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Dansk Økonomi  efterår 1998

KAPITEL II

FLERE ÆLDRE – EN UDFORDRING
FOR VELFÆRDSSTATEN

II.1 Indledning

Velfærdsstaten kan betragtes som en forsikringsordning, der
skal sikre mod indkomstbortfald og omfordele indkomsten både
mellem personer og mellem forskellige tidspunkter i den enkel-
tes livsforløb. En vigtig funktion for velfærdsstaten er således
at sikre forsørgelsen af dem, som har trukket sig tilbage fra
arbejdsmarkedet pga. alder.

Flere ældre Velfærdsstaten står over for en stor udfordring, når antallet af
personer over 65 år vil stige i løbet af de næste 40 år. Samtidig
vil der blive færre personer i den erhvervsaktive alder. Antallet
af erhvervsaktive for hver person over 65 år vil dermed falde fra
fire til godt to. 

Pres på de offentlige
udgifter

Den stigende andel af ældre vil betyde et øget pres på de
offentlige udgifter både til folkepension og til serviceudgifter til
plejehjem, hjemmehjælp og hospitaler. Serviceudgifterne er
særligt påvirket af antallet af personer over 80 år.

Større 
skatteindtægter...

Fremtidens ældre vil få stigende indkomster fra arbejdsmarkeds-
pensioner og individuelle pensionsordninger som følge af de
senere års øgede udbredelse af disse pensionsordninger. Udbe-
talingerne af private pensioner vil betyde øgede skatteindtægter,
fordi pensioner hovedsageligt beskattes ved udbetaling, mens
indbetalinger er fradragsberettigede. De øgede skatteindtægter
fra de private pensioner vil dog kun delvis modsvare de stigende
udgifter til pensioner og service. Det kan derfor forventes, at det
samlede skattetryk må stige. Det er en udfordring for velfærds-

Kapitlet er færdigredigeret den 23. november 1998.
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...der dog ikke
opvejer udgifterne

staten, hvordan de øgede omkostninger ved aldringen af befolk-
ningen skal fordeles mellem pensionisterne og de erhvervsakti-
ve.  

Pensionisterne får
det relativt bedre

Udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner indebærer, at en større
del af fremtidens ældre vil få betydelige indtægter fra udbetalin-
gen af disse pensioner. Det vil betyde, at fremtidens pensionister
vil opleve en mindre nedgang i indkomsten ved pensionering.
De offentlige pensioner vil derfor udgøre en mindre del af
indkomsten. 

Øget 
indkomstspredning

Der vil dog fortsat være nogle, som pga. f.eks. sygdom eller
arbejdsløshed ikke har sparet tilstrækkeligt op i den erhvervsak-
tive alder til at forsørge sig selv. Denne gruppe bliver ikke
anderledes stillet end i dag. Der vil derfor være en større
spredning i indkomsterne blandt fremtidens ældre.

Kan vækst hjælpe? Vækst øger den generelle velstand i økonomien, men vil ikke af
sig selv løse de økonomiske problemer som følge af stigningen
i antallet af pensionister. Den øgede vækst betyder, at indkom-
sterne generelt stiger. Fordelingen af de øgede indkomster mel-
lem de erhvervsaktive og pensionisterne afhænger af regulerin-
gen af pensionerne. Folkepensionen bliver i Danmark reguleret
med årslønninger. Det betyder, at en pensionist og en beskæfti-
get får lige stor glæde af en stigning i de generelle indkomster.
Et stigende antal ældre vil ved denne lønregulering betyde, at
udgifterne til pension stiger i takt med væksten. Vækst kan
derfor kun afhjælpe de økonomiske konsekvenser af stigningen
i antallet af pensionister, hvis pensionisterne ikke får del i den
generelle velstandsstigning. Man skal altså være villig til at
acceptere en relativ nedsættelse af pensionisternes levestandard,
hvis vækst skal løse problemet med det stigende skattetryk.

Offentlig service er
løntung

En betydelig andel af udgifterne til plejehjem og hjemmehjælp
er lønninger. I det omfang de offentlige lønninger følger løn-
ningerne i den private sektor, vil udgifterne til service følge den
generelle indkomstudvikling. Skal udgifterne til service begræn-
ses uden en serviceforrringelse, kræver det teknologiske frem-
skridt eller organisatoriske ændringer, der muliggør en lavere
beskæftigelse i servicesektoren.
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Tidlig
tilbagetrækning...

Noget af den velstandsstigning, som har fundet sted de sidste
årtier, har omsat sig i en tidligere tilbagetrækning fra arbejds-
markedet. I de sidste 25 år er den faktiske pensionsalder for
mænd faldet med ca. fire år. En tidligere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet forstærker de økonomiske konsekvenser af
stigningen i ældreandelen.

...betales af de
 erhvervsaktive

Mulighederne for offentlig forsørgelse ved tidlig tilbagetræk-
ning er blevet udvidet de seneste årtier. Tilbagetrækningsordnin-
ger er indført for at give den enkelte mulighed for at trække sig
tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Tidlig tilbagetrækning
koster imidlertid dels i form af tabt produktion og dermed lavere
skatteindtægter og dels i form af større udgifter på det offentlige
budget. Indretningen af tilbagetrækningsordninger bør derfor
foretages sådan, at der sker en nødvendig afvejning mellem
skatten for de erhvervsaktive og velfærden for dem, der trækker
sig tilbage.

Øget betydning af
private pensioner

I dag forsørges langt de fleste ældre hovedsageligt af det
offentlige. Udgifterne hertil finansieres af de løbende skatteind-
tægter. Udbygningen af arbejdsmarkedspensioner og en forøgel-
se af opsparing i private pensionsordninger betyder, at en større
del af de fremtidige pensionister vil have hovedparten af deres
indkomster fra egen opsparing. Alderdomsforsørgelse, som
finansieres ud af de løbende skatteindtægter, kan sikre pensioni-
sterne del i velstandsstigninger og kan sikre indkomster for dem,
som ikke har haft mulighed for at spare tilstrækkeligt op i den
erhvervsaktive alder til at forsørge sig selv. Opsparingsbaserede
alderdomsforsørgelse kan derimod være med til at forøge den
samlede opsparing i landet og dermed forøge den samlede vel-
stand. En kombination af de to pensionssystemer er derfor
hensigtsmæssig.

Øget opsparing vil
mindske problemet i
fremtiden

Omkostningerne i forbindelse med den stigende ældreandel
ligger ude i fremtiden; jo længere vi udskyder reformer, der kan
afhjælpe problemerne, des større vil belastningen ved ældrebyr-
den være. En øget opsparing nu vil betyde, at den økonomiske
byrde af flere ældre bliver relativt mindre i fremtiden. Et
overskud på de offentlige budgetter, inden ældreandelen for
alvor begynder at stige fra 2010, vil betyde, at fremtidige
skattestigninger bliver mindre. Alternativet er en øget privat
opsparing.
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II.2 Den demografiske forsørgerbyrde

Andelen af ældre
vokset kraftigt siden
1950’erne 

Udviklingen 
fortsætter frem til
2040

De ældre udgør en større og større andel af befolkningen. Siden
1940’erne er andelen af personer over 65 år således vokset fra
at udgøre ca. 13 pct. af befolkningen i alderen 20-64 år til at
udgøre knap 24 pct., jf. figur II.1. De seneste år er andelen af
ældre faldet lidt, men når de store årgange fra 1940’erne går på
pension fra omkring 2005, vil ældreandelen stige markant.
Denne udvikling skønnes at fortsætte helt frem til 2040 i følge
den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik.
Ældreandelen forventes således at stige til 40 pct. i 2040.

Figur II.1 Udviklingen i ældreandelen

Anm.: Ældreandelen er beregnet som antallet af personer over 65 år i forhold
til befolkningen mellem 20-64 år.

Kilde: Danmarks Statistik (1995), 50 års-oversigten, Danmarks Statistik
(1998), Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg, og egne
beregninger.
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Andelen af over 
80-årige stiger først
fra 2020

Antallet af ældre over 80 år i forhold til befolkningen mellem
20-64 år udgør ifølge befolkningsprognosen en relativt konstant
andel på godt 6 pct. frem til 2020, mens andelen over 65 år
stiger allerede fra 2005, jf. figur II.2. Denne udvikling kan
tilskrives de store årgange fra 1940’erne. De indtræder i grup-
pen over 65 år omkring 2005, og fra 2020 er denne gruppe over
80 år. Derudover er der i befolkningsprognosen en antagelse om
en stigning i restlevetiden for de ældre.

Fremskrivninger af
befolkningen usikre

Det er forbundet med en betydelig usikkerhed at fremskrive
befolkningen og størrelsen af ældreandelen for så lang en peri-
ode. Fremskrivningen bygger på de nuværende observationer
omkring fødselshyppighed, død og indvandring. Sker der
ændringer i dette mønster, vil det afspejle sig i ændringer af
befolkningsprognosen. Et tydeligt eksempel på dette ses ved en
sammenligning af ældreandelen som beregnet ud fra befolk-
ningsprognoser fra hhv. 1988, 1992 og 1998, jf. figur II.3.

Figur II.2 Andelen af ældre over 65 år og over 80 år

Kilde: Danmarks Statistik (1998), Statistiske Efterretninger, Befolkning og
valg, og egne beregninger.
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Figur II.3 Ældreandelen i forskellige befolkningsprognoser

Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg
diverse årgange og egne beregninger.

Fertilitetsmønster
har ændret sig 

En af de store forskelle i forudsætninger mellem de tre progno-
ser er udviklingen i fertiliteten. Hvor der i 1988-prognosen var
forudsat en konstant fertilitet på 1.700, dvs. 1.700 levendefødte
børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder, bygger 1998-
prognosen på en fertilitetskvotient, der stiger fra et niveau på
1.750 i dag til 1.850 frem til 2010; derefter antages fertili-
tetskvotienten konstant. Forventningen om en højere fertilitet
fremover bygger på de seneste års udvikling i de aldersbetingede
fertilitetskvotienter. Den højere fertilitet, der er observeret i
perioden 1988-98, betyder sammen med antagelsen om højere
fertilitet fremadrettet, at ældreandelen er mindre i prognosen fra
1998 end i den fra 1988.



1) Antallet af udenlandske statsborgere undervurderer sandsynligvis
indvandringen, idet en del indvandrere har fået dansk statsborgerskab.
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Forventning om 
stigende 
middellevetid

Den forventede levetid har også betydning for befolknings-
prognoserne. I prognosen fra 1998 skønnes middellevetiden for
kvinder at stige med 1,7 år til 79,7 år i perioden fra i dag og
frem til 2040, og for mænd med 3,6 år til 76,5 år. I forhold til
ældreandelen er det ikke kun middellevetiden, der har betydning,
men også restlevetiden for den ældre del af befolkningen. Fra
1960’erne og frem til i dag er restlevetiden for kvinder over
såvel 65 som 80 år steget med 2 år. For mænd er restlevetiden
steget med ca. ½ år. I den seneste 10-års periode er restlevetiden
imidlertid nærmest stagneret. Siden 1960’erne er middelleveti-
den steget med hhv. 2½ og 3½ år for mænd og kvinder, jf. tabel
II.1. Stigningen i middellevetiden skyldes, at dødeligheden i de
yngre aldersklasser er blevet reduceret, mens den har været ret
konstant for de ældre. I forhold til prognosen fra 1988 trækker
ændringerne i antagelserne om dødelighed i den seneste befolk-
ningsprognose i retning af, at ældreandelen er større.

Indvandring 
betyder lavere
ældreandel

En tredje faktor med stor betydning for befolkningsprognosen
er forudsætningerne omkring indvandring. I 1988-prognosen
blev det antaget, at nettoindvandringen ville være nul i progno-
seårene. Der har imidlertid været en relativt stor indvandring til
Danmark de seneste år, og antallet af udenlandske statsborgere
er steget fra knap 140.000 i 1988 til knap 250.000 i 1998.1

Tabel II.1 Forventet restlevetid for forskellige aldersgrupper

Mænd Kvinder

Årstal 1960-65 1985-86 1995-96 1960-65 1985-86 1995-96

0 år 70,3 71,6 72,9 74,5 77,5 78,0

65 år 13,5 13,9 14,2 15,4 17,8 17,7

80 år 5,7 6,4 6,4 6,3 8,0 8,1

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt, diverse årgange.
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Andel af ældre
blandt indvandrere
stiger også

Befolkningsprognosen fra 1998 baseres på en antagelse om en
nettoindvandring på 10.000 om året stigende til 12.000.
Indvandrerne er i reglen yngre personer, og kun få er over 60 år.
Det øgede antal indvandrere betyder derfor, at ældreandelen er
lavere, end den ville have været uden indvandring, så i forhold
til prognosen fra 1988 trækker ændringer i antagelserne om
indvandring i den seneste befolkningsprognose i retning af, at
ældreandelen bliver mindre. Den anderledes aldersfordeling og
højere fertilitetskvotienter ! for dele af indvandrerne ! betyder,
at gruppen af indvandrere også fremover vil bidrage til at holde
ældreandelen nede. Tendensen bliver imidlertid langt mindre
udtalt end i dag, og for gruppen af indvandrere fra udviklede
lande skønnes andelen af personer over 60 år at udgøre samme
andel i 2020 som for den øvrige del af befolkningen, jf. Dan-
marks Statistik (1997).

