MANDAG 19. NOVEMBER 2012 DAGENS NÆRINGSLIV

38

DEBATT

DAGENS NÆRINGSLIV MANDAG 19. NOVEMBER 2012

Mandag
LEDELSE

debatt@dn.no

Tirsdag
KREDITT

Onsdag
FINANS

Torsdag
ØKONOMI

Fredag
TEKNOLOGI

Lørdag
FORSKNING

39

Tap og sannsynligheter
INNLEGG
Finans

I

DN 14. november presenterer Jon Mjølhus en del
finansteoretiske betraktninger rundt Røeggen- og
Fokus-saken, som nå behandles
i Høyesterett. Artikkelen er
uklar, siden Mjølhus ikke synes
å respektere veletablert finansiell teori og metode. Hovedbudskapet er allikevel krystallklart: Aksjemarkedet kan ikke
beskrives med sannsynligheter
fordi fremtiden også preges av
ikke kvantifiserbar eller ukjent
usikkerhet. Ifølge Mjølhus ville
det derfor være meningsløst å
angi for eksempel en sannsynlighet for at Røeggen ville tape
på sin investering.
Selv med bankens optimistiske forventninger om aksjemarkedet har undertegnede
beregnet Røeggens tapssannsynlighet til større enn 50
prosent. Sannsynlighetsover36
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BEREGNER
TAP. Professor
ved NHH Thore
Johnsen.

vekten for tap var en konsekvens av produktets urimelig
høye kostnader. Denne vurderingen endres ikke av en erkjennelse av at vi kun har begrenset
innsikt i markedets adferd, det
vil si med mindre vi tror på
gjentatte mirakler.
For kundene var dette var i
realiteten et kasino med spesielt
dårlige odds (eller kjøp av slangeolje, jamfør DN 15.
november), mens for banken
denne virksomheten nærmest
en risikofri høsting av store
ekstrainntekter.

Hvem avvikler ytelsespensjonene? Ikke Banklovkommisjonen, og
ikke LO, men bedriftene og livselskapene. LO støtter kommisjonens
forslag fordi det gir bedre løsninger
for arbeidstagerne, skriver Eystein
Gjelsvik
k i LO.

Q ETTERSPØRSEL. Det er
ingen grunn til å avvikle ytelsesordningene nå, så lenge
det fortsatt ﬁns bedrifter som
etterspør disse ordningene
og selskapene i fremtiden
justerer premien for økt
levealder. Illustrasjonsfoto,
Colourbox

Pensjon,
ansvar og
forpliktelse
INNLEGG
Pensjon

I

flere oppslag i den senere tid
er det fokusert på at risikoen
for lavere pensjoner i fremtiden vil lempes over på arbeidstagerne. Det fremstilles i DN 10.
november som at det er Banklovkommisjonens leder Erling
Selvig som har skylda for dette,
ved å gå inn for å avvikle ytelsesordningene i privat sektor.
Det er å rette baker for smed.
Det er finansmarkedet,
bedriftene og i særdeleshet
livselskapene selv som «står
bak» lukking og oppsigelser av
ytelsesordningene.
Livsforsikringsselskapene,
som for kort tid siden kappløp
om å tiltrekke seg ytelsesordninger og fripoliser knyttet til
disse, er nå involvert i et rotterace for å bli kvitt forpliktelsene. De tar ikke imot fripoliser
(ferdig betalte garanterte

Tirsdag
LEDELSE

Onsdag
FINANS

Det er selvsagt meningsløst å
legge skylda på Banklovkommisjonen for dette. Når kommisjonen har foreslått at en går
over til nye ordninger, er det
fordi disse på en bedre måte
fordeler risikoen mellom partene
selskaper, arbeidsgivere og
arbeidstagere. Dermed er det

håp om at en kan få nye
produkter, såkalte hybrider, som
gir bedre fordeling av risikoen.
For arbeidstagerne er dette en
bedre løsning enn å stå og se på
at ytelsesordningene erstattes
av innskuddsordninger uten
noen form for garantier.
LO har derfor støttet hovedlinjene i Banklovkommisjonens
forslag.
Det er helt urealistisk å tro at
vi kan få en fremtid der arbeidsgivere flest og livselskaper tar
all risiko, så lenge det er bedriftene som har frihet til å
bestemme pensjonsordning.
Likevel er det ingen grunn til å
avvikle ytelsesordningene nå, så

