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FORSIKRING OG PENSION, 3. KVARTAL 2019 

Sektorens balance udgør 
to gange BNP 

Forsikrings- og pensionssektorens (F&P) samlede 

balance var 4.773 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 

2019. Det er det dobbelte af det danske bruttonati-

onalprodukt, BNP. Selskaber inden for livsforsikring 

tegner sig med balancer for 2.663 mia. kr. for den 

største del af sektoren, mens pensionskasserne har 

balancer for 1.938 mia. kr. Skadesforsikring har ved 

udgangen af 3. kvartal balancer for 172 mia. kr. Det 

viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for 

forsikrings- og pensionssektoren (link). 

 

20 pct. investeret i unoterede aktier 

På aktivsiden er godt 4.100 mia. kr. placeret i værdi-

papirer som aktier, obligationer og investeringsfor-

eningsbeviser. Heraf er knap en femtedel investeret i 

unoterede aktier, der bl.a. omfatter sektorens alter-

native investeringer. F&P har for 775 mia. kr. i unote-

rede aktier, som omfatter ejendomme, investeringer 

i private equity, vindmølleparker mm. 

 

Pensionssektorens investeringer er placeret, så de 

afspejler de pensionsordninger, som selskabernes 

kunder har tegnet. Der vil derfor være forskel på, 

hvilke investeringer der placeres i, afhængigt af 

kundens alder og risikoprofil. Er kunden fx tæt på 

pensioneringstidspunkt eller pensioneret, vil pensi-

onsopsparingen typisk blive investereret i aktiver 

med lav risiko. Er der derimod tale om en yngre 

kunde, der har valgt en høj risikoprofil for pensions-

ordningen, er det en anden type aktiver, pensions-

opsparingen investeres i. Der er således en tæt 

sammenhæng mellem hensættelserne på passivsi-

den og investeringerne på aktivsiden. Hensættelser 

måler selskabernes forpligtelser over for kunderne. 

 

Pensionsformuen skifter mod markedsrente  

Passivsiden består primært af de hensættelser, der 

vedrører pensionsdelen. Pension er opdelt på gen-

nemsnitsrente- og markedsrenteprodukter. For gen-

nemsnitsrenteprodukter er pensionsopsparingen 

garanteret en vis gennemsnitlig rente. Markedsren-

teprodukter er derimod kendetegnet ved, at kunden 

bærer risikoen ved udsving i værdien af de investe-

rede aktiver. Gennem de senere år har der været en 

bevægelse fra gennemsnitsrente til markedsrente 

gennem omlægninger og nytegninger. De fleste ny-

tegnede pensionsordninger i dag er markedsrente-

produkter, der nu udgør 34 pct. af den samlede op-

sparing i sektoren. 
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