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I regi af Pension Research Centre (PeRCent) på CBS satte vi tilbage i 2019
gang i et større projekt med det formål at udgive en bog om det danske
pensionssystem på et anerkendt internationalt forlag. 

Fra starten var det planen, at projektet skulle adressere både den offentlige og
den private søjle i pensionssystemet, ligesom pensionssystemets betydning for
såvel samfundsøkonomien som den finansielle sektor skulle inddrages. 

På den baggrund var det med stor glæde, at bogen ”The Danish Pension System
– Design, Performance and Challenges” i sommeren 2022 udkom på Oxford
University Press. Bogen rummer bidrag fra en række pensionseksperter fra
forskningsverdenen, Nationalbanken, Finanstilsynet m.v.  

Med henblik på at fremme en offentlig debat om bogens centrale temaer indgik
PeRCent i efteråret 2022 en aftale med dagbladet Børsen om at udgive en serie
på i alt ni kronikker, skrevet af bogens forfattere og i forlængelse af bogens ni
kapitler.  

Også dette er nu blevet realiseret.  De ni kronikker er blevet bragt i løbet af
vinteren 2022/23 – og meget tyder på, at kronikkerne har affødt en del
refleksioner om vores pensionssystem. 

For yderligere at styrke dette formidlingsprojekt samler vi i denne publikation
alle ni kronikker som en ”pixi-udgave” af ovennævnte bog. Det er de samme
emner, de samme forfattere, de samme budskaber – men der er stor forskel i
stilen.

Endelig vil vi gerne rette en varm tak til alle forfatterne for deres bidrag til
projektet – både bogen og kronikkerne. Også en stor tak til dagbladet Børsen
for at bakke op om dette formidlingsprojekt.

København, marts 2023

Torben M. Andersen        Svend E. Hougaard Jensen             Jesper Rangvid

Forord
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Der stilles store krav til det
danske pensionssystem og
dets udvikling. Samtidigt 
skal det også være 
finansielt bæredygtigt.

Vi har store krav til pensionssystemet:
Det skal håndtere fordelingspolitiske
hensyn for at undgå økonomisk fattige
pensionister, sikre pensioner i et
rimeligt forhold til erhvervsindtægten
inden pensionering, sikre dækning i
forbindelse med f.eks. længere levetid,
og det skal ikke mindst være finansielt
bæredygtigt.

Det danske pensionssystem har
tiltrukket sig stor international
opmærksomhed for dets evne til at
levere på alle disse mål. I Danmark er
der få fattige pensionister, og for de
fleste har pensionerne et pænt niveau i
forhold til indkomsten i den
erhvervsaktive alder. Samtidig er
finansieringen af pensionering sikret.

Her er det danske
pensions sy stems 
sejre og udfordringer
Af Torben M. Andersen, Svend E. Hougaard Jensen
og Jesper Rangvid
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Det skyldes dels, at en stor del af
pensionerne er opsparingsbaserede, og
dels at reformer har sikret, at de
offentlige finanser kan håndtere en
aldrende befolkning.

Pensionssystemet har udviklet sig over
tid og står i dag på to afgørende søjler:
en grundsikring via skattefinansierede
pensioner og ATP samt
opsparingsbaserede
arbejdsmarkedspensioner, som dækker
en meget stor del af arbejdsmarkedet.

Fordelingen er helt overordnet, at
grundsikringen via de offentlige
pensioner og ATP modvirker
økonomisk fattigdom blandt
pensionister, mens
arbejdsmarkedspensionerne sikrer, at
pensionerne står i et rimeligt forhold til
tidligere erhvervsindkomst.

Hensyn skal balanceres
Opbygningen af arbejdsmarkeds-
pensionerne blev skudt i gang med
Fælleserklæringen fra 1987 og tog for
alvor fart i 1990’erne. I takt med at
systemet modnes, får de opsparings-
baserede pensionsformer en større
betydning for gennemsnitsdanskeren,
og de vil på sigt få en større betydning
end de skattefinansierede pensioner.

Samtidig har udbygningen af
arbejdsmarkedspensionerne medvirket
til en markant forøgelse af danskernes
opsparing. 

Dette har været en væsentlig årsag til, at
betalingsbalancen i mange år har vist
store overskud, og at de offentlige
finanser er holdbare.

Selvom formålet med pensionssystemet
helt enkelt er at sikre rimelige
økonomiske forhold efter
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så
er indretningen af pensionssystemet
kompliceret, og mange hensyn skal
balanceres. Det gælder både
indretningen af de offentlige pensioner
og de opsparingsbaserede pensioner,
men også samspillet mellem de to søjler
i pensionssystemet.

Derfor er der ikke ét simpelt svar på,
hvordan det perfekte pensionssystem
ser ud, og der vil løbende være
diskussioner om systemets indretning
og behovet for tilpasninger og reformer.

For de offentlige pensioner er det et
centralt spørgsmål, hvordan de bedst
målrettes til de økonomisk dårligst
stillede pensionister. Det sker i dag via
pensionstillæg til folkepensionens
grundbeløb og behovsafhængige tillæg
som f.eks. varmehjælp. Målretning sker
via modregning, så den offentlige
pension er lavere desto højere den
private pension.

Men det har også incitamentseffekter,
da det reducerer incitamentet til at spare
op og til at blive længere tid på
arbejdsmarkedet. 
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Der er således et fundamentalt dilemma
i forhold til at tilgodese
fordelingspolitiske mål og understøtte
incitamenter til opsparing og en senere
tilbagetrækning.

Stigende pensionsalder
En anden central årsag til
succeshistorien om det danske
pensionssystem er velfærdsaftalen fra
2006. Den sikrer, at pensionsalderen
reguleres i takt med ændringer i
levetiden, og den er derfor med til at
tage det værste af presset på både
arbejdsmarkedet og de offentlige
finanser. Alligevel er den blevet
udfordret i de senere år. Det er der flere
grunde til.

For det første er det blevet fremført, at
reguleringen af pensionsalderen i
overensstemmelse med øget levetid er
for barsk. Når den nuværende model er
fuldt indfaset, betyder den i store træk,
at en stigende levetid omsættes én til én
til en højere pensionsalder. Et alternativ
ville være at dele levetidsstigningen
mellem arbejde og otium.

Tilbagetrækningskommissionen har
foreslået, at pensionsalderen skal
ændres i takt med stigende levetid, så
andelen af voksenlivet som pensionist
er den samme for alle generationer. Det
er et prioriteringsspørgsmål, da en
mildere regulering af pensionsalderen
vil belaste den finanspolitiske
holdbarhed.

En anden kritik af velfærdsaftalen har at
gøre med den stigende fokus på ulighed
i levetid. Dette kommer til udtryk ved,
at kortuddannede har et kortere otium,
fordi de dør tidligere end
højtuddannede. Uligheden er størst
blandt mænd, hvor en ufaglært 30-årig
mand kan forvente at leve ca. otte år
kortere end en jævnaldrende
akademiker. 