lenge det fortsatt fins bedrifter
som etterspør disse ordningene
og selskapene i fremtiden
justerer premien for økt levealder.
Derfor har LO og de andre
arbeidstagerorganisasjonene
gått inn for en adgang til å videreføre ordningene for dem som
har mindre enn 15 år igjen av
opptjeningen, slik at disse gruppene ikke rammes i en fase da
det kreves særlig høye premier
for å oppnå en forventet ytelse.
Samtidig er det viktig at
livselskapene som har påtatt seg
et ansvar for å betale en livsvarig ytelse, settes i stand til å ta
sitt ansvar. Det er de som har

krevd inn for lite premie og
mangler penger.
Det er eierne i selskapene
som har hovedansvaret, og det
kan ikke lempes over på de nye
hybridene eller andre parter. LO
har derfor gått inn for et klart
skille mellom gammel og ny
opptjening av pensjonene slik at
vi får en ryddig overgang til nye
pensjoner.
Q Eystein Gjelsvik,
utredningsleder i LO
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Langoddsen
H

Det er helt urealistisk å tro at vi
kan få en framtid der
arbeidsgivere ﬂest og
livselskaper tar all
risiko

Gi dem erfaring

Røeggen-advokatene mener DNB burde oppgitt oddsene. Som om
aksjemarkedet var et kasino.

FINANS
JON MJØLHUS

GRUNNLØST.
Ingen grunn til
å avvikle ytelsesordningene
nå, skriver
artikkelforfatteren Eystein
Gjelsvik

ytelser) fra andre, og tilbyr ikke
lengre ytelsesordninger.
Det henger sammen med
vedvarende lav avkastning og
med krisa i finansmarkedene,
samt at selskapene selv ikke i
tide har maktet å øke premien
for livslange ytelser i takt med
at levealderen øker, slik at
forpliktelsen i dag er underfinansiert.
Bedriftene har som følge av
denne utviklinga stått overfor
økte premiebetalinger og økt
risiko for nye regninger i fremtiden. Det har ført til overgang til
innskuddsordninger der all risiko
veltes over på arbeidstagerne.

Arbeidsgivere må ta godt
imot ungdom i ferie- og ekstrajobber.
De er fremtidens ledere, skriver
Olli Kilpi i McDonald’s Norge og
Jan Olav Brekke i Lederne.

Q Thore Johnsen, professor ved
NHH
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PRAKSISTID. Unge, nyutdannede trenger muligheter i arbeidslivet.
Illustrasjonsfoto: Sigrid Olsson, Colourbox

øyesterett skal i disse
dager ta stilling til
oddsene i flere saker om
finansielle produkter. Ikke rart
retten trenger mer tid.
I den mest omtalte av sakene,
Røeggen mot DNB, uttalte
advokat John Christian Elden at
Røeggen hadde oddsene mot
seg. Med det mente han, så vidt
jeg kan tolke referatene i
mediene, urimeligheten i at
Røeggen fikk solgt et veddemål
uten at oddsen ble oppgitt,
samtidig som den kommersielle
selgeren (DNB) var garantert en
gevinst. Elden viste til finanseksperter som har regnet ut at
Røeggen hadde mer enn 60
prosent sannsynlighet for å tape
penger på investeringene.
Det er en interessant
problemstilling. Dersom fremtiden kan forutsies med sannsynligheter, ville den jo også
være mer forutsigbar. Dersom
du vet sjansene for noe – og
forventet avkastning er positiv

