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Dobbelt så mange singler som
samlevende sparer ikke op til pension
Mens næsten fire ud af ti singler eller enlige ikke sparer op til pension, er billedet et helt andet for samboende. For gifte eller samboende er det to ud af ti, der
ikke indbetaler til en pensionsordning.
Det viser en ny analyse fra ATP.

Andel der ikke indbetaler til arrbejdsmarkeds- eller individuel
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Kilde: Danmarks Statistik 2013 samt beregninger fra ATP.

Af de 630.000 personer, der ikke ind-

Af figuren fremgår det, hvor stor en andel af de 25-59-årige opgjort på civilstatus,

betaler til pension udover ATP, var ca.

der ikke indbetaler til en arbejdsmarkeds- eller en individuel- pension.

305.000 singler/enlige, medens de resterende ca. 325.000 var gifte/samlevende. Da der er flere gifte/samlevende

Blandt singler/enlige sparer 39 pct. af

ved Institut for Økonomi på Aarhus Uni-

end singler/enlige, betyder det, at ca. 20

mændene ikke op, medens det gælder

versitet, er tilknytningen til arbejdsmar-

pct. af de samlevende ikke indbetaler til

for 34 pct. af kvinderne. For gifte/sam-

kedet afgørende:

en pensionsopsparing, hvorimod en næ-

boende er forholdet, at 18 pct. af mæn-

sten dobbelt så stor andel – knap 40 pct.

dene ikke sparer op, og 20 pct. af kvin-

”Den væsentligste årsag er, at der

– af de enlige ikke indbetaler til pensi-

derne ikke sparer op.

blandt enlige er flere med en mere løs

on. Samme mønster ses fra tidligere år.

tilknytning til arbejdsmarkedet. ArbejdsArbejdsmarkedsstatus afgørende

markedspensioner m.m. er ens for alle

Selvom der er stor forskel på andelen

Den gennemsnitlige single/enliges pen-

uanset civilstand, så forskellene opstår

med forskellig civilstand, der ikke ind-

sionsopsparing adskiller sig fra gifte/

primært som følge af forskelle i tilknyt-

betaler til pension, er der ikke markan-

samboendes på en række punkter. Iføl-

ningen til arbejdsmarkedet. For dem, der

te kønsforskelle indenfor grupperne,

ge Torben M. Andersen, der er professor

ikke er omfattet af en arbejdsmarkeds-

pension eller lignende, kan der yderlige-

også en dobbelt så stor andel af enli-

de samme forskelle mellem de to grup-

re være det aspekt, at enlig har mindre

ge, der ikke indbetaler,” forklarer Martin

per, når det gælder dem, der rent fak-

fokus på pension,” siger Torben M. An-

Stabell. Han tilføjer, at singler i gennem-

tisk indbetaler til pension.

dersen og tilføjer, at om det er tilfældet -

snit har en lavere løn, et lavere uddan-

og omfanget af det - ikke imidlertid kan

nelsesniveau, og desuden er en større

Singler/enlige og gifte/samboende ind-

ses ud af analysens tal.

del på offentlig forsørgelse. ”Især er der

betaler stort set samme andel af deres

en langt større andel, der er på førtids-

indkomst til pension. Begge grupper

Analytiker i ATP Martin Stabell uddy-

pension blandt singler. 12 pct. af dem

indbetaler ca. 10-11 pct. af deres er-

ber analysen:

er på førtidspension, mens det sam-

hvervsindkomst.

me gælder for 4 pct. af de samlevende.
”En af grundene til forskellen skal yder-

Blandt andet disse faktorer har stor be-

Beløbsmæssigt indbetaler de gifte/sam-

ligere findes i, at enlige i gennemsnit er

tydning for, om man indbetaler til pensi-

levende dog lidt mere end singler/enlige,

yngre. En større andel af yngre indbeta-

on,” siger Martin Stabell.

da deres gennemsnitsindkomst er høje-

ler generelt ikke til pension. Det er blandt

re. En gift/samlevende i alderen 25-59

andet fordi, de er under uddannelse el-

Opsparere har andet mønster

år indbetaler i gennemsnit 48.000 kr. til

ler i højere grad er i mere løse ansættel-

Medens der altså er en større andel af

pension om året, hvorimod singler/en-

ser. Det forklarer dog langt fra det hele,

singler/enlige end gifte/samlevende, der

lige i gennemsnit indbetaler 39.000 kr.

for hvis vi ser på de 40-59-årige, er der

ikke sparer op til pensionen, er der ikke
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