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Nina Smiths forskningsinteresse har 
de senere år haft fokus på kønsfor-
hold og ligestilling på arbejdsmar-
kedet. Som professor i nationaløko-
nomi, tidligere økonomisk vismand 
og en af politikernes foretrukne 
eksperter til kommissionsarbejde har 
medierne de seneste måneder valgt 
at trække på hendes ekspertise som 
nationaløkonomisk ekspertvidne. For 
hvad bliver de økonomiske konse-
kvenser af Corona-krisen? Og hvor 
længe vil de vare ved? 

For en økonom kan det dog være 
svært at give reelle svar på den slags 
spørgsmål, da den aktuelle krise er 
opstået som resultat af en pandemi, 
som vi endnu ikke har overblik over, 
og som vi ikke kender udløbsdatoen 
på. Det fortæller Nina Smith, da P+ 
taler med hende i starten af maj:
 
”I min optik står vi i en situation uden 
fortilfælde, og det gør det vanskeligt 
at sige noget konkret om konsekven-
serne på sigt. Det mest ædruelige 
skøn er kommet fra Nationalbanken, 
der vurderer, at væksten i Danmark 
kan falde med mellem 3 og 10 pct. i 
år som følge af Corona-pandemien. 

Men alene det enorme spring siger 
jo alt om, hvor stor usikkerheden er. 
Krisens udvikling afhænger fuld-
stændigt af den sundhedsmæssige 
udvikling, der igen er bestemt af 
de enkelte landes sundhedsfaglige 
beslutninger, så der er rigtigt mange 
ubekendte faktorer.” 

Danmark kan tåle krisen
I Danmark har vi dog et stærkt øko-
nomisk udgangspunkt, og det kan 
blive afgørende for, hvordan vi klarer 
krisen på sigt.

”Danmarks økonomi er blandt de 
stærkeste i EU. Vi har en lav offentlig 
gæld, og det betyder, at vi godt kan 
tåle at gældsætte os i en periode. 
Op til Finanskrisen havde vi i en år-
række ført en for ekspansiv finansiel 
politik, og sammen med et usundt 
boligmarked og en kriseramt inter-
national finansiel sektor fik det stor 
betydning for, hvordan krisen ramte 
os. I dag kan vi glæde os over, at de 
reguleringer, der fulgte i kølvandet på 
finanskrisen, faktisk har været med 
til at gøre finanssektoren sundere. 
Bankerne er robuste nok til at undgå, 
at virksomhederne ender i en kre-

ditklemme, som de gjorde i 2008, og 
det øger virksomhedernes overlevel-
seschancer betragteligt,” siger Nina 
Smith. Hun fortsætter: 

”Det er også afgørende, at regeringen 
og Folketinget er kommet hurtigt fra 
start med en række massive finans- 
og pengepolitiske lempelser, som vil 
bidrage til at afbøde konsekvenserne 
af krisen. Selvom det er svært at 
spå om, præcis hvor stor en forskel 
hjælpepakkerne gør. Politisk fedter 
man normalt rundt med enkelte 
milliarder, og Finansministeriet har 
aldrig regnet på investeringer i den 
størrelsesorden, som vi ser nu.”

Vi er afhængige af omverdenen
Ifølge Nina Smith vil den nordiske 
model og Danmarks sunde økonomi 
vise sit værd i krisetider som denne, 
men vi kan ikke klare krisen alene. Og 
det kan godt vække bekymring.

”Danmark er en lille åben økonomi, 
som er meget afhængig af eksport-
markederne, og det gør os afhæn-
gige af, hvordan verdensøkonomien 
udvikler sig. Pandemien rammer 
hele verden samtidig, og det går i 
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Danmark har ifølge økonomiprofessor Nina Smith et godt udgangspunkt for at 
klare Corona-krisen. Men der er stadig mange ubekendte. 
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øjeblikket hårdt ud over både efterspørgsel 
og udbud. Min store bekymring er derfor, 
om vi kan sikre vores eksportvirksomheder 
og alle de mindre virksomheder, som udgør 
vækstlaget. Deres overlevelse er afgørende 
for Danmarks økonomi, samtidig med at 
virksomhederne er helt afhængige af omver-
denen,” siger Nina Smith. 

