VAD HANDER MED
PENSIONSREFORMEN?
JONAS FR Y KL UND

Förseningen av pensionsreformen blir dyr. Så Länge premiereservsystemet inte sätts i sjön bokförs
inbetalningarna som en statlig tillgång, och placeras i statsobligationer. Av historisk erfarenhet vet vi att
avkastningen är större på aktiemarknaden än på obligationsmarknaden. Den uteblivna avkastningen stiger
successivt- och år 2000 beräknas den vara uppe i 16 miljader kronor.
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