Flere skal forsørges
af færre

Ifølge befolkningsprognosen er der udsigt til en væsentligt
stigende andel af ældre. Det betyder, at flere skal forsørges af
færre. Det er imidlertid ikke første gang i historien, at der har
fundet sådan en udvikling sted, jf. perioden fra 1940-80, jf.
figur II.1. I denne periode steg skattetrykket betragteligt. Samti-
dig steg kvindernes erhvervsfrekvens imidlertid. Det betød, at
husstandsindkomsten for mange steg til trods for det stigende
skattetryk. Derudover var skattetrykket i udgangssituationen
lavt, hvilket gør, at skattestigningerne sandsynligvis ikke har
haft så negative effekter på eksempelvis arbejdsudbuddet. Disse
forhold kan være nogle af grundene til, at den historiske stigning
i ældrebyrden ikke er blevet opfattet som et forsørgerbyrde-
problem af væsentlig størrelse. Det niveau, skattetrykket er nået
op på nu, er forholdsvist højt, så yderligere stigninger kan få
negative effekter på incitamenterne til arbejde og opsparing mv.
Endvidere er det svært at forestille sig, at vi kan få tilsvarende
store udvidelser af arbejdsstyrken, som da kvinderne trådte ind
på arbejdsmarkedet.



2) Under en antagelse om, at alle personer i beskæftigelse arbejder fuld
tid, er antallet af erlagte arbejdstimer faldet fra ca. 1600 timer pr.
person i befolkningen mellem 15-64 år i 1960 til 1200 i 1996,
svarende til et fald på 25 pct. Faldet er endnu større, hvis der tages
hensyn til, at antallet af personer på deltid er steget fra at udgøre 9 pct.
af arbejdsstyrken i 1960 til 15 pct. i 1996. En del af dette fald skyldes
dog den højere arbejdsløshed i dag. 
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II.3 Tilbagetrækningsmønstret

Stigende velstand
omsat til mere fritid

Danmark og resten af Vesteuropa er blevet stadig mere velstå-
ende siden 2. verdenskrig. Denne velstandsstigning har givet
anledning til en højere materiel levestandard, men noget af
velstandsstigningen er omsat til mere fritid. Den årlige arbejds-
tid for en fuldtidsbeskæftiget er således blevet forkortet fra ca.
2150 timer i 1960 til ca. 1680 timer i dag i Danmark. I modsat
retning trækker, at erhvervsfrekvensen for befolkningen mellem
15-64 år i samme periode er steget med knap 9 pct.point. Totalt
set har der været et fald i det samlede antal arbejdstimer på ca.
25 pct.  Stigningen i erhvervsfrekvensen skyldes udelukkende2

kvindernes øgede tilgang til arbejdsstyrken, idet langt færre
mænd er i arbejdsstyrken i dag. Samlet har erhvervsfrekvensen
for de to køn således nærmet sig hinanden i Danmark, jf. figur
II.4.

Længere levetid 
betyder mange flere
år som pensionist

For de ældre aldersgrupper er erhvervsfrekvensen entydigt
faldet de seneste år. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder
for mænd var således ca. 66 år i 1970’erne, mens den i 1995 var
faldet til knap 61½ år. For kvinder er tilbagetrækningsalderen
de sidste 10 år faldet med ca. 1 år. Den samlede gennemsnitlige
tilbagetrækningsalder er således ca. 60 år, jf. Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd (1998). Samtidig med, at folk trækker sig
tidligere tilbage, er middel- og restlevetiden steget, jf. figur II.5.
De to udviklingstendenser har tilsammen betydet, at tiden som
pensionist er blevet længere. Hvor mænd i gennemsnit er
pensionister i godt 16 år i dag, var de tidligere pensionister i ca.
12 år, mens kvinder i gennemsnit er pensionister i knap 22 år,
mod godt 20 år i 1970’erne. 
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Figur II.4 Aldersbetingede erhvervsfrekvenser for mænd og
kvinder

Kilde: Danmarks Statistik (1995), 50-års oversigten, Danmarks Statistik
(1998), Statistiske Efterretninger, Arbejdsmarked.

Figur II.5 Restlevetid og gennemsnitlig tilbagetrækningsalder for mænd og kvinder

Mænd Kvinder
    

Anm.: Oplysninger om tilbagetrækningsalder findes kun for årene 1970-71, 1973-75, 1981, 1987 og 1992-94.
Restlevetiden er angivet for en person på 60 år.

Kilde: Nørregaard (1996), Pedersen (1998), Danmarks Statistik, Levevilkår i Danmark 1976 og Statistisk
Tiårsoversigt, diverse årgange, samt egne beregninger.



3) En del personer har også trukket sig tilbage med overgangsydelse,
men denne mulighed eksisterer ikke længere.
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Bedre muligheder 
for tidlig 
tilbagetrækning

Den officielle pensionsalder er 67 år for både kvinder og mænd,
dvs. det er fra denne alder, at der udbetales folkepension. Imid-
lertid er de økonomiske muligheder for at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet før denne alder blevet bedre. Dels er der
kommet nye ordninger, der har muliggjort tidlig tilbagetrækning
med offentlig forsørgelse, og dels har der været en stigende
udbredelse af arbejdsmarkedspensionsordninger. De offentlige
tilbagetrækningsmuligheder er hhv. førtidspension, efterløn,
delefterløn, seniorydelse og delpension.  Førtidspension er en3

særlig ordning for 18-66-årige, der ikke kan varetage et job. Der
er derfor ikke tale om frivillig tilbagetrækning som for de øvrige
ordninger. En anden mulighed er tilbagetrækning finansieret ved
offentligt subsidieret pensionsopsparing eller opsparing i andre
aktiver som f.eks. bolig.

Kun få finansierer
helt egen 
tilbagetrækning

Af de personer, der har trukket sig tilbage før det 67. år, benyt-
ter de fleste sig af muligheden for offentlig forsørgelse. Kun ca.
60 pct. af alle personer i alderen 50-66 år er på arbejdsmarke-
det, og ca. 85 pct. af dem uden for arbejdsmarkedet modtager
offentlig forsørgelse. Der er kun en relativ lille andel, der sup-
plerer deres efterløn med løbende udbetalinger fra private pen-
sionsordninger. Det hænger sandsynligvis sammen med, at ef-
terlønnen reduceres, når en person har anden indkomst. Efter-
lønnen reduceres imidlertid ikke ved udbetalinger fra kapital-
pension. Denne form for pensionsopsparing er derfor et velegnet
privatøkonomisk supplement til efterlønnen. Den kan således
muliggøre tilbagetrækning for en række personer, som ellers
ville føle, at efterlønnen var for lav. Denne formodning under-
støttes af en interviewundersøgelse, der viser, at to tredjedele af
lønmodtagerne over 50 år med en kapitalpensionsopsparing
ønsker at gå på efterløn, mens kun halvdelen af dem uden en
sådan opsparing ønsker at gå på efterløn, jf. LO (1998a).

I andre lande sker 
tilbagetrækningen
tidligere

Danmark er imidlertid langt fra det land, hvor tilbagetrækningen
fra arbejdsmarkedet sker tidligst. Den gennemsnitlige tilbage-
trækningsalder i Danmark er således relativt høj, mens den i
lande som Belgien, Holland og Frankrig er 3-5 år lavere end den
danske, jf. tabel II.2, søjle tre.



4) Ved beregningen af uudnyttet produktionskapacitet sammenlignes
erhvervsfrekvensen for personer i den pågældende aldersgruppe med
en erhvervsfrekvens på 1. Imidlertid vil en mere rimelig sammenlig-
ning nok være at sammenligne deres erhvervsfrekvens med den, der
gælder for personer i alderen 30-45 år.

5) Tallene er kun beregnet for mænd. Indregnes kvinder ville Danmark
sandsynligvis placeres endnu lavere, idet kvindernes erhvervsfrekvens
er højere i Danmark end i mange af de øvrige lande.
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Færre i 
arbejdsstyrken 
betyder lavere 
produktion

For samfundet betyder den lave pensionsalder et tab i form af en
lavere produktion. Andelen af personer i alderen 55 til 65 år, der
ikke er i arbejdsstyrken, kan tages som et groft udtryk for, hvor
meget produktion der går tabt som følge af, at ikke alle i den
pågældende aldersgruppe er i arbejdsstyrken – dvs. en slags
uudnyttet produktionskapacitet.  I Danmark udgør den uudnyt-4

tede produktionskapacitet 42 pct., mens den for lande som
Frankrig og Holland er omkring 60 pct., jf. tabel II.2.5

Tabel II.2 Uudnyttet produktion og tilbagetrækning, 1995

Land
Andel af 55-65- Andel af 59-årige Gns. tilbage-

årige mænd uden mænd uden for trækningsalder
for arb.styrken arb.styrkena a for mænd 

Belgien 67 58 57,6

Holland 58 47 58,8

Frankrig 60 53 59,2

Tyskland 48 34 60,5

Storbritannien 55 38 62,7

Danmark 42 23 62,7

Sverige 35 26 63,3

USA 37 26 63,6

Japan 22 13 66,5

a) Tallene for Danmark i søjle 1 og 2 er egne beregninger.

Anm.: Landene er valgt ud fra Gruber og Wise (1997). Tilbagetræknings-
alderen er estimater fra et OECD-studie. Tallene for Danmark afviger
fra danske tal vedrørende tilbagetrækningsalderen.

Kilde: Gruber og Wise (1997), Blöndal og Scarpetta (1998), Danmarks
Statistik (1998), Statistiske Efterretninger, Arbejdsmarked, og egne
beregninger.
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Dårligt helbred også
årsag til tidlig 
tilbagetrækning

For den enkelte er den lavere pensionsalder i reglen udtryk for
et gode, idet situationen for mange er selvvalgt. Tidlig tilbage-
trækning kan imidlertid også skyldes dårligt helbred. De
offentlige tilbagetrækningsordninger kan endvidere have den
effekt, at ældre medarbejdere føler sig skubbet ud af arbejds-
markedet for at gøre plads til yngre medarbejdere. Forskellige
interviewundersøgelser finder imidlertid, at kun en lille andel af
dem, der har trukket sig tidligt tilbage, reelt har følt sig under-
lagt et pres. Derimod holder en del personer op af helbredsmæs-
sige årsager, jf. Nørregaard og Nord-Larsen (1995) og LO
(1998b).

Mange måder at
påvirke tidspunktet
for tilbagetrækning 

Det offentlige kan påvirke den enkeltes tilbagetrækningsbeslut-
ning ved indretningen af den offentlige forsørgelse ved tilbage-
trækning, herunder alderskriterier og pensionens størrelse. 

Mål for offentlig
tilskyndelse til tidlig 
tilbagetrækning

Et summarisk mål, der sammenholder en række af elementerne
i de offentlige tilbagebagetrækningsmuligheder, illustrerer, i
hvor høj grad det offentlige system opfordrer til tidlig tilbage-
trækning. Målet beskriver, hvor meget den enkelte netto går glip
af i offentlig forsørgelse ved at udskyde sin tilbagetrækning ét
eller flere år. Går den enkelte ikke glip af noget, er det offentlige
system neutralt i forhold til tilbagetrækningsbeslutningen. 

Den danske 
folkepension
tilskynder ikke til 
tidlig pension

Ser vi alene på folkepensionen, er det i Danmark ligegyldigt om
en person trækker sig tilbage som 55-årig eller som 65-årig, idet
folkepensionen alligevel først udbetales fra det 67. år, jf. tabel
II.3 søjle et. Det er således først ved tilbagetrækning efter de 67
år, at en person går glip af folkepension. Trækker en person sig
først tilbage som 70-årig, vil vedkommende “miste” folkepen-
sion i tre år, jf. tabel II.3 søjle to. Folkepensionssystemet er altså
indrettet således, at det opfordrer til tilbagetrækning som 67-
årig. Folkepensionssystemet i andre OECD-lande tilskynder
imidlertid til endnu tidligere tilbagetrækning, jf. tabel II.3 søjle
et. Det skyldes bl.a., at folkepensionen i en række andre lande
kan udbetales ved en tidligere alder end i Danmark.



6) Beregningerne er foretaget af PensionSelskaberne, jf. anmærkning til
tabel II.20.

7) Beregningen er foretaget ved at sammenligne nutidsværdien af den
samlede indkomst fra de 62-82 år (restlevetiden for en 65-årig kvinde
er ca. 18 år) for kvinden på efterløn med nutidsværdien af den
samlede indkomst for kvinden uden efterløn. Som 67-årige får de
begge folkepensionens grundbeløb, og den første kvinde får et
indkomstreguleret pensionstillæg på ca. 5.000 kr., mens den anden får
et på knap 11.000 kr. (beregnet som for en samboende). Der er regnet
med en realrente efter skat på 2,7 pct. 