Dette er der politisk reageret på via
seniorpensionen knyttet til arbejdsevne
samt tidlig pension knyttet til antal år,
man har været aktiv på
arbejdsmarkedet.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean imperdiet purus in
sapien semper congue. Vivamus faucibus
risus quis molestie hendrerit. Nam ac
pharetra justo

Pensionsordningerne er i overvejende
grad bidragsbaserede, dvs.
udbetalingen til den enkelte under
pensionering afhænger af størrelsen af
indbetalingerne og afkastet på
opsparingen. Tidligere var afkastet på
pensionsopsparing garanteret, men i
dag går den største del af
indbetalingerne til
markedsrenteprodukter.

Markedsrenteprodukter er
karakteriseret ved, at afkastet på
opsparingen ikke er garanteret, men
afhænger mere direkte af afkastet på de
finansielle markeder. Her er der sket et
markant skifte med hensyn til, hvem
der bærer risikoen ved investeringer:
hvor det tidligere var pensionskassen,
er det nu i højere grad den enkelte.

Dette giver anledning til overvejelser
om, hvorvidt medlemmerne rent
faktisk har forstået konsekvenserne
heraf. F.eks. kan den udbetalte pension
blive sat ned i et markedsrenteprodukt.
Da dette vil ske for nogle pensioner
under udbetaling i 2023, vil vi snart få
tryktestet, i hvor høj grad danskerne
har indstillet sig på, at de nu selv mere
direkte bærer investeringsrisikoen.

Man kan forestille sig, at der vil opstå
diskussioner om behovet for en
udglatning af risikoen. 

En anden vigtig udvikling i måden, som
vores pensionsopsparing investeres på,
relaterer sig til de konkrete
investeringer, der foretages. Også her er
sket et markant skifte de senere år.
Bevægelsen er kendetegnet ved, at man
er gået væk fra noterede aktiver – dvs.
aktiver som kan købes og sælges
dagligt, og hvor prisen på markedet kan
observeres – til alternative
investeringer. Disse udgør i dag over 20
pct. af danskerne pensionsopsparing.

Selvom der er en masse gode
argumenter for alternative investeringer,
er der samtidig andre typer af risici, og
gennemsigtigheden er ligeledes mindre
end ved “normale” investeringer. Dette
stiller nye krav til pensionskassernes
rapportering og risikostyring samt til
reguleringen heraf. Det danske
pensionssystem er således modnet
gennem de seneste mange år og står
godt rustet til fremtiden. Et stort og
systemisk vigtigt system vil dog altid
kræve løbende overvejelser og
reformer.

 
Torben M. Andersen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.  
Svend E. Hougaard Jensen, Professor, Økonomisk Institut, CBS. 
Jesper Rangvid, Professor, Institut for Finansiering, CBS. 
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Pensions mar kedet har 
i løbet af 20 år flyttet sig fra garanti 
til markeds rente og nye risici
Af Henrik Ramlau-Hansen

Det traditionelle pensionsprodukt har i
mange år været en aftale, hvor
garanterede ydelser fastsættes ud fra
aftalte indbetalinger og
pensionsselskabets antagelser om rente,
levetid og omkostninger.

De garanterede ydelser baseres på en
rente (garantirenten), der garanteres i
aftalens løbetid. Indbetalinger sker til
kundens konto, hvor der løbende
tilskrives rente og fratrækkes betalinger
for omkostninger og forsikringer
(dækning ved død, invaliditet m.v.).

Alle pengene investeres samlet for
kunderne. Såfremt afkastet over tid
overstiger garantirenten, tilskrives
merafkastet kundens konto i form af
bonus.

Dette produkt har i en stabil verden
mange sympatiske egenskaber. Kunden
kender på forhånd størrelsen af sin
garanterede pension, indestående på
kundens konto udvikler sig jævnt over
tid, og med gunstige investeringsafkast
sker der en løbende opskrivning af
pensionen med bonus.
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Mindre attraktivt
En væsentlig udfordring er dog
garantirenten, og produktet er kun
langtidsholdbart, hvis afkastet over tid
overstiger garantirenten. På nær det
sidste halve år har renteniveauet siden
1980’erne været konstant faldende. 

Denne udvikling har fået Finanstilsynet
til at nedjustere garantirenten, fra hvad
der dengang var 4,5 pct. til nu -1 pct. i
2022.

Den faldende rente gav lavere
forventede pensioner, og samtidig
skabte de garanterede pensioner, med
garantirenter på 4,5 pct. og 2,5 pct.
udstedt før år 2000, hurtigt problemer.
De høje garantier blev vanskelige at
leve op til, da det faktiske renteniveau
blev lavere end det garanterede niveau.

Dette tvang selskaberne til at reducere
bonus kraftigt og omlægge
investeringerne til obligations-
investeringer m.v. for at kunne honorere
de garanterede pensioner.

Gradvist blev det garanterede produkt
derfor mindre attraktivt,
uigennemskueligt for kunderne og
vanskeligt at styre for
pensionsselskaberne. 

Den seneste tids turbulens på det
engelske obligationsmarked vidner om
tilsvarende problemer i England, hvor
garanterede pensioner efter det oplyste
fortsat udgør 1400 mia. pund.

Behov for nytænkning
Omkring år 2000 var det tydeligt, at der
var behov for nytænkning. Dette fik en
række pensionsselskaber til at udvikle
ugaranterede markedsrentepensioner. 

En markedsrentepension minder om en
investeringsforening, men sådan at der
automatisk investeres mere i risiko-
fyldte aktiver, så længe man er ung, og
mindre når pensionsalderen nærmer sig.

Samtidig opgøres formuen dagligt til
markedsværdi, og det er muligt via apps
at følge udviklingen i opsparingen. Da
der ikke er nogen garanti, kan pensions-
selskaberne investere en højere andel af
kundens opsparing i risikable aktiver,
der giver et højere forventet afkast. 

Det har også ført til, at mange
pensionsselskaber nu investerer ca. 20
pct. af deres aktiver i såkaldte
alternative investeringer, det vil sige
blandt andet private equity, udlån til
virksomheder, infrastrukturprojekter
m.v.
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Den overordnede idé med
markedsrentepensionerne er
muligheden for at investere mere frit i
bl.a. realaktiver og dermed på sigt opnå
højere pensioner end med garanti-
produkterne, hvor obligationer fylder
meget – specielt når realrenten de
seneste mange år har været støt
faldende. Mere end 70 pct. af alle nye
indbetalinger sker nu til et
markedsrenteprodukt.

Alt har en pris
I dette tilfælde er prisen, at kunderne
bærer den fulde investeringsrisiko.

Kursfaldene i 2022 på 10-20 pct. som
følge af Ruslands invasion af Ukraine
og den stigende inflation bliver den
første rigtige test af, om kunderne
faktisk er klar over, hvilke produkter de
i realiteten har.

