxwellskandalen si
stir f6rsdkringsexperterna
inf6r ett nytt bekymmer: en
unders6kning som Securities
and Investments Board (SIB)
l6t utf6ra i december ger vid
handen att 400 000 av de
500 000 arbetstagare som ef-
ter 1988 har bytt ut arbetsgi-
varens pensionsanordning
mot en individuell pensions-
fdrs6kring sannolikt har giort
ett diligt val.
I Storbritannien kan den

lagstadgade arbetspensionen
ersdttas genom en foretags-
bunden eller individuell till-
liggspension. Av landets 29

ber6knad pi hela l6nesurn-
man. Avgiften pi l6nedelar
dver taket dr inte pensions-
grundande utan en direkt
skatt. Den f6rsikrade f6resl6s
betala andra hilften av avgif-
ten, men bara pi l6nedelar
upp till taket. Huvudprinci-
pen 6r att avgiften pi social-
f6rsdkringsersdttningar beta-
las pi samrna sdtt, men "ar-
betsgivardelen" betalas av sta-
ten eller ifrigavarande f6rsdk-
ring. Undantag 6r avgiften f6r
barniren, vtirnpliktstiden och
f6rtidspensionstiden, som sta-
ten betalar i sin helhet.

Egenavgiften fdrqslis info-
ras pi f6ljande sdtt. Ar 1995 iir
den 1 % och senare stiger den
pi en gingtill9,25 % samtidigt
som arbetsgivaravgiften sdnks
till 9,2 5 X. Vid samma tidpunkt
h6js l6nerna med 8,25 %. folj-
den av denna vdding 6r att
ldntagarens disponibla in-
kornst minskar rned 1 %. Det
6r inte rneningen att vdxling-
en leder till h6jda pensions-
f6rrniner. Dirf6r kornmer
den pensionsgrundande in-
komsten att minskas med
e genavgiften. Likasi kommer
avgiften att tas ut pi inkoms-
ter, frin vilka egenavgiften
f6rst dragits av.

Ftirdelningssystem
rned inslag av
premiereserv

Av hela avgiften pi 18,5 % till-
f6rs 16,5 procentenheter for-

miljoner arbetstagare omfat-
tas hela 12,7 miljoner av f6re-
tagsbundna pensionsarrange'
mang och ndrmare fem miljo.
ner har tecknat en individuell
till6ggspensionsf6rsdkring.

Ndr arbets givaren inte 16ng-
re efter 1988 har kunnat upp-
stdlla som villkor f6r ansttill-
ningen att arbetstagaren an-
sluter sig till f6retagets pen-
sionssystem har omkring
500 000 arbetstagare bytt ut
det f6retagsbundna arrange.
rnanget mot en individuell till-
l6ggspension. Regeringen har
uppmuntrattill dettabl.a. gen-
om skattelSttnader.

Enligt den prelimindra
sarnpelundersokningen har
overgingen frin det fore-
tagsbundna systemet till den
privata f6rsdkringen i fyra fall

delningssystemet, dvs. an-
viinds till samrna 6rs pen-
sionsutbetalningar och even-
tuellt 6verskott fors till en buf-
fertfond. TVi procentenheter
gir till ett premiereservsys-
tem, inom vilket individen
har m6jlighet att vilja kapi-
talf6rvaltare och inriktning
pi sparandet, medan f6rsdk-
ringsfunktionen handhas
centralt,

Avgifterna till vartdera sys-
temet bokf6rs individuellt
och pensionen berdknas pi
basis av de bokf6rda avgifter-
na enligt f6rsdkringsmdssiga
principer, rnen p& likavillkor
f6r m6n och kvinnor. Det in-
nebdr bl.a. att om medellivs-
ldngden okar, minskar den
irliga pensionen, eftersorn
det bokf6rda pensionskapita-
let i medeltal f6rvdntas rdcka
till finansieringen av den
frarntida pensionen.

Indexuppriikning
I det nuvarande systernet upp
rdknas intjdnad pensionsrdtt
och l6pande pensioner med
konsumtionsprisindex. I det
nya systemet kommer endast
garantipensionen att upprdk-
nas med prisindex. Inom for-
delningssystemet upprAknas
pensionsrdtten med lonein-
dex och l6pande pensioner
rned ett s.k. f6ljsamhetsindex,
sorn bdttre dn nuvarande pris-
index f6ljer den ekonomiska
tillvdxten. Inom premiere-
servsysternet beror upprdk-

ningen avbide intjdnad pen-
sionsriitt och l6pande pensio
ner pi kapitalavkastningen.
Den kan variera frin individ
till individ beroende pi vil-
ken kapitalf6rvaltare man
valt.

Delningsritt mellan
makar

Intjdnad pensionsrdtt kan p&
frivillig basis irligen delas
rnellan makar. I princip delas
pensionsrdtten jdrnt, men ef-
tersom kvinnan i medeltal le-
ver lSngre 6n rnannen mins-
kas den del sorn 6verf6rs frin
rnannen till kvinnan med ca
20 %. Pi motsvarande sdtt 6kas
den del som eventuellt 6ver-
f6rs frin kvinnan till man-
nen.

CHRISTINA LINDELL
Matem.atiker

P ens t o rts skg dd s c entr alell

av fem berott pi bristfiilliga
uppgifter. Den st6rsta skulden
f6r detta bdr f6rsSkringsagen-
terna som arbetar mot provi-
sionsl6n. De har saknat 6n in-
splration, 6n f6rrniga och till-
rickliga kunskaper f6r att kun-
na f6rklara f6r kunden vad
bytet innebdr i verkligheten.

Fdr att rddda branschens
rykte har SIB nu stiillt i ging
en utredning for att klarldgga
i vilken utstrdckning arbets-
tagarna giort ett of6rdelaktigt
val. Utgdende frin utredning-
en kommer nya forsiiljnings-
regler att goras upp och gott-
g6relse betalas till dern som
gattrniste om sina rittigheter.
Vissa centralorganisationer
inorn f6rsdkringsbranschen
har redan nu forpliktat sina
medlernmar att betala ut er-

sdttningar. De sammanlagda
ersdttningarna uppskattas
uppgA till mellan hundra och
tusen miljoner pund.