Recession, men ingen langsigtet effekt
Men selvom den nuværende krise uvæger-
ligt vil resultere i en recession, som det kan 
være svært at estimere varigheden af, har 
Nina Smith tiltro til, at tingene vender i løbet 
af et par år:

”Når vi taler 2022 er jeg optimist, for til den 
tid antager jeg, at der er kommet en vaccine, 
der gør det muligt at få definitivt styr på 
pandemien. Frem til da må vi finde ro i, at 
vi har en stærk økonomi, og at den politiske 
reaktion på krisen har været massiv.” 

Også når det gælder vores pensioner, er der 
ifølge Nina Smith grund til optimisme: 

”Kursfaldene gør aktuelt vores pensioner 
mindre, men markedet kommer ovenpå 
igen, og kurserne vil rette sig i de kommende 
år. Så jeg forventer ikke, at den nuværende 
krise får en stor langsigtet effekt for vores 
pensioner.” Hun tilføjer: 

”Som djøf’er er jeg også ret privilegeret, hvad 
angår pension, og jeg bruger derfor ikke en 
masse tid på at bekymre mig om aktiemar-
kedet. Men jeg forventer selvfølgelig, at min 
pensionskasse gør det absolut bedste for at 
forvalte min pension professionelt, og det 
har jeg fuldstændig tillid til, at P+ gør.”

Læs hele interviewet på pplus.dk

Nina Smith er professor i  
nationaløkonomi ved Aarhus  
Universitet og tidligere vismand. 
Hun varetager desuden besty-
relsesposter i Forenet Kredit, 
Nykredit og Fonden Visit Aarhus. 
Nina Smith er medlem af P+.
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COVID-19-pandemien får konsekvenser for vores med-
lemmers pensioner. Men i kraft af vores pensionspro-
dukt - Markedsrente med udjævning - kan vi se tiden 
an frem for at skulle justere medlemmernes pensioner 
på nuværende tidspunkt. Det fortæller ansvarshavende 
aktuar i P+, David Melchior:

”For at sikre vores medlemmer stabile depotrenter på 
deres pensioner har vi valgt en tilpasset gennemsnits-
renteordning, der indeholder fordelene ved markeds-
rente, men som samtidig udjævner de seneste års 
udsving i afkastet. Når vi fastsætter depotrenten på 
medlemmernes pensioner, sker det altså på baggrund 
af det faktiske afkast. I år med høje afkast lægger vi til 
side i vores kollektive bonuspotentiale, så vi kan trække 
på det i år med lavere afkast, som er det, vi aktuelt ser 
ind i.” 

Men da det er de faktiske afkast, der udjævnes, betyder 
det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis 
virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

”Når vi over en længere periode udjævner markedsaf-
kastene via fastsættelsen af depotrenten, kan vi skabe 
mere stabile pensioner, og det kommer medlemmerne 
til gode i den aktuelle situation. Tabene som følge af 
COVID-19 gør dog i øjeblikket så stort et indhug i vores 
opsparede bonuspotentialer, at vi ikke kommer uden 
om at regulere pensionerne over de næste år, hvis mar-
kederne ikke retter sig, og vi ser ind i en længere reces-
sion,” siger David Melchior og fortsætter:

”Bestyrelsen følger udviklingen og overvejer løbende, 
hvad der er bedst for medlemmerne, så P+ kan imple-
mentere og varsle eventuelle ændringer i god tid. Som 
det ser ud i øjeblikket, forventer vi dog at fastholde de 
udbetalte pensioner resten af året.”

Læs mere om vores depotrente på pplus.dk

P+ forventer at fastholde de udbetalte 
pensioner resten af året. 

Hvordan påvirker 
COVID-19 min 
pension?
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Over 250 millioner kroner. Så meget valgte medlem-
merne at indbetale ekstra til deres pensionsordnin-
ger i 2019. Det rekordstore beløb er 23 pct. højere 
end i 2018, og P+’s medlemmer er således en del af 
en klar tendens i pensionsbranchen. 

”I disse år øger danskerne indbetalingerne til deres 
pension. Det fremgår af tal fra vores brancheorga-
nisation Forsikring & Pension, og med vores seneste 
årsregnskab er det nu tydeligt, at også medlem-
merne af P+ er blevet mere opmærksomme på, at 
ekstra indbetalinger kan give dem en større tryghed 
på sigt,” siger finansdirektør i P+, Mads Stougaard. 

