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BØR SPARE SELV: 
Morten Baltzersen 
i Finanstilsynet 
sier bankene er for 
avhengig av finan-
siering fra det in-
ternasjonale kapi-
talmarkedet.

Av Stian Nicolajsen

AgriAnalyse og AgriKjøp sto 
som arrangører da blant an-
dre tidligere finansminister 
Kristin Halvorsen, direktør i 
Finanstilsynet Morten Balt-
zersen og LOs sjeføkonom 
prøvde å svare på hva vi har 
lært av finanskrisa ti år etter. I 
Christiania Teater i Oslo var 
ikke budskapet bare positivt.

Baltzersen var i sitt fore-
drag kritisk til at norske ban-
ker er for avhengig av de in-
ternasjonale kapitalmarkede-
ne.

– Bankene var og er veldig 
avhengig av finansiering i det 
internasjonale markedet. 
Nesten halvparten av finansi-
eringen er er fra markedet, og 
rundt halvparten av dette 
igjen er fra utlandet. Da dette 
markedet stoppet opp, fikk 
det derfor umiddelbare kon-
sekvenser i Norge. Der må vi 
innrømme at vi ikke var godt 
nok forberedt, sa han fra sce-
nen.

Bankene måtte reddes
I panikk for at banker skulle 
gå konkurs, var det ingen som 
turte å låne penger til banker 
under finanskrisa. Derfor risi-
kerte norske banker å havne i 
en likviditetskrise, og myn-
dighetene måtte redde ban-
kene ved å innføre en bank-
pakke som ga bankene mulig-
het til å bytte inn sin gjeld 
med sikrere statsobligasjo-
ner.

På den positive siden trakk 
Finanstilsyns-direktøren fra 
at bankene i dag har blitt mer 
solide og ikke har like mange 
kortsiktige forfall. Derfor lig-
ger de ikke like dårlig an der-
som de internasjonale kapital-
markedene skulle fryse til 
igjen.

Men en annen risiko er der-
som rentene skulle stige kraf-
tig, fortalte Baltzersen.

– Husholdningenes gjeld er 
rekordhøy, og boligprisene er 
rekordhøye. Rentebelastnin-

gen er lav, men det er fordi 
rentenivået er rekordlavt. 
Mye fælt kan ramme oss som 
vi ikke kan se, men med dette 
utgangspunktet har vi en sår-
barhet for rentesjokk. Vi spår 
ikke at dette vil skje, men kan 
ikke utelukke det.

Baltzersen fortalte videre at 
husholdningene må stramme 
inn dersom rentene øker kraf-
tig og boligprisene faller. Det 
kan igjen føre til at bankene 
sliter, fortalte han.

Risiko i Kina
Robin Wigglesworth, direktør 
for amerikanske markeder i 

avisa The Financial Times, 
trakk i sitt foredrag fram risi-
komomentene som fortsatt 
eksisterer. Wigglesworth viste 
at gjelden har økt massivt i 
Kina.

– Vi har aldri sett en tilsva-
rende gjeldsoppbygging uten 
at det har endt med at bobla 
sprekker, sa han fra scenen.

Wigglesworth trakk også 
fram at lavrentepolitikken til 
verdens sentralbanker snart 
vil være over, og at rentehe-
vinger er varslet. 

Det vil også snart være slutt 
på såkalte kvantitative lettel-
ser, altså at sentralbankene 
tilfører finansmarkedet mer 
penger ved å kjøpe verdipapi-
rer. Selv om en slik endring er 
nødvendig, kan det føre til uro 
i finansmarkedene, mente 
han.

Finansredaktøren sa også 
at framveksten av robot-tra-
ding og den store økningen i 
såkalt passiv fondsforvalt-
ning på bekostning av aksje-
meglere kan endre hvordan 
finansmarkedene fungerer.

– Mer automatisert aksje-
handel har vært besparende, 
men samtidig har det ført til 
en ny og mer komplisert 
struktur som vi ikke vet hva 
kan føre til, sier han.
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Finanstilsynsjefen er kritisk til bankene:

Bankene bør 
spare mer

ADVARER: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen sier at 
husholdningene må stramme inn dersom rentene øker kraftig og 
boligprisene faller. Her fra da Finanstilsynet la fram rapporten 
«Finansielt utsyn 2016». FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX
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Finanskrisa:
n AgriAnalyse og AgriKjøp 
arrangerte i går et seminar i 
anledning at det er ti år siden 
finanskrisa. 
n 15. september 2008 gikk den 
amerikanske storbanken 
Lehman Brothers konkurs. Da 
amerikanske myndigheter ikke 
grep inn, ble hele verdens 
pengemarkeder rammet av en 
akutt krise.
n Finanskrisa det året påvirket 
siden realøkonomien, og ti år 
senere har flere land såvidt 
kommet seg.

PENGEBRUK: Som sjef 
for FNs miljøprogram 
har Erik Solheim 
brukt 4,1 millioner 
kroner fordelt på 529 
reisedøgn. Klimabe-
lastningen og penge-
bruken får kraftig 
kritikk.

FN

FNs internrevisjon fastslår i 
sitt utkast til rapport om FNs 
miljøprogram UNEP at Sol-
heim tar for lite hensyn til 
miljøet, regelverket og bud-
sjettet. Revisjonen foreslår 
dessuten at han betaler til-
bake deler av pengene han 
har brukt på reisene sine, 
skriver Aftenposten.

529 reisedøgn
Erik Solheim har vært FNs 
miljøsjef i 22 måneder og har 
i denne perioden registrert 
529 reisedøgn. Men han har 

ikke dokumentert tilstrek-
kelig at alle reisene faktisk 
var tjenestereiser. Ved to an-
ledninger skal 63-åringen 
dessuten ha byttet til et dy-
rere flyselskap, noe som ga 
ekstrautgifter på nesten 
60.000 kroner, ifølge FNs in-
terne tilsynsorgan (OIOS).

Han skal dessuten ha til-
brakt 79 prosent av tiden sin 
borte fra UNEP-hovedkonto-
ret i Nairobi i Kenya. 

Totalt skal han ha tilbrakt 
90 dager i Oslo og Paris. 14 av 
dem ble registrert som frida-
ger eller ferie, mens de an-
dre 76 ikke ble redegjort for, 
ifølge rapportutkastet.

Tilbakeviste feil
Mellom januar 2016 og mars 
2018 gjennomførte UNEP 
27.458 reiser. 

Den samlede prisen for 
disse turene var 486 millio-
ner kroner, ifølge rapportut-
kastet.

– Vi har svart og tilbake-
vist mange feil i dette utkas-
tet. På basis av vårt svar vil 
revisorene komme tilbake 
med et nytt utkast. Etter at 
vi har kommentert det ut-
kastet, vil de lage sin endeli-
ge rapport, sier Solheim.
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Miljøsjef i FN Erik 
Solheim får FN-refs

REISER MYE: Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram og assiste-
rende generalsekretær i FN.  FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX
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