90

Efterløn indrettet
uhensigtsmæssigt

Inkluderes efterløn og efterlønslignende ordninger, giver også
det danske system tilskyndelse til tidlig tilbagetrækning, jf. tabel
II.3 søjle tre. Igen er tilskyndelsen i det danske system dog
mindre end i andre OECD-lande. Ikke desto mindre er det
danske efterlønssystem indrettet uhensigtsmæssigt, fordi
ydelsen er høj de første 2½ år på efterløn og derefter nedsættes.
Skal et pensionssystem være neutralt i forhold til tilbagetræk-
ningsbeslutningen, er det nødvendigt, at ydelsen er højere des
senere pensionering, dvs. tilbagetrækningsydelsen skal være
aktuarmæssigt beregnet. 

Dyrt selv at 
finansiere tidlig 
tilbagetrækning

Ydelsen ved tilbagetrækning med efterløn er høj set i forhold til
folkepension, men også sammenholdt med den ydelse en person
kan opnå fra egen pensionsopsparing ved tidlig tilbagetrækning.
Sammenlignes f.eks. to kvinder med samme type pensionsop-
sparing, hvor begge stopper som 62-årige, men hvor kun den
ene er berettiget til efterløn, vil kvinden, der ikke går på
efterløn, få udbetalt godt 75.000 kr. årligt frem til sin død fra
pensionskassen. Kvinden, der går på efterløn, vil udskyde
udbetalingerne fra pensionskassen ind til de 67 år, og dermed få
godt 95.000 årligt fra pensionskassen frem til sin død.  I6

perioden fra 62-66 år vil hun modtage efterløn på gennemsnit-
ligt ca. 127.000 kr. pr. år. Egenfinansiering af tidlig tilbagetræk-
ning er således dyr på to måder, dels fordi personen går glip af
efterlønsydelsen, og dels fordi udbetalingerne fra pensionskas-
sen skal strækkes over en længere periode. Dermed bliver den
årlige udbetaling lavere. Det samlede tab for hele perioden kan
beregnes til knap ½ mio. kr.7
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Tabel II.3 Mål for tab af offentlig pension ved at udskyde
tilbagetrækning til efter de 55 år – i forhold til
årslønnen som erhvervsaktiv

Tilbagetrækning Tilbagetrækning 
ved 64 år ved 70 år

Land Folkepension Folkepension folkepension
Efterløn og 

Japan 2,8 3,9 -

Belgien 2,3 5,0 8,3

Sverige 1,8 3,3 -

Norge 1,5 3,3 4,3

Tyskland 1,4 3,4 -

Frankrig 1,4 6,3 8,7

Holland 1,3 2,9 -

USA 1,2 2,5 -

Storbritannien 0,5 1,5 -

Danmark 0 0,8 3,7

Anm.: Et højt tal antyder et forholdsvist stort tab ved at udskyde tilbagetræk-
ningen. Det summariske mål (pension accrual rate) er defineret som
det, en person netto vil miste i pensionsudbetalinger fra det offentlige
ved at udskyde tilbagetrækning. Tabet er opgjort som summen af
pensionsudbetalingerne hvert enkelt år fra pensionsalderen og frem til
personens død, fratrukket evt. bidrag til finansiering i de år personen
arbejder. Tabet er sat i forhold til personens årsløn som erhvervsaktiv.
Er summen af pensionsudbetalingerne den samme uanset tilbagetræk-
ningstidspunktet, er systemet neutralt i forhold til tilbagetræknings-
beslutningen. Det udtrykkes ved et nul. Mister en person offentlig
pensionsudbetalinger netto, fås et positivt tal, som er større des mere,
der mistes. Udskydes tilbagetrækningen til de 70 år i Danmark,
betyder det altså, at en person mister 0,8 gange gennemsnitslønnen. I
tabellen er i første søjle angivet ændringen i pensionsformuen vedr.
folkepension ved at udskyde tilbagetrækning fra 55 år til 64 år. Søjle
to og tre angiver omkostningerne ved udskydelse af tilbagetrækning
fra 55 til 70 år. I søjle tre er det inkl. forsørgelse i form af efterløn.
Beregningerne er foretaget som et gennemsnit af seks persontyper
med to forskellige indkomstniveauer og tre husholdningstyper.

Kilde: Blöndal og Scarpetta (1998).
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Offentlig forsørgelse
påvirker
tilbagetrækningen

For OECD som helhed gælder der, at lande med et pensions-
system, der tilskynder til tidlig tilbagetrækning, har en lav til-
bagetrækningsalder. Ser man på tal tilbage i 1960’erne, er der
imidlertid ikke så entydig en sammenhæng. Det er derfor klart,
at det ikke kun er indretningen af det offentlige forsørgelses-
system, der er bestemmende for tilbagetrækningsmønsteret. I et
OECD-studie af tilbagetrækningen i 15 OECD-lande er set på
effekten på erhvervsfrekvensen for personer i alderen 55-64 år
af ændringer i den offentlige forsørgelse. Sættes folkepensions-
alderen eksempelvis op med 1 år – uden at ændre på reglerne for
efterløn mv. – stiger erhvervsfrekvensen for dem over 55 år med
knap 1 pct.point, jf. Blöndal og Scarpetta (1998).

Ufaglærte får størst 
kompensation

Flere faglærte og
ufaglærte trækker
sig tidligt tilbage

Det er ikke kun tabet af offentlig forsørgelse ved at udskyde
tilbagetrækning, der påvirker tilbagetrækningsbeslutningen,
men også hvor stor den offentlige pension er i forhold til den
enkeltes løn. Ufaglærte med en relativ lav løn går kun forholds-
vist lidt ned i indkomst ved overgang til f.eks. efterløn. Denne
gruppe opnår således en høj grad af kompensation. Det omvend-
te er tilfældet for højtlønnede personer, da efterlønnen er lille i
forhold til lønnen på arbejdsmarkedet, dvs. en lav kompensa-
tionsgrad. Blandt de personer, der trak sig tilbage på efterløn
eller overgangsydelse i 1995-96, opnåede personer med en
videregående uddannelse en kompensationsgrad på ca. 40 pct.
– målt som offentlig forsørgelse i 1996 i forhold til lønindkom-
sten i 1994 – mens personer uden erhvervsuddannelse havde en
kompensationsgrad på over 80 pct., jf. tabel II.4. Samtidig er
der en langt større andel af de faglærte og ufaglærte, der trækker
sig tilbage, før de bliver 67 år i forhold til personer med en
videregående uddannelse, jf. også Dansk Arbejdsgiverforening
(1997).

Betydningen af en høj kompensationsgrad for tilbagetrækningen
bekræftes af såvel internationale som danske studier på individ-
niveau, jf. bl.a. Pedersen og Smith (1995). Der er dog ikke en
entydig sammenhæng mellem kompensationsgrad og tilba-
getrækning, hvilket ses af, at de faglærte har en højere tilbøje-
lighed til at gå på efterløn, selv om de har en lavere kompensa-
tionsgrad end de ufaglærte, jf. tabel II.4.
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Tabel II.4 Kompensationsgrad og tilbagetrækning fordelt
på uddannelsesgrupper, 1996

Erhvervsuddannelse

Alder Ingen Faglært udd.
Videreg.

Alle

------------  Pct.  -------------

50-59-årige
Kompensationsgrad 80 69 57 75

Andel på overgangsydelse 9 6 2 7

60-62-årige
Kompensationsgrad 90 52 41 71

Andel på efterløn 30 34 19 30

63-66-årige
Kompensationsgrad 63 57 36 57

Andel på efterløn 40 52 32 43
60-66-årige

Kompensationsgrad 83 54 39 66

Andel på efterløn 36 44 26 37

Anm.: Kompensationsgraden er beregnet som personlig indkomst (dvs. A-
indkomst, overskud fra selvstændig virksomhed fratrukket arbejdsmar-
kedsbidrag og indskud på pensionsordninger) i 1994 i forhold til
indkomst fra offentlig forsørgelse i form af efterløn eller overgangsy-
delse. I beregningerne er inkluderet personer, der var på arbejdsmarke-
det i 1994, men som trak sig tilbage i perioden 1995-96 til en af de to
ordninger.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, samt egne beregnin-
ger.

Arbejdsløshed 
øger tidlig 
tilbagetrækning

Tilbagetrækningen afhænger også af den generelle økonomiske
situation. Således skønnes en stigning i den samlede ledighed på
1 pct.point at medføre et fald på 0,6-0,9 pct.point i erhvervsfre-
kvensen for personer over 55 år, jf. Blöndal og Scarpetta
(1998). Dvs. en høj ledighed gør, at mange mister troen på at få
et job og dermed melder sig ud af arbejdsstyrken for at gå på
pension. En sådan konjunktureffekt er genfundet på danske tal,
jf. Arbejdsministeriet mfl. (1995a). De finder en sammenhæng
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mellem tilgangen til efterløn og den samlede ledighed. Resulta-
terne underbygger tidligere undersøgelser, hvor der er fundet en
signifikant men lille effekt af arbejdsløshed på tilbagetrækning
med efterløn, jf. Pedersen og Smith (1991). De seneste års
faldende ledighed og stigende tilgang til efterløn antyder dog, at
det ikke kun er konjunkturerne, der påvirker tilgangen, men at
der tilsyneladende er en tendens til fortsat stigende brug af
efterlønsordningen.

Kvinder 
foretrækker tidlig
pension

Uddannelse og 
helbred betyder 
også noget for 
pensionsalderen

Tilbagetrækningen afhænger også af en række individuelle
karakteristika, som ikke kan observeres, når der tages udgangs-
punkt i den samlede erhvervsfrekvens. En faktor, der har vist sig
gældende for en del OECD-lande, er, at kvinder generelt trækker
sig tidligere tilbage end mænd. Forskellene i erhvervsfrekvensen
mellem mænd og kvinder kan altså forklares ved andet end
lønforskelle. Uddannelse i sig selv betyder også noget for
tilbagetrækningsbeslutningen. Igen er det ikke kun lønforskel-
lene, der har betydning for pensionsalderen. Disse resultater
antyder derfor, at de højtuddannede har større tilfredsstillelse
ved at arbejde og derfor også værdsætter fritid relativt mindre
end personer med en lavere uddannelse. Hvis højtuddannede
generelt har mere stabile job, indikerer resultaterne også en
sammenhæng mellem jobsikkerhed og tilbagetrækningsbeslut-
ning. Den lavere pensionsalder for de ufaglærte kan også
skyldes, at deres arbejde er mere fysisk krævende, og at de
dermed er nedslidte. Derudover har faktorer som helbred og
ægteskabelig status betydning. Et dårligt helbred betyder
tidligere tilbagetrækning, mens ægteskabelig status har en
tvetydig effekt. På den ene side vil personer, hvis partner har
trukket sig tilbage, også have tendens til tidlig tilbagetrækning.
På den anden side vil en høj arbejdsindkomst hos en arbejdende
partner få ægtefællen til at trække sig tidligt tilbage, jf. bl.a.
Miniaci og Stancanelli (1998), Lindeboom (1998) og Danø mfl.
(1998). Hvorvidt de økonomiske faktorer eller de mere individu-
elle faktorer spiller den største rolle, er ikke helt klart.



8) Simuleringerne er foretaget for en række såkaldte standardpersoner,
som er forskellige mht. uddannelse, køn og ledighed. Effekten af de
forskellige reformer for disse personers tilbagetrækningsalder er
beregnet. Reformerne virker forskelligt på de forskellige persontyper.
Det er forsøgt at beregne en effekt på den samlede gennemsnitlige
tilbagetrækningsalder ud fra et gennemsnit af de forskellige personty-
pers reaktion. Denne sammenregning er behæftet med usikkerhed.
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Lavere 
kompensationsgrad
eller højere 
efterlønsalder 

Et tysk og et italiensk studium viser, at en sænkning af kompen-
sationsgraden kun har begrænset betydning for tilbagetræk-
ningsalderen, jf. Antolin og Scarpetta (1998) og Miniaci (1998).
Et hollandsk studium viser, at indskrænkes muligheden for
tidlig pension, vil tilbagetrækningsalderen generelt stige.
Tilgangen til førtidspension og arbejdsløshedsunderstøttelse vil
dog samtidig stige, dvs. at noget af den tidlige tilbagetrækning
kanaliseres over i andre former for tilbagetrækning, uanset at
kompensationsgraden er lavere, jf. Lindeboom (1998).

Reformer af 
efterlønssystemet

Et studium på danske data har analyseret effekterne af forskelli-
ge reformer af efterlønssystemet, jf. Danø m.fl. (1998). Ud fra
en estimeret model for tilbagetrækning til efterløn har forfatter-
ne simuleret effekten af forskellige ændringer af efterlønssyste-
met. En af de analyserede reformer gør efterlønssystemet mere
aktuarmæssigt korrekt. Omlægningen går ud på, at personer, der
trækker sig tilbage, før de bliver 63 år, får en ydelse på 70 pct.
af den nuværende maksimale sats i hele efterlønsperioden, mens
de, der venter med tilbagetrækning, til de bliver 63 år, vil få den
maksimale ydelse i hele perioden. Ændringen betyder ifølge
modellen, at den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder til efter-
løn stiger med godt ½ år.  En anden undersøgt reform indebærer8

en omlægning, hvor efterlønsalderen sættes op til 61 år. Da ca.
60 pct. af dem, der indtræder i efterlønsordningen er 60 år,
betyder omlægningen, at tilbagetrækningsalderen til efterløn
stiger med godt ½ år. Et tredje eksperiment belyser effekten af
en samlet satsreduktion på 10 pct. Denne reform reducerer
imidlertid kun tilbagetrækningsalderen med ca. ¼ år.



9) Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for de personer, der indgår
i studiet er hhv. 61,6 år og 62 år for kvinder og mænd.
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Lavere efterløn til
de 60-62-årige giver
størst besparelse 

Ud fra oplysninger om den nuværende tilgang til efterlønssyste-
met kan det beregnes, hvor store de umiddelbare provenuvirk-
ninger vil være af de forskellige reformer. Ønskes den størst
mulige besparelse på de offentlige finanser samtidig med, at
tilbagetrækningsalderen øges, indikerer resultaterne, at en
satsændring, der gør systemet mere aktuarmæsigt korrekt, er
mest effektiv. Imidlertid vil denne reform påvirke ikke blot de
personer, der vælger at trække sig tilbage som 60-årige, men
også de, der har valgt at trække sig tilbage som hhv. 61- og 62
-årige, idet de vil opleve en lavere ydelse i hele efterlønsperio-
den i forhold til de nuværende regler. I modsætning hertil
påvirker en forøgelse af den lovfastsatte efterlønsalder alene de,
der ville have trukket sig tilbage som 60-årige.

Øget mulighed for
delefterløn kan øge
tidlig 
tilbagetrækning

Et andet dansk empirisk studium af Christensen og Gupta
(1998) ser ligeledes på effekten af forskellige politiktiltag
simuleret ud fra en estimeret model for tilbagetrækning. Den ene
af de analyserede reformer går ud på at sætte satsen for efterløn
ned med 25 pct. og samtidig øge muligheden for at arbejde. Den
enkelte kan således arbejde 705 timer om året i forhold til den
nuværende regel på 200 timer. Denne omlægning får kvinder til
i gennemsnit at udskyde deres tilbagetrækning med knap otte
måneder, mens mænd udskyder deres med knap tre måneder.9

Imidlertid kan der være en modsatrettet effekt, idet en øget
mulighed for at arbejde samtidig med at modtage efterløn
sandsynligvis vil få flere til at ønske efterløn. En interview-
undersøgelse af personer over 50 år synes at bekræfte denne
formodning, idet 58 pct. af de adspurgte ønskede en gradvis
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, jf. LO (1998b).



10) De engelske udtryk for de to finansieringsformer er henholdsvis
funded (opsparingsbaseret) og pay-as-you-go (PAYG) (her-og-nu-
finansieret).
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II.4 Opsparing og pensionssystemer

Finansiering og 
organisering af 
pensioner

Alderdomsforsørgelse kan finansieres og organiseres på mange
måder. En grundlæggende skelnen er mellem systemer, der er
baseret på opsparede midler, og systemer, der er baseret på
overførsler fra de yngre generationer.  De opsparingsbaserede10

systemer kan være knyttet til enten den private sektor, herunder
arbejdsmarkedspensioner, eller til den offentlige sektor, og ord-
ningerne kan være frivillige eller obligatoriske. Alderdoms-
forsørgelse baseret på overførsler fra de yngre, erhvervsaktive
generationer, de såkaldte her-og-nu-systemer, er som hovedregel
obligatoriske offentlige ordninger. De kan dog også være
private, og de private dækker også de tilfælde, hvor de ældre
familiemedlemmer støttes af yngre familiemedlemmer.

I det følgende diskuteres først forskellige problemstillinger
vedrørende opsparingsbaseret alderdomsforsørgelse. Dernæst
redegøres for mulighederne for og problemerne ved at øge
pensionsopsparingen. Til slut sammenlignes fordele og ulemper
ved hhv. her-og-nu- og opsparingsbaserede pensionsordninger.

Opsparingsbaseret alderdomsforsørgelse har mange former, jf.
tabel II.5.
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Tabel II.5 Opsparingsbaseret alderdomsforsørgelse

Sektor Type Karakteristika

Offentlig Generel offentlig Obligatorisk. Generel formueopbygning, der er uden
opsparing direkte kobling til alderdomsforsørgelse. Finansieret

over de generelle skatter. Pensionsydelserne kan enten
være ens for alle eller indtægtsafhængige.

Opsparing Obligatorisk. Typisk finansieret ved særskilte bidrag.
øremærket til pension Ordningen kan være begrænset til visse grupper, f.eks.

til personer på arbejdsmarkedet.

Privat Arbejdsmarkeds- Obligatorisk/aftalebaseret. Finansieret ved bidrag fra
pension personer tilknyttet arbejdsmarkedet. Opsparingen kan

ske i fælles fonde (pensionskasser mv.) eller på indivi-
duelle konti. Opsparingen, der er bundet til pensione-
ringstidspunktet, er i de fleste lande skattebegunstiget.

Individuel Frivillig. Opsparingen, der er bundet til en vis alder, er
pensionsopsparing i de fleste lande skattebegunstiget.

Anden opsparing Frivillig. Opsparing i finansielle aktiver og realkapital,
herunder boliger. Vil typisk ikke være bundet til en
given alder og kan anvendes til andet end alderdomsfor-
sørgelse. Er i de fleste lande ikke skattebegunstiget, men
kan være det.

Pensionsopsparing
kontra anden
opsparing

Hverken ud fra en samfundsøkonomisk eller en privatøkono-
misk betragtning er det oplagt, at der bør skelnes skarpt mellem
pensionsopsparing og anden opsparing. I princippet kan en
hvilken som helst opsparet formue anvendes til forsørgelse i
alderdommen. Det gælder, uanset om formuen er opsparet
individuelt i obligationer, aktier, egen virksomhed og bolig eller
kollektivt i pensionskasser, forsikringsselskaber og offentlige
fonde. Det afgørende er opsparingens størrelse. Men det gælder
dog, at hvis opsparing til alderdomsforsørgelse foretages af den
offentlige sektor, kan øremærkede bidrag medvirke til at
reducere den politiske risiko for, at midlerne bliver brugt til
andet end alderdomsforsørgelse. For privat opsparing er et
tilsvarende argument, at pensionsopsparing formentlig er
mindre udsat for at blive forbrugt i “utide” – om ikke andet, så
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fordi det kan være forbundet med praktiske, juridiske eller
økonomiske vanskeligheder at hæve en pensionsopsparing før
pensionsalderen.

Øget pensions-
opsparing øger ikke
nødvendigvis den
samlede opsparing

En forøget opsparing i tvungne pensionsordninger i den private
eller offentlige sektor eller i skattebegunstigede pensionssyste-
mer vil uden tvivl i et vist omfang blive finansieret via mindre
opsparing i andre opsparingsformer eller ved låntagning. Selv
om en del af opsparingen bindes i pensionsopsparing, er det
derfor uvist, om og i givet fald hvor meget en øget tvungen
pensionsopsparing øger den samlede opsparing.

Pensionsopsparing
fortrænger delvis
anden opsparing

Der er kun foretaget et begrænset antal undersøgelser af
virkningen af en stigning i privat pensionsopsparing på den
samlede private opsparing, men undersøgelser for USA og
Canada tyder på, at der er en substitution på ca. 50 pct. mellem
egentlig pensionsopsparing og anden privat opsparing, jf.
OECD (1998). Den samlede opsparing forøges tilsyneladende
med ca. halvdelen af en stigning i pensionsopsparingen.

Pensionsordninger
som forsikring

Et betydeligt omfang af pensionsopsparingen er en forsikrings-
ordning i den forstand, at pensionisten er garanteret en ind-
komst, uanset hvor længe vedkommende lever. Private pen-
sionsforsikringsordninger indebærer således, at der sker en
omfordeling fra personer, der lever kortere end gennemsnittet,
til dem som lever længere end gennemsnittet. Individuelle
private pensionsopsparingskonti uden en tilknyttet forsikrings-
ordning sikrer ikke pensionisten en livsvarig indkomst.

Offentlige pensioner
mindsker behov for
privat opsparing

De offentlige pensionsordninger kan ligestilles med en for-
sikringsordning, idet personer over en vis alder er garanteret en
løbende indkomst fra det offentlige. Det må forventes, at
eksistensen af et offentligt pensionssystem vil mindske den
private opsparing uanset om det er opsparingsbaseret eller det
er her-og-nu-finansieret. Udsigt til offentlig pension kan erstatte
en privat formue. Behovet for privat opsparing er dermed
mindsket, svarende til det omfang en implicit eller eksplicit of-



11) Den enkelte kan opfatte en implicit pensionsformue i form af et løfte
om fremtidig pension helt ækivalent til privat formue. I det tilfælde vil
der ske en helt parallel øget privat opsparing, hvis de offentlige
pensioner nedsættes. 
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fentlig pensionsformue erstatter privat pensionsformue.  Det11

offentlige pensionssystem kan imidlertid betyde, at den enkelte
trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Dette kan
resultere i, at opsparingen øges i den erhvervsaktive alder, fordi
den opsparede formue skal strækkes over flere år. Den samlede
opsparing vil dog øges, hvis den offentlige pension finansieres
af opsparede midler frem for af de løbende indtægter.

Offentlig pension
fortrænger delvis
privat opsparing

Empiriske undersøgelser af opsparingsvirkningen af her-og-nu-
finansierede offentlige pensioner viser, at offentlige pensioner
delvist erstatter privat opsparing. Omfanget af dette varierer
betydeligt fra undersøgelse til undersøgelse. De seneste og de
metodemæssigt bedste undersøgelser, som vedrører Japan,
Italien og USA, viser, at en forøgelse af den implicitte offentlige
pensionsformue (dvs. værdien af de fremtidige offentlige
pensioner) mindsker den private formue med mellem 10 pct. og
30 pct. af stigningen i værdien af de fremtidige offentlige
pensioner, jf. OECD (1998). Undersøgelserne viser også, at det
er de økonomisk og uddannelsesmæssigt bedre stillede, der
reagerer kraftigst på ændringer i det offentlige pensionssystem.
Det skyldes, at personer med lave indkomster stort set ikke
sparer op, og de kan derfor ikke reducere opsparingen, når de
forventede pensionsydelser forøges.

Usikkerhed uanset
offentlig eller privat
pensionssystem

Der er usikkerhed om pensionsydelsernes fremtidige størrelse,
uanset om pensionsforsikringen er offentlig eller privat. Usik-
kerheden er dog af forskellig karakter. For private pensionsfor-
sikringer er der en investeringsrisiko, der indebærer, at den reale
værdi af pensionsopsparingen kan blive udhulet. Privat pen-
sionsopsparing er heller ikke sikret mod ændringer af beskat-
ningsregler for pensionsopsparing og pensionsudbetaling. Da
det offentlige kan udskrive skatter, kan de offentlige pensionsy-
delser sikres realt, og der kan endvidere generelt tages forde-
lingspolitiske hensyn. Det betyder, at pensionister, som ikke har
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haft mulighed for at spare tilstrækkeligt op i den erhvervsaktive
alder f.eks. pga. sygdom, arbejdsløshed o.l., kan sikres en
offentlig forsørgelse i alderdommen. De offentlige pensioner
kan derimod direkte blive ændret ved politiske beslutninger.
Denne usikkerhed kan dog i et vist omfang imødegås ved
øremærkede pensionsbidrag.

Restriktioner på
formue-
administration

Konkurrence mellem formueadministratorer kan tænkes at
påvirke afkastet af pensionsordninger. I så fald vil formueadmi-
nistrationen i et opsparingsbaseret pensionssystem give et
højere afkast i den private end i den offentlige sektor. Det
forudsætter dog, at pensionsopsparerne har mulighed for at
vurdere effektiviteten hos forskellige administratorer, hvilket i
praksis kan være vanskeligt. Hertil kommer, at der i mange
lande lovgivningsmæssigt er lagt restriktioner på placeringen af
pensionsopsparing. I nogle lande skal en betragtelig del af
pensionsopsparingen placeres i statsobligationer, hvilket be-
grænser mulighederne for at forbedre afkastet. Omkostningerne
ved private individuelle pensionsordninger kan også mindske
afkastet, idet administrationsomkostningerne i forbindelse med
individuelle ordninger generelt er højere end omkostningerne
ved standardiserede produkter. Ligeledes er der omkostninger
forbundet med at tiltrække nye pensionsopsparere til frivillige
pensionsopsparingsordninger.

Tvungen vs. frivillig
pensionsopsparing

I alle velfærdsstater er der et vist omfang af tvungne pensions-
ordninger. Det kan være i form af offentlige pensioner, arbejds-
markedspensioner eller indskud på obligatoriske individuelle
konti i den private sektor. Et væsentligt argument for tvangsop-
sparing er, at samfundet ønsker at sikre sig, at ældre er i stand
til at forsørge sig selv og opretholde en rimelig levestandard.
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Tvungen opsparing
øger opsparingen

Fordelen ved tvungne pensionsordninger er, at nogle mennesker
uden tvungne ordninger vil have en for lav opsparing til deres
alderdom. Det kan skyldes, at de ikke planlægger fornuftigt,
f.eks. fordi de ikke kender den fulde konsekvens af for lille
opsparing til alderdommen. Men det kan også være, at de
kalkulerer med, at en manglende formue vil give adgang til de
indkomstafhængige offentlige ydelser. Den samlede effekt på
den samlede opsparing af en tvangsopsparing svarer næppe til
størrelsen af tvangsopsparingen, fordi nogle vælger at spare
mindre op i andre opsparingsformer. De, der i forvejen kun har
en begrænset eller ingen opsparing, vil dog utvivlsomt forøge
den samlede opsparing. De vil nemlig ikke have mulighed for at
låne med sikkerhed i en fremtidig pension på grund af imperfek-
tioner på kapitalmarkedet. Samlet betyder det, at tvungen
opsparing vil øge den samlede opsparing. 