For pensionister, der allerede modtager
pension, kan en nedsættelse af den
udbetalte pension på for eksempel 5-10
pct. være ganske alvorlig, når
inflationen samtidig raser.

Nogle pensionsselskaber vil måske
forsøge sig med mindre nedsættelser
ved at fordele tabene over flere år og
håbe på, at markederne vender.

En anden udfordring er, at kunder med
markedsrentepension selv bærer
levetidsrisikoen – det vil sige, lever
pensionsselskabets kunder længere end
forudsat, kan man risikere uventede
nedsættelser af ens pension på måske 5-
10 pct.

Denne ekstra risiko er sikkert ukendt for
mange, og det er i øjeblikket ganske
uigennemsigtigt, hvorledes
pensionsselskaberne forestiller sig, at
kunderne skal bære denne risiko.

De seneste 20 års udvikling mod
markedsrentepensioner vil på sigt vise
sig at være en betydelig gevinst for
danskerne. Udfordringen er måske, at
det vil komme bag på mange, hvor store
udsving man kan blive ramt af.

Mange vil ved pensionering have glemt,
at pensionen i realiteten indeholder en
buffer, idet pensionen i mange tilfælde
er større, end den ville have været med
de nu afdøde garanterede pensioner.

 

Henrik Ramlau-Hansen, Lektor, Institut for Finansiering, CBS. 
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En arbejdsmarkedspensionsordning
består af både forsikringer og pension
med det formål at sikre stabile
forbrugsmuligheder i løbet af livet,
uanset hvordan det arter sig.

Forsikring mod sygdom sikrer, at vi kan
opretholde en vis levestandard, selvom
vi bliver for syge til at tjene penge.
Forsikring mod død sikrer, at vores
efterladte kan opretholde en vis
levestandard, selv hvis vores bidrag til
husholdningens økonomi falder bort.
Livslange pensioner, såkaldte livrenter,
kan opfattes som en forsikring, der
dækker udgifterne til et stabilt forbrug i
et langt liv.

Opgaven for pensionsselskaberne er i
alle tilfælde at sikre danskerne
økonomisk tryghed, selvom 

arbejdsindtægterne er usikre, og vi ikke
ved, hvor længe vi er her til at forbruge.

Nødvendige indbetalinger
Det er centralt i arbejdsmarkeds-
pensionerne, at indbetalingerne udgør
en procentdel af arbejdsindkomsten.
Ydelserne står dermed i forhold til
indkomsten og sikrer levestandarden,
uanset hvilket uheld eller held, der
rammer.

Med til historien om pensionssystemet
hører, at folkepension og ATP hjælper
med at sikre en grundforsørgelse. Disse
ydelser står dog ikke i forhold til din
arbejdsindkomst, da deres rolle primært
er at forhindre fattigdom blandt
pensionister.

Hvad gør
Danmarks
pensionssystem til
en af verdens
bedste? 
Nøglen er finansiel
bæredygtighed
Af Søren Fiig Jarner, Claus Munk og
Mogens Steffensen
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Hvor stor en del af lønnen skal du
indbetale til pensionsselskabet, for at
pengene rækker til at bevare
levestandarden i overgangen fra
erhvervsaktiv til pensionist? Resultatet
afhænger primært af, hvor stort et afkast
pensionsselskabet kan generere, og
hvornår du ønsker at gå på pension.

Baseret på diverse fremskrivninger og
modeller synes en opsparing på 14-17
pct. af lønnen at være fornuftig for de
fleste. Ud af disse går 2-3 pct. af lønnen
til forsikringer mod sygdom og død.

Lavindkomstgrupper kan nøjes med
indbetalinger på 12-15 pct. af lønnen,
idet folkepension, ATP og målrettede
tillægsydelser for dem udgør en
forholdsmæssigt større andel af
indkomstgrundlaget. Omvendt bør
højindkomstgrupper indbetale 16-19
pct. af lønnen for at bevare
levestandarden gennem livet.

Lever op til formål
At de fleste danskere har ordninger i
den størrelsesorden, de har brug for, er
en nøgle til pensionssystemets succes.
Ordningerne lever slet og ret op til
deres formål om at skabe økonomisk
tryghed.

Selvom indbetalingen er en stabil andel
af arbejdsindkomsten, ændrer en række
forhold sig i løbet af arbejdslivet, så du
skal justere nogle af tandhjulene i
ordningen. 

Noget af justeringen sker automatisk,
mens andet kræver, at du tager stilling.
Graden af automatik afhænger af
ordningen.

Du bør af flere grunde tage en større
investeringsrisiko som yngre og en
mindre som ældre. Dette er bygget ind i
de såkaldte livscyklusstrategier, som
mange er omfattet af.

Behovet for forsikring mod død
afhænger mere individuelt af
familiesituationen. Hvis for eksempel
din ægtefælle tjener det samme, som du
selv gør, og dine børn kan klare sig
selv, er behovet for forsikring mod død
stort set nul.

Indbetalinger til forsikringer, man ikke
har brug for, burde i stedet gå til at sikre
pensionsopsparingens tilstrækkelighed.
Man kan diskutere om standardniveauet
for forsikring med dødsfald for folk
over 50 år, står mål med behovet.

Selvom systemet overordnet set er godt,
niveauerne for indbetaling på
arbejdsmarkedspensioner passer til
formålet, og vi ligger i verdenseliten,
skal både systemet som helhed og de
enkelte ordninger tilpasses den
samfundsmæssige og økonomiske
udvikling.
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Plads til forbedring?
En af de udfordringer, der skal
adresseres, er sikringen af tilstrækkelige
og finansielt bæredygtige pensioner til
de grupper, som har løs, lav eller ingen
tilknytning til arbejdsmarkedet, og
derfor ikke har glæde af de
velfungerende arbejdsmarkeds-
pensioner.

Derudover kan det overvejes at øge
fleksibiliteten, så den enkelte kunde har
mulighed for at påvirke ikke bare
investeringsstrategien, men også
indbetalingerne igennem livet.

Skal personer under 30-35 år for
eksempel tvinges til pensionsopsparing
samtidig med, at de har udgifter til
udbetalingen ved boligkøb eller
opbygning af en likvid opsparingsbuffer
til hårde tider?

Skal en moden lønmodtager, der via
betydelige indbetalinger og høje afkast
allerede har opbygget en tilstrækkelig
pensionsopsparing, eller som har en stor
privatformue, nødvendigvis fortsætte
indbetalingerne frem til pension?

Der er forskellige argumenter for og
imod, men selv et af verdens bedste
pensionssystemer kan sikkert blive
endnu bedre.

 
Søren Fiig Jarner, Adm. Direktør, Heukno.
Claus Munk, Professor, Institut for Finansiering, CBS.
Mogens Steffensen, Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

11



Pensionskassernes esg-arbejde foregår i dag
i disse tre spor: eksklusionslister, aktivt
ejerskab og impact-investeringer

Danske pensionsselskaber ejer
finansielle aktiver for 4700 mia. kr. (tal
fra andet kvartal 2022). Formuen
investeres med det primære formål at
skabe det bedste afkast givet risikoen.