Enligt Financial Times an-
ser regeringen det inte finnas
nigon anledning till en revi-
dering av lagstiftningen till
f6ljd av rnissbruket. En tales-
man f6r regeringen pipekar
att det faktum att missf6rhil-
landena kommit i dagen tv6r-
tom dr ett bevis f6r att det
nuvarande systemet funge'
rar.
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JAPAN

Pensionsfonderna
bereder problern
Inorn den japanska affdrsviirl-
den tickar en tidsinstdlld
bomb fir man l6sa i aprilnum-
ret av tidskriften Ttre Econo.
mist. Uttalandet hdrstarnmar
naturligf,vis frin den tjinste-
rnannak6r sorn ansvarar for
pensionslagarna. Roten till
problemet 5r de enligttidskrif-
ten f6r6ldrade f6rfattningar
som geller placeringen av pen-
^l^^^..^t^I TiIr f:-^..^-+A- l^
gdllande begrdnsningarna av
PrauEr urE,lvtsr NarrurELsrr UPlf
ges att de tryggar pensions-
fondernas soliditet.

Befolkningen i ]apan ild-
ras snabbt. Landets social- och
hilsovirdsministerium har
uppskattat att skatterna och
avgifterna for den sociala
tryggheten tillsammans kan
uppge till hiilften av brutto-
nationalprodukten ir 2025.
F6r ndrvarande utg6r de 39 %
av BNP. Siffran 6r stor med
tanke pi att storsta delen av
pensionerna har fonderats
och bygger pi arbetsgivarnas
frivilliga anordningar. Fon-
derna, sorn hor till de stdrsta i
vSrlden, uppgAr tiil 216 triljo-
ner yen.

Foretagen har anfortrott liv-
f6rsdkringsbolagen octr ban-
kerna placeringen av sina pen-
sionsmedel. Naoshi Kiyono,
chefen for den inhemska pla-
cerin gsfunktionen inom Yasu-
da Mutual Life, ett rnedelstort
fdrsdkringsbolag, rekommen-
derar placering i de japanska
smifdretagens alctier, efter-
som smiforetagen snabbare

6n storforetagen lyckats skiira
ned sina kostnader under re-
cessionen.

Smiforetagen har ocksi
etablerat sig inom servicesek-
torn, som vAxer snabbare iin
industrisektorn. Trots det har
Yasuda endast 2 % av sina in-
hemska placeringar i dessa
foretag. Lika forsilictiga i sin
placeringsverksamhet har de
stora forsdkringsbolagen,
sisom Nippon Life, och ban-
kerna varit.

T\^--^ fx--iL+idL.^+ L^'.
^v^or^.^E,r^eL ^urrlmer att sti de f6retag som sva-

----!a-- -t - --- -ratt -t- - _ --- ^! ^_ ^--I Al tul uE alt!lattua! PElrslurrcr
dyrt. De blir tvungna att byg-
ga pi pensionsfonderna gen-
om att oka sin egen andel av
f 6rs dkringspremien om place.
ringarna inte ger tillriicklig
avkastning. Konsultf6retaget
Frank Russell har riknat ut
att redan en dkningpi en pro-
cent kunde i betydande m6n
minska behovet av tilldggs-
finansiering. Inom ramen f6r
de nuvarande reglerna om pla-
ceringsverksamheten kom-
mer det attbli svirt att ens ni
upp till denna nivi.

Reglerna begr6nsar m6j-
ligheterna att vilja och byta
det bolag som sk6ter place-
ringarna, eftersom justeringar
kan goras endast vart tredje
6r. Det tar siledes l6ng tid att
byta ut ett uselt bolag mot ett
framgingsrikt. Begrdnsning-
ar tillSmpas ocksi pi det be-
lopp som kan anf6rtros ett
bolag och pi bolagets m6jlig-
het att vdlja placeringsobjekt.
I aktier kan 50 procent av
medlen placeras, i utl6ndska
virdepapper likasi hdgst 50

procent. Det hdr 96r det orn6j-
ligt for japanerna att ta efter
amerikanerna, som placerar
betydligt rner i inhernska och
utldndska aktier.

Pensionsfondernas medel
skall bokf6ras enligt anskaff-
ningsviirdet och inte enligt det
gdngse vdrdet. Eftersom vHLr-
det pi aktier har sjunkit ocks6
i |apan, finns det i fonderna
icke realiserade f6rluster.
Frank Russell uppskattar f6r-
lusterna till 10-15 procent av
det totala..rlrdet for en fond
av medelstorlek.

I'r^ i^L^ -^^ri-^-^,1^ fA-Lr^
terna begpdnsar indirelit fon-
dernas placeringsverksamhet.
En realisering av vdrdef6rlus-
terna i samband med f6rsdlj-
ningen av aktier kunde leda
till att fdretagen miste tdcka
forlusterna genom extra pre-
mier. I den ridande ekono-
miska situationen finns inte
n6gon vilja till detta. Ddrfor
undviker vissa bolag att orn-
placera sina medel.

Bokf6ringen enligt anskaf f-
ningsv6rdet f6rsvirar en ef-
fektiv placeringsverksamhet
ocksi ddrigenom att de aktier
sorn en gang kopts till ett h6gt
pris har fyllthela aktiekvoten.
Det 5r ddrf6r inte mojligt att
k6pa aktier till ett billigt pris,
fastin kvoten skulle medge
det.

Det 6r siledes ingen l6tt sak
att vakta penningkistan. Hur
kombinera trygghet och ef f ek-
tivitet - se dir en hird not f6r
japanerna att kndcka.

FRANKRIKE

Pensionsreforrnen
genornfdrd
Nu b6rjar nedskdrningarna i
det franska pensionssystemet
sorn l6nge i politisk mening
skonats. Balladurs regering
har lyckats driva igenom vis-
sa betydande reformer inom
det allmdnna lagstadgade
pensionssystemet.

Den f6rsdkringstid som ger
riitt till full pension f6rldngs
frin och med detta ir stegvis
frin -1?.5 ir till 4O ir under en
1 O-irsperiod. Tiden beriknas
i l^,6#^l Fxnt,^ni^l^,^*ar aas

saknas rninskas den fulla pen-
sionen pi 50 X rned 1,25 pro
centenheter sisom nu.

Pensionen har tidigare be
riknats p& rnedell6nen f6r de
10 bdsta 6ren. Efter reformen
beriknas den pi rnedell6nen
for de 25 bista 6ren. F6r-
dndringen inf6rs stegvis frin
och med detta 6r och 15 6r
frarnit.

Den tredje viktiga f6r-
dndringen dr overgingen frin
l6neindex till prisindex i jus-
teringen av pensionerna. Un-
der de kommande fern 6ren
kornmer pensionerna undan-
tagsvis att endast justeras en
ging i iret mot en g6ng per
sex minader tidigare.

Biittre ekonomi for
tilliiggspensions-
systernen
Pensionsnivin h6js genom de
obligatoriska avtalsbaserade
tilldggspensionssystemen -de som inneharledande posi-
tioner i f6retag har sitt och
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vanliga anst6llda har sitt. Till-
lSggspensionerna finansieras
enligt f6rdelningsprincipen
och f6r administrationen sva-
rar ett stort antal pensionskas-
sor. Takorganisationen f6r
arbetstagarnas kassor heter
ARRCO och takorganisatio-
nen f6r de kassor sorn hand-
har tilliggspensionerna f6r
personer i ledande stdllning
AGIRC.

