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Remissvar 2006-12-04

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm

Remissvar gällande förslag till föreskrifter för bestämmande av diskonteringsränta
Förslag till ny lydelse:
3 kap 2 §
Om det saknas statsobligationer med samma löptid som försäkringsavtalet kan ränta
bestämmas, istället för enligt 1 §, med utgångspunkt ifrån vid var tid gällande marknadsränta
för antingen statsobligationer i euro med hög kreditvärdighet eller på avtal om byte av
räntebetalning (så kallad swapränta) för räntor i svenska kronor med samma löptid som
försäkringsavtalet. Från dessa räntor skall avdrag göras enligt 3 §, tillägg får inte göras.
3 kap 3 §
Avdrag enligt 2 § ska göras med den genomsnittliga skillnaden för de senaste trettio dagarna
för räntor i euro och motsvarande tre statsobligationer med längst löptid i svenska kronor
eller för swapavtal med skillnaden i nollkupongränta enligt 1 § för de tre statsobligationer
som har längst löptid och swapräntan för avtal med motsvarande löptider.
3 kap 4 §
Kan utgå, det räcker med att räntan bestäms med utgångspunkt i §§ 1 - 3.
Bakgrund till förslaget
Tjänstepensionsförbundet har redan tidigare i olika sammanhang framfört synpunkter på
lämpligheten i att bestämma värdet på utestående mycket långsiktiga tjänstepensionsåtaganden, uppgående till ca 1000 miljarder kr, med utgångspunkt i ett mycket begränsat
utbud och handel i långa svenska statsobligationer.
Vår bedömning är att Finansinspektionens nya förslag till strikt föreskrift av vilken
diskonteringsränta som får användas i kombination med Riksgälden strategiska beslut vad
gäller emissioner och duration på utestående statsobligationer skapar en betydande finansiell
obalans på den svenska kapitalmarknaden. Den obalansen kan få långtgående negativa
effekter för svensk ekonomi vid en finansiell oro liknande perioderna 1992 – 1994 och 20012003.
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Den relativa stabilitet som råder i dagsläget är kopplade till den positiva utvecklingen på
aktiemarknaden de senaste åren och att de stora aktörerna i branschen för tillfället har en
stabil finansiell ställning och därmed inte bedömt det som nödvändigt att matcha utestående
ränterisker i åtagandena med motsvarande placeringar. Utbudet av obligationer i svenska
kronor med lång löptid är i dagsläget så begränsat att det även saknas möjligheter för annat än
ett fåtal aktörer att vid finansiell oro minska sina utestående ränterisker.
Vår uppfattning är att det är förenat med betydande risk att införa ett samlat regelverk inom
en dominerande del av svensk finanssektor när det saknas förutsättningar att agera och
anpassa verksamheten till regelverket. På samma sätt som respektive bolag skall klara
riskanalyser och stresstester bör även ett regelverk testas mot kapitalmarknaden som helhet
inte bara gentemot enskilda bolag. Vår bedömning är att det föreslagna regelverket inte skulle
klara en sådan test och att det saknas bifogat underlag till förslaget för att vi skall kunna göra
en annan bedömning.
Den föreslagna metoden för att bestämma diskonteringsräntan tar sin utgångspunkt i gällande
lagstiftning baserad på EU:s tjänstepensionsdirektiv. Direktivet bygger på att Europa är en
gemensam marknad med en gemensam valuta. Kapitalmarknaden i euro är väl fungerande och
har obligationer med mycket långa löptider som motsvarar de behov som direktivet ställer.
Dessa förutsättningar saknas på obligationsmarknaden i svenska kronor.
Vår slutsats är att förslaget till föreskrift om diskonteringsränta bör göras mer flexibel och
även göra det möjligt att använda räntenivåerna för statsobligationer noterade i euro med hög
kreditvärdighet. Givetvis bör ränteskillnaden mellan de olika valutorna beaktas genom att
avdrag skall göras i de fall euroräntorna ligger över räntorna i svenska kronor. Men vi anser
att fler obligationer än enbart den längsta bör beaktas för att öka stabiliteten i skillnaderna i
räntenivå. Detta gäller även vid beräkningen av avdraget för swapräntan.
Det nya regelverket för institut som förvaltar tjänstepensioner bygger på principen om
aktsamhet och att ansvaret för verksamheten vilar på styrelse och ledning. Vi anser att det
utskickade förslaget avviker från denna grundtanke och att Finansinspektionen tar på sig ett
mycket stort ansvar genom att ensidigt reglera diskonteringsräntan till noteringar på en
ofullständig och begränsad handel i långa ränteinstrument i svenska kronor.
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