Tvungen pension
billigere at 
administrere

En fordel ved tvungne kollektive pensionsordninger er også, at
omkostningerne ved administration af ordningerne kan mind-
skes, fordi alle bliver samlet i en ordning. Der er herved ingen
omkostninger forbundet med tiltrækning af nye opsparere eller
screening af dem, der ønsker at blive optaget i en pensionsord-
ning.

Men velfærds-
forringende

En tvungen pensionsopsparing er dog velfærdsreducerende for
dem, som ønsker en anden forbrugsprofil over livet end den, den
tvungne opsparing indebærer. Ligeledes vil de, som har en
forventet levetid, der er kortere end gennemsnittet f.eks. som
følge af sygdom, blive tvunget til at spare for meget op i forhold
til behovet for forsørgelsen i alderdommen.
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Skattebegunstigelse
et alternativ

Et alternativ til tvangsmæssig pensionsopsparing er at give
visse opsparingsformer en særlig skattemæssig begunstigelse.
I de fleste lande gives således en skattemæssig særbehandling
af pensionsopsparing. Almindeligvis er pensionsindbetalinger
skattefritaget, afkastet beskattes enten ikke eller lempeligere end
anden kapitalindkomst, og pensionsudbetalingerne beskattes
først ved udbetaling. En sådan skattemæssig særbehandling
øger afkastet af pensionsopsparing og øger derved incitamentet
til at foretage denne form for opsparing. Skatten er typisk lavere
for pensionister, end marginalskatten er for erhvervsaktive. Den
lempelige beskatning af pensionsopsparing som følge af, at
skatten fratrækkes i marginalskatten ved indbetalinger og
beskattes med en lavere skat ved udbetaling, kan dog vise sig
ikke at blive realiseret for opsparere, der har sparet op i perioder
med et stigende skattetryk. Ligeledes kan den effektive margi-
nalskat blive høj som konsekvens af aftrapning af indkomstaf-
hængige ydelser.

Øge
opmærksomheden
om opsparing

Skattesubsidiering af pensionsopsparing kan også have en
effekt som følge af, at det skaber større opmærksomhed om-
kring nødvendigheden af opsparing til pensionstilværelsen. Hvis
skattesubsidieringen til individuelle ordninger endvidere er
afhængig af, at indskuddene er regelmæssige over en årrække,
kan det hjælpe den enkelte til “opsparingsdisciplin” i opspa-
ringsfasen.

Skattesubsidiering
har begrænset
virkning i Danmark

Betydningen af skattesubsidiering af pensionsopsparing for den
samlede opsparing afhænger af, i hvilket omfang der sker en
reduktion af anden privat opsparing, og hvordan skattesubsidiet
påvirker det offentlige budget. En empirisk undersøgelse af
virkningen af den danske kapitalpensionsordning viser, at der er
en vis positiv virkning på den samlede private opsparing.
Virkningen på den samlede nationale opsparing er dog negativ,
når der tages højde for, at den lempelige beskatning af kapital-
pension svækker de offentlige budgetter, jf. Florentsen (1997).
Det indebærer, at virkningen på den samlede opsparing af
skattesubsidieringen af kapitalpension er negativ. Undersøgelser
for andre lande tyder på, at der kan være en positiv virkning af
skattesubsidiering, afhængig af ordningernes konkrete udform-
ning, jf. OECD (1998).
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Betydelig
skattearbitrage ved
kapitalpension 

Reglerne i Danmark for opsparing til kapitalpension giver
betragtlige muligheder for skattearbitrage. Reglerne indebærer,
at bindingsperioden for indbetalinger, der foretages af personer
i slutningen af 50’erne, er ganske kort, at den enkelte hvert år
bestemmer, hvor meget vedkommende vil indbetale, og at
udbetalingen sker som engangsbeløb. Det er utvivlsomt en
medvirkende årsag til, at opsparing til kapitalpension tilsynela-
dende ingen virkning har på den samlede opsparing. Kapitalpen-
sioner er ikke en forsikringsordning, som indbærer, at den
enkelte er sikret et forsørgelsesgrundlag efter tilbagetrækningen.
Udbetaling af løbende pension betyder, at der sker en nedtrap-
ning i den udbetalte efterløn, hvilket ikke sker for indestående
på kapitalpensionskonti. Opsparingen på en kapitalpensions-
konto øger derfor den samlede indkomst ved overgangen til
efterløn i forhold til opsparing i pensionsordninger med løbende
udbetalinger. Kapitalpensionsopsparing tilskynder derfor til
tidligere tilbagetrækning end pensionsordninger med løbende
udbetalinger.

Pensioner reducerer
arbejdsudbuddet

Pensionssystemer reducerer udbuddet af arbejdskraft. I en vis
udstrækning er dette en ønsket effekt af pensionssystemerne,
idet de muliggør tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, når man
bliver gammel. Uden pensionssystemer af den ene eller anden
art ville folk være overladt til alderdomsforsørgelse af egen
opsparing og godgørenhed. Da der kan være flere grunde til, at
folk ikke sparer “nok” op, er det sandsynligt, at tilbagetræk-
ningsalderen i fravær af pensionssystemer ville være højere.
Dette betyder omvendt, at eksistensen af pensionssystemer
reducerer arbejdsudbuddet. I det omfang finansieringen af
pensionssystemerne opfattes som en skat, kan de yderligere
reducere arbejdsudbuddet, fordi incitamentet til at arbejde
begrænses af højere skatter. Det er derfor vigtigt, at tilbagetræk-
ningsordningerne indrettes således, at tilbagetrækningen fra
arbejdsmarkedet ikke sker tidligere, end det er samfundsmæssigt
ønskeligt.

Her-og-nu-
finansiering vs.
opsparingsbaseret

Som nævnt indledningsvis i dette afsnit, er der en væsentlig
skillelinie mellem alderdomsforsørgelse baseret på her-og-nu-
finansiering og ordninger baseret på opsparing. Der er en række
fordele og ulemper knyttet til de to typer finansiering, som
fremgår af tabel II.6.
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Tabel II.6 Sammenligning af to pensionssystemer

Fordel Ulempe

Her-og-nu-finansiering Relativt inflationssikkert Påvirkes af ændringer i

Generationssolidaritet

Muliggør omfordeling Politisk risiko

Afkast højt, hvis væksten er Virker som skat og
større end realrenten påvirker arbejdsudbud

demografien

Opsparingsbaseret Mindre forvridning af Usikkerhed om afkast af
arbejdsudbuddet finansielle aktiver

Afkast højt, hvis realrenten Politisk risiko (fremtidig
er højere end væksten beskatning af pensioner)

Øger opsparingen Administrative
omkostninger 

Her-og-nu kontra
opsparingsbaseret
pensionsordning

Pensionerne kan enten finansieres med de løbende indtægter fra
skatteyderne eller de erhvervsaktive, eller de kan finansieres
med en opsparet kapital. De to finansieringsformer har hver
især fordele og ulemper.

Her-og-nu-
pensionsordninger
følsomme over for
ændringer i
demografien

Pensioner, der finansieres ud af de løbende skatteindtægter, har
den fordel, at der skabes solidaritet mellem generationerne.
Således får generationer, som er pensionister i perioder, hvor
velstanden er højere end i deres erhvervsaktive år, del i den
højere velstand, og fortidige perioder med uventet høj inflation
og lignende påvirker ikke den nuværende pension. Ulempen er,
at ordningerne er mere sårbare over for ændringer i demografi-
en. En stigning i antallet af ældre i forhold til antallet af
erhvervsaktive vil betyde, at de gennemsnitlige finansieringsbi-
drag stiger. Pensionerne er også underkastet en politisk risiko.
Reglerne for tildeling og størrelsen af pensionerne kan ændres,
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og der er dermed en usikkerhed om størrelsen af pensionen for
den enkelte. Den enkelte kan ikke vælge at udskyde betaling af
pensionsbidrag til et tidspunkt i livsforløbet, hvor indkomsten
er forholdsvis høj. Betalingen af pensionsforpligtigelsen bliver
på den måde ufleksibel.

Opsparingsbaserede
ordninger udsat for
investeringsrisici

Opsparingsbaserede pensionsordninger er følsomme over for
investeringsrisici, men mindre følsomme over for demografiske
forskydninger. Opsparingsbaserede pensionsordninger kan være
både tvungne og frivillige. Pensionsydelserne kan være beregnet
ud fra aktuarmæssige principper, men er det ikke nødvendigvis.
I mange lande er ydelserne i modsætning til i Danmark ikke
beregnet ud fra de indbetalte bidrag og forrentningen heraf.
Ydelserne er istedet beregnet som en procentvis andel af lønnen
på fratrædelsestidspunktet, eventuelt lønnen over en nærmere
angivet årrække. Det betegnes som ydelsesdefinerede pensions-
ordninger. Pensionsordninger, hvor ydelserne beregnes ud fra de
indbetalte bidrag og forrentningen heraf, betegnes bidragsdefi-
nerede ordninger.

Afkastet er 
forskelligt i
her-og-nu- og
opsparingsbaserede
ordninger

Afkastet af de to måder at finansiere pensionsordninger på er
forskellig. Afkastet for de opsparingsbaserede pensionsordnin-
ger svarer til afkastet af finansielle aktiver. Derimod svarer
afkastet af pensionsordninger, som finansieres af de løbende
indtægter, i princippet til væksten i produktionen. Det er de
erhvervsaktive, som betaler ydelserne til pensionisterne, og med
mindre bidragsprocenterne øges, kan pensionsydelserne kun
stige med væksten i produktionen. Hvis ydelserne stiger mere
end væksten i produktion og indkomst, vil en større andel af de
erhvervsaktives løn gå til pensionisterne.

Afkast af finansielle
aktiver højere end
BNP-vækst

Ved at sammenligne realafkast af finansielle aktiver med
realvæksten i økonomien over den historiske periode kan man
få et indtryk af, om opsparingsbaserede ordninger eller løbende
finansierede ordninger ville have været mest fordelagtig for
pensionisterne, jf. boks II.1. Det reale afkast af obligationer har
siden starten af 1970’erne ligget over væksten – i perioder
endda betragteligt over, jf. tabel II.7. Det gælder dog ikke altid,
at obligationsrenten har været højere end væksten.
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Boks II.1 Aaron betingelsen

Aaron betingelsen angiver, at afkastet af realkapital, væksten i arbejdsproduktiviteten
og væksten i arbejdsstyrken påvirker den relative fordel ved løbende finansierede
pensionsordninger i forhold til opsparingsbaserede pensionsordninger, jf. Aaron
(1966). Det langsigtede afkast af pensionsordninger, der finansieres af de løbende
indtægter, afhænger af væksten i lønindkomsten, der udgør bidragsbasen. Afkastet af
opsparingsbaserede pensionsordninger afhænger derimod af afkastet på finansielle
fordringer. Derfor kan opsparingsbaserede ordninger give højere ydelser, hvis de
finansielle afkast er højere end væksten i lønindkomst. Men for den første generation
er pensionsordninger med løbende finansiering mest favorabel, fordi de får pension,
uden at de har været nød til at opbygge en formue. Aaron betingelsen kan opfattes som
en arbitrage betingelse, som vedrører det relative afkast mellem human og finansiel
kapital. Pensionsordninger med løbende finansiering er afhængig af de yngre
generationers human kapital. Dermed bliver de ældre “aktionærer” i de yngre
generationers human kapital. I det omfang høje lønstigningstakter er udtryk for højere
afkast af human end af finansiel kapital, er pensionsordninger med løbende finansiering
særligt attraktive. Der har været betragtelige forskelle mellem realrenten og væksten
de sidste 120 år, jf. tabel II.7.