Bdgge takorganisationerna
har med arbetsrnarknadspar-
terna komrnit overens orn en
f6rdndring sorn innebdr att
premierna h6js utan att forrni-
nerna pi motsvarande sdtt
f6rbdttras. Di en premieh6j-
ningvanligtvis inorn dessa sys-
tem ocksi inneb6r en dkning
av pensionstillvdxten, trar en
extra premie som inte ger pen-
sion uppburits i syfte att fi
ekonornin i balans,

ARRCO har kommit 6ver-
ens om att uppbdra en extra
prernie pi25 % av den egentli-
ga premieprocenten frarn till
1995. DSreftertrdffas avtal om
prernien pi irsbasis. Om den
egentli ga forsikringspremien
utg6r 6 X av l6nen, uppbdrs
till f6ljd av tilldggspremien i
sjilvaverket 7,5 X, varav 6 pro-
centenheter ger pension. Av
detta utg6r arbetstagarens
andel 5 % och arbetsgivarens
4,5 %. Inorn AGIRC iir till-
lAggspremien i 61 2l % och
stiger nista 6r till 25 % av den
egentliga premien.

F6retagen kan bestdrnrna
orn Premrenlvan lnorn rarnen
for 6verenskornna rninirni-
och maximipremier. Mini-
mipremierna h6js fr$n och

rned detta 6r inom ARRCO
frin 4till 6%och inomAGIRC
frin 8 till 14 %. Hdjningen sker
stegvis under en 4-irsperiod.
InomAGIRC f6rrdttas inga in-
dexjusteringar i 6r och inom
ARRCO har de skjutits upp
frin januari till april.

Ar forsikringsprernierna
allt som allt h6ga, s& 6r ocksi
forminerna goda. Enligt en
utredning gjord av EURO-
STAT utgiorde nettopensio-
nen for en fransk industriar-
betare sorn gick i pension 6r
1990 hela BB % av nettolonen.
Detta omfattar den lagstadga-
de pensionen och den obliga-
toriska tilldggspensionen.
Man har kunnat gi i pension
vid 60 efter 37,5 arbetsir. Det
torde gi att g6ra smi eftergif-
ter.

Utveckling rnot
fonderande
pensionssystern
Redan under ett par 6rs tid
har inrittandet av fonderan-
de f6retagsbundna pensions-
system varit pi tapeten i
Frankrike. I november publi-
cerade det franska arbetsgi-
varfdrbundet ett gemensamt
f6rslag f6r industri-, handels-,
bank- och f6rsdkringsbran-
schen om fonderande system
sorn skulle vara frivilliga f6r
arbetsgivaren. De f6reslis
grunda sig pi premier och
komplettera det nuvarande
lagstadgade systemet och det
avtalsbaserade systemet.

I februari berdttade ordfo-
randen f6r franska parlamen-
tets ekonorniska kommitt6 om

de forestiende planerna. Av-
silcten rned pensionsfonderna
dr att bide frdmja utveckling-
en pi penninglnarknaden och
gora det ldttare att sk6ra ned
det lagstadgade pensions-
skyddet. Det var rneningen att
ett lagforslag i irendet skulle
avldmnas under virens lopp
rnen det ser nu ut sorn orn
f6rslaget skulle skjutas upp till
h6sten till f6ljd av utredning-
en av alternativa f6rfarings-
sdtt.

Enligt Financial Times dis-
kuterar nationalekonornerna
alltjtimt foljderna for sam-
hdllsekonomin . Okat sparan-
de skulle innebdra en minsk-
ning av den privata konsum-
tionen och ddrigenom skjuta
upp det ekonomiska upp-
svinget.

HOLLAND

Otaa
inkornstprSvning
Berd.kningsgrunderna f6r il-
derspensionen enligt folk-
pensionssysternet i Holland
dndrades i borjan av februari.
F6re lagindringen kunde en
pensionstagare vars rnake
6nnu inte nitt pensionsildern
65 tr f i 7 O % av nettorninimilG
nen i ilderspension och dess-
utom f6r rnaken uppbSra ett
inkomstprovat maketillegg pi
30 % av rninirnil6nen. Nu ut-
g6r den egentliga pensionen
50 % av minirnilonen och det
inkomstpr6vade maketill-
lAgget likasi 50 %.

Andringen gdller inte pen-
sionstagare sorn 1.2. 1994 hade
fyllt 65 5r och vars make di
var under 65 ir. De fir ha kvar
sina tidigare pensioner. lind-
ringen gdller inte heller pen-
siondrsmakar sorn bdgge har
fyllt 65 &r. Den fulla folkpen-
sionen f6r biigge rnakarna 6r
alltjiirnt 50 % av nettominimi-
l6nen, Den fulla pensionen for
en 65-iring som bor ensam
utgor sesom tidigare 70 % av
rninirnilonen.

SINIKKA I.AITINEN
Forskare

P ens ions sky d ds c entr alen
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Ny broschyr om
pensionssystemet

Pensionsskyddscentralen ger
ut en ny broschyr som beskri-
ver arbetspensionssystemet i
Finland frdn principertill pen-
sionsforrner, Broschyren kom-
mer att publiceras pi finska,
svenska, engelska, tyska, frans-
ka och ryska.

Broschyren kommer ut i au-
gusti och kan bestdllas till sjfflv-
kostnadspris frin Pensions-
s\zddscentralen, PB 1 1, 0052 1
Helsingfors, eller per telefon
90-15 1 1/postenheten.

Pensionerna
indexjusteras 1995

Regeringen har avlitit en pro-
position till riksdagen orn en
exceptionell indexjustering av
arbetspensionerna och 6vri-
ga f6rminer sorn tir bundna
tillAPLindex 1 995. Enligt pro-
positionen motsvararjusterin-
gen av APLindex 6kningen
f6r ett ir, minskad med hdlf-
ten av det belopp sorn arbets-
tagarens pensionsavgift stiger
frin b6rjan av 1995.

Propositionen ansluter sig
till indexjusteringarna 1994
sorn glenom en undantagslag
slopacies helt. Enligt tjoiirs-
propositionen skulle APLin-
dex 6terg6 till sin ursprungli-
ga nivA frin borjan av 1995,
di indexjusteringen foreslogs
innehilla 6kningen av APL-
index f6r tvi 6r.