– vil du med sikkerhet kun
tjene penger i finansmark
Men det er usikkerhet om
synlighetene. Nettopp der
må du tro på at det er pos
forventet avkastning ved å
investere i finansmarkede
(Faktisk avkastning kan bl
helt annet, selvsagt.)
For hvis det er slik at sa
synlighetene kan beregnes
nøyaktig, er finansmarked
faktisk et kasino. Og det k
vært en fordel. Når vi går t
kasinoet, kan vi ikke vite o
vinner, men vi kan vite nø
hva sjansen for det er. På et
kasino må en spillers forventede
avkastning være negativ. Ellers
ville ingen drevet kasino, fordi
kasinoet som motpart måtte
forvente å tape i det lange løp.
Mens det på kasinoet kun er
usikkerhet om hvorvidt du
vinner, er det i finansmarkedet
altså usikkerhet om usikkerheten. Det er altså ikke mulig,
slik Elden mener DNB burde, å
angi hva «oddsene er», selv om
bankens selgere sikkert hadde
sin formening overfor kunder
som Røeggen.
Faktum er at fremtiden, og
dermed prisingen i finansmarkedene, består av «unknown
unknowns», som USAs tidligere
forsvarsminister Donald Rumsfeld begrunnet et angrep på et
land uten skjellig grunn. (Men
masseødeleggelsesvåpnene som
truet USA var på Wall Street,
ikke i Irak, viste det seg.)
Tenker vi litt grundigere
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mulig, slik Elden
mener DNB burde, å
angi hva «oddsene er»
gjennom det, så må det jo være
slik. Vi kan simpelthen ikke vite
noe om fremtiden. Argumentet
om at aksjer er mindre risikabelt på lang sikt får derfor en
tvilsom gyldighet. Denne
«forståelse» henger trolig
sammen med en feiltolkning,
noe som ble gjenstand for en
liten meningsutveksling i denne
spalte i vår (Espen Henriksen
25. april og Halvor Hoddevik 2.
mai).
Henriksen og Hoddevik
diskuterte en artikkel av
forskerne Lubos Pastor and
Robert Stambaugh som påpekte
at risikoen i aksjer – målt ved
kurssvingningene, standardavviket – riktignok faller med
tiden, men at den totalt sett går
opp. Fordi risikoen måles som

vik fra et forventet gjensnitt, som vi jo ikke kan
hva er fordi det er en fremstørrelse, så øker risikoen
tiden (fordi denne usikkern dominerer).
is risikoen i aksjer virkelig
r med tiden, så skulle
n på lange opsjoner, som
gen-produktet var laget av,
lavere enn for kortsiktige
oner. Det stemmer ikke
hva vi observerer.
NB anfører at Røeggen var
dig og at han like gjerne
ne tjent penger. Det er mer i
dette enn bare en dårlig
unnskyldning for påstått
grådighet. Hadde aksjekursene
pekt opp i perioden Røeggen
eide produktet, ville Røeggen
hatt flaks og ikke vært i Høyesterett i dag. Men han hadde
uflaks, som DNB liker å påpeke.
Røeggen tapte ikke penger på
aksjer, som mange later til å tro,
men på rentene han måtte
betale for å kunne ta et
veddemål, med DNBs egne
penger, på (ukjente) sannsynligheter i aksjemarkedet. Det er én
side av saken. En helt annen er
om Røeggen skjønte, burde
skjønt eller burde blitt forklart,
at det var det han faktisk
gjorde.
Odds på hva Høyesterett
mener om akkurat det, tør ikke
jeg stille.

Q

DYSTERT ALTERNATIV.
Den tidligere bilbyen Detroit
er et grelt eksempel i dagens
USA. Tanken på Stavanger
som et morgendagens
Detroit er heller lite morsom,
skriver artikkelforfatteren.
Foto: Bill Pugliano, AFP/NTB
Scanpix

Q Jon Mjølhus, førstelektor ved
Institutt for industriell
økonomi, Høgskolen i Buskerud

Ytelsespensjonen Kutt uten konsekvenser?
INNLEGG
er ikke død
Pensjon
INNLEGG
Pensjon

B

anklovkommisjonen vil
tvinge de 300.000 arbeidstagerne som har ytelsespensjon inn på ny pensjonsordning neste år, ifølge DN 9.
november.
Som deltager i Banklovkommisjonen vil vi presisere at kommisjonen på ingen måte har tatt stilling til, eller fremmet, et slikt
forslag. Det arbeides med en
oppfølging til NOU-en. Der må
det tas hensyn til kommentarene
som har kommet i høringsrunden.
Hvis det skal legges opp til
frihet i valg, er det ingen grunn til
frih

å forby dagens
produkter. Vi
mener at ytelsesordninger har
mange gode
sider som kan
være ønsket av
arbeidsgivere og
arbeidstagere.
Om ikke forsi- Knut Aarbakke.
kringsselskapene
vil tilby dem, bør det være mulig
å opprette pensjonskasser som
kan tilby dette produktet i en
form tilpasset folketrygdreformen. Alle ordninger i offentlig
sektor, det vil si i stat og
kommune, er ytelsesordninger.
Q Knut Aarbakke, leder i
Akademikerne