Hvor obligationer tidligere udgjorde
den overvejende del af investeringerne,
bliver en større del i dag investeret i
risikable aktiver, herunder
illikvide/alternative aktiver, hvor det
forventede afkast er højere. Ikke mindst
skiftet fra garanteret til
markedsrenteopsparing har muliggjort
den øgede risikotagning.

Derudover er renten faldet gennem de
senere årtier, hvilket har gjort
obligationer mindre attraktive.

Sådan ser
pensionskassernes
tresporede
bæredygtigheds-
investeringer ud
Af Peter Løchte Jørgensen 
og Jesper Rangvid
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Pensionsselskaberne har gjort meget for
at informere kunderne om den øgede
risiko. Spørgsmålet er alligevel, om
mange bliver overrasket, når de vil
opleve, at selv pensioner under
udbetaling kan blive sat ned som følge
af lave afkast, som det vil ske for en del
pensionister efter årsskiftet.

Det giver god mening for ikke mindst
pensionskasser, som har lange
pensionsforpligtigelser, at have en vis
eksponering mod illikvide aktiver, da
man herved kan opnå et ekstraafkast i
form af en illikviditetspræmie. Det
giver dog samtidig nye udfordringer.

Hvor man hver dag kan observere
prisen på en “normal” aktie på børserne,
kan man ikke løbende observere
priserne på illikvide aktiver. Det er
således bemærkelsesværdigt, hvordan
de noterede markeder er faldet markant
gennem 2022, mens mange illikvide
investeringer ikke er justeret.
Illikviditeten skærper kravene til
rapportering og overvågning.

Fokus på bæredygtighed
Ud over det primære formål at skabe
det bedste risikojusterede afkast, tager
pensionskasser også andre hensyn i
investeringer.

I de senere år er især analyser af
investeringernes ansvarlighed og
bæredygtighed blevet en vigtig del af
investeringsprocessen.

Området har udviklet sig i rivende hast
over en kort årrække, og lidt forsimplet
kan man sige, at esg-arbejdet – det vil
sige arbejdet med miljømæssige, sociale
og ledelsesmæssige forhold i
investeringerne – i dag generelt foregår
ad tre hovedspor.

Det første spor er det arbejde, som
resulterer i de såkaldte eksklusions-
lister. Det andet spor handler om aktivt
ejerskab, og det tredje spor fokuserer på
specifikke, særligt bæredygtige
investeringer – ofte kaldet impact-
investeringer.

Alle de største danske
pensionsselskaber har i årevis opereret
med eksklusionslister, som er lister
indeholdende såvel enkeltselskaber
(f.eks. Boeing), industrier (f.eks.
tobaksindustrien), som lande (f.eks.
Rusland), som selskabet af en eller flere
esg-relaterede årsager ikke ønsker at
investere i.

Eksklusionslister begrænser pensions-
selskabernes investeringsunivers, og
den slags begrænsninger trækker i
retning af at sænke opsparernes
forventede afkast eller at øge deres
risiko. Eller begge dele. Det er kun få
pensionsselskaber åbne om.

Og man kan da også med nogen ret
hævde, at hvis antallet af ekskluderede
selskaber, industrier eller lande er
begrænset, så er bekymringen mest
teoretisk.
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Aktivt ejerskab
Eksklusionslisterne er i de senere år
blevet mere og mere omfattende. Der
findes pensionsselskaber, der opererer
med eksklusionslister, som har et
omfang på mere end 80 tætskrevne
sider, og nogle selskaber “praler” af at
have ekskluderet omkring 10 pct. af
verdensmarkedsindekset.

Når eksklusionslisterne når et sådant
omfang, så bliver konsekvenserne af
eksklusioner synlige i afkastene, som de
f.eks. er i år hos de selskaber, som har
ekskluderet hele segmentet af
fossilrelaterede energivirksomheder.

Så er der mere perspektiv i
pensionsselskabernes udøvelse af aktivt
ejerskab – et arbejde som det i øvrigt er
lovpligtigt for selskaberne både at
formulere en politik om og at rapportere
om på årlig basis.

Det aktive ejerskab handler bl.a. om at
udnytte de stemmerettigheder, der
følger med ejerskabet af aktier. Det
handler også om aktivt at forsøge at
påvirke selskabernes adfærd via anden
opsøgende dialog. Der er mange gode
eksempler på, at tilgangen virker.
Danske pensionskasser er formentlig
nogle af de dygtigste i verden til
udøvelsen af aktivt ejerskab.

Det tredje spor
Det tredje hovedspor er arbejdet med de
særligt bæredygtige impact-
investeringer. Formålet med impact-
investeringer er at frembringe
specifikke samfundsgavnlige effekter
parallelt med skabelsen af attraktive
finansielle afkast.

Nogle klassiske eksempler er
investeringer i den grønne omstilling
gennem opførelse af f.eks. nye
vindmølle- og solcelleparker, og
biogasanlæg, eller i nye grønne
teknologier som f.eks. power-to-x-
anlæg.

Mange danske pensionsselskaber har
målsætninger om at øge deres
investeringer på dette område, og det
fortjener ros og respekt. Udover at
bidrage til en mere bæredygtig verden,
så repræsenterer sådanne investeringer
en udvidelse af investeringsuniverset og
dermed en mulighed for at gøre
pensionsselskabernes
investeringsporteføljer mere
veldiversificerede og robuste.

Det er dog naturligvis afgørende, at
disse investeringer analyseres med
samme krav til forretningsmæssigt
afkast som øvrige investeringer.

 
 
Peter Løchte Lørgensen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Unversitet.  
Jesper Rangvid, Professor, Institut for Finansiering, CBS. 

14



Det er næsten blevet mainstream at betragte pensions- og boligformuen som to
sider af samme sag. Flere eksperter er endda gået så vidt som til at betragte
boligformuen som en ny søjle i pensionssystemet. Pointen er, at folkepensionen,
arbejdsmarkedspensionerne og friværdien i boligen tilsammen er afgørende for
levestandarden i årene efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

Bolig- og
pensionssymbiosen
bør udnyttes bedre
Af Svend E. Hougaard Jensen

Danskerne betragter ikke
pensions- og boligformuen som
to sider af samme sag, men det
kunne de med fordel gøre
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I den virkelige verden har denne
tankegang dog ikke rigtig medvind. Det
er påfaldende, at selv efter
tilbagetrækning fortsætter folk med at
opbygge friværdi i deres bolig. Dette
harmonerer ikke så godt med gængs
forbrugsteori. Her er idéen, at man
stræber efter en jævn forbrugsprofil
over hele livet baseret på
livsindkomsten, og ved bortgang som
gammel bør der ikke være mere på
kontoen end den arv, man ønsker at
efterlade til næste generation.

