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For tre ud af ti er ATP
den største pensionsopsparing

ATP-opsparingen er for mange en mindre del af de samlede pensionsindbetalinger. Men for en stor gruppe udgør den

Indbetalinger gennem ti år for de 30 pct. af årgang 1962, der
indbetaler mindst

faktisk den største pensionsopsparing.
For 30 pct. eller knap hver tredje voksen i
Danmark er ATP-indbetalinger den største pensionsopsparing. Samlet set udgør den halvdelen af pensionsopsparingen for denne gruppe. Det drejer sig om
de mennesker, der lægger færrest penge til side til det kommende pensionistliv.
Det viser en ny analyse fra ATP, hvor årgangen, der er født i 1962 – som altså
er godt 50 år i dag – er fulgt over en ti-
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Note: Opsparinger i perioden fra 2002 til 2011.
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Kilde: Danmarks Statistik og ATP 2014.

Årgang 1962

årig periode. For de 30 pct., der i perioden 2002-2011 sparede mindst op, tegner der sig et klart billede. Denne årgang

med ATP.

indbetaler, som det fremgår af figuren,

Noget anderledes er fordelingen for de

kun 15 pct. af deres opsparing i priva-

i dag godt 60-årige. For de mindst op-

For eksempel sker indbetalinger til ar-

te ordninger, mens 38 pct. betales ind

sparende 30 pct. viser det sig, at 17 pct.

bejdsmarkedspensioner kun i det om-

til arbejdsmarkedspensioner. Den stør-

af deres pensionsopsparing i den ti-årige

fang, at den enkelte er i arbejde og om-

ste opsparing – 47 pct. – sker i ATP. Den-

periode blev lagt i private pensioner, 31

fattet af en overenskomst.

ne gruppe står for 6 pct. af den samlede

pct. i arbejdsmarkedspensioner og hele

pensionsopsparing i Danmark.

52 pct. i ATP.

ATP har altid dækket bredere, fordi den
omfatter alle lønmodtagere uanset over-

Billedet er det samme for dem, der er

Indbetaling i alle livssituationer

enskomstforhold. Frem til 1992 dække-

født i 1972 – altså de i dag godt 40-årige.

Forklaringen på, at ATP fylder så meget

de ATP kun lønmodtagere. Men siden

I samme periode har de 30 pct., der ind-

for disse grupper, er i bund og grund en-

da har brede flertal i Folketinget udvi-

betalte mindst, lagt 11 pct. af deres op-

kel. Mens andre pensioner i høj grad er

det kredsen, der foretager ATP-indbe-

sparing i private ordninger, 42 pct. i ar-

afhængig af, at man er i job og har pen-

talinger, så den i dag omfatter en lang

bejdsmarkedspensioner og 47 pct. i ATP.

ge til overs, så forholder det sig modsat

række grupper af overførselsmodtagere.

Det gælder fx for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse,

Indbetalingernes sammensætning blandt de 30 pct., der indbetalte mindst i 10-årsperioden 2002-2011

kontanthjælp og førtidspension.
Det viser sig da også, at netop indbetalingerne i forbindelse med indkomstoverførsler spiller en afgørende rolle for,
at ATP har særlig stor betydning for de
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Uanset om man fokuserer på de godt
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ge er billedet, at over halvdelen af indbetalingerne til ATP er knyttet til perioder, hvor de har modtaget overførselsindkomst.
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Note: Opsparinger i perioden fra 2002 til 2011.
Kilde: Danmarks Statistik og ATP 2014.

Sådan er der regnet
Analysen følger tre forskellige årgange
– de i 2002 30-, 40- henholdsvis 50-årige og ser på deres samlede bidragsindbetalinger over 10-års perioden fra 2002
til 2011.
For hvert enkelt individ opgøres indbetalingerne til ATP, arbejdsmarkedspen-

Kombinationen er vigtig

lønmodtagere uanset overenskomst-

”Analysen peger på, at det i høj grad er

dækning, men også langt de fleste over-

de samme, der år efter år slet ikke beta-

førselsmodtagere. Det er årsagen til, at

ler til pension eller gør det i et meget lil-

ATP når så bredt ud i befolkningen. ATP

le omfang. Denne gruppe af de mindst

har betydning for alle, men den har sær-

indbetalende 30 pct. pensionsopsparere

lig stor betydning for svage grupper som

står for kun ca. 5 pct. af den samlede

enten er på eller i randen af arbejdsmar-

opsparing over en ti-årig periode. Det

kedet eller helt uden for.”

er et overraskende lavt tal,” siger ATP’s

sion henholdsvis individuel privat pen-

chefanalytiker Ole Beier Sørensen og

”Det tankevækkende er det helt særlige

sion år for år og beløbene omregnes til

fortsætter:

potentiale, der ligger i det danske pensionssystems kombination af den lovfæ-

2011-kroner.
Herefter beregnes de samlede indbeta-

”Analysen viser, at store grupper ikke

stede ATP og de overenskomstaftalte

linger for hele perioden, idet der fortsat

har mulighed for at spare op til pensi-

arbejdsmarkedspensioner,” siger Ole

skelnes mellem de tre pensionsformer.

on gennem livet - udover i ATP. Den lov-

Beier Sørensen.

pligtige ATP dækker jo ikke bare alle
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