M

angel på konsekvensanalyser kan føre til for
dårlige forslag fra Banklovkommisjonen. Banklovkommisjonen har kommet med
forslag til en ny tjenestepensjonsordning i privat sektor (NOU
2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II). Det er denne
som ut fra artikkelen i DN fredag
skal erstatte ytelsesordninger.
Utredningen inneholdt flere
særmerknader. I høringsrunden
har det florert med innvendinger og spørsmål. De aller
fleste høringsinstansene har
forbeholdt seg retten til å ta en
helhetlig vurdering av den nye
ordningen når de ser hva Banklovkommisjonen kommer med i
den oppfølgende utredningen

som de nå jobber med. Disse
uttalelsene kommer også fra
instanser som er representert i
Banklovkommisjonen.
Sjelden har det vært så mye
uenighet i en offentlig utredning
på pensjonssiden, med tilsvarende uenighet i høringsrunden.
Som fageksperter på området
mener vi at dette blant annet
skyldes at utredningen ikke følger
utredningsinstruksen. Der heter
det at offentlige utredninger skal
inneholde konsekvensutredninger. Det heter videre:
«Konsekvensutredningene
skal omfatte konsekvensene for
statlig, fylkeskommunal og
kommunal forvaltning og for
private, herunder næringsvirksomhet og enkeltpersoner.
Konsekvensene skal tallfestes så
langt dette er mulig.»
Den Norske Aktuarforening
har i sin høringsuttalelse påpekt

den totale mangel på konsekvensanalyser i utredningen.
Det må kunne kreves av et
forslag til en mulig total omlegging av tjenestepensjon i privat
sektor at forslaget er grundig
utredet og at det har vært tid og
mulighet for alle berørte parter
til å vurdere konsekvensene og
om det er dette de ønsker.
Det pågår en dragkamp
mellom forsikringsselskapene,
arbeidsgiverne og arbeidstagerne i dette arbeidet. Den
Norske Aktuarforening tar ikke
stilling i saken, men mener at
en så viktig sak ikke kan
avgjøres uten grundige analyser
og åpen debatt med alle berørte.
Q Erik Falk, formann i Den
Norske Aktuarforening, og
Sissel Rødevand, leder av
høringsarbeidet i Den Norske
Aktuarforening
Ak

DN 14
14. no
november
ember

Pensjonsløfter
og estimater
INNLEGG
Pensjon

D

N skriver på lederplass at
«leverandører av
pensjonsprodukter bør
passe seg for å love for mye,» og
trekker frem Storebrands pensjonskalkulator som et eksempel.
Slike kalkulatorer er ment å gi
et estimat på hvor mye man kan
forvente seg i pensjon, og de
ulike aktørene har i dag ulike
forutsetninger i sine regnestykker. I tillegg har vi et
pensjonssystem i stadig
endring. Dermed knytter det
seg stor usikkerhet til pensjonsnivået i fremtiden.
Vår kalkulator tar utgangspunkt i FNOs nye avtale for
avkastningsprognoser. Den trer
i kraft fra nyttår og bygger på de
samme forutsetningene som
Norges Bank og Statens
pensjonsfond utland benytter i
sine prognoser. Formålet er at

alle de store aktørene innen
innskuddspensjon i Norge skal
benytte sammenlignbare tall for
fremtidig avkastning for
produkter med investeringsvalg.
Storebrand Balansert
Pensjon, som er det produktet
de aller fleste av våre innskuddskunder har, vil i henhold til
bransjeavtalen ha en forventet
realavkastning på 4,3 prosent. I
vår pensjonskalkulator regner
vi med 2,5 prosent inflasjon,
noe som gir en nominell avkastning på 6,8 prosent. Når bransjeavtalen trer i kraft, vil vi
derfor nedjustere vår forventede avkastning med 0,2
prosent.
Det er ikke riktig som DN
skriver, at Storebrand har valgt
å moderere flere av sine forutsetninger etter at DN.no
omtalte saken.
Anthon Andreassen,
informasjonssjef i Storebrand
Q

