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To ud af tre pensionskroner
kommer fra det offentlige og ATP

Selvom danskerne i årtier har sparet
mere end 3.600 milliarder kroner op til

Her kommer folkepensionisternes pensionsindtægter fra (pct.)

pension, så udgør disse milliarder kun
12,3

en begrænset del af de penge, nutidens
pensionister lever af.

Folkepensionens grundbeløb

To tredjedele af pensionisternes indtæg

38,2

18,5

Ældrecheck

ter kommer fra folkepensionen og ATP,

ATP

og andre 13 pct. kommer fra tjeneste

Privat pension

mandsordninger i den offentlige sektor.
De resterende 19 pct. kommer fra priva

Pensionstillæg

Tjenestemandspension

5,8

te pensionsordninger – fx i banker, spa

1,8

rekasser, private forsikringsselskaber

23,4

og pensionskasser.
Det viser en analyse, som ATP har gen
nemført af folkepensionisternes samle

Note: De samlede pensionsudbetalinger til 66+-årige folkepensionister i 2011 opdelt på kilder og
beløbstyper. Opgørelsen dækker enlige såvel som gifte/samlevende pensionister.
Kilde: Danmarks Statistik og ATP.

de pensionsindtægter i 2011.
Det vil være overraskende for mange, at

og ATP og – for dele af de offentligt an

re forskelle fra godt 100.000 kr. for den

den private andel af pensionsudbetalin

satte – tjenestemandspension.

fattigste fjerdedel til knap 290.000 kr.

ger ikke udgør mere – især i lyset af mil

Samlet betyder det, at otte ud af ti pen

for den rigeste fjerdedel. De store for

liardopsparingen til pensioner. Det hæn

sionskroner kommer fra de offentlige

skelle skyldes dels at halvdelen af pen

ger sammen med to forhold. Det ene

kasser og ATP. De samlede private pen

sionisterne ikke har andre pensionsind

er, at arbejdsmarkedspensionerne på

sionsudbetalinger bidrager med to ud af

tægter end ATP og folkepension, dels at

mange områder af det danske arbejds

ti pensionskroner.

der er forskel på folkepensionen, som i

marked kun har eksisteret i små 25 år

udgangspunktet er højere for enlige end

– i pensionssammenhæng er det fak

173.000 kr. i gennemsnit

for gifte og samlevende. En stor del af

tisk en relativt kort periode. Derudover

Måler man alle pensionister under ét, er

pensionisterne i den fattigste fjerdedel

er forklaringen, at private pensioner er

den gennemsnitlige skattepligtige pen

er således gifte eller samlevende pensi

et dele lement i et samlet pensionssy

sionsindkomst ca. 173.000 kr. om året

onister uden anden indtægt end ATP og

stem, som også omfatter folkepension

før skat. Tallet dækker over ganske sto

folkepension.

Opsparing afgørende
Ifølge Jørn Henrik Petersen, professor

Sådan er en gennemsnitlig pension sammensat

og leder af Center for Velfærdsstats
forskning ved Syddansk Universitet, vi
ser analysen, at det samlede danske

Årlig pension i kr.

Alle

Mænd

Kvinder

pensionssystem er rigtig tænkt: »Fra tid

Folkepensionens grundbeløb

66.100

66.100

66.200

til anden hører man røster om, at fol

Pensionstillæg

45.300

40.600

48.200

kepensionen på det ene eller andet sigt

Ældrecheck

9.700

8.800

10.300

udspiller – eller bør udspille – sin rolle.

ATP

11.900

13.400

10.700

Men det kommer ikke til at ske. Den spil

Privat pension

81.100

93.700

69.500

ler en altafgørende rolle – og det gælder

Tjenestemandspension

143.300

148.800

138.400

også på langt sigt.«

Alle

173.200

188.100

163.300

Modtagere
af pensions
typen i pct.
100,0
89,7
31,9
83,4
39,6
14,9

Det betyder på ingen måde, at øvrige

Den gennemsnitlige pensionsindkomst for mandlige pensionister er mere end 15 pct.

elementer i pensionssystemet er ligegyl

højere end for kvindelige pensionister – også selvom kvindelige pensionister i højere

dige eller overflødige: »Vi har i Danmark

grad er enlige og derfor som udgangspunkt får en højere folkepension.

en unik kombination af kilder og finan

Note: Tabellen omfatter alle modtagere af folkepensionen i 2011. Alle beløb afrundet til hele hundrede kroner.
Kilde: Danmarks Statistik og ATP.

sieringsformer. Den private opsparing
gør systemet meget robust. Men de hul
ler, opsparingen efterlader hos menne

startede arbejdsmarkedspensionerne

private kilder til pensionsindtægter har

sker, som ikke har været i job, eller har

for brede grupper omkring 1990. Og der

forskellig størrelse for mænd og kvinder.

haft sporadisk tilknytning til arbejdsmar

var små indbetalinger de første mange

Private pensioner udgør knap 25 pct. af

kedet, håndterer vi via pensionstillæg

år. Der vil gå lang tid, før nogen igen

mændenes pensionsindtægt mod knap

get, der reelt er en fælles forsikring,« si

nem et helt arbejdsliv har indbetalt ni el

15 pct. for kvinderne.

ger Jørn Henrik Petersen.

ler tolv procent af lønnen til pension. Når
det sker, vil de private kilder til indtægt

Noget tilsvarende gælder for tjeneste

Analysen viser, at de private kilder til

måske fylde 30, 35 eller 40 procent. Men

mandspensionerne, men forskellene er

indtægt – støt og roligt – stiger. For de

ikke 70 pct. Derfor vil der fortsat være

ikke helt så fremtrædende. Tjeneste

yngste pensionister udgør de ikke 19

brug for offentlige kroner til pensionister

mandspensioner udgør godt 14 pct. af

pct., men 22 pct.

ne,« siger Jørn Henrik Petersen.

mændenes pensionsindtægt mod godt

»Det viser, at de opsparingsbasere

Mindst til kvinder

de kilder stadig modnes. Som bekendt

Det fremgår i øvrigt af analysen, at de

11 pct. for kvinderne.
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