Eftersom det inte finns ni-
gra fasta regler f6r hur arbets-
tagarnas pensionsavgift skall
beaktas i APl-index, skulle
APLindex i si fall ha 6kat med
cirka 4,9 procent frin och med
1995. Enligt den nu aktuella
propositionen kommer juste.
ringen att bli uppskattnings-
vis 1,5 procent.

Motiveringen till undan-
tagslagen erbehovet att mins-
ka trycket att h6ja arbetspen-
sionspremien och okningen
av de indirekta arbetskraft-
kostnaderna.

Regeringen har samtidigt
gett en proposition till undan-
tagslag gAllande justeringen
av folkpensionerna. P6 sam-
ma sdtt som arbetspensioner-
na motsvarar indexjustering-
en Sndringen i indexgtunden
under ett ir.

Arto Laesauori

Nya broschyrer och
infoblad

Pensionsskyddscentralens
broschyrer Arbetstagarens
pension, F6retagarens pensi-
on och Kdnn din arbetspensi-
on har uppdaterats och ut-
kommit pi finska och svens-
ka. Broschyren Hur man ord-
nar lagstadgad arbetspen-
sionsf6rsdkring f6r sina ans-
tdllda som riktar sigtill priva-
ta arbetstagare finns nu ocksi
pi engelska.

Pensionsskyddscentralen
ger ocksi ut kortfattade in-
foblad om arbetsl6shetspen-
sion, forsdkringsprernien f6r
nya f6retagare och privata fa-
miljedagvirdares pensions-
forsdkring.

Broschyrerna och infobla-
den kan bestdllas avgiftsfritt
fr&n Pensionsskyddscentra-
len, adress PB 11, 00521 Hel-
singfors, tfn 90-1511/post-
enheten.

Rapport om pensionssystemen i Norden
Rapporten bestir av tre artiklar som behandlar pensionssys-
temens historia, nuvararlde utformning och framtid. I den
f6rsta artikeln analyseras pensionspolitiken i de nordiska
ldnderna i ett historiskt och jiimf6rande perspektiv. Artikeln
jiimf6r hur pensionssystemen, dvs. grund- och tilldggspen-
sionssvsternen utvecklats iNorge, Sverige, Finland och Dan-
mark. Slutligen frarnf6rs nigra antaganden om pensionssys-
temens frarntid.

I den andra artikeln gfranskas pensionspolitikens nulSge.
De nordiska sociala trygghetssysternens och pensionssyste'
mens utvecklingkarakteriseras av forsdmrad kompensations-
nivi och delvis privatisering av administrationen. Utveckling-
en kommer ocksi att piverkas indirekt av EU. Pi ling sikt
kommer socialpolitiken i de nordiska liinderna att n6rma sig
den korporativa modellen som iir dominerande inom EU.

I den sista artikeln gTanskas iindringarna sorn giorts i
pensionssystemet i Finland. Den ger en oversikt 6ver nedskdr-
ningar som pikallas av depressionen och spekulerar i vilken
min itgirdernavarslar om en overgingmot den korporativa
pensionsmodellen.
Rapporten kanbestdllas frin Pensionsskyddscentralen, PB 1 1,
00521 Helsingfors.

Heikki Niemel6, Kari Salminen och |ussi Vanamo. PEN-
SIONSSYSTEMEN I NORDEN-TOTALREFORM ELLER STEC-
VIS FORNYELSE. Pensionsskyddscentralen. Forskningar
1993:5. Helsingfors 1995. 45 sidor.
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Statskontoret
inf6rde avgift pi

pensions-
beriikningar

Skriftliga forfrigningar om
framtida pensionsbelopp och
fdrhandsutredningar med
pensionsberiikning har i vis-
sa fall belagts med avgift frin
och med &rets b6rjan rnedde.
lar man pi statskontoret. Diir-
emot dr telefonridgitmingen
och de skriftliga utdragen ur
anstillningsregistret fortf a-
rande avgiftsfria. Med pi re.
gisterutdraget finns uppgrf-
ter om anstdllninger och lon-
er, men inte en berdkning av
pensionen som den anstillda
tjdnat in i avslutade anstdll-
ningar. Inom den privata sek-
torn innehiller pensionsutd-
raget Aven uppgifter om den
berdknade pensionen.

Att berdkna den framtida
pensionen kornrner att bli
6nnu mer kornplicerat efter
lagdndringarna sorn trdder i
kraft den 1 januari 1995, ef-
tersom statsanstdlldas pen-
sion ofta kan faststiillas f6rst i
samband rned pensionsfallet.
Avgiften pi pensionsber6k-
ningarna inf6rs frir att ddrn-
pa tidig pensionsplanering
och spekulation med olika
pensionsalternativ. Den kan
ocksi inverka pi de anstiill-
das faktiska pensioneringsil-
der.

Priset pi en skriftlig pen-
sionsberdkning eller -utred-
ning 61 500 rnark. Avgiften
uppbdrs om det iir mer 5n ett
6rtill det sannolika pensions-
fallet och orn berdkningen
eller utredningien inte beh6vs
f6r att utreda pensionsriitten.
Avgiften uppbdrs ocksi av liv-
fdrsdkringsbolag nir berik-
ningen beh6vs t.ex. f6r mark-
nadsf6ring av individuella
pensionsf orsdkringspaket.

Socialutgifterna
35 OOO rnk/person

1992 uppgick socialutgifterna
till775,2 miljarder mark, dvs.
ndstan 55 000 mark per in-
vinare. Realt sett 6r social-
utgiften per person 2 2 00 mark
st6rre dn 1991.

Arbetsl6shetskostnaderna
steg med 9,5 miljarder mark
och kostnaderna for uts-
komstst6d med 250 miljoner
mark i jdmf6relse med iret
innan.

Om arbetsl6shetens direk-
ta inverkan pi kostnaderna
skulle ha stannnat pi samrna
nivi sorn 1991, hade utgifter-
nas realdkning varit endast
200 mark per person.

Den st6rsta real6kningen i
jdmfdrelse rned f6reginde 6r
var utgifterna f6r arbestl6she-
ten som 6kade 67 procent.
Utgifterna f6r gruppen sjuk-
dorn ochhdlsa sj6nkmed fyra
procent. De 6vriga utgiftsg-
rupperna 6kade 4-B procent.

Socialutgifterna delas in i
fem huvudgnrpper av vilka
ilderdom och handikapp dr
den storsta. 1992 utgiorde
gnrppens andel av utgifterna
44 procent. Den storsta delen
var pensionsutgifter. Den ndst
st6rsta gruppen var sjukdorn
och hdlsa, 25 procent. Foljan-
de glupper var familjer och
barn (14%), arbetsloshet (13%),
och gruppen 6vriga (2%).Fdr-
valtningsutgifterna var tre
procent.