Tabel II.7 Realrente på obligationer, vækst og vækstkorrigeret realrente 

Årstal Realrente Vækst Vækstkorrigeret realrente

------------  Pct.  ------------- ---  Pct.point  ---

1875-1914 4,1 2,8 1,3
1915-1920 -13,8 1,0 -14,8
1921-1932 11,3 3,2 8,1
1933-1939 1,0 2,9 -1,9
1940-1945 -7,5 -1,3 -6,2
1946-1960 2,6 4,7 -2,1
1961-1972 3,4 4,7 -1,3
1973-1975 1,2 0,7 0,5
1976-1979 8,9 2,8 6,1
1980-1982 12,8 1,7 11,1
1983-1988 13,4 3,3 10,1
1989-1993 9,4 1,2 8,2
1994-1997 6,4 3,8 2,6
Kilde: Gørtz (1980), ADAMs databank og egne beregninger. 
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Overgang til
opsparingsbaserede
pensionsordninger

Når det reale afkast af finansielle aktiver er højere end den reale
vækst, vil opsparingsbaserede pensionsordninger give højere
pension for de samme bidrag end her-og-nu-finansierede
pensionsordninger. Der har derfor været argumenteret for, at en
overgang til et opsparingsbaseret pensionssystem ville være en
god ide. Problemet ved en overgang fra det ene til det andet
system vil imidlertid være, at de erhvervsaktive både skal betale
pension til pensionisterne, og samtidig spare op til deres egen
pension. De, som har den største fordel ved en her-og-nu-
pensionsordning, er de, som fik pension, da pensionssystemet
blev oprettet, idet de ikke bidrog til finansiering af pensionssy-
stemet. Et opsparingsbaseret pensionssystem vil sammenlignet
med et her-og-nu-pensionssystem derfor indebære højere
samfundsmæssig opsparing, jf. boks II.2.

Aktier har højere
risiko

Der er også argumenteret for, at en øget andel af de opsparede
midler i aktier frem for obligationer ville forøge afkastet af
opsparingsbaserede pensionsordninger. Merafkastet i Danmark
af aktier i forhold til obligationer var i perioden 1922-95 ca. 1,5
pct.point. Det dækker over et merafkast i perioden 1922-82 på
1,8 pct., mens afkastet i perioden 1983-95 var 2,7 pct.point
lavere for aktier end obligationer, jf. Nielsen og Risager (1997).
Årsagen til, at der generelt er et højere afkast af aktier end af
obligationer er, at investeringer i aktier er forbundet med højere
risiko for tab. Derfor vil der også være perioder, hvor afkastet
vil være mindre af aktier end obligationer. Afkastet på aktier
kan således i lange perioder ligge betydeligt under afkastet på
obligationer.
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Boks II.2 Opsparing under alternative pensionssystemer

En introduktion af et her-og-nu-pensionssystem, hvor de løbende udbetalinger finan-
sieres af (lige så store) løbende skatter, vil indebære en gevinst for de nuværende ældre
generationer. De ældre vil således få ret til pension, uden at de har betalt til den via
opsparing eller skatter. Denne initiale omfordeling fra personer i arbejdsstyrken til de
ældre indebærer en omfordeling af indkomst til personer med en høj forbrugstilbøjelig-
hed og giver anledning til et fald i den samlede opsparing. Herved reduceres den
samlede nationalformue (i en lukket økonomi svarende til et mindre kapitalapparat).
Den nye situation med et her-og-nu-pensionssystem vil være karakteriseret af
permanent lavere opsparing og lavere kapitalapparat.

En introduktion af et opsparingsbaseret pensionssystem påvirker ideelt set ikke
opsparingen. Under antagelse af perfekte kapitalmarkeder og rationelle, fremadskuende
agenter vil en øget tvangsmæssig pensionsopsparing blive modsvaret af en tilsvarende
nedsparing andet steds. Den nye situation med et opsparingsbaseret pensionssystem
adskiller sig under de idealiserede antagelser ikke fra en situation uden pensionssystem.
Introduktion af et opsparingsbaseret pensionssystem kan øge den samlede opsparing,
hvis der er personer, der er kreditrationerede, og opsparingen vil også kunne påvirkes,
hvis pensionsopsparingen skattesubsidieres. I praksis må det formodes, at et
opsparingsbaseret pensionssystem indebærer højere samfundsmæssig opsparing sam-
menlignet med et system uden institutionaliseret pensionsopsparing.

Virkningen på opsparingen af en overgang fra et her-og-nu-pensionssystem til et
opsparingsbaseret pensionssystem, hvor pensionsydelserne er de samme, vil afhænge
af, hvordan pensionisterne behandles i overgangsperioden. Hvis ydelserne til de
nuværende gamle, som ikke har sparet op, skal opretholdes under det nye system, må
det offentlige i forbindelse med overgangen til det nye opsparingsbaserede pensionssy-
stem i overgangsperioden opbygge en gæld. Denne gæld vil modsvare den øgede
opsparing fra de unge generationer, og effekten på den samlede opsparing vil være nul.
Opsparingen vil ideelt set kun øges, hvis det eksisterende her-og-nu-pensionssystem
ikke fuldt overholder sine “forpligtelser” over for de nuværende gamle.
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Chile overgået til
privat
opsparingsbaseret
pensionssystem

Et eksempel på større skift i et lands pensionssystem er Chile.
Chile valgte i 1981 at ændre pensionssystemet fra et her-og-nu-
finansieret pensionssystem til et opsparingsbaseret pensionssy-
stem, jf. IMF (1997). For dem, som i forvejen var beskæftiget,
var det frivilligt at overgå til det nye system, men nytilkomne på
arbejdsmarkedet var tvungne medlemmer. Pensionssystemet
indebærer, at alle beskæftigede har et tvunget bidrag på 10 pct.
af deres indtægt, som placeres på individuelle konti og admini-
streres af private investeringsfirmaer. Derudover betales 3 pct.
til tvungen livs- og invaliditetsforsikring og administration.
Pensionsopsparerne har kun en konto, men har mulighed for at
skifte administrationsselskab. Når pensionsopsparerne pensio-
neres, er de forpligtiget til at købe en indekseret annuitet for det
indestående beløb.

Begrænset
omfordeling af
indkomsterne

Det er ikke hensigten med det chilenske pensionssystem, at der
skal ske en indkomstomfordeling, men alle pensionister er
garanteret en minimumsindkomst på 22 pct. af gennemsnitsind-
komsten, hvis de har bidraget i mere end 20 år. Den enkelte er
således sikret en vis indkomst, selvom afkastene af deres
pensionsopsparing har været meget ringe. Personer helt uden
midler er også sikret en indkomst på 12 pct. af gennemsnits-
indkomsten.

Forøget opsparing Overgangen til det nye system betød umiddelbart en stigning i
det offentlige budgetunderskud, fordi der ikke længere var
pensionsbidrag fra dem, som var overgået til det nye pensions-
system. Virkningen på den samlede nationale opsparing kom
derfor til at afhænge af, i hvilket omfang det forøgede offentlige
underskud blev finansieret ved besparelser eller øgede skatter.
Undersøgelser tyder på, at overgangen til det nye pensionssy-
stem betød en forøgelse af den nationale opsparing i Chile.
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Opsparingsbaserede
pensionsordninger
bør øges

Opsparingsbaserede og her-og-nu pensionssystemer har hver for
sig en række fordele. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at
indrette alderdomsforsørgelsen ved at kombinere de to systemer.
Den fremtidige stigende ældrebyrde og de finansieringsproble-
mer, det kan medføre, imødegås imidlertid mest hensigtsmæs-
sigt med opsparingsbaserede pensionsordninger. Det må for-
ventes, at den reale forrentning af finansielle aktiver set over
længere perioder også fremover vil være højere end væksten i
produktionen, således at opsparingsbaserede pensionsordninger
vil give et højere afkast af pensionsbidragene end her-og-nu-
ordninger. 

II.5 Pensionssystemer i Danmark og udvalgte
lande

Det danske pensionssystem er en kombination af ydelser som
finansieres af de løbende skatteindtægter og opsparede pen-
sionsformuer. 

Det danske pensionssystem kan opdeles i fire elementer:

• Offentlige pensioner
• ATP og LD
• Aftale- og overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner
• Individuelle pensioner

Offentlig pension
sikrer minimum

Det offentlige pensionssystem sikrer alle pensionister en vis
minimumslevestandard, mens de andre pensionsordninger er en
overbygning hertil. Det offentlige pensionssystem finansieres af
de løbende skatteindtægter. Alle har ret til folkepension, når de
fylder 67 år, har dansk indfødsret og bopæl her i landet. Folke-
pensionen omfatter et årligt grundbeløb på 46.812 kr. og et
indkomstafhængigt pensionstillæg på 39.576 kr. for enlige og
20.568 kr. for samlevende. Grundbeløbet nedtrappes, hvis pen-
sionisten har en arbejdsindtægt over 176.100 kr. Pensionstillæg-
get afhænger af pensionisten og ægtefællens samlede indkomst.
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ATP er et
supplement til
folkepensionen

ATP er en obligatorisk opsparingsbaseret pensionsordning.
ATP består af tre elementer. For det første bidrag, hvis størrelse
aftales mellem arbejdsmarkedets parter, og som er afhængig af
arbejdsomfanget. For det andet den midlertidige pensions-
opsparing (DMP) i 1998 på 1 pct. af indkomsten. Udbetalinger-
ne herfra vil være forholdsvis begrænsede, da der kun vil være
indbetalinger for et enkelt år. For det tredie fra 1999 den særlige
pensionsopsparing (SP) hvor indbetalingerne afhænger af den
enkeltes løn, men hvor godskrivningen på de enkelte konti
afhænger af arbejdsomfanget. Størrelsen af DMP og SP er
fastlagt af folketinget. Det er kun få grupper, som ikke har
mulighed for at spare op i ATP, idet der de seneste år er åbnet
mulighed for, at førtidspensionister, efterlønsmodtagere,
kontanthjælpsmodtagere og selvstændige kan indbetale til ATP.
Arbejdsløse får indbetalt det dobbelte af normalbidraget til
ATP. Formålet med at indbetale et forhøjet bidrag i forbindelse
med arbejdsløshed er at kompensere delvis for de manglende
indbetalinger til arbejdsmarkedspension i ledighedsperioder. 

ATP Udbetalingen fra ATP påbegyndes ved det 67. år, og består i
livsvarige ydelser. Ved død udbetales et engangsbeløb til ægte-
fælle og børn under 18 år. Ordningen indebærer, at medlemmer-
ne har tilsagn om at få udbetalt 100 kr. om året for hver 396 kr.,
de indbetaler. Den højeste ATP udbetaling er på nuværende
tidspunkt knap 18.000 kr. om året, hvilket svarer til ca. en
tredjedel af folkepensionens grundbeløb. SP udbetales som
ratepension i ti år fra det 67. år. Når SP er fuldt indfaset
omkring 2045, vil de årlige ydelser herfra svare til ATP. Ved
dødsfald udbetales det indbetalte beløb tilskrevet renter til boet.

LD ordningen LD er en opsparingsordning, som er baseret på medlemmernes
indbetalte og forrentede indefrosne dyrtidsportioner, og ordnin-
gen omfatter dermed lønmodtagere, som var beskæftiget i
overenskomstperioden 1977-79. LD kan tidligst udbetales fra
det 60. år.



12) En særlig type arbejdsmarkedspensioner er tjenestemandsordningen
gældende for en del af de offentlig ansatte. Her er pensionsydelserne
ikke baseret på indbetalte beløb, men beregnet som en andel af lønnen
afhængig af anciennitet og lønramme ved fratrædelse. Pensionsydel-
serne er garanteret af arbejdsgiveren, og pensionsrettighederne er
således ikke baseret på forudgående opsparing.
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Arbejdsmarkeds-
pensioner er
obligatoriske og
valgfriheden
begrænset

Arbejdsmarkedspensioner er obligatoriske og knyttet til et an-
sættelsesforhold. Det er således ikke muligt selv at vælge, i
hvilket pensionsselskab ordningen skal placeres. Ordningen er
etableret på grundlag af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter,
hvilket både kan være overenskomstbaserede ordninger indgået
mellem arbejdsgiverforeninger og fagforbund og aftaler indgået
på den enkelte virksomhed. Arbejdsmarkedspensionsordninger
er administreret af pensionskasser og livsforsikringsselskaber.
Pensionsydelserne i pensionsordninger afhænger af de indbetalte
bidrag, forrentningen af disse samt de forsikringsmæssige risici
som følge af død og invaliditet.  I de fleste arbejdsmarkeds-12

pensionsordninger er der ingen eller kun begrænset individuel
mulighed for at vælge sammensætningen af ydelser og inve-
steringsstrategi for den opsparede formue.

Tre ydelser fra
arbejdsmarkeds-
pensioner

Der er i hovedtræk tre kategorier af ydelser til pensionisterne fra
arbejdsmarkedspensionsordninger. Det er ordninger med livs-
varige løbende ydelser (livrenter), ratepensioner og kapital-
pensioner. Ordninger med løbende ydelser omfatter som hoved-
regel en alders-, invalide-, børne- og ægtefællepensionsdækning.
Disse ordninger indebærer, at der kan udarbejdes et pensionstil-
sagn. Den enkeltes alderspension er beregnet på baggrund af en
antagelse om uændrede indbetalinger frem til pensioneringen og
en fast mindsteforrentning (grundlagsrenten) i perioden, jf. boks
II.3. De pensionsordninger, som er oprettet de senere år, har på
nuværende tidspunkt som hovedregel ikke invalide- og ægtefæl-
ledækning. Ratepensioner udbetales i mindst ti år, og udbetalin-
gen fortsætter til de efterladte, hvis den forsikrede dør. Kapi-
talpensioner er en engangsydelse, der kan udbetales fra det 60.
år. Ratepension og kapitalpension har karakter af opsparings-
ordninger, mens pensioner med løbende ydelser er forsikrings-
ordninger, som sikrer den enkelte en indkomst resten af livet,
uanset hvor længe vedkommende lever. Hovedvægten i arbejds-
markedspensionerne er lagt på løbende ydelser.
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Boks II.3 Pensionstilsagn for ordninger med løbende udbetalinger 

I forbindelse med pensionsaftaler garanteres en løbende alders- og invalidepension af
en på forhånd given mindstestørrelse. De garanterede ydelser er beregnet på baggrund
af forudsætninger om rente (grundlagsrente), risiko og administration. Grundlagsrenten
er en garantirente, som pensionsindbetalingerne som minimum forrentes med.
Grundlagsrenten er gældende for hele forsikringens løbetid. Garantien er juridisk
bindende. Derudover er der ret til bonus, hvis aktiverne forrentes højere end grundlags-
renten.

