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Hvorfor sparer vi?
• Et lands sparing – Statens pensjonsfond utland
–
–
–
–

Sikre at oljeformuen kommer flere generasjoner til gode
Sikre velferden ved stabil, god langsiktig avkastning
Unngå sterke ubalanser i økonomien
Mindre risiko ved å spre sparingen ute

• Individuell sparing – i private pensjonsordninger
–
–
–
–

Ta ansvar for eget liv - trygghet til å ta egne valg
Mindre avhengig av offentlig sparing og ytelser
Maktspredning: Bedre balanse offentlig – privat
Gir kapitaltilgang til næringslivet

Alderspensjon i prosent av BNP i ulike land i
2000 og prosentpoeng endring til 2050
Nivå i
2000
Norge*

Nivå 2050

Prosentvis
endring
2000-2050

5,9

12,0

103,4

11,8

16,8

42,4

Nederland

5,2

10,0

92,3

Danmark

6,1

8,8

44,3

Storbritannia

4,3

3,6

- 16,3

Sverige

9,2

10,8

17,4

Tyskland

Kilde: OECD: The Ageing Challenge in Norway, Working papers
no. 480, * Tall for Norge etter Pensjonsreform ifølge St meld nr.5.

Høy offentlig - lav privat sparing i
Norge
Statlig nettogjeld i
prosent av BNP (2006)
Norge

Privat sparing
(finansielle fordringer)
for husholdning, i % av
BNP (2005)

-149,3*

106

Tyskland

51,9

181

Nederland

33,7

..

6,9

235

41,7

..

-12,8*

158

Danmark
Storbritannia
Sverige

*Negativt fortegn angir netto fordringer, det vil si
en finansiell formue på statens hånd

Kilde: OECD, Utredningsseksjonen,
Stortinget

Lav privat sparing – satser alle på den rike stat?
Husholdninger, ideelle org
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Stimulere til privat sparing fordi…
• Stor statlig sparing kan gi falsk
trygghet
• Sparing er fornuftig – gir
valgfrihet og trygghet
• Demper veksten i privat forbruk
• Bedre balanse offentlig – privat
• Staten trenger skatteinntektene
mer i 2050
• Norge kunne ha blitt eneste land
i Europa uten skattefavoriserte
spareordninger

Rødgrønn
kamp mot private ordninger
• Mai 2006: De kutter skattefordelen ved IPAordningene over natten i RNB.
• Okt 2006: De foreslår å videreføre IPA-livrenteordningene, men uten skattefordel i 2007 (NB 07).
• Nov 2006: Etter massivt press fra opposisjon lover
de å beholde skattefordel ved ”private ordninger”
hvis det oppnås pensjonsforlik
• Årsskifte 06/07: Bidrar til unødvendig mye
usikkerhet for kunder, bedrifter og leverandører.
• Mars 2007: Forlik som sikrer den tredje pilaren.
• Nov 2009: Ny regjering utvider ordningen.

Om pensjonsforliket
• Høyre vant gjennom på viktig prinsipp om private
pensjonsordninger (3. pilar)
– Regjeringen vil innføre en ny ordning med
skattestimulert individuell pensjonssparing med virkning
fra 2008, med årlig sparebeløp inntil kr 15.000,-.
– Høyre, KrF og Venstre mener grensen bør settes til kr.
40.000,- og vil fremme forslag i tråd med det, og står
videre fritt til å foreslå en videreføring av individuell og
kollektiv livrente.

Krav til ny ordning
for individuell pensjonssparing:
• Alle må kunne benytte ordningene uavhengig av
livssituasjon og type arbeidsforhold
• Inkludere et betydelig skatteincentiv – vårt
utgangspunkt er symmetri i beskatningen
• Det skal ikke være formuesskatt på bundne
sparemidler
• Produktet må kunne tilbys av ulike
finansinstitusjoner