APLprernien h6js
tv6 procentenheter

Arbetsmarknadsorganisatio-
nerna och f6retridare f6r
Arbetspensionsanstalternas
f6rbund har gett ett f6rslagtill social- och hdlsovirds-
ministeriet om att arbets-
givarnas pensionspremie och
arbetstagarnas pensionsav-
gift hojs med cirka en procent-
enhet var.

Dessutorn h6js arbetsgivar-
nas premie si mycket som
Pensionsskyddscentralens
kreditf drsdkring eventuellt
krdver.

En arbetsgfrupp har tillsatts
f6r att utreda hur reglerna for
beriikning av den pensions-
grundande lonen och iter-
stiende tiden skall beaktas.
NEr utredningen 6r ffirdig i
b6rjan avseptember 1994 fat-
tas eventuella tilldggsbeslut
orn dndringar av g3underna
f6r hur pensionerna bestAms.
Ddrefter faststdlls den slutli-
ga arbetspensionsprernien f 6r
1995.

Ndsta irs arbetstagaravgift
har en minskande effekt pi
de planerade indexf6rh6j-
ningarna. Indexh6jningen
leggs till 6rets indexnivi sorn
frystes genom en undantags-
lag.

Det finansiella underskott
sorn eventuellt finns kvar ef-
ter Atgerderna tdcks genom
en 6knin$ av ansvarsunder-
skottet. Avsilriten tir att an-
svarsunderskottet skall hillas
pi en sidan nivi att det kan
avkortas inom de ndrrnaste
iren.

Arbetspensionslagarna 1 I 94
I maj utkorn dntligen den svenska upplagan av arbetspen-
sionssystemets lagbok, Arbetspensionslagarna 1994. Den in-
nehiller all giillande arbetspehsionslagstiftning bide inorn
den privata och den offentliga sektorn. Arbetspensionslagar-
na indrades radikalt di pensionsrefomen trddde i kraft
1.1.1994. Nya bestdrnmelser gdller ocks& t.ex. f6r arbete utom-
lands, arbetstagarnas pensionsavgift och kreditforsdkringen.
Dessa och ovriga dndringar finns nu alla inorn sarnma piir-
mar. Paragfaferna och momenten 5r forsedda rned sidorubri-
ker. F6rutom lagarna innehiller boken bl.a. rdttsfall, f6rsik-
ringsvillkor, ministeriebeslut och utdrag ur tangerande lagar.
Boken har 656 sidor. Inger Koskinen har utf6rt skrivarbetet
och Rolf Storsjo 5r bokens redakt6r.

Lagboken kan bestdllas frin Pensionss\rddscentralens post-
enhet, eller direkt av Inger Koskinen eller Rolf Storsj6, tfn 90-
1511, adress PB 11,00521 Helsingfors. Priset 61 88 rnk.

ARBETSPENSIONS-
LAGARNA

1994

a

ts
$

^

ARBETSPENSION qII 29

,.itil'



YRKESVERKSAMMA
PENSIONSFORSAKRADE

I SLUTET AV 1993

Antalet pensionsf6rsiikrade (arbets-, tjdnstef6rhillanden,
f 6reta garverksarnhet):

Under 1995

Personer

I slutet av 1993

Personer Skillnad frin
f6regiende ir

Den somvid utgingen av iret
6r f6rsdkrad enligt anstdll-
nings- och tj Snstef6rhillande
eller f dretagarverks arnhet tj 6-
nar in arbetspension. Undan-
tagsvis anses en arbetstagare
vara anstiilld i KAPL- eller
KoPl-arbetsf6rhillande vid
utgingen av iret orn han har
inkomster enligt nimnda la-
gar i december.

Definitionen utesluter dem
som omfattats av KAPL eller
KoPL och sorn varit perrnitte.
rade eller som av nigon an-
nan orsak inte arbetat i de-
cember, eftersorn inkomster
sorn baserar sig pi arbete i
december i dessa fall inte re-
gistreras. Ddremot har iiven
de personer sornvarit permit-
terade och vilkas anstdllning
vid utgingen av iret inte bru-
tits av, rdknats med i APL
talen. I friga orn f6retagare
har f6-rsdkringarnas gittighet
gransKats pa motsvaranoe
siitt. Skillnaderna beror pi de
definitioner genom vilka de
olika arbetspensionslagarna
definierar arbete sorn pen-
sionsgjundande.

Om fenomenet tolkas i vi-
dare berndrkelse tjdnar ocksi
de in pension somvid utging-
en av iret inte har arbete men
som under gianskningsiret
tjdnat in pension. En del har
gett i pension, en del har avli-
dit och de ouriga har rdtt att
under ca ett irs tid efter att
anstdllningen upphdrt foga
s.k. iterstiende tid till den pen-
sion de redan tjdnat in. Ut-
komstskyddet for arbetsl6sa
kan avsevirt forltinga denna
tid, men i denna granskning
f6ruts6tts att arbetstagaren
itminstone i nigot skede un-
der rir 1993 har haft ett arbete
som omfattas av arbetspen-
sionslagarna.

I f6ljande uppstdllning pre-
senteras en uppskattning 6ver
de personer som omfattas av
olika arbetspensionslagar,
bide enligt den ovan framfor-
davidare och sniivare tolknin-
gen.

den niirrnaste frarntiden att
innebEra att andelen enper-
sons- och familjef6retagvdxer
i f6rhillande till arbetsgivar-
f6retagare.I lantbrukets strukturom-
vandling tycks den ekonomis-
ka utf6rsbacken inte leda till
en mdrkbar rninskningav an-talet lantbruksf6retagare
(LF6PL). Minskningen fortsdt-
ter genom en s.k. naturlig av-
g6ng vilket innebdr ungefdr
5 000 f6rsdkrade i iret.

Depressionen sJms
ocks6 i talen f6r den
offentliga sektorn

Antalet personer sorn ornfat-
tas av lagen om statens pen-
sioner (SIPL) har rninskat rned
over 5 procent, minskningen
6r alltsi rner iin tre ginger
storre 6n f6rra iret. Nu dras
tjdnster och befattningar in,
tidigare berodde minsknin-
gen-n6rrnast pi den naturliga
avgAngen och - sorn ofta tidi-
gare - pi att arbete som f6rut
omfattats av StPL b6rjat om-
fattas av nigon annan pen-
sionslag, vanligen av APL.

Statens inbesparingar har
ocksi borjat inverka pA dem
som ornfattas av lagen om
pension f6r kommunala tjdn-
steinnehavare och arbetstaga-
re (KTAPL). Deras antal har
rniskat rned mer 6n fyra pro.
cent i jdmforelse med f6reg6-
ende 6r.

Antalet arbetstagare som
omfattas av pensionslagen f6r
evangelisk-lutherska kyrkan
(I(yPL) minskade kraftigt un-
der gfanskningsiret.

