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Onsdag 13. juli 2011

SJEKK DEN:

En korpsgutt
serverer sin
lange tunge for
fotografen under
den årlige protestantiske feiringen «Orangefest» i Belfast i
går.
Foto: REUTERS

TRAGEDIE: Slektninger sørger i utkanten av Kazan over
et av ofrene i cruiseskipsulykken i Sentral-Russland. I går
var nasjonal sørgedag, og dykkere leter
fortsatt etter flere
døde i Volga. Foto: AP

Av ARILD MYHRE og SIMEN
GRYTØYR (grafikk)

Store deler av
Pensjonsfondets
milliardinvesteringer i statsobligasjoner er i fare
hvis ikke den
internasjonale
gjeldskrisen snart
kommer under
kontroll, mener
analysesjef.

TAKK FOR MEG:

Dyrepasserne i dyrehagen i Rio de Janeiro har
delt ut tepper og varm
suppe til dyrene på grunn
av den ekstreme kulden
som har rammet byen og
regionen. Denne orangutangen tilbringer dagen
under dynen.
Foto: AFP

Analysesjef frykter
for tilbakebetalingen
til Pensjonsfondet
Vil du forsikre deg mot tap på
italienske statsobligasjoner
skal du vite at skvetne markedsaktører de siste dagene
sørget for å sende forsikringspremien i været og børsene til
bunns.
Angår ikke deg, sier du? Jo,
det gjør nok det. Av de 1200
milliardene vi alle har lånt
bort fra Statens pensjonsfond
– Utland (SPU), skylder nemlig Silvio Berlusconi & Co oss
ca. 60 milliarder kroner alene,
ifølge siste oversikt fra Norges Bank.
Ved utgangen av første
kvartal i år hadde vi også lånt
bort ca. 208 milliarder kroner
(inkludert Fannie Mae) som
Barack Obamas USA garanterer for, en nasjon som nå søker løsning på sine økonomiske problemer – med å låne
enda mer penger.

Et luftslott
Nå begynner stadig flere å
tvile på om de gjeldstyngede statene vil kunne betale

tilbake alt. I obligasjonsmarkedet er det mer eller mindre
enighet om at Hellas før eller
siden kommer til å misligholde sin gjeld. Portugal og Irland er nærmest til å følge etter. Det nye er at også Spania
og Italia forsøkes definert inn
i faresonen. Det er dårlig nytt.
Den italienske stat skylder
alene omverdenen 1600 milliarder euro – over fire ganger
mer enn Hellas.
– Det er ønsketenkning å tro
at ikke noen av disse fordringene vil bli misligholdt. Det
innebærer at deler av de 1200
milliarder kronene vi har til
gode, er et luftslott, skriver
analysesjef
Lars
Henrik
Mikelsen i investeringsrådgivningsselskapet Norcap i
sin siste markedsrapport,
gjengitt av NA24.
Han forklarer sammenhengen med enkel logikk.
«Desto mer gjeldsbelastet
de ulike landene blir, desto
mindre sannsynlig er det at
de vil overholde forpliktelsene
fullt ut. Dermed er det faktisk
ikke bare de forgjeldede landene som nyter en falsk følelse av velstand, men også kre-

