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Hver femte løber tør for
pension efter ti år på pension
For langt de fleste er det at gå på pension
ensbetydende med en nedgang i indkomsten. Men hvad færre måske ved er,

Figur 1 – Udviklingen i de private pensionsudbetalinger
ift. købekraften – 2006-2016
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tør for pension efter 10 år.
ATP’s analyse har fokus på pensionernes
købekraft – altså pensionsudbetalingernes værdi i forhold til den generelle udvikling i priser og lønninger. Analysen følger
udviklingen i den private pensionsudbetaling over en 10-årig periode – fra 2006
til 2016 – og vurderer, om pensionsudbetalingen enten er steget mere end eller lig
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A: Pensionen har fulgt eller overgået prisudviklingen
B: Pensionen er fastholdt nominelt eller steget, men
har udviklet sig under prisudviklingen
C: Pensionen er reduceret med op til 50 pct.
D: Pensionen er mere end halveret, men ikke ophørt
E: Pensionen er ophørt

B-E

D+E

B-E: Pensionen har ikke
fulgt med prisudviklingen eller er stoppet
D+E: Pensionen er mere end
halveret eller ophørt

med købekraften, om pensionsudbetalingerne har tabt værdi i forhold til købekraften, eller om pensionen helt er stoppet.
Som det ses i figuren, har 83 pct. ople-

Note: I analysen indgår alle 68-årige folkepensionister i 2006 med udbetaling fra en løbende
pensionsudbetaling (ekskl. ATP), og som stadig var i live i 2016. I perioden 2006 til 2016 steg
priserne med 17,7 pct. og lønningerne med 28,5 pct.
Kilde: ATP’s beregninger, 2018, på data fra Danmarks Statistik.
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Boks 1: Også ATP-pensionen har svært ved at følge med priserne

udbetalt over ti år.
30.812 68-årige folkepensionister, som var gået på pension primo 2006, og som
Til det siger Michael Jørgensen, analy-

stadig var i live ved udgangen af 2016, modtog ATP Livslang Pension. Modta-
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Boks 2: Sådan har vi regnet

I analysen henviser ”en fastholdelse af købekraften” til, at pensionen har udviklet sig med samme rate som inflationen (priserne) i perioden.
I 2006 var folkepensionsalderen 67 år for personer født før 1. juli 1939, så for at kunne følge en folkepensionist i de første
11 hele udbetalings år, så er det valgt at følge de folkepensionister, der i 2006 fyldte 68 år. Det første år skal være et helt
pensionsår, for at man kan sammenligne med udbetalingerne i 2016. Ellers sammenlignes halvårsudbetalinger med helårsudbetalinger, da data er årsdata.
Ved udgangen af 2016 var der 34.925 pensionister, som allerede var gået på folkepension primo 2006 som 68-årige. Analysen ser på de 11.813 af disse pensionister, som modtog skattepligtige private pensionsydelser fra søjle 2 eller 3 i 2006,
og som ikke samtidig modtog tjenestemandspension.
Da ATP Livslang Pension er et ensartet livsvarigt produkt, (næsten) uden nogen former for valgmuligheder, og som omfatter stort set alle danskere, så gennemgås udviklingen i ATP Livslang Pension særskilt i Boks 1. Der ses bort fra tjenestemandspension, fordi tjenestemandspensioner er en livsvarig pension, der reguleres svarende til den generelle regulering
af tjenestemandslønnen.
Når man opretter en pensionsordning, kan man vælge imellem tre typer af ordninger, som hver især adskiller sig ved måden, hvorpå pensionsordningen kommer til udbetaling:
•

Livrente

•

Ratepension

•

Kapitalpension/aldersopsparing

Kort fortalt er forskellen på de tre pensionsformer, at livrenten udbetales indtil man dør, ratepensionen udbetales i rater over
mindst 10 år og maksimalt 30 år, og aldersopsparing udbetales i én portion, når man pensioneres.
I dette faktum har vi set på de løbende udbetalinger fra livrenter og ratepensioner. For en nærmere uddybning af de tre typer af ordninger se Faktum 179 (henvisning findes under referencer).
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