MIKKO PELLINEN
Projektchef

P utsions shy dds c entr alens
statistikaadelning

Privata selctorn
APL

KAPL
F6PL
LFoPL

Offentliga sektorn

stPL**)
ICTAPL
KyPL

650 OO0 ")

sjPL
KoPL

1 600 000
1 150 000

12 000
11 000

170 000
180 000
170 000

1 250 000
BB0 000

8 000
6 000

70 000
160 000
160 000

- 70 000
0
0

- 10 000
0

-5000

520 000 *)
500 000

18 000

250 000
400 000

15 000

- 15 000
- 15 000
-2000

Privata och
offentliga sektorn

1 900 000 *)

*) Pensionsskyddscentralens uppskattning
- -, Dtffr OllllaLLar aVeII allSLallqa VIU Illtlarlus
Bank (900) och Folkpensionsanstalten (5 800)

En arbetstagare kan samtidigt omfattas av olika arbetspensions-
lagar. Vid utgangen av Aret hade ungefir 40 000 arbetstagare t.ex.
inom den privata sektorn samtidigl tvi eller flera ansfillnings.
enligl olika pensionslagar och under 6rets lopp tjinade ungefer
90 000 arbetstagare in pension enligt flera 6n en pensionslag.

Den ekonomiska depressio-
nen iterspeglas tydligast i
APLoch KAPLtalen inom den
privata sektorn. Antalet per-
soner som ornfattas av APL
uppskattas ha minskat med
70 000 d.v.s. ndstanB procent.
Motsvarande tal f6r KAPL 6r
over 10 procent,

Ocksi antalet som omfat-
tas av lagen om pension f6r
vissa konstndrer och redakto.
rer i arbetsforhillande (KoPL)
har minskat nigot men ar-
betsplatserna inom sj6farten

Depressionen
ldttar inte

(SjPL) har itminstone tillsvi-
dare bibehillits.

Antalet F6PL-f6retagare
uppskattas vara ndstan of6r-
6ndrat. Antalet som b6rjade
rned nigot slag av f6retagar-
verksamhet var fortfarande
lika stort som antalet som
upph6rde med sin fdretagar-
verksamhet. Omsittningen
var stor, ungefdr 25 000 fdre.
tagare. Bland de nya f6reta-
garna finns m&nga mdnnis-
kor som tidigare haft ett lo
nearbete och sorn nu di detta
arbete upph6rt har b6rjat f6r-
sorja sig som f6retagare. Det-
ta kommer antagligen inorn
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UTNAMNINGA
Pensionsskydds-
centralens styrelse
Kari Puro, VD for pensions-
fdrsdkringsbolaget Ilrnarinen,
har utrniints till ordforande
f6r PensionsskJrddscentralen
styrelse 1994. Puro har varit
medlem och medicinsk expert
i st5rrelsen sedan 1992.

Pensionsskydds-
centralen
Dipl.ing. fuhani Karjasilta har
utsetts till direktor vid Pen-
sionsskyddscentralen med
dataf6rvaltning och register-
service som ansvarsornrAde.
Karjasilta tilltriidde den nya
befattningen i b6rjan av maj.
Han kommer ndrmast fr6n

ElSkesysteerni
Oy ElSkesysteemi Ab:s styrel-
se har utndmnt fil.mag. ]or-
ma Nikunen frin Industrif6r-
sikring Ab till verkstdllande
direl,ct6r frin och med mars.
Nikunens f6retrddare Voitto
Isomiki utsigs till dataadmi-
nistrativ direkt6r pi Pensions-
Varma fr.o.rn. samrna tid-
punkt.
Fil.rnag. Anita Toivonen frin
bolagets utvecklings avdel-
ning hat utndrnts till systern-
planeringsdirekt6r, Eila Hi-
manen frin Pensions-Sampotill utvecklingsdirekt6r och
dipl. ing. ]ukka Kylldnen till
chef f6r tekniska stodet.

Apteekkien
eliikekassa
Pensionskassedirekt6r Raimo
Virtanen avgick rned pension
50 april. Till hans eftertridare
utsigs viceh. Kariloutsa, som
utnimndes till verkstdllande
direkt6r fr.o.m. maj. ]outsa har
tidigare varit pesonalchef vid
Oy Alko Ab och ombudsrnan
vid Alkos pensionsstiftelse.

Kornrnunernas
pensionsftirsiikring
Ekon.vet.kand. Erkki Pekka-
rinen har utndrnnts till finan-
sieringsdirekt6r fr.o.m. 6rets
b6rjan. Pekkarinen trar varit
verksarn vid Kommunernas
oensionsf5rs iikrinE sedanisgz, senast som e'ft.onomi-
direktor. Ekon.mag. Ari Huo'
tari utsigs till ekonomidirek-
t6r frin och rned samma tid-
punkt. Huotari var tidigare
administrativ direkt6r vid
Sparbanken i Finland - Ny-
land.

Pensionsstiftelse-
f6reningen - PSF
Ekonom, MTi Leena Lainema
har utndmts till inforrnatdr
och utbildare vid pensionsstif-
telseforeningen frin 1 mars
1994.

Karihno

Juhnni Karjosilta

Eua Keskilii

I
Pohjola-bolagen
avdelningschef
ringstjinsten.

d6r han var
f6r plane-

Eva Keskild har utsetts till
hdlsovirdare vid Pensions-
slgrddscentralens och Tietoko.
nepalvelu Oy:s foretagshdlso-
vird. Keskili har varit fdre.
tagshdlsovirdare sedan 1975,
senast vid Helsingfors stad.
Avdelningscheferna fdr regis-
terserviceavdelningen och
ridgivnings- och overvak-
ningsavdelningen har bytt
platser fr.o.m. maj. Ny chef
f 6r registerserviceavdelnin-
gen Er fil.kand. Heikki Pouk-
ka och ny chef for ridgirmings-
och 6vervakningsavdelnin-
gen 6r pol.kand. Leena Lietsa-
la.
Sekreteraren fdr utlSndska
Srenden Anna-Riitta Laakso
har utndmnts till kontakchef
vid juridiska avdelningen
fr.o.m. 11 maj. Till Anna-Riit-
ta Laaksos uppgifter h6r fort-
farande drenden i anslutning
till internationella avtal sorn
social trygghet.
Studentmerkonom Ulla Lind-
str6m har utndmnts till infor-
mat6r vid informationsavdel-
ningen. IIlla Lindstr6m har
varit anstilld vid Pensions-
skyddscentralen sedan 1975
och varit bl.a. planeringsdi-
rektorens sekreterare och sek-
reterare och t.f . informat6rvid
inf ormationsavdelnin gen.
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ENGLISH SUMMARY
The editorial discusses the
part-tirne pension and refers
to it as one of the few bright
spots of the pension policy
pursued in recent years.
Whereas most pensioners
have been subjected to cuts
and reductions of various
kinds, the beneficiaries of
part-time pension have
gained in the reform, in that
the age gling entiflement to
pension was lowered and
the value of the benefit
raised. As working hours
were reduced to half but
earnings only to one.fourth,
and to even less after tax-
ation, it can deservedlybe
said that the part-tirne
pension is a bargfain for
those in their sixties. One
would assurne such an offer
to appeal to anybody in their
right to benefit from it and,
indeed, phones have been
ringing and inquiries have
been made. But statistics
speak for themselves: the
number of beneficiaries of
part-time pension has
increased frorn 500 to a little
less than 800 since the
beginning of this year when
the amendments took effect.