Kvinder overgår mænd i ekstra indbetalinger
I de senere år har der været øget opmærksomhed 
på kvindernes pensionsopsparinger, der ifølge de 
nyeste tal fra Danmarks Statistik i gennemsnit er 
25 pct. mindre end mænds. Hvis kvinderne ønsker 

et lige så stort økonomisk råderum som mænd på 
samme løntrin, når de går på pension, er det derfor 
afgørende, at de er opmærksomme på at spare nok 
op til pensionen. Og det er der heldigvis stadig flere 
af P+’s kvindelige medlemmer, der gør. Det fortæller 
Mads Stougaard:

”Ifølge Danmarks Statistik stiger kvinders pensi-
onsopsparing i øjeblikket mere end mænds, og også 
i P+ valgte 10 pct. flere kvinder end mænd at øge 
deres pensionsindbetalinger i 2019. Det fortæller os, 
at vores kvindelige medlemmer i stigende grad er 
opmærksomme på deres pension og vælger at tage 
ansvar for deres økonomiske fremtid. Samtidig kan 
vi se, at stadig flere kvinder øger deres pensionsind-
betalinger, så vi håber, at vi i år ser en tendens, som 
vil forsætte i de kommende år.” 

Læs hele historien og årsrapporten på pplus.dk

I 2019 indbetalte medlemmerne af P+ et rekordstort 
ekstrabeløb til deres pensionsordninger.

Selskaber bør integrere menneske-
rettigheder i deres risikostyring.

Ekstra indbetalinger skaber tryghed 

Menneskerettigheder 
er en prioritet i P+
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Det bør være obligatorisk for selskaber at gennem-
føre løbende risikostyring for at afdække, hvorvidt 
deres forretningsaktiviteter indebærer risici for 
mennesker. Verdens regeringer bør derfor kræve, 
at selskaber gennemfører menneskerettigheds-due 
diligence af deres faktiske og potentielle risici om-
kring menneskerettigheder.

Sådan lyder det i en erklæring fra Investor Alliance 
for Human Rights (IAHR), som P+ har underskrevet 
sammen med 100 andre investorer, der tilsammen 
repræsenterer 4,2 billioner amerikanske dollars i 
aktiver under forvaltning. 

”I P+ har vi valgt at øge vores fokus på menneske-

rettigheder, og IAHR tilbyder en fælles platform 
for investorer, der ønsker at gøre deres indflydelse 
gældende,” siger chef for ansvarlige investeringer i 
P+, Kirstine Lund Christiansen, der fortsætter: 

”Som ansvarlig investor har vi fokus på, hvorvidt 
selskaberne i vores portefølje har tilstrækkelig god 
selskabsledelse til at forebygge og afbøde nega-
tiv påvirkning på mennesker. Med den aktuelle 
erklæring opfordrer vi til, at potentielle risici for 
mennesker vurderes på lige fod med eksempelvis 
de økonomiske risici ved selskabernes forretnings-
aktiviteter.” 
 
Læs hele historien på pplus.dk
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Stigende afkast 
trods COVID-19
Markedet reagerer positivt på hjælpepakker, 
faldende smittetal og genåbninger.

COVID-19-pandemien har resulteret i historiske kursfald, 
men finansmarkederne har taget godt imod de politiske 
hjælpepakker og centralbankernes koordinerede indsats. 
Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”Markedet har reageret meget positivt på, at man har valgt 
at holde hånden under samfundsøkonomierne. Samti-
dig ser vi, at pandemien udvikler sig mindre negativt end 
frygtet. De faldende smittetal på verdensplan har fået flere 
lande til at påbegynde en gradvis genåbning af økonomien, 
hvilket også afspejler sig på finansmarkederne.” Han fort-
sætter: 

”Det er dog vores vurdering, at finansmarkederne i øjeblik-
ket tager forskud på den positive udvikling, og i investe-
ringsafdelingen er vi skeptiske over for markedets over-
raskende hurtige reaktion. Vi forventer ikke store kursfald 
fremadrettet, men markedet kan stadig reagere periodevist 
negativt på dårlige nyheder, og vi har derfor i første om-
gang ikke appetit på mere risiko. Pension er en langsigtet 
investering, og vores strategi om at holde hovedet koldt 
og blive i markedet indtil stigninger kom, har vist sig at 
være meget effektfuld. I den kommende tid vil vi derfor 
fortsætte med at have det lange lys på i forhold til vores 
investeringer, da jeg er overbevist om, at det vil komme 
vores medlemmer til gode.”