Formue og friværdi
De opsparingsbaserede
arbejdsmarkedspensioner har en helt
anden profil. Det er ikke overraskende,
for disse ordninger er netop designet
således, at der opspares i årene som
aktiv på arbejdsmarkedet, mens der
nedspares i årene efter tilbagetrækning.
Dette sker med en forventning om, at
formuen til sidst går i nul, og arv indgår
i princippet ikke som en del af denne
opsparingsform.  

Et taleksempel kan illustrere forskellen
på pensionsformue og friværdi i den
relevante kontekst: I 2018 havde en 65-
årig dansker en pensionsformue på
1.302.251 kr. og en friværdi i boligen
på 806.759 kr. Tilsvarende havde en 80-
årig dansker en pensionsformue på
402.178 kr. og en friværdi på 856.850
kr. 

En 80-årig har altså en pensions-
formue, som er 70 pct. lavere end den
65-åriges. For friværdien i boligen er
det omvendt: Den 80-årige har en 6 pct.
højere friværdi end den 65-årige. 

Disse gennemsnitstal baseret på
formuestatistikken giver et klart
fingerpeg om, at danskerne ikke ser
deres friværdi i boligen som en kilde til
pension. Men hvorfor gør de egentlig
ikke det? Er der behov for bedre
information om eksisterende
muligheder? Er der behov for udvikling
af nye finansielle instrumenter? Eller
ønsker folk simpelthen bare – helt
legitimt - at efterlade en meget stor arv
til deres børn? 

Omvendt realkreditlån
Som bekendt er det en central opgave
for pensionssystemet at sikre en høj
dækningsgrad, dvs. sikre, at den
disponible indkomst som pensionist står
i et rimeligt forhold til tidligere
erhvervsindkomst. 

Lad os derfor se nærmere på, hvordan
dækningsgraden potentielt ville blive
påvirket, hvis danskerne tog
muligheden for et ”omvendt”
realkreditlån til sig. Modellen er, at en
65-årig boligejer med en friværdi får et
lån med pant i boligen, hvor
låneprovenuet udbetales som en fast
månedlig betaling. Boligejeren skal
ikke afdrage på lånet, som i stedet
forfalder, når låntageren dør eller sælger
boligen.

 

16



Figuren viser dækningsgraden for
befolkningen opdelt i 10 indkomst-
grupper. I beregningen er medtaget
folkepension og ATP; andre
indkomstoverførsler til ældre; private
pensioner samt hypotetiske udbetalinger
knyttet til det ”omvendte” realkreditlån
baseret på boligernes friværdi. 

Det ses, at mens dækningsgraden for de
laveste indkomstgrupper er over 100
pct., er den kun lidt over 60 pct. for de
højeste indkomstgrupper, når der ikke
tages højde for friværdien. Men ved at
inddrage friværdien kan man opnå en
noget fladere profil for dækningsgraden
på tværs af indkomstfordelingen.
Faktisk bliver dækningsgraden helt flad
for den halvdel af de erhvervsaktive
med de højeste indkomster, ligesom
ingen indkomstgruppe får en
dækningsgrad på under 80 pct. 

I stedet for at bryde hjernen med at
udvikle nye låneformer kunne det
indvendes, at den enkelte allerede har
gode muligheder for at gøre noget, hvis
man ønsker at udnytte friværdien. En
mulighed er at sælge det nuværende
“store” hus og i stedet købe et “lille”
hus.
Man kunne også sælge huset for i stedet
at blive lejer, eller man kunne sælge
huset i et dyrt område og i stedet flytte
til et billigere område. 

En symbiose
Endelig bør nævnes, at relationen
mellem pensions- og boligformuen er
tovejs. Ud over at tænke på boligen som
del af pensionsopsparingen i en sen fase
af livet kan man i tidligere faser
betragte pensionsopsparingen som del
af boligfinansieringen.

Dækningsgraden i procent

De 10 indkomstgrupper i Danmark, hvor 1 er lavest, 10 er højest

Yderligere detaljer her: Svend E. Hougaard Jensen, Andreas I. Rønne og Andrea Tafuro: “Home Equity As a Pension Device: 
A Means to Smoothen Replacement Rates across the Income and Wealth Distributions?”, mimeo, PeRCent, oktober 2022.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean imperdiet purus in
sapien semper congue. Vivamus faucibus
risus quis molestie hendrerit. Nam ac
pharetra justo

En model er at give yngre familier,
typisk førstegangskøbere, adgang til at
udtage en vis andel af deres
pensionsformue. 

Vi ved fra formuestatistikken, at en 40-
årig dansker har en pensionsformue på
ca. 400.000 kr., og hvis man gjorde det
muligt at anvende halvdelen heraf til
boligkøb, ville det give næsten
200.000 kr. og for et par det dobbelte
beløb.

Det korte af det lange er, at der er tale
om en symbiose mellem bolig og
pension. Men også om et potentiale,
som det vil kræve en del
politikudvikling at udnytte. Er vi klar
til det?

 
Svend E. Hougaard Jensen, Professor, Økonomisk Institut, CBS. 
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En lang række afgørende
beslutninger har sikret os et
velfungerende pensions-
system. Det er nu vores pligt
at sikre en videreudvikling af
systemet

Danskernes pensionsformue udgjorde
ved udgangen af 2021 4400 mia. kr. –
ca. to gange Danmarks bnp. Til
sammenligning er tallet for EU under
100 pct. af bnp. Mange EU-lande har
ikke et pensionssystem, der giver
husholdningerne samme effektive
mulighed for at spare op til pension som
i Danmark.

Vi kan takke tidligere tiders
beslutningstagere for de veludbyggede
og velfunderede pensionsordninger, vi
har i dag. Især fire beslutninger har
været afgørende. Den første beslutning
blev truffet i 1930’erne, hvor
pensionsordningerne blev udskilt fra
virksomhederne. 

Pensions sy ste mets 
udvikling kræver ny regule ring,

ellers risikerer danskerne at miste
tilliden til systemet

Af Jesper Berg
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Fordelen var, at medarbejderne ikke
både mistede deres job og deres
pension, hvis virksomheden gik ned.

Den anden beslutning blev truffet i
starten af 1980’erne, hvor
arbejdsmarkedspensionerne blev
underlagt samme regulering som
livsforsikringsselskaberne. Ønsket var
en ensartet regulering for forvaltning af
arbejdsmarkedspensioner.
Reguleringen, der bl.a. sikrer en
disciplineret investeringsaktivitet, er
forholdsvis restriktiv. Den har
begrænset de politiske muligheder for at
påtvinge selskaberne investeringer, der
ikke giver økonomisk mening for de
kommende pensionister.

Den tredje beslutning var etableringen
af nye arbejdsmarkedspensioner; et
resultat af fælleserklæringen mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter i
1987. De nye arbejdsmarkedspensioner
inkluderede de grupper, som ikke
allerede var omfattet af
pensionsordninger, dvs. primært LO- og
FTF-medlemmer.
Arbejdsmarkedspensionerne er en af de
vigtigste forklaringer på den høje
danske pensionsopsparing i dag.

