om pension, investering og samfund

Nr. 196 = marts 2020

ATP-pensionen er den største pension
for halvdelen af pensionisterne

På trods af, at danskerne i højere grad
sparer op til arbejdsmarkedspensioner,

Figur 1 – ATP-pensionens betydning for pensionisterne
- 66+-årige pensionister i 2017

spiller ATP-pensionen stadig en vigtig rolle for en stor del af danske pensionister.
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Analysen tager udgangspunkt i de nuværende pensionisters pensionsindkomster,
og analysen viser betydningen af ATP
Livslang Pension for forskellige grupper
af pensionister. Her viser det sig, at ATPpensionen er den største private pensi-
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Note: Figuren viser ATP-pensionens betydning for forskellige grupper af pensionister.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, ATP 2020
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