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JØRGEN SVENDSEN

SKRIVER HVER MÅNED OM PENSION

Pensionspengene kan sikre vækst
og fremtidig konkurrenceevne
Når mere end halvdelen af befolkningen
Private pensionsformuer og -indbetalinger i 2009
skal forsørges, og riget fattes penge, kan
en aktivering af den svimlende store penLivsforsikringsselskaber, AMP-selskaber
sionsformue på 2.800 milliarder kr. være
ATP, LD
og pensionskasser
nøglen til fremtidens vækst. Men vi inveLovpligtige
ArbejdsmarkedsFirmasterer mindre og mindre i Danmark.
indbetalinger

Af Jørgen Svendsen
De sidste 10-15 år har pensionsselskaberne skiftet kurs.
De er gået fra en national til
en global investeringsstrategi. Det var ikke ualmindeligt,
at 80 procent af et pensionsselskabs aktiebeholdning var
i danske aktier, mens 20 procent var i udenlandske. Nu er
billedet modsat.
Isoleret set er det pensionsselskabets opgave at
sikre en spredning af investeringsrisikoen og søge en
passende likviditet i investeringerne. Det er en anerkendt
optimal investeringsstrategi.
Men set med de nationale
briller, hvor vi for tiden efterlyser investeringer i vækst
og forskning, bidrager pensionskronerne altså mest til
vækst og udvikling hos vores
konkurrenter – som oven i
købet har eksempler på det
modsatte, altså pensionsinvestering i egen vækst.

Pension med høj risiko
Hos den store amerikanske
IT-koncern IBM investeres
en stor del af de ansattes
pensionsopsparing direkte i
virksomheden. Modellen giver alderspensionisterne en
»uacceptabel« høj risiko. Men
omvendt sikrer formuerne, at
IBM har masser af kapital til
at sikre virksomhedens fortsatte udviklings- og vækstplaner.
Pensionsmodellen er langtfra anbefalesesværdig, men
den illustrerer distancen til
vores globale investeringsfilosofi. Der er noget mere
»køb dansk« over IBMs forretningsmodel!
Vi investerer mere passivt
og kan forvente mindre værdiskabelse.
Den danske pensionsformue er meget passivt investeret. I forlængelse af aktiekrisen i 2001 reducerede
pensionsselskaberne kraftigt
i andelen af aktier til fordel
for globale stats- og realkre-

ditobligationer. Aktieandelen var tidligere på omkring
35-40 procent, men er nu
reduceret til omkring 15-20
procent. Og med strammere
kapitalkrav de kommende år
er der ikke udsigt til, at pensionsselskaberne har mulighed
for at øge risikovilligheden.
Aktieudslaget i 2001 førte
til, at vismændene direkte
kritiserede pensionsprodukter med garanti for netop at
overvægte de kurssikre og
mindre givtige obligationer
og dermed skade selskabernes langsigtede indtjeningsmuligheder.

pension, AMP

pension

Hovedsagelig
pengeinstitutter
Private
indbetalinger

Samlet balance:
669 mia. kr

AMP-selskaber &
pensionskasser

Kommercielle

Pensionsformue:
379 mia. kr.

Pensionsindbetaling:
8 mia. kr.

Pensionsformue:
481 mia. kr.

Pensionsformue
1.212 mia. kr.

Pensionsindbetaling:
20 mia. kr.

Pensionsformue:
1.693 mia. kr.
Pensionsfindbetaling
97mia. kr.*
KILDE: FINANSTILSYNET, FORSIKRING & PENSION, ATP

*Ingen statistik på pensionsindbetaling fordelt mellem firmapension og AMP

Svær tid for aktier
Vismændene var imidlertid
hurtigt ude med taktikken,
for renteniveauet er fladet ud
lige siden til et historisk lavpunkt, og aktierne har haft et
svært tiår med det historiske
fald i 2008. Vismændenes anbefaling vurderes imidlertid
at have meget bedre chancer
for succes de kommende 2030 år.
En forøgelse af aktieandelen til 35-40 procent og
et opsparingsprodukt uden
en minimumsgaranti er nu
også god latin, når det gælder
langsigtede opsparing. Eksempelvis er pensionsopsparingsprodukter i de offentlige pensionspuljer LD og SP
netop designet ud fra disse
karakteristika – for at undgå
»hasard« med pensionsmidlerne.

En attraktiv forretning

Dæmper væksten
Vores pensionsmodel aflaster
den kommende generation,
men den dæmper den aktuelle vækst.
Danmarks pensionssystem
er ofte rost ude i verden, fordi
vi i meget større udstrækning lægger pensionspengene til side og dermed ikke
overlader
pensionsbyrden
til de kommende generationer. Danskerne lægger hvert
år omkring 10-15 procent af
lønnen til side til alderspen-

sion – godt 120 mia. kr. årligt.
Hvis vi f.eks. stoppede indbetalingen et enkelt år, ville vi
have 60 mia. til forbrug og 60
mia. i skatteindtægter. Effekten af vores pensionsmodel
er altså samtidig en voldsom
afdæmpning af væksten.
Til sammenligning blev
regeringens såkaldte Særlige
Pension, hvor vi indbetalte én
procent af lønnen, netop anvendt til at bremse væksten
hhv. styrke væksten, som i
2009 hvor vi hævede 40 mia.
kr. til forbrug.
Til sammenligning udgør
effekten af vores pensionsopsparinger på 10-15 procent af lønnen en bremse på
væksten, der er 10-15 gange
større end SP-modellen.
Regeringen havde sine udfordringer med at »overtale«
pensionssektoren til at investere fem mia. kr. i den nye
danske vækstfond, som forventes at skaffe 7.000 nye job.
Det kan synes lidt absurd, når
50 procent af den samlede
pensionsformue er udskudte
indkomstskatter – et »udlån«
til pensionssektoren.

Hos IBM investeres en stor del af de ansattes pensionsopsparing direkte i virksomheden. Modellen
giver pensionisterne en »uacceptabel« høj risiko. Men omvendt sikrer formuerne, at IBM har masser af
kapital til at sikre virksomhedens fortsatte udviklings- og vækstplaner. Foto: Nigel Treblin/AFP

Hertil kommer, at det er en
attraktiv forretning for bankerne og pensionsselskaberne at administrere de 1.400
mia. skattekroner. Et skøn er,
at staten betaler 10-15 mia.
kroner årligt for at få pensionssektoren til at forvalte
de udskudte pensionsskatter.
Hvis vi for alvor skal have
dansk økonomi tilbage i
vækstgearet, optimeret vores slidte infrastruktur samt
sikre en langsigtet værdiskabelse via forskning og uddannelse, er fremrykning af
pensionsskatten et oplagt
potentiale at aktivere.
En operationel model er
at hæve arbejdsmarkedsbidraget på pension fra 8 pct.
til 15 pct. Det får den effekt,
at vi betaler 15 pct. i skat nu
og udskyder de resterende 35
pct., til vi bliver alderspensionister.
Fremrykningen af beskatningen vil give statskassen
en kæmpe vitaminindsprøjtning på 200 milliarder kr.
Hertil ville der løbende være
ti milliarder kr. mere i statskassen i fremrykket skat af
årets indbetalinger.
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