Den fjerde beslutning, eller rettere serie
af beslutninger, gjaldt opstramninger af
regler for regnskab, kapitalkrav m.v. og
indførsel af stresstest lige før og lige
efter år 2000 efter store kursfald på
aktiemarkederne og ditto fald i
obligationsrenterne.

Opstramningen tvang de danske
pensions- og livsforsikringsselskaber til
at investere i aktiver, der i større
udstrækning understøttede deres
forpligtigelser til fremtidige
pensionsudbetalinger.

Vigtige beslutninger venter
I Danmark har vi på grund af disse
vigtige beslutninger ikke alene en stor
pensionsopsparing, men også en, der
matcher pensionsforpligtigelserne. I
flere andre lande er pensions-
ordningerne ikke fuldt funderede, og en
del af de aktuelle pensionsudbetalinger
dækkes derfor af de løbende
indbetalinger fra dem, der er i arbejde. I
andre lande er underskuddene maskeret
af en mere lempelig regulering.

Konsekvensen er, at kommende
pensionister i de pågældende lande før
eller siden risikerer ikke at få de
pensioner, som de er stillet i udsigt. De
seneste års udviklingen i det danske
pensionssystem gør, at der er behov for
lige så vigtige beslutninger om
reguleringen af systemet, som vores
forgængere traf.

Vi skal især adressere udviklingen på to
områder. For det første er der sket en
bevægelse væk fra garanterede
pensionsprodukter i retning af
ugaranterede markedsrenteprodukter. 
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For det andet inkluderer
investeringsuniverset i stigende omfang
såkaldte alternative investeringer, som
f.eks. vindmøller og andet infrastruktur,
hedgefonde, private equity og andre
unoterede investeringer.

Begge udviklinger er logiske. Det
garanterede afkast på garanti-
produkterne gør det vanskeligt at tage
risici, som på den lange bane i de fleste
tilfælde vil give et højere afkast. De
alternative investeringer giver en
illikviditetspræmie, som langsigtede
investorer kan prøve at samle op.

Kunderne bærer risikoen
Begge udviklinger indebærer dog også
udfordringer. Kunderne bærer selv
risikoen i markedsrenteprodukter. De
kan give tab, som vi har set i 2022, og
dermed lavere pensioner. Det er vigtigt
for tilliden til pensionssystemet, at
pensionsselskabernes investeringer
giver en acceptabel risiko på de
fremtidige pensionsydelser. 

Alternative investeringer kan bidrage til
dette, men kun hvis pensions-
selskabernes risikostyring afspejler de
alternative investeringers reelle
forventede afkast og risiko. Det fordrer,
at pensionsselskaberne er skarpe på den
løbende værdiansættelse af de
alternative investeringer.

Danmark er længere i bevægelsen mod
markedsrenteprodukter og alternative
investeringer. Det indebærer, at der ikke
er en international praksis, vi kan læne
os op ad, når vi skal regulere og føre
tilsyn med det pensionssystem, som vi
er ved at få. Vi er over for nuværende
og fremtidige pensionister forpligtede
til at træffe de rette beslutninger, så
danskerne fortsat kan have berettiget
tillid til det danske pensionssystem.

 

Jesper Berg, Direktør, Finanstilsynet.
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Vi lever stadig længere og længere.
Faktisk stiger levealderen med omkring
fire timer pr. dag. ATP forventer, at 40
pct. af alle nyfødte piger fra 2018 vil
opleve deres 100-års fødselsdag. En
øget levetid er på den ene side
glædeligt, da flere har mulighed for at
leve et langt liv.

Omvendt er der for samfundet øgede
omkostninger forbundet ved, at folk
lever længere end forventet. Dette stiller
i højere grad nye krav til indretningen
af det danske pensionssystem.

Historisk har levetidsstigningerne været
drevet af faldende dødelighed blandt
yngre aldersgrupper. Denne udvikling
har ændret sig.

Danskernes stigende levetid
udfordrer pensions sy stem 
og den finansi elle risikosty ring
Af Malene Kallestrup-Lamb og Søren Kjærgaard

Den stigende
levetid udfordrer
ligheden i
pensions-
systemet og
stiller nye krav til
risikostyringen
af danskernes
pensionsformue
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I dag er det de ældre aldersgrupper, der
oplever markante fald i dødeligheden
og driver stigningerne i levetid.
Samtidig er forskellen i livslængden
også reduceret. De aldre, hvor flest
danskere dør, er koncentreret om 85-87
år. Tidligere var der en større spredning.

Billedet er mindre rosenrødt, når man
ser på forskellen i levealder på tværs af
socioøkonomiske grupper. Der
eksisterer en stor ulighed i levetiden
mellem grupper i det danske samfund.

Det udmønter sig i en forskel i
middellevetiden på omkring otte år for
den fattigste kontra den rigeste
tiendedel af 50-årige mænd. Det
tilsvarende tal er seks år for kvinder.

Levetid og pensionsalder
Uligheden i den forventede levetid er
helt central, ift. at pensionsalderen
reguleres i takt med ændringer i
levetiden. Den nuværende regulering
foreskriver, at stigninger i
middellevetiden for de 60-årige
omsættes til en forhøjelse af
folkepensionsalderen.

Det betyder dermed også, at en eventuel
stigning i uligheden, der udelukkende
drives af forbedringer for de mest
velstående grupper, vil medføre en
højere folkepensionsalder for alle
grupper i samfundet. 

Konsekvensen vil blive en reduktion i
antallet af år på pension for de dårligere
stillede, uden at de har oplevet en
længere levetid.

Den nyeste forskning viser dog en
ensartet stigning i levetiden for de ældre
aldersgrupper på tværs af
socioøkonomiske status.

Det ændrer dog ikke ved, at personer fra
de laveste socioøkonomiske grupper har
en væsentlig lavere sandsynlighed for at
opnå de tiltænkte 14,5 år på
folkepension med de nuværende regler.

Endnu mere bekymrende er det, at
mænd fra den laveste socioøkonomiske
gruppe kun har 70-80 pct.
sandsynlighed for at være i live ved den
gældende pensionsalder.

De laveste socioøkonomiske grupper
benytter dog i langt højere grad tidlig
tilbagetrækningsmuligheder som f.eks.
førtidspension.

Den stigende levealder har også stor
betydning for pensionsindustrien i
forhold til finansiel risikostyring,
produkttyper samt forvaltningen af
danskernes pensionsformue.

Problemet er ikke, at alle
pensionskunderne lever længere, men at
de lever længere end forventet.
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Hvis Hr. Jensen allerede er gået på
pension og modtager en garanteret
ydelse, men lever meget længere end
forventet, har pensionsselskabet et
alvorligt problem, da den garanterede
ydelse skal udbetales over flere år.

I dette eksempel kan levetidsrisikoen
ikke imødekommes af en højere
opsparingsrate, mere risikable
investeringer eller yderligere år på
arbejdsmarkedet.

