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om pension, investering og samfund

Din indtægt i alderdommen kan
afhænge meget af folkepensionens tillæg
Hvad kan du forvente at få i pension?
Forudsigeligheden og sikkerheden om
kring din pension ville blive reduceret

Nettodækningsgrad for pensionister – tre forskellige udgaver af
fremtidens pensionssystem
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høj grad virker som udjævner i samspil
let mellem privat og offentlig pension.

Pensionstillægget har stor betydning for forudsigeligheden i det danske pensionssystem. Uden
pensionstillægget ville den enkelte skulle forholde sig til betydeligt større usikkerhed, når det

Pensionstillægget udjævner mellem
dem, der har sparet op og dem, der ikke
har, men det har samtidig meget stor be
tydning for alle, når det gælder de risici,
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miske udvikling.

gælder vilkårene i pensionsalderen.
Figuren viser nettodækningsgraden for en gennemsnitslønmodtager efter et fuldt arbejdsliv
med stabil opsparing til pension. Beregningen er gennemført for tre forskellige udgaver af det
fremtidige pensionssystem – til venstre: som det er i dag; i midten: en udgave, hvor pensionstillægget er afskaffet og der ikke ændres på andre ting; til højre: en udgave, hvor pensionstillægget er afskaffet og der i stedet spares mere op til privat pension – 18 i stedet for 12 pct. Beregningen for hver af de tre udgaver af det fremtidige pensionssystem er gennemført under 500 forskellige samfundsøkonomiske udviklingsforløb, hvor lønudvikling, inflation og afkast på aktier og
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