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Økonomisk gode eller dårlige tider – kun
lille betydning for din pensionsdækning
Folkepensionen sikrer bunden i din pension - også selvom du kommer til at

Figur 1: Pensionsdækning i dårlige, almindelige og gode tider

spare op i en periode med lav vækst.
Om det nu er gode eller dårlige tider
for samfundsøkonomien og for pensionsopsparingen, er ikke afgørende for,
hvor langt din pension rækker, når du
får brug for den.
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samlet set rækker, den dag man bliver

ATP, tjenestemandspension mv. Kilde: Modelberegning udført af ATP 2014.

pensioneret.
Figuren illustrerer, hvordan det går med pensionsdækningen, alt efter hvilke tider, der
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Den slags beregninger bygger på tre almindelige antagelser: Forudsætninger
om afkast og inflation (her er anvendt
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Figur 2: Pensionsdækning med og uden opsparing i arbejdsmarkedspension
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Note: Figur 2 viser nettodækningsgraden - altså forholdet mellem den disponible indkomst i det første år som
pensionist og det sidste år som erhvervsaktiv - med og uden arbejdsmarkedspension.
Kilde: Modelberegning udført af ATP 2014.

figur 1 – til at have en disponibel indkomst som pensionist, som svarer til ca.

Figur 2 sammenligner pensionsdækningen med og uden opsparing i en arbejdsmar-
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aktive år.

betydning den samlede pensionsdækning. Figuren viser, at pensionen uden pensionsopsparing formentlig vil være utilstrækkelig.
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Sådan er der regnet

Pensions- og dækningsgradsberegningerne er foretaget for personer, som indtræder på arbejdsmarkedet som 25-årige i
2014. Det er antaget, at personen har en bruttoindkomst ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag på 350.000 kr. i 2014, og at
dette lønniveau bevares helt frem til pensionsalderen.
Det er forudsat, at det samlede bidrag til arbejdsmarkedspension er på 12 pct. 25 pct. af bidraget anvendes løbende på
andre risikodækninger, mens resten anvendes til en livslang pension, som indekseres i takt med inflationen. Pensionskassen investerer 25 pct. af sine midler i aktier og 75 pct. i obligationer.
Modelberegningen tager højde for gældende personskatteregler og regler om offentlig pension inkl. vedtagne, men endnu ikke gennemførte reformer.
De valgte forudsætninger i de to alternative scenarier er formentlig henholdsvis meget lave og meget høje – især fordi de
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rede. Ved at vælge scenarier, som formentlig er forholdsvis ekstreme, bliver
analysen klarere. På den måde styrkes
belysningen af den beskyttelse i forhold
til den samfundsøkonomiske udvikling,

De anvendte samfundsøkonomiske forudsætninger er vist i tabellen:
Nettodækningsgraden udtrykker forholdet mellem nettoindkomsten efter skat i første år som pensionist og nettoindkomsten efter skat og bidrag til A-kasse i sidste år som erhvervsaktiv. Begrebet beskriver på den måde pensionens evne til
at erstatte den hidtidige indkomst. Folkepensionens andel fortæller, hvor stor en andel af pensionsindkomsten i det første
år som pensionist, der udgøres af folkepensionen. Tallet er beregnet som folkepensionens andel af den samlede skattepligtige indtægt i det første pensionsår.
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