Although the increase is
high when measured by
percentages, in real figures
Finland lags far behind
Sweden, for instance, where
there are 50.000 benefici-
aries of part-time pension.
plejrrdir.es ricrid atfifirdes,
igyrorance, and the jungle of
provisions stand in the way
of the part-time pension. An
ordinary citizen cannot
easily follow the com-
plicated rnethods of cal-
culation involved. However,
in principle, both the
employees' and the employ-
ers' organizations have
taken a positive attitude
towards the attempts to
increase the popularity of
part-time pension, which
was originally introduced to
promote flexible retirement
but now is also conceived as
a means for postponing
retirement and one cure for
dealing with mass unern-
ployment.

In the opinion of the
writer it is important to
keep talking and writing
about the part-time pension
in order to make all instan-
ces more aware of this
option and in order for
people to make use of it
instead of wearing them-

selves out waiting for the
retirernent pension. Ttre
part-time pension would
also make people, regardless
of age, think of working life
in a more flexible way,
offering a multitude of
choices. In this respect, the
beneficiaries of part-time
pension would be the
pioneers not only of a new
model of retirernent but also
of a new model of employ-
ment altogether.

In consequence of the
economic depression and
the surging rate of un-
emploSrment that has hit the
young especially hard, there
has been a heavy debate
going on in Finland on the
inequalities between gener-
ations in terms of wealth, in
general, and pensions, in
particular. Ttre young feel
that they have to pay more
than they receive.

With his comprehensive
study on the heritage to be
passed over from this
generation to the coming
one, Pekka Parkkinen,
Research Manager at the
State Financial Research
Centre, contributes to the
debate, adding to it some
realism, as he himself puts
it. Although he adrnits that
the present state of the
econouly is bad and that
there is no shortcut to take
us rapidly back to the
r,velfare soeietv of 1990. he
points out that the younger
generation will inherit three
times more wealth than
debts frorn the older gener-
ation. Once recovery sets in,
as indeed, it will, as every
slump is always followed by
a boom, taxation should be
kept strict and cuts be
effected in public expendi-
ture by, for instance, drasti-
cally interfering with the
middleclass benefits, he
stresses.

In terms of pension
policy, the major issue is
whether the Finnish societ5r
will be up to the future
burden of pensions. Like all
industrial countries, Finland
has cornmitted herself to the
pa5rment of pensions to the
old and the disabled. How-
ever, pension expenditure is
expected to triple by the
year 2050. It has been
estimated that the propor-
tion accounted for by
pension contributions in the
gtoss national product will

increase from 15% to a good
17%, which does not sound
so bad. At the same time,
however, it has been pub-
licly announced that the
emploSrment pension
contribution will have to be
raised from 18%to 28% over
the sarne period, and this is,
indeed, a dramatic rise. Ttris
illustrates how different
figures paint quite a differ-
ent picture of the future.

Pekka Parkkinen, how-
ever, refers to the determi-
nation of the contribution as
merely a rnatter of actuarial
technique. In his opinion,
the key issue is how big a
part of the national product
is used for the payment of
pensions. If real income
grows at an annual rate of
around 2% in the long terrn,
there will be no pension
bomb.

When asked what will
happen if the economic
growth does not follow the
trend foreseen, Parkkinen
replies that society will be
faced with an unreasonably
heavy burden of pensions.
He, however, advises against
precipitate decisions and
stresses that the course of
pension policy should not be
changed every time there is
some fluctuation in the
economy. People should be
able to trust the svstem.

If times get hard, Parkki-
ncn savs fhat he is nrenared
to support an arnendment of
the rules governing the
calculation of pension to the
effect that the employment
pension is worked out on
the basis of all the years of
employment and not the
four last ones as now is the
case. He also suggests that
the old-age pensions could
be adjusted by the consumer
price index only.

Furthermore, he finds the
averag:e retiral age in Fin-
land too low against the
backgfound that average life
expectancy is continuously
increasing. He admits that
the situation in the near
future will be somewhat
controversial as it is unwise,
to say the least, to rnake an
old and sickly person stay
on in working life when
there are young ones to take
his place. Seen from the
perspective of the labour
market, the old should be
allowed to retire and the
young should be employed.

But this would involve huge
pension costs.

Ttre Rehabilitation Re-
form of 1991 is nowbeing
evaluated and future im-
provements and arnend-
ments sought. The difficulty
in the evaluation of the
reforrn lies in the fact that
the econornic outlook was
quite different at the time
the reforrn was being
planned. Ttre key aim was to
help people stay on in
working life. It is now
impossible to say whether
the rneasures of rehabilita-
tion have worked to that
effect, says Heidi Paatero,
secretary of the Delegation
for Rehabilitation Affairs.

One of the airns of the
rehabilitation reform was to
make the rehabilitation
systern function better and
to specifically lay down the
duties of each institution or
body involved in the pro-
gramme. As the scheme has
been strongly criticized for
being too bureaucratic and
involving too many bodies,
all the instances involved
were by law committed to
co-operation.

In the reforrn, the sever-
ely disabled gained at the
cost of the mildly disabled.
The Social Insurance Institu-
tion was made liable to
attend to the rnedical rehabi-
litation of the severely
disabled. who gained the
subjective right to certain
rehabilitation serrrices under
some conditions. Ttre aim
was to improve the function-
al ability of the severely
disabled and to make them
better equipped to get by in
life on their own. Ttris added
to the costs of rehabilitation
enormously. In 1992, the
costs amounted to FIM 140
million, against the esti-
rnated FIM 30 million. A
good 8,000 severely disabled
persons participated in the
rehabilitation prog5amme, a
little less than 10% of them
were gainfully employed.