Det er i sagens natur forbundet med en risiko at garantere en mindsterente i 40 år eller
mere, som aftaler om pensionsordninger indebærer. Livsforsikrings- og pensionsselska-
ber anvender derfor forsigtige antagelser om rente, omkostninger og sandsynligheder
for dødsfald og invaliditet, når de beregner de garanterede pensioner. Garantierne er
ikke inflationssikrede. Garantierne giver derimod sikkerhed for pensionernes nominelle
størrelse uanset uforudsete udsving i forsikringsrisici og investeringsafkast.

De forsigtige antagelser, som anvendes ved beregning af de garanterede ydelser,
betyder, at der normalt opstår overskud. Retten til bonus indebærer, at overskuddet skal
fordeles mellem forsikringstagere og medlemmer i rimeligt forhold til, hvordan den
enkelte har bidraget til overskuddet.

Pensionskassens eller selskabets aktiver er ikke fordelt ud på konti til dækning på den
enkelte pensionsordning, men er en samlet aktivmasse, som dækker alle pensionsord-
ninger under et. De enkelte pensionskonti forrentes derfor med en rente, der er den
samme for alle konti. Renten, de enkelte pensionskonti forrentes med, er normalt
forskellig fra afkastet af aktiverne, fordi pensionskasserne og selskaberne søger at
udjævne depotrenterne over tid, jf. det såkaldte gennemsnitsrenteprincip. Gennem-
snitsrenteprincippet gør det nemmere at opfylde rentegarantien. Uden anvendelse af
gennemsnitsrenteprincippet ville der være behov for større hensættelser for at sikre, at
rentegarantien kunne opfyldes, jf. Pensionsmarkedsrådet (1998).

Gennemsnitsrenteprincippet indebærer, at der sker en omfordeling mellem pen-
sionskunderne, idet nye kunder får del i bonusudjævningshensættelser fra tidligere op-
sparing. Kunder, der forlader en pensionsordning, mister deres del af de opsparede
bonusudjævningsfonde. Der sker ligeledes en omfordeling fra dem, som har opsparet
i perioder med højt afkast, til dem, som har opsparet i perioder med lavt afkast. 
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Omfordeling mellem
pensions-
ordningernes
medlemmer

Arbejdsmarkedspensionsordninger med løbende ydelser inde-
bærer, at der sker en omfordeling til fordel for personer, der
lever længere end gennemsnittet, eller bliver invalide. Desuden
omfordeles mellem personer, som indbetaler på forskellige
tidspunkter, hvis afkastet varierer over tid. Det sidstnævnte
skyldes anvendelsen af gennemsnitsrenteprincippet og de
ufordelte reserver, jf. boks II.3. Dette adskiller pensioner med
løbende ydelser fra de individuelle opsparingsordninger, hvor
der ikke sker en sådan omfordeling. Pensioner med løbende
ydelser indebærer også, at den enkelte er garanteret en mindste-
forrentning, hvilket ikke er tilfældet i opsparingsordninger, hvor
udbetalingen er afhængig af forrentningen i perioden.

Pensionen afhænger
af bidrag og rente

Pensionernes størrelse vil afhænge af bidragenes størrelse, og
hvor mange år vedkommende bidrager, og om de perioder, hvor
der ikke bidrages, ligger forholdsvis tidligt eller sent i arbejdsli-
vet. Dertil kommer, at forrentningen af de indbetalte bidrag er
afgørende for pensionens størrelse. En person, der indbetaler det
samme bidrag i 40 år og tilsidst er hvilende medlem i fire år
(f.eks. fordi personen går på efterløn), vil f.eks. få en alderspen-
sion, som er ca. 50 pct. højere, hvis renten er 4 pct. i stedet for
2,7 pct.

Alderspensionen
afhænger af andre
forsikringsydelser

Størrelsen af den udbetalte alderspension fra arbejdsmarkeds-
pensionerne afhænger af omfanget af forsikring mod indkomst-
bortfald ved invaliditet og pension til børn og ægtefælle ved
pensionsopsparerens død. I en arbejdsmarkedspensionsordning
går omkring en tredjedel af bidraget til dækning af invalide-,
børne- og ægtefællepension, hvis ordningen omfatter følgende:
ved invaliditet udbetales en pension svarende til den forventede
alderspension som 65-årige, og ved død udbetales en pension til
ægtefælle i ti år på 60 pct. og til børn under 21 år på 20 pct. af
den forventede alderspension. I nogle pensionskasser med høj
invaliditet går omkring halvdelen af pensionsbidraget til at
dække de nævnte forsikringsydelser.

Samspil mellem
invalidepension og
offentlige
førtidspension

Den offentlige førtidspension nedtrappes, hvis pensionisten har
anden indkomst. Den effektive marginalskat for invalidepension
kan derfor blive høj. Det betyder, at valg af lavere invalidepen-
sion fra arbejdsmarkedspensioner kan være rationel, når pen-
sionsbidragene er lave enten som følge af små indbetalingspro-
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center eller lave bidrag som følge af begrænsede indkomster. I
sidstnævnte tilfælde er førtidspensionen i forhold til indkomsten
før pensioneringen også forholdsvis høj.

Mere begrænset
ægtefælledækning

Arbejdsmarkedspensioner er de senere år gået i retning af en
mere begrænset dækning for ægtefællepension. Således har
mange af de nye arbejdsmarkedspensioner ikke ægtefælledæk-
ning, og eksisterende ordninger har ændret ægtefælledækningen
for nye medlemmer fra at være livsvarig til f.eks. at gælde for
10 år. Denne udvikling er en konsekvens af, at udbredelsen af
arbejdsmarkedspension til større dele af arbejdsmarkedet og den
øgede erhvervsfrekvens for kvinder indebærer, at den efterle-
vende ægtefælle normalt selv vil være dækket af alderspension.

Individuelle
pensionsordninger

Individuelle pensionsordninger foretages af den enkelte på eget
initiativ og er uafhængige af et ansættelsesforhold. Valget af
pensionsordning, leverandør, præmiestørrelse og ydelsessam-
mensætning træffes af den enkelte. De individuelle pensions-
opsparinger er reguleret af samme lovgivning, som gælder for
arbejdsmarkedspensionerne. Der skelnes således hverken i
skattemæssig henseende eller med hensyn til regler for opsparin-
gen mellem arbejdsmarkedspension og anden pensionsop-
sparing. Den individuelle pensionsopsparing tegnes fortrinsvis
i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Den største del af
opsparingen sker i kapitalpensionsordninger, dvs. ordninger
med sumudbetalinger.

Opsparing til
pension subsidieres

Pensionsopsparing beskattes lempeligere end anden form for
opsparing. Indbetalinger kan fratrækkes den personlige ind-
komst ved indbetalinger, idet der dog betales arbejdsmarkedsbi-
drag af indbetalingerne. Ved udbetaling beskattes løbende
ydelser med indkomstskat, og sumudbetalinger beskattes med
40 pct. Den lempeligere beskatning fremkommer, dels fordi
marginalskatten i den erhvervsaktive alder typisk er højere end



13) Afkast af aktier beskattes dog lempeligere, og ejendomme anskaffet
før foråret 1998 og indeksobligationer friholdes.
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gennemsnitsskatten i pensionsalderen, dels fordi afkastet af
pensionsopsparing beskattes med en lavere sats end afkastet af
anden opsparing. Fra år 2000 erstattes realrenteafgiften med en
pensionsafkastbeskatning på 26 pct. af afkastet.  Beskatning13

af almindelig kapitalindkomst nedsættes de kommende år og vil
i 2001 være 32 pct. for negativ kapitalindkomst og op til 59 pct.
for positiv kapitalindkomst. Beskatningen af almindelig kapi-
talindkomst vil således fortsat være højere end beskatning af
pensionsopsparing. 

20 pct. har ingen
pensionsopsparing

Udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner til store dele af ar-
bejdsmarkedet har betydet, at antallet af personer, som indbeta-
ler til opsparingsbaserede pensionsordninger ud over ATP, er
steget betragteligt. Der er dog fortsat en betydelig andel, som
må forventes kun at have folkepensionen og ATP som forsør-
gelsesgrundlag, når de bliver pensioneret. 20 pct. af de mellem
25-66 år, eksklusiv førtidspensionister indbetalte hverken i
1995 eller 1996 til en pensionsordning eller indbetalte kun til
ATP. En fjerdedel af den gruppe var uden for arbejdsmarkedet,
en tredjedel var i beskæftigelse, og de resterende var enten
ledige, bistandsklienter eller studerende. Af dem, der var i
beskæftigelse, men ikke indbetalte til arbejdsmarkedspensioner,
var ca. en tredjedel selvstændige, mens resten ikke var omfattet
af pensionsordninger pga. karensregler for alder og ansættelses-
periode, eller fordi de var ansat på områder helt uden pensions-
aftaler. Det er vurderet, at 85-90 pct. af de fremtidige pensioni-
ster vil modtage ydelser fra en arbejdsmarkedspensionsordning,
jf. Arbejdsministeriet mfl. (1995b). 

Indbetalinger til
pension stiger med
alderen

Andelen, som indbetaler til pensionsordninger, er stigende med
alderen, jf. tabel II.8. Det gennemsnitlige indbetalte beløb stiger
også med alderen, jf. tabel II.9. Stigningen er mest markant for
den gruppe, som både indbetaler til individuelle og arbejdsgi-
veradministrerede pensionsordninger, men også for dem, som
udelukkende betaler til private pensionsordninger, er der en
markant stigning.
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Tabel II.8 Befolkningen opdelt efter pensionsindbetalinger, 1996

Alder Ingen ATP Arb.giver Privat Priv. og arb.g. I alt

År -------------------------  Pct. af aldersgruppen   -------------------------

18-29 14,1 42,8 25,8 7,9 9,4 100

30-39 9,4 17,9 41,1 11,7 19,9 100

40-49 7,1 12,2 41,3 12,7 26,7 100

50-54 7,3 9,2 33,9 15,9 33,7 100

55-59 8,1 9,6 27,2 18,5 36,6 100

60-66 22,2 12,5 19,7 23,4 22,2 100

Alle 10,4 21,6 34,3 12,3 21,4 100

Anm.: “Priv. og arb.g.” omfatter personer, som både betaler bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensions-
ordninger, private pensionsordninger og ATP. “Arb.giver” omfatter indbetaling til arbejdsgiveradmini-
strerede pensionsordninger og ATP. “Privat” omfatter private pensionsordninger og eventuelle ATP-
betalinger. Opgørelsen er ekslusiv pensionister, men inklusiv tjenestemænd.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, og egne beregninger.

Tabel II.9 Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på alder, 1996

Alder ATP Arb.giver Privat Priv. og arb.g.

År ----------------------------  kr.  ---------------------------------

18-29 1.638 10.622 6.272 14.815

30-39 1.980 20.836 12.084 24.072

40-49 2.075 26.076 20.418 35.758

50-54 2.119 27.300 27.401 46.597

55-59 2.140 26.432 27.508 49.579

60-66 2.018 28.376 27.997 60.971

Alle 1.817 21.387 18.125 34.924

Anm.: “Priv. og arb.g.” omfatter personer, som både betaler bidrag til arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger, private pensionsordninger og ATP. “Arb.giver” omfatter bidrag til arbejdsgiverad-
ministrerede pensionsordninger og ATP. “Privat” omfatter bidrag til private pensionsordninger og
eventuelle ATP-betalinger. Tjenestemandspension indgår med et imputeret beløb svarende til 15 pct.
af lønnen. Opgørelsen er eksklusiv pensionister.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, og egne beregninger.
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Andelen af indkomst
til pension stigende
med indkomsten

Indkomsterne er generelt stigende med alderen, hvilket er en del
af forklaringen på stigningen i pensionsindbetalingerne.
Andelen af indkomsten, som indbetales til pension, er dog også
stigende, jf. tabel II.10. Den stigende andel af indkomsten, som
går til pensionsindbetalinger, ses først og fremmest hos de, som
både har en arbejdsgiveradministreret og privat pensionsord-
ning. Der er godt 20 pct., som indbetaler til både en arbejdsgi-
veradministreret og en privat pensionsordning, jf. tabel II.11.
For given indkomst er indbetalingerne til henholdsvis arbejds-
markedspension og private pensionsordninger nogenlunde ens.
De, der indbetaler til både private og arbejdsgiverfinansierede
pensionsordninger, indbetaler uanset indkomstinterval en bety-
delig større andel af deres indkomst til pension end de andre
grupper.

