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Jeg har beregnet et tap for det norske samfunnet på 210 milliarder kroner siden 1990 som
følge av feil forvaltning av pensjonskapitalen, skriver Øistein Medlien i Grieg Investor.
HJELPENDE HÅND: James
Bond-filmen «Spectre» bidro til
Sonys resultater.
Foto: NTB Scanpix

Sony-verdien
opp 28 mrd.

Sonys markedsverdi økte med
over 28 milliarder kroner i går,
etter at selskapet før helgen
meldte om et større overskudd
enn ventet.
Sony-aksjen endte opp 12
prosent på Tokyo-børsen, dens
største oppgang siden oktober
2008.
I regnskapsmessige tredje
kvartal, som ble avrundet med
desember, tjente selskapet 120,1
milliarder japanske yen, eller 8,6
milliarder kroner. Blant analytikere var det ventet et overskudd
på 91,1 milliarder yen.
Veksten ble ifølge Sony blant
annet drevet av James Bondfilmen «Spectre» og det rekordsterke salget av britiske Adeles
nye album «25». FA/Bloomberg

Ny finanssjef
iNavamedic
Navamedic
har utnevnt Toril MaTAPSREKKEN FORTSETTER: Vi vil, om ikke skjevhetene rettes opp, få et tilsvarende tap i årene som kommer, hevder Øistein Medlien.
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Hvor høy skal prisen
for trygghet være?
Finanstilsynsdirektør Morten

SVenSkinnført
POliti innleDeR
ikke etteRFORSkninG
foreslår
for norske
pensjonskasser.
Kravet til trygghet og kortsiktige forbrukerhensyn har medført
en meget stor samfunnsøkonomisk
kostnad, gjennom at den avsatte
pensjonssparingen har blitt forvaltet slik at avkastningen har blitt mye
lavere enn hva den burde ha vært.
Det er i et fondert pensjonssystem
kun sparing (avsetninger) og avkastningen på denne som reelt sett kan
sikre våre pensjoner over tid.

Hvor høy kostnad er
man villig til å belaste det norske samfunnet
med for å få den tryggheten
myndighetene ønsker

Goodtech-saken legges død

Baltzersen sier i et intervju i Finansavisen 29. januar, som en
oppfølger til et intervju med meg
dagen før, at trygghet er vesentlig
for et pensjonssystem. Det er vanskelig å være uenig i dette. Snarere
tvert om, det er en forutsetning for
tilliten til et slikt system at det er
trygghet, og da i form av lover, regler, tilsynsmyndigheter og egenkapitalkrav.
Svarene Baltzersen kommer med
på journalistens
spørsmål i interBransjen har forsøkt Bransjen har
forsøkt å påvjuet er forøvrig
å påpeke dette i de peke dette i de
ikke spesielt im25 –30 å rene
ponerende eller 25–30 årene jeg har vært
oppklarende. Ei
jeg har vært ininvolvert i dette
heller er det et
volvert i dette.
snev av innrømmelser med hensyn Myndighetenes svar har hele tiden
til hva som kunne vært gjort anner- vært det samme; trygghet og kortledes historisk.
siktig sikkerhet for forbrukerne har
vært svaret.
EU har endelig sagt nei til å innJeg har beregnet et tap for det
føre de EU-reglene Finanstilsynet nå norske samfunnet på 210 milliar-
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Finanstilsynet
svarer på kritikk

Strammer opp pensjonskassene

Finanstilsynet kritiseres
for reguleringen av livselskaper, og vil ha pensjonskasser inn på samme regulering. – De sikrede der skal
ikke ha svakere trygghet
enn i livselskapene, sier
Morten Baltzersen.

LEVERER KOMFORT: Kongsberg Automotive og adm. direktør
Hans Peter Havdal. Foto: Finansavisen
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der kroner siden 1990 som følge
av feil forvaltning av pensjonskapitalen. Vi vil, om ikke skjevhetene
rettes opp, få et tilsvarende tap
i årene som kommer. I tillegg til
dette kommer at denne skjevheten
også har medført at pensjonskapital (livselskaper og pensjonskasser)
nærmest glimrer med sitt fravær
som eiere/aksjonærer i norsk næringsliv.

Jeg har ennå aldri sett fra myn-

I Finansavisen torsdag anklager
Grieg Investor myndighetene for
rungende stillhet i debatten om
«omvendt rebalansering», at livselskaper må kjøpe aksjer når kursene
er høye og selge når de lave.
– Hvorfor kan ikke livselskapene
tilpasse forvaltningen til kundenes
langsiktige sparehorisont?
– Livselskapene må tilpasse forvaltningen til sin risikobærende
evne. Ved tilstrekkelig nivå på buffere vil de ha evne til å holde aksjer
uavhengig av utviklingen i markedene. Finanstilsynet foreslo i 2011
regler som innebærer et større og
mer fleksibelt bufferfond som kan
bidra til større fleksibilitet i forvaltningen, svarer Morten Baltzersen,
sjef for Finanstilsynet.
– Bør Finanstilsynet delta mer
aktivt i debatten?
– Finanstilsynet opplyser regelmessig om sine vurderinger i
foredrag, brev og publikasjoner,
herunder hver vår i Finansielt utsyn og hver høst i Finansielle utviklingstrekk.