Højere risiko
Helt centralt bærer pensionsselskaberne
både den finansielle risiko og levetids-
risikoen i de garanterede rente-

garantiprodukter, idet pensions-
udbetalinger er garanterede, uanset hvor
længe pensionisten lever. 

I ugaranterede markedsrenteprodukter
afhænger pensionsudbetalingerne af
afkastet på de finansielle markeder og
udviklingen i levetiden. Med markeds-
renteprodukterne har pensionsselskaber
således fået mulighed for at sænke
udbetalingerne, hvis levetiden stiger. 

I 2018 annoncerede PFA Pension som
de første, at udbetalingerne til
pensionister med livslang opsparing i
markedsrente ville falde mellem 3 og 10
pct.

Danske pensionister med markeds-
renteprodukter står derfor over for en
øget risiko og kan på den måde både
opleve større pensionsudbetalinger
under gunstige forhold, men også
risikere lavere pensionsudbetalinger,
hvis der er modvind på de finansielle
markeder eller uventede stigninger i
levetiden. 

For mange vil denne ekstra risiko være
ukendt, og det er uklart, hvordan
kunderne skal håndtere den.

Hvem skal betale
Den øgede risiko i pensionsprodukterne
har ikke kun betydning for den enkelte,
men også for de offentlige finanser.
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Når udbetalingerne til arbejdsmarkeds-
pensioner sænkes, øges de offentlige
ydelser til folkepensionister, idet de
afhænger af den øvrige indkomst. 

Det gælder for eksempel
folkepensionstillægget og
ældrechecken. Lavere pensions-
udbetalinger fra det private vil dermed
betyde højere offentlige ydelser. 

Konsekvensen er, at vi overfører endnu
mere af levetidsrisikoen til den yngre
del af generationen, som i dag allerede
finansierer folkepensionen via deres
skattebetalinger.

 
Malene Kallestrup-Lamb, Lektor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
Søren Kjærgaard, Postdoc, The Interdisciplinary Centre On Population Dynamics, SDU.
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Danskernes høje pensionsformue og gæld kan
forstærke udsvingene i husholdningernes
forbrug og dermed også dansk økonomi

Centralbankerne har forhøjet renterne
markant det seneste år for at få bugt
med den høje inflation. Kombinationen
af højere renter og inflation kan mærkes
hos forbrugerne. De stigende priser gør,
at rådighedsbeløbet rækker til færre
indkøb end tidligere, mens de stigende
renter får selve rådighedsbeløbet til at
skrumpe ind. 

Rentestigningerne påvirker særligt
boligejere med store lån, og især hvis
lånene er variabelt forrentede. Men
hvad har alt dette med pension at gøre,
kan man spørge?

Det korte svar er, at størrelsen på
pension og gæld hænger sammen. 

Danskernes høje
pensions op spa ring
og gæld 
forstærker udsving 
i forbruget
Af Andreas Kuchler,  Niels Lynggård Hansen
og Henrik Yde Andersen
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I lande, hvor husholdningerne har store
pensionsopsparinger, er der typisk også
større gæld i husholdningssektoren.
Danmark ligger i den høje ende af
skalaen på begge dimensioner.

Rimelig robuste
Der kan være flere forklaringer på
sammenhængen. En mulig forklaring er,
at husholdninger med store pensions-
indbetalinger løbende har færre likvide
midler til rådighed og derfor er mere
tilbøjelige til at optage tilsvarende
større lån til f.eks. boligkøb. 

Samtidig har husholdningerne også
mulighed for at optage mere gæld, når
der er udsigt til en pæn indkomst efter
pensionsalderen. Med en betydelig
pensionsformue er det ikke nødvendigt
at være gældfri, når man forlader
arbejdsmarkedet.

For at undersøge om individuel adfærd
bidrager til sammenhængen mellem
pension og gæld må man bruge data på
individniveau. Vi har sammenholdt
låneadfærden hos danske lønmodtagere
med henholdsvis høje og lave
pensionsbidrag over 20 år.

Arbejdsmarkedspensioner blev først
etableret for ansatte i den offentlige
sektor, hvor den gennemsnitlige
bidragssats allerede efter midten af
1990’erne lå på 12 pct. 

For ansatte i den private sektor var
bidragssatserne betydeligt lavere i
samme periode, men de steg støt frem
mod 2008, hvor satserne stort set var
ens i de to sektorer. Vores undersøgelse
viser, at lønmodtagere, der havde større
pensionsbidrag i en længere periode via
ansættelse i den offentlige sektor, også
opbyggede større gældsposter end
personer med lavere pensionsbidrag i
den private sektor.

Vi fokuserer udelukkende på ansatte i
sammenlignelige jobfunktioner, som
alle har været ansat i både offentlig og
privat sektor i løbet af deres arbejdsliv.
Dermed opnår vi høj grad af
sammenlignelighed blandt personerne,
der indgår i undersøgelsen.

En del af forklaringen på danske
husholdningers store gældsætning kan
således være, at de har øget
låntagningen som reaktion på stigende
bidrag til obligatoriske arbejdsmarkeds-
pensioner. Pension og gæld er altså tæt
forbundet, både når vi ser på tværs af
lande, men også når vi betragter
enkeltpersoner i Danmark. Tallene viser
desuden, at størstedelen af gælden
findes i de husholdninger, der har
mange aktiver og høje indkomster.
Generelt er danske husholdningers
balancer således rimelig robuste.
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Sårbare over for udsving
Den høje gæld kan imidlertid betyde, at
danskernes privatøkonomi er mere
sårbar f.eks. i forhold til rentestigninger.
Betydningen af stigende renter i en
situation med høj gæld afhænger i høj
grad af, om husholdningerne har fast
eller variabel rente på deres lån. Mange
danskere med fastforrentede
realkreditlån har omlagt deres lån i
løbet af 2022. 

Heraf har fire ud af ti ændret deres lån
fra fast til variabel rente, og variabel
rente udgør nu størstedelen af den
udestående realkreditgæld i Danmark.
En stigende andel variabelt forrentet
gæld vil alt andet lige mindske
danskernes rådighedsbeløb, hvis
renterne stiger yderligere, og det vil
lægge en dæmper på forbrugs-
mulighederne.

Der er også tegn på, at høj gæld mere
generelt kan have en betydning for
størrelsen på udsvingene i forbruget ud
over den direkte effekt af renteniveauet.
Efter finanskrisen var det i særlig grad
husholdninger med høj gæld, som holdt
igen med forbruget – også selvom
renterne faldt.

Mange af de højt gældsatte
husholdninger, f.eks. dem, der købte
bolig i årene op til finanskrisen, har
givetvis haft et ønske om at nedbringe
gæld for at styrke deres modstands-
dygtighed og øge mulighederne for
f.eks. at kunne sælge deres bolig igen
uden at skulle have penge op af
lommen. 