Hindrer morge ndagens helter
Tanken på Stavanger som et morgendagens
Detroit er lite morsom. Det mest skremmende er at den
ikke er helt urealistisk, skriver Erik Sauar,
r medgründer
av Rec.
INNLEGG
Energi

M

orgendagens helter vil
løse de største globale
utfordringene innenfor
helse, bærekraftig energi, global
matforsyning og kommunikasjon. Dessverre gjør oljesektoren sitt til at de norske kandidatene i dag starter med økende
handicap, og at Norge får en
stadig mer sårbar næringsstruktur.
Torgeir Reve og Michael
Porter har skrevet og utført mye
god forskning som viser
hvordan sterke næringsklynger
bidrar til økt produktivitet og
verdiskapning. Drevet av den
høye oljeprisen de siste fem
årene er det i Norge utvilsomt
utviklet en stor, sterk og

konkurransedyktig olje- og gassklynge, og det er helt sikkert
mange i denne sektoren som er
både kreative, godt organisert
og hardt arbeidende.
Men dessverre pumper ikke
oljesektoren i Norge bare opp
olje og gass. Den pumper også
opp lønninger og kronekurs slik
at nordmenn som virkelig vil
konkurrere i verdensmarkedet
uten råvarefordel stiller med
stadig større handicap.
Dermed blir det slik at for
oppstart av nye virksomheter i
Norge er det ikke bare attraktivt
å etablere seg innen olje og gass
fordi vi har sterke næringsklynger og høy oljepris – det er
også slik at høye lønninger og
høy kronekurs gjør det stadig
vanskeligere for nordmenn å
lykkes i de andre sektorene.
Dette gir en sterk selvforster-

Nye norske
eksportbedrifter
må dermed ha det
absurde kjennetegn
at de nettopp ikke
skaper mange
arbeidsplasser
kende effekt. Et raskt blikk i
Teknisk Ukeblad viser typisk at
ni av ti utlyste eksportstillinger
nå er knyttet til olje og gass.
Rec og andre i Norge måtte
stenge over 2000 arbeidsplasser
i norsk solindustri. Det hadde
kanskje skjedd uansett etter at
Kina bestemte seg for å bruke
enorme ressurser på å bygge
opp konkurrerende fabrikker.
Det mest problematiske for
Norge på sikt var imidlertid

erfaringen av at det etter hvert
ble billigere å betale full pris for
forskere i Tyskland enn å få 40
prosent støtte fra Norges forskningsråd til å kjøpe forskning
av instituttene her hjemme.
Da holder det ikke lenger for
nordmenn å være best. Vi må
faktisk være 30–40 prosent
bedre enn de tyske ingeniørene
bare for å stille likt på startstreken.
Gode ideer til nye lønnsomme
eksportvirksomheter i Norge
uten råvarekrykker må dermed
ha det litt absurde kjennetegn
at de nettopp ikke skaper
(mange) arbeidsplasser. Hver
normale arbeidsplass er blitt en
vesentlig konkurranseulempe.
Nå hadde tapt norsk konkurranseevne selvsagt ikke vært
noe økonomisk problem for
Norge hvis vi visste at oljeprisen
aldri ville falle, men historisk
sett har oljeprisen aldri vært
hverken stabil eller forutsigbar.
Det er derfor betydelig risiko
for at vi også i fremtiden vil
oppleve sterke fall, og da risikerer vi fort at titusener av
nordmenn på kort tid blir

VRIENT. Ikke
lett å lykkes i
oljesektoren.
Erik Sauer,
medgründer i
Rec .

arbeidsledige på et tidspunkt da
resten av eksport-Norge
omtrent ligger brakk.
Porters teorier er gode til å
forklare den økte konkurranseevnen i klynger. De er dessverre
også egnet til å forklare hvorfor
land og byer som er dominerende i en tekno-industriell
epoke omtrent aldri blir dominerende eller ledende i den
neste; De hadde for mange egg i
den «gamle» kurven og dermed
en altfor sårbar «monokultur».
Den tidligere bilbyen Detroit
er et grelt eksempel i dagens
USA. Tanken på Stavanger som
et morgendagens Detroit er lite
morsom.
Kristin Skogen Lund i NHO
treffer spikeren på hodet når
hun påpeker at Norge er i ferd