Utsatt finansiell stilling
Onsdag sendte Finanstilsynet ut
en anbefaling om at pensjonskasser underlegges de samme Solvens
II-reguleringene (med noen forenklinger) som livselskapene.
«Finanstilsynet vurderer at enkelte pensjonskasser har en utsatt
finansiell stilling,» heter det i brevet.
Ved utgangen av andre kvartal
2015 var total forvaltningskapital i
de 87 regulerte pensjonskassene «om
lag 299 milliarder kroner,» ifølge Tilsynet, som indikerer hvordan utsatte
pensjonskasser kan gjennomføre
tiltak for å møte et eventuelt nytt
kapitalkrav gjennom å endre aktivasammensetningen eller å øke bufferkapitalen.

IKKE TIL KUNDENES SPAREHORISONT: Livselskapene må tilpasse
forveltningen til sin risikobærende evne, sier Morten Baltzersen.
Foto: Eivind YggEsEth
– Hvis pensjonskassene reduserer
risikoprofilen gjennom å redusere aksjeandelen, kan de da samtidig øke
bufferkapitalen, et annet av de foreslåtte tiltakene?
– Lavere aksjeandel reduserer risikoen, og dermed behovet for bufferkapital. Høyere aksjeandel gir
høyere forventet avkastning, men
samtidig økt avkastningsrisiko og
dermed ingen sikker oppbygging
av bufferkapital over tid, svarer
Baltzersen.
– Et annet tiltak er hold-til-forfallporteføljer med lang (lengre) rentedurasjon. Risikerer selskapene da å låse
inn en lavere rente enn de behøver?
– Slike investeringer innebærer
å låse inn en rente over tid. Dette
bidrar til å redusere avkastningsrisikoen fram til forfall på obligasjonene. Økt risikotaking kan gi
høyere forventet avkastning, men
økt risikotaking krever også høyere
risikobærende evne i form av solvenskapital.
– Hvis fripolisekasser skaffer seg
nye inntekter fra innskuddsordninger,
slik dere også indikerer, vil det innebære en form for kryss-subsidiering?
– Finanstilsynet anser ikke dette
som kryss-subsidiering. Det er konkurranse i markedet for innskuddspensjon, og kundene har mulighet
til å flytte ordningen. Inntektene gir
likevel mulighet for at fortjeneste
knyttet til innskuddsprodukter kan
styrke kapitalgrunnlaget i pensjonskassen og dermed gi større sikkerhet
for alle pensjonskrav.

Mini-CV
Navn: Morten Baltzersen.
Født: 1960.
Stilling: Sjef for Finanstilsynet.
Bakgrunn: Utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo i
1984. Diverse jobber i Finansdepartementet. Spesialråd til Norges
delegasjon til EU i Brussel fra 1994. I
perioden 2000 til 2002 var han leder
av Markedsoperasjonsavdelingen i
Norges Bank, før han ble ekspedisjonssjef i Finansdepartementets
finansavdeling. Sjef for Finanstilsynet siden 2011, da han ble ansatt i et
seks års åremål.
Aktuell: Regulering av pensjonskasser.

– EU sa senest mandag at Solvens II ikke er noe for pensjonskasser. Hvorfor er Solvens II likevel
riktig reguleringsverktøy for norske
pensjonskasser?
– Det er betydelige ulikheter i
hvordan europeiske pensjonsforetak
er regulert, herunder hvilke mekanismer som skal sikre trygghet for
pensjonsutbetalingene. I Norge er
pensjonskassene i all hovedsak likt
regulert som livsforsikringsforetakene, og de forvalter samme type
pensjonsordninger. Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke grunnlag for at de sikrede i pensjonskasser skal ha svakere trygghet for sine
fremtidige pensjoner enn sikrede
i livsforsikringsforetakene, ifølge
Baltzersen.

– Livselskapene må tilpasse forvaltningen til sin risikobærende evne, sa
Morten Baltzersen til Finansavisen 29.
januar.

dighetshold en vurdering av å ba- funnet med for å få den tryggheten
lansere kundenesSkyvkrav
og ønsker myndighetene ønsker?
Xcelerator Pro Classic fremover for bedre feste og bakover for bedre glid!
om avkastning opp mot kravet til
trygghet. Hvor høy kostnad er man Øistein Medlien,
villig til å belaste det norske sam- daglig leder i Grieg Investor
NYHET! Utnytt bindingens posisjon til å optimalisere smøresonens kontakt med snøen
uten å måtte stoppe opp og smøre underveis. Denne funksjonaliteten gir spesielt
stor gevinst ved bruk av felleski, der festesonen er predefinert.

Send innlegg til debatt@finansavisen.no Maksimalt 400 ord..
F LY T T B I N D I N G E N – K U N M E D R O T T E F E L L A S Y S T E M E T

rie Ås (46) til fungerende finansdirektør, med virkning fra 1. februar,
opplyses det i en melding.
Ås har over 20 års ledererfaring fra organisasjoner innen tjeneste-, telekom- og mediebransjer, og hennes seneste stilling
var finansdirektør hos Telenor
Media Invest.
Hun tar over for Bjørn Lindholt, som av personlige årsaker
har bedt om å bli løst fra finansdirektørpliktene. 
FA

PERFEKT TIL

FELLESKI

253 millioner
til Kongsberg

Kongsberg Automotive er av en
europeisk premiumbilprodusent
tildelt en kontrakt for levering av
setestøtte og massasjesystemer,
melder selskapet.
Kontrakten har en estimert
verdi på 26,7 millioner euro, eller 253 millioner kroner.
Setekomforten skal benyttes i premiumbilprodusentens
flaggskipmodell.
Kongsberg Automotives produksjon skal etter planen startes
opp i tredje kvartal 2017, fra selskapets fabrikk i polske Pruszkow.	
FA