Denne tilbageholdenhed bidrog til at
lægge en dæmper på forbruget i en
relativt lang periode efter finanskrisen.
Høj gæld kan således bidrage til at øge
konjunkturudsving.

Opbygningen af arbejdsmarkeds-
pensionerne i Danmark har bidraget til
en langt større robusthed – både for den
enkelte borgers forbrugsmuligheder i
pensionslivet og for statens finanser. 

Men der er også tegn på, at denne
opbygning af aktiver på
husholdningernes balancer har en
betydning for gældsniveauet og
udsvingene i de enkelte husholdningers
forbrugsmuligheder over tid – og
dermed også udsvingene i dansk
økonomi.

 
Andreas Kuchler, Principal Economist, Danmarks Nationalbank.
Niels Lynggård Hansen, Head Of Economic And Market Analysis, European Stability Mechanism.
Henrik Yde Andersen, Principal Economist, Danmarks Nationalbank. 
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Er samspillet mellem offent lige
og private pensioner for
kompli ceret?
Af  Torben M. Andersen og Svend E. Hougaard Jensen 

Det danske pensionssystem scorer
højt i internationale sammen-
ligninger, men det tostrengede
system med både offentlige og
private pensioner kommer med en
pris. Prisen er komplicerede regler
og modstridende hensyn

Det danske pensionssystem er berømt
for at levere pensioner som både sikrer,
at der kun er få fattige pensionister, og
at indkomsten før og efter pensionering
står i et rimeligt forhold til hinanden.

Modellen, som har ført til dette, er
tostrenget: dels offentlige pensioner,
som sammen med den livslange ATP-
pension sikrer en bund under pensionen,
og dels private arbejdsmarkeds-
pensioner, som sikrer gode dæknings-
grader på tværs af indkomstfordelingen,
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så de fleste ikke oplever en stor
nedgang i levestandarden i forbindelse
med pensionering.

Så vidt så godt, for nok scorer systemet
højt i internationale sammenligninger,
men det har også haft sin pris. Systemet
er nemlig med rette blevet kritiseret for
at være vanskeligt at gennemskue for
såvel borgerne som eksperter.

Vi har fået et fair og finansielt robust
pensionssystem, men det er kommet
med en alvorlig bivirkning i form af
stor kompleksitet. Og der findes
desværre ikke en simpel Ford-T-model,
som løser alle kravene, der stilles til
pensionssystemet.

Der er altså tale om en svær balanceakt
mellem ofte modstridende hensyn.

Komplicerede regler
Et af de centrale hensyn er en rimelig
fordeling. Dette har ført til en
modregningsmodel, som sikrer, at jo
mere man har selv, jo mindre kan man
få fra det offentlige system. I praksis er
dette udmøntet således, at de offentlige
pensioner består af et grundbeløb og en
række behovsafhængige tilskud,
herunder pensionstillæg, ældrecheck og
boligydelse.

Det betyder, at de økonomisk dårligst
stillede kan få mest, og de bedst stillede
må nøjes med grundbeløbet.

Hvis alle skulle have de fulde beløb,
ville det være simpelt at gennemføre,
men presset på de offentlige finanser
ville blive for stort. Derfor er sigtet med
målretningen at nå de fordelings-
politiske mål til det mindst mulige træk
på de skattefinansierede ydelser. Men
målretning skaber en række problemer.
Hvem skal have, og hvor meget de skal
have?

Det er politiske beslutninger, men det
betyder en række regler og betingelser,
der er med til at komplicere pensions-
systemet.

Målretningen har også
incitamentseffekter, som påvirker
beslutninger om opsparing og
tilbagetrækning. For de personer, hvor
modregningen er af betydning, fører
øget opsparing eller en senere
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til
større private pensioner, men til
gengæld reduceres de offentlige
ydelser.

Samlet mindsker dette incitamentet til
opsparing og til senere tilbagetrækning.
Dette går imod ønsket om at øge
opsparing og tilskynde til senere
tilbagetrækning.

Modregningsproblemet er i de senere år
blevet mindre som følge af ændringer i
skattereglerne. Til gengæld er reglerne
blevet endnu mere komplicerede.
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Dertil kommer, at principperne for
beskatning af pensionsopsparing er
blevet rodet sammen. I Danmark er
hovedreglen, at pensionsindbetalinger
er fradragsberettigede, og at
beskatningen sker i forbindelse med
udbetalingen. Det gælder dog ikke alle
ordninger, herunder den såkaldte
aldersopsparing, som i 2013 afløste
kapitalpensionen.

Endvidere gælder særlige
fradragsregler, der afhænger af ens
aktuelle alder i forhold til
pensionsalderen. Reglerne er så
komplicerede, at det er umuligt bare at
skitsere dem i denne kronik.

Til gengæld er det værd at fremhæve en
positiv, men ofte overset effekt af
målretning og modregning.

Det drejer sig om en indirekte
forsikringsordning, som virker på
følgende måde: Hvis ens private
pension er lav på grund af perioder med
arbejdsløshed eller et lavt afkast, gør de
offentlige pensioner – via de indtægts-
afhængige tillæg – at faldet i de private
pensioner bliver modvirket af højere
pension fra det offentlige for
pensionister med lave eller moderate
indkomster.

Forsikringen virker gennem hele livet,
og de udsving, der måtte være, bliver
opfanget af det offentlige system.
Denne mekanisme virker omvendt, så
længe man er i modregningsintervallet,
når markedsforholdene er mere
gunstige. Kort sagt er samspillet med de
private og offentlige pensioner med til
at give den enkelte mere sikkerhed, og
denne egenskab virker også
stabiliserende på hele økonomien.

Tid til forenkling?
Der er således en række grunde til, at
pensionssystemet er kompliceret, men
der er gode grunde til at overveje, om
det kan forenkles og gøres mere
gennemskueligt for borgerne.

Tillid til de fremtidige pensioner er helt
afgørende, og de offentlige pensioner
udfordres af en aldrende befolkning. I
den forbindelse er der gennemført en
række reformer, hvoraf den vigtigste er
forhøjelser af pensionsalderen, så den
nu er indekseret til udviklingen i
levetiden. Det betyder, at kravene til
finanspolitisk holdbarhed i Danmark er
opfyldt.

Det betyder grundlæggende, at de
nuværende regler og ordninger kan
opretholdes, selvom der bliver flere
ældre. Det er helt centralt, men ikke en
given ting. Mange lande har endnu ikke
fået gennemført de nødvendige
reformer for at håndtere en aldrende
befolkning.
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Den finanspolitiske holdbarhed tolkes
ofte meget bastant i den politiske debat,
men det er ikke sikre penge i banken.

Det afhænger både af, at der politisk er
vilje til at holde fast ved indekseringen
af pensionsalderen, og det afhænger af,
at tilstrækkeligt mange ældre så øger
den faktiske tilbagetrækningsalder.

 
Torben M. Andersen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 
Svend E. Hougaard Jensen, Professor, Økonomisk Institut, CBS. 
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