med å få for høye lønninger og
for lav produktivitet. Det hun
derimot ikke tør å si er at antagelig den eneste effektive måten
å tøyle lønningene på i dagens
frie arbeidsmarked, er å dempe
etterspørselen fra Nordsjøen.
Hvordan dette best kan
gjøres, er en svært viktig utredningsoppgave, men det er antagelig mye bedre å gjøre noen
første forsiktige tiltak med
moderat treffsikkerhet ganske
raskt – enn å ikke gjøre noe. På
den måten kan det etableres en
situasjon der noen få i oljeleverandørindustrien allerede nå
begynner å se etter nye muligheter samtidig som presset på
norske lønninger dempes.
Da får også de norske kandidatene til morgendagens
globale helter litt større sjanse
til å lykkes.
Erik Sauar, cand.polit. og
dr.techn., medgründer av Rec og
teknologidirektør i selskapet fra
2001 til 2011, nå partner og
styreformann i oppstartsselskapet Differ

Q
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rbeidsgivere ønsker å
rekruttere unge ledertalenter med både utdanning og praktisk arbeidserfaring. Mange får sitt første møte
med arbeidslivet i sommerjobb
eller som ekstrahjelper. All erfaring er med på å gi ungdom det
som er nødvendig for å hjelpe
dem et steg nærmere drømmejobben.
Arbeidsgivere må legge til
rette for unge arbeidstagere slik
at de får en god introduksjon til
det norske arbeidslivet og dets
tradisjon og organisering, samt
nyttig erfaring de kan ta med
seg til en fremtidig lederjobb.
Tall fra SSB viser at andelen
med høyere utdanning i befolkningen stadig øker. I en situasjon hvor arbeidsgivere kan
velge blant høyt utdannede
kandidater, viser det seg at
arbeidserfaringen er der hvor
unge mennesker kan skille seg
ut i søkerbunken.
Arbeidserfaring er åpenbart
det området hvor unge
mennesker har minst å fare
med.
Spørsmålet vi stiller er om vi
ønsker et samfunn med ledere
som kun har teoretisk erfaring.
Vi ser verdien av praktisk
arbeidserfaring, erfaring fra
organisasjonsliv og frivillig
arbeid og annen praktisk livserfaring. Og vi tror at arbeidsgivere kan hjelpe ungdom med å
skaffe seg nyttig og nødvendig
arbeidserfaring, om det så er for
kortere engasjementer i

sommerferien, deltidsjobb ved
siden av skolen eller den første
jobben etter fullført utdanning.
Dette er svært verdifullt som et
supplement til utdanning.
I rapporten «Ungdom og
arbeidsliv 2012» har
McDonald’s spurt norske personalsjefer og ungdom mellom 15
og 25 år om kunnskap og holdninger til arbeidsliv. Resultatene
viser at personalsjefene ser etter
ungdom med praktisk arbeidserfaring, og mange mener at
mangelen på dette er en
barriere for mange unge på
jobbjakt.
Ungdommen, på sin side,
savner praktisk arbeidserfaring
og er høyt motiverte for å jobbe
i ferier og ved siden av studiene.
Undersøkelsene viser også at
ungdom er opptatt av arbeidsmiljø og hvordan de blir
behandlet på jobb. Det er også
McDonald’s som arbeidsgiver og
Lederne som fagorganisasjon.
Alle medarbeidere, unge som
gamle, skal ha forutsigbare og
gode arbeidsforhold, i tråd med
de beste prinsipper i norsk
arbeidsliv. Arbeidsgivere har et
særlig ansvar for å gi ungdom
en god introduksjon til arbeidslivet. En arbeidsplass med et
godt arbeidsmiljø, dyktig ledelse
og muligheter for de ansatte til
å gjøre karriere, gir også gode
resultater for bedriften.
Mange har snakket om
dårlige holdninger blant yngre
arbeidstagere. Det er en myte at
ungdom er late og har dårlig
arbeidsmoral. Vår erfaring er at
ungdom er høyt motiverte for
arbeid og har god arbeidsmoral.
Så ta godt imot arbeidssøkende ungdom. På vei mot
drømmejobben har de behov for
arbeidserfaring, og blant dagens
unge skal vi finne fremtidens
ledere.
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