Læs mere om afkastet på pplus.dk

Min pension 
bliver mere 
brugervenlig
Den 1. juli åbner en ny og  
mere intuitiv medlemsportal.

Når du logger på Min pension efter den 
1. juli, vil du blive mødt af en mere tids-
svarende, brugervenlig og overskuelig 
medlemsportal. Det nye medlemsuni-
vers er udviklet i samarbejde med en 
række specialister i kundeoplevelser og 
adfærdsdesign og rulles ud i etaper. I 
løbet af det næste halve år vil du blandt 
andet få mulighed for selv at lave be-
regninger på, hvordan du kan sætte din 
pensionsordning sammen, ligesom du 
med tiden også selv vil kunne justere og 
ændre i din ordning via Min Pension.

For at komme i luften med den nye 
medlemsportal lukker Min pension ned 
i juni måned. Har du brug for dine pen-
sionstal i denne periode, kan du finde 
dem på din pensionsoversigt i e-Boks. 

Medlemssystemet opgraderes 
I midten af juni vil vores medlemssy-
stem også blive opgraderet. Vi gør vores 
bedste for at overgangen til det opgra-
derede medlemssystem bliver til mindst 
mulig gene for vores medlemmer, men 
vi må dog forvente, at der kan fore-
komme længere svartider på både mail 
og telefon. Vi håber på medlemmernes 
forståelse og tålmodighed.
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Akkumuleret afkast 2020Januar
0,0 %

Februar
-3,0 %

%
Marts
-12,5 %

April
-8,4 %

Ny persondatapolitik
Vi har opdateret pensionskassens 
persondatapolitik. I politikken kan du 
blandt andet læse, hvilke personoplys-
ninger vi behandler og hvorfor. 
Læs mere på pplus.dk
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P+ lancerer nye 
sundhedstilbud
De to nye telefoniske rådgivningstilbud, Trivselslinjen og Sund-
hedskompasset, skal gøre det nemt for aktivt indbetalende 
medlemmer at kontakte P+, hvis man ønsker hjælp til at hånd-
tere problematikker omkring stress, mistrivsel og sygdom. Det 
fortæller afdelingschef i P+, Linda Ankerstjerne:

”I P+ ser vi desværre en tendens til, at antallet af skadessager 
stiger. Langtidssygemeldinger har både store økonomiske og 
menneskelige omkostninger, og med vores nye sundhedstilbud 
vil vi gerne støtte op om en proaktiv indsats, så medlemmerne 
får mulighed for at tackle arbejds- og privatlivets udfordringer i 
opløbet. Samtidig skal vores nye sundhedstilbud sikre den nød-
vendige støtte og rådgivning, hvis man først er blevet syg.”

Læs mere om sundhedstilbuddene på pplus.dk

P+ har indført 	 	 	
kursværn 
Overvejer du at foretage indskud, flytte dit depot til/
fra pensionskassen eller at udtræde af pensionskas-
sen, skal du være opmærksom på, at pensionskassen 
har indført kursværn pr. 25.3.2020. Det har vi gjort for 
at beskytte medlemmernes formue, så de ikke rammes 
økonomisk, hvis andre medlemmer vælger at udtræde 
af pensionskassen. Helt konkret betyder kursværnet, 
at hvis medlemmer fx vælger at flytte deres ordning, så 
trækker vi en procentdel fra deres depot.

Læs mere om kursværn på pplus.dk 

Ordinær 
generalfor-
samling den 
19. august
Vi var nødt til at aflyse den 
ordinære generalforsamling i 
april pga. COVID-19. Vores håb 
var, at vi kunne gennemføre 
en generalforsamling, som ”vi 
plejer” i løbet af sommeren i 
stedet. Desværre bliver det ikke 
sådan, og vi har været nødt til 
at tænke ud af boksen. Derfor 
afholdes årets generalforsam-
ling elektronisk, hvor du som 
medlem kan deltage fra din PC, 
tablet eller smartphone.

Beslutningen om at afholde en 
elektronisk generalforsamling 
skyldes, at pensionskassens 
vedtægter foreskriver, at vi skal 
indkalde til generalforsamlin-
gen med mindst 8 ugers varsel, 
og at vi skal overholde de gæl-
dende regler omkring forsam-
lingsforbud.

Hold øje med pplus.dk, hvor vi 
har mere uddybende informa-
tion om, hvordan den elektroni-
ske generalforsamling kommer 
til at foregå.