Studies have shown that
rehabilitation will be suc-
cessful if the rehabilitee
shows motivation and takes
some initiative when his
rehabilitation plan is
worked out. Heidi Paatero
calls for rnore involvement
and responsibility from the
rehabilitee in the future and
emphasizes that the rehabili-
tation plan should be an
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agreement giving both
parties some duties and
rights. With an agingwork
force, Paatero believes in the
future of rehabilitation but
she stresses that the
rehabilitation measures
should be planned with cost
awareness and result orien-
tation in mind, to hold back
criticism.

The refusal rate of early
disability pension applica-
tions was as high as 45% in
1995, and for wornen almost
50%. As the law makes no
difference between men and
women in respect of the
eligibility criteria for disabil-
ity pension, the reasons for
this discrepancy have to be
looked for elsewhere. A
work group was set up to
investigate the factors
underlying the higher
refusal rate of female
applicants.

The work group found
that the criterion of long-
term service is likely to be
one of the factors contrib-
uting to the higher refusal
rate for women, as elderly
women, in particular, have
shorter working careers with
more interruptions. Further-
more, the labour market is
divided, in that rnen and
women have different
occupations and work in
different working environ-
ments, the nature of the job
is different and the jobs
require different qualities.
Male jobs are valued more
highly than fernale jobs, at
least when measured by
wages, and they are also
better known to be physi-
cally demanding. In female-
dominated branches, the
physical strain of the work is
is not as evident and it is
often attributable to stress
and rnonotonous work
routines. It is highly possible
that the fact that female jobs
are less well-known and less
valued has made it more
difficult to assess the work
capacity when making the
disability determination.

In any case, elderly
women find their work
physically more dernanding
than men and various
mental and psychosomatic
sy'rnptoms are also rnore
common in women than in
men. This is not merely a
subjective feeling; it has also
been clinically tested. In
particular, women seem to

be more inclined than men
to react to changes in work-
ing life by showing unde-
fined symptoms of disease
and by actually falling ill. It
has also been observed that
women have gXeater prob-
lems than men adapting to
the introduction of new
work assessment methods.

Women have generally
been more inclined than
men to apply for early
disability pension. Ttris is,
however, changing. In men
and wornen alike, perceived
health and the subjective
feeling of coping with the
work are the key factors
underlying the application
for disability pension, in
worrren more strongly than
in men. Those women who
are frequently absent from
work, who feel ill and who
are not doing very well at
work are rnore inclined to
apply for a pension. How-
ever, perceived morbidity is
not, as such. reflected in the
pension determinations of
women, whereas for men
there is a clear association of
perceived morbiditSr to a
disability pension award.

Indeed, women's experi-
ence of working life is
reflected in the determina-
tion practice but quite in
another way than was
expected. Those women who
have had special trouble at
work have received a denial
rnore often than others. The
difficulties at work have
rnade women feel that their
work capacit5r is poor or
weakening also in cases
where there is little medical
evidence of disability. Ttrus,
the determination practice
coincides badly with
women's world of experi-
ence. Ttre eligibility criteria
applied to the assessment of
disability are closer to male
than female reality. A
clinically diagnosed illness
typical of male applicants
fits the model of reduced
work capacity better than
the undefined s5rmptoms
displayed by women.

When looking for reasons
for the different refusal rates
for rnen and women, we
have to go beyond pension
law, to the deeply rooted
cultural norms: life as a
woman is different from life
as a man. Ttrus, the higher
refusal rate for women is
neither an indication of

unjustified applications nor
of wrong determinations
but rather of the law corre-
sponding better to the male
than the female world of
exPerience.

The public debate in
Finland on financing social
expenditure and pensions
has often touched the high
tax rate of this country. The
traditional measure for the
level oftaxation is derived
frorn the tax rate which
expresses the total tax
revenues ofthe public sector
in proportion to GNP. As of
this year, Statistics Finland
and the Ministry of Finance
adopted the definition of the
tax rate used within the
OECD.

Compulsory payments
made to the public sector or
to a social security fund
controlled by the public
sector constitute taxes. The
Finnish public sector was
redefined in 1995 for tax
purposes to include the
emplo5rment pensions
institutions, with a resulting
considerable increase in the
tax rate. According to the
specification by types of
taxes published by the
OECD, compulsory pay-
ments are classified as social
security contributions if the
payment and the benefit are
interrelated and the
pa5rment is directly deter-
rnined on the wages paid by
the employer. By this
definition, thus, the Finnish
employment pension
contributions, the national
pension and sickness in-
surance contributions and
the unemplo5,.rnent insur-
ance contribution payable
by employers constitute
social securit5r contributions.
Ttre national pension and
sickness insurance contribu-
tions payable by those
insured are classified as
income tax, as they are
determined on the income
less personal deductions.
However, voluntary pay-
ments to the public-sector
social security scheme or
compulsory paSrrnents to
funds in the private sector
do not constitute taxes, not
even when based on a
binding collective agTee-
ment.

The tax rate illustrated in
recent-year statistics refl ect
the exclusion of ttre state
and local government

pension schemes from the
budget economy. This has
resulted in the fact that the
state pension contributions
rnade to the State Pension
Fund as of 1990 and the
local government contri-
butions made to the Local
Governrnent Pensions
Institution as of 19BB are
included in the tax rate as
they are classified as
ernploJ,'rnent pension
contributions.

Ttre tax burden measured
by the tax rate depends on
the way in which functions
are organized in society and
is, therefore, ill-suited as a
tool for assessing long-term
trends. In the opinion of the
writer, however, the tax rate
does not anyrnore measure
the tax burden. For instance,
the income transfers from
the public-sector are largely
subject to tax, which results
in overlapping posts, for
which reason the tax rate
does not reflect the tax
burden.

The tax rates of USA and
|apan, on the one hand, and
Sweden and Denrnark, on
the other, differ consider-
ably frorn each other.
Measured by the perform-
ance of the economy, all
four countries are in the top
category. Of the forrner it
has been said that they
could perform even better if
taxes were higher and tax
revenues were used to
provide better social security
benefits or to make basic
investrnents. Of the latter, in
turn, it has been said that
their social security scheme
has raised taxes so high that
they
ornic

are harmful to econ-
rperformance.

The report of the Com-
mission on Social Expendi-
ture estimates the future
trend in the tax rate of
Finland up to 2030. In the
calculations, the level of
direct and indirect taxes was
standardized to correspond
to the present level, which,
in practice, means adjust-
ment of tax scales to the
increase in wages. Projec-
tions show that the tax rate
will remain on present level.
However, if the slow econ-
omic growth persists, the tax
rate will permanently
increase beyond 50%.

\RBI ISI'I:\SIO\ lTI

bg Eija Puttonen



7',lClEI
005201 67

Tarrtt Z anuuan!

WT

,&irA

,{,'i, 
",i1,

ffiffi

ffiffi
H,H

' ':l'

M


