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Flere danskere bærer
selv pensionsrisikoen
Danskernes samlede pensionsformue1 nåede i 2.
kvartal op på 3.661 mia. kr. bl.a. som følge af store
afkast på aktier, obligationer og rentederivater.
Modsat tidligere påvirker udsving på de finansielle
markeder i dag danskernes pensionsopsparinger
mere direkte.
Tidligere har det været kutyme, at pensionskunderne har fået garanteret en vis gennemsnitlig forrentning af deres pension ved opsparing i gennemsnitsrenteprodukter. I de senere år har ugaranterede
markedsrenteprodukter dog vundet frem. Antallet af
markedsrenteordninger nåede ultimo 2018 2,49 mio.
mod 2,33 mio. gennemsnitsrenteordninger.
Markedsrenteprodukterne er kendetegnet ved, at
kundens pensionsopsparing er direkte afhængig af

Markedsrente er den nye norm
Pct. af antal aftaler

det afkast, som pensionsselskabets investeringer
genererer. Afhængigt af investeringsstrategien kan
pensionsformuen derfor både stige og falde i værdi.
Denne risiko bæres i højere grad af den enkelte pensionsopsparer, mens risikoen deles kollektivt for
gennemsnitsrenteprodukterne. Dermed står markedsrentekunden over for en mindre forudsigelig og
mere volatil udvikling i sin pensionsformue.
Markedsrenteprodukter mest udbredt blandt yngre
Mens markedsrente fylder mere end gennemsnitsrente målt på antallet af ordninger, dominerer gennemsnitsrente fortsat målt på størrelsen af den samlede formue. Det hænger naturligt sammen med, at
særligt de store generationer af ældre har gennemsnitsrenteprodukter. Størrelsen på danskernes pensionsformue er nemlig tæt knyttet til deres alder.
Formuen bygges op i løbet af ens tilværelse på arbejdsmarkedet og svinder ind over pensionstilværelsen. Dermed er den på sit højeste for personer
tæt på pensionsalderen, hvilket forklarer, hvorfor
den samlede formue i gennemsnitsrente endnu er
størst på trods af overgangen mod markedsrente.
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Detaljerede data om danskernes pensionsformue
Nationalbanken indsamler og kvalitetssikrer i samarbejde med Danmarks Statistik årligt pensionsdata,
der kan belyse udviklinger i pensionsformuen på
individniveau. Data er tilgængelige i Danmarks Statistiks statistikbank (link). 1
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Anm.: Pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og firmapensionskasser.

1

Husholdningernes pensionsrettigheder, livsforsikring og livrenterettigheder i forsikringsselskaber og pensionskasser.