Tabel II.10 Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på indkomst, 1996

Indkomst ATP Arb.giver Privat Priv. og arb.g.

Kr. ---------------------------  kr.  ----------------------------

0-49.999 566 3.059 10.255 18.007

50.000-99.999 1.174 4.172 10.781 17.650

100.000-149.999 1.865 7.709 9.878 16.683

150.000-199.999 2.401 13.548 13.659 20.806

200.000-249.999 2.503 20.172 15.455 26.963

250.000-299.999 2.502 27.242 20.966 37.507

300.000-349.999 2.531 33.051 30.662 47.818

350.000-399.999 2.588 40.208 34.549 58.236

over 400.000 2.548 59.197 54.342 89.795

Alle 1.817 21.387 18.125 34.924

Anm.: “Priv. og arb.g.” omfatter personer, som både betaler bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensions-
ordninger, private pensionsordninger og ATP. “Arb.giver” omfatter bidrag til arbejdsgiveradministrere-
de pensionsordninger og ATP. “Privat” omfatter bidrag til private pensionsordninger og eventuelle
ATP-betalinger. Tjenestemandspension indgår med et imputeret beløb svarende til 15 pct. af lønnen.
Opgørelsen er eksklusiv pensionister.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, og egne beregninger.
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Tabel II.11 Befolkningen opdelt efter pensionsindbetalinger, 1996

Indkomst Ingen ATP Arb.giver Privat Priv. og arb.g. I alt

Kr. ------------------  Pct. af personer i indkomstgruppen  ----------------

0-49.999 65,5 24,8 2,2 6,8 0,7 100

50.000-99.999 25,1 52,0 10,2 10,4 2,3 100

100.000-149.999 15,7 42,5 17,3 17,2 7,3 100

150.000-199.999 2,4 19,4 42,2 12,5 23,5 100

200.000-249.999 1,2 9,2 50,4 8,8 30,4 100

250.000-299.999 1,2 6,7 46,8 10,9 34,4 100

300.000-349.999 1,1 6,2 43,7 13,9 35,1 100

350.000-399.999 1,1 5,7 42,5 14,7 36,0 100

over 400.000 1,3 5,0 36,8 20,2 36,5 100

Alle 10,4 21,6 34,3 12,3 21,4 100

Anm.: “Priv. og arb.g.” omfatter personer, som både betaler bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensions-
ordninger, private pensionsordninger og ATP. “Arb.giver” omfatter indbetaling til arbejdsgiveradmini-
strerede pensionsordninger og ATP. “Privat” omfatter private pensionsordninger og eventuelle ATP-
betalinger. Tjenestemandspension indgår i opgørelsen. Opgørelsen er eksklusiv pensionister.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, og egne beregninger.

Der er en betydelig spredning i omfanget af pensionsopsparing
i Danmark. Det er generelt sådan, at andelen af indkomsten, som
indbetales til pensionsopsparing stiger med alderen og indkom-
sten. Dertil kommer, at ca. 20 pct. af personer mellem 18-66 år
supplerer arbejdsmarkedspensionen med en privat pension.

Samlet 
pensionsformue
vokser

Der er gennem de senere år sket en kraftig stigning i den
samlede pensionsformue. Pensionsformuerne er i dag i nogen-
lunde samme størrelse som BNP, mens de omkring 1980
udgjorde mindre end halvdelen af BNP. De stigende pensions-
formuer skyldes både stigende indbetalinger og den historiske
forrentning. Med den større udbredelse af arbejdsmarkeds-
pensionerne vil der i de kommende år ske en yderligere stigning
i pensionsformuerne. Modelberegningerne præsenteret i afsnit
II.6 viser, at pensionsformuen (ekskl. ATP og LD) vil udgøre
omkring 2½ gange BNP i 2040. Den fremtidige udvikling i
pensionsformuen er naturligvis meget afhængig af forudsætnin-
ger om indbetalinger, rente og beskatningsforhold.



14) Indbetales 9 pct. af en indkomst på 250.000 kr. fra det 22. til det 59.
år vil pensionsformuen med en forrentning efter skat på 2,7 pct. være
ca. 1½ mio. kr.
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Aldersfordelt
pensionsformue 

Den enkeltes pensionsformue opbygges indtil pensioneringstids-
punktet, hvorefter formuerne nedbygges i takt med pensionsud-
betalingerne. Dette giver en aldersprofil på pensionsformuerne
som vist i figur II.6. Det fremgår, at den gennemsnitlige pen-
sionsformue kort før pensioneringstidspunktet, dvs. i alders-
gruppen 55-59, er større end en ½ million kr. Denne pensions-
formue inkluderer både individuelle ordninger (herunder kapital-
pensioner) og arbejdsmarkedsordninger. Tallet er et gennemsnit
over både de, der har betydelige pensionsformuer, og de, der slet
ikke har eller kun har beskedne formuer. En typisk pensionsfor-
mue for en person, der har indbetalt til arbejdsmarkedspension
og til evt. yderligere private pensionsordninger gennem et helt
liv vil således være betydeligt større.14

Pensionssystemer i
andre lande

Det er forskelligt, hvordan velfærdsstaterne i andre lande
indretter deres pensionssystemer, og der lægges forskellig vægt
på offentlig forsørgelse, arbejdsmarkedspensioner og individuel
pensionsopsparing. Ligeledes er det også varierende, hvor stor
en del af pensionsforpligtigelserne, der finansieres ved op-
sparingsbaserede ordninger, og hvor stor en del som er her-og-
nu-finansieret.
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Figur II.6 Den private pensionsformue fordelt på alders-
grupper, 1996

Anm.: Fordelingen af pensionsformuen er foretaget på baggrund af oplysnin-
ger, som dækker godt 70 pct. af den samlede formue. Formuen er
eksklusiv formuen i ATP og LD.

Kilde: Oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber, jf. boks II.5.

Offentlige 
pensioner: 
forsikring eller 
sociale ydelser

Velfærdsstaternes offentlige pensionssystem kan opdeles i to
typer. I den ene type, som f.eks. den danske, udbetales en fast
ensartet grundydelse til alle. Det sikrer en vis levestandard for
alle pensionister. Den anden type, som især er udbredt i Centra-
leuropa, er arbejdsmarkedsrelateret, hvor pensionsydelsen er
relateret til tidligere indkomst, og bidragene er andele af
indkomsten. I en del lande er pensionssystemerne en blanding
af de to typer, hvilket f.eks. gælder i Sverige og Finland. Det
offentlige pensionssystem finansieres i de fleste lande af de
løbende indtægter, men f.eks. i Sverige og Finland er det delvis
opsparingsbaseret, og i USA og Canada er der opbygget
reserver, som skal imødegå variationer i den demografiske
udvikling. Både kompensationsgraderne og omfanget af
indkomstudjævning varierer mellem landene. Indekseringen af
pensionsydelserne er også forskellig. Indekseringen kan være
med årslønnen som i Danmark, nettolønnen, som i Holland,
priserne, som i Sverige eller ske diskretionært som i Irland. 
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Flere lande ændrer
pensionssystemer 

Den stigende andel af ældre er en central problemstilling i de
fleste industrialiserede lande. Der er i mange lande foretaget
ændringer, som skal afhjælpe de fremtidige finansieringsproble-
mer for det offentlige pensionssystem. Finansieres pensionsud-
gifterne med de løbende indtægter, er der tre hovedmuligheder
for at sikre opfyldelsen af forpligtigelserne over for pensionis-
terne, når andelen af ældre stiger. For det første kan antallet af
modtagere i forhold til bidragsydere begrænses, hvilket kan ske
ved at forøge tilbagetrækningsalderen. For det andet kan det
gennemsnitlige ydelsesniveau nedsættes, eller for det tredie kan
indtægterne til finansieringen øges. Yderligere kan fremtidige
finansieringsproblemer afhjælpes ved at overgå til fondsopbyg-
ning af det offentlige pensionssystem eller øget tilskyndelse til
privat pensionsopsparing. En række af disse muligheder er taget
i brug ved ændringer af det offentlige pensionssystem i de
industrialiserede lande, f.eks.:

• Forhøjelse af den generelle pensionsalder, gennemført i

• Forhøjet pensionsalder for kvinder, så den bliver ens for

• Nedsættelse af kompensationsgraden er gennemført i f.eks.

• Ændring af indekseringsreglen i Sverige, der er overgået fra

• Forlængelse af bidragsperioden, gennemført i f.eks. Sveri-

f.eks. USA, Japan og Italien.

begge køn er gennemført i Tyskland og Storbritannien.

Tyskland, Italien, Frankrig og Storbritannien.

løntalsregulering til pristalsregulering af pensionerne, og i
Tyskland indgår demografien i indekseringen, hvilket
indebærer at kompensationsgraden bliver lavere, når
antallet af ældre stiger.

ge, Italien og Frankrig. 
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Opsparingsbaseret 
pensionssystemer

Der er en betydelig variation i, hvor stor en del af arbejdsstyr-
ken, der bidrager til opsparingsbaserede pensionssystemer.
Pensionsydelserne i de fleste EU-lande fra de opsparingsbasere-
de pensionssystemer er ydelsesdefinerede, hvilket indebærer, at
den enkeltes pensionsydelse svarer til en andel af lønnen det
seneste år eller for en række år. De væsenligste undtagelser er
Danmark og Storbritannien, hvor pensionens størrelse afhænger
af de indbetalte bidrag og forrentningen heraf. I de fleste lande
sker opbygningen i aktiver, der ikke indgår i regnskabsbalancen
i den virksomhed, hvor den enkelte lønmodtager er ansat. I
Tyskland og Luxembourg er det dog ikke tilfældet, og i Sverige
indgår en del af pensionsforpligtigelsen i virksomhedernes
regnskabsbalance. Målt i forhold til BNP er pensionskapitalen
størst i Storbritannien, Sverige, Irland, Holland og Danmark. I
USA er pensionsfondene også betragtelige. 

Udvalgte
pensionssystemer

I det følgende er set lidt nærmere på pensionssystemerne i tre
industrialiserede lande. Landene er udvalgt for at illustrere, hvor
store forskelle der er på vægtfordelingen mellem her-og-nu-
finansiering af alderdomsforsørgelsen og opsparingsbaserede
ordninger. Det tyske alderdomsforsørgelse er hovedsagelig her-
og-nu-finansieret, Storbritannien lægger meget vægt på op-
sparingsordninger, og Sverige ligger midt imellem. 

Tyskland: Stort
offentlig
pensionssystem

I Tyskland er det offentlige pensionssystem dominerende og står
for omkring 85 pct. af alle pensionerne. 50 pct. af de beskæfti-
gede har også en frivillig arbejdsmarkedspension, hvilket
bidrager med 5 pct. af de samlede pensioner, mens de sidste 10
pct. kommer fra livsforsikringer. Betalinger til den offentlige
pension er tvungen for de ansatte undtagen offentligt ansatte,
hvis pension betales af de generelle skatter, og for de selvstæn-
dige hvor medlemskab er frivilligt. Pensionerne finansieres ud
af de løbende indtægter fra lønmodtagerbidrag, som udgør 20,3
pct af bruttoindkomsten i 1998, og bidrag fra de føderale
budgetter, som på nuværende tidspunkt dækker ¼ af pensions-
udgifterne. 
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Pensionerne
udregnes på
baggrund tidligere
indtægter

Pensionerne udregnes som en andel af lønnen og kan maksimalt
udgøre 70,1 pct., hvilket forudsætter beskæftigelse i 45 år.
Pensionen indekseres med nettolønnen, hvilket er en ændring,
som blev gennemført i 1992. Indekseringen med nettolønnen
frem for bruttolønnen indebærer, at stigende skatter som følge
af den fremtidige stigning i ældreandelen ikke betyder stigende
gennemsnitlige pensionssydelser. Fra 1999 skal der over en 30-
årig periode indfases en ændret indeksering af pensionerne, der
tager højde for, at den forventede levetid er stigende for nye
pensionister. Dette indbærer, at pensionen i forhold til nettoløn-
nen forventes at falde til maksimalt 64 pct.

Omfanget af private pensionsordninger er begrænset i Tyskland,
hvilket skyldes både de høje kompensationsgrader for de
offentlige pensioner, men sandsynligvis også, at der ikke er
skattefritagelse for indbetalinger til private pensionsordninger.

Begrænset
omfordeling af
offentlige pensioner

De, som ikke har opnået tilstrækkelige pensionsrettigheder via
arbejdsmarkedet, vil modtage socialhjælp, der således lægger en
bund under indkomsterne. Omfordeling af indkomsterne sker
hovedsageligt via det sociale system, mens det offentlige
pensionssystem kun bidrager til en meget begrænset omforde-
ling af indkomsterne. Det skyldes den tætte sammenhæng
mellem tidligere indkomst og pensionsydelsen. Det tyske
pensionssystem er således et eksempel på et offentligt pensions-
system, der finansieres af de løbende indtægter, og som ikke har
til formål at omfordele indkomster.

Storbritannien:
Grundlæggende og
supplerende pension

Det offentlige pensionssystem i Storbritannien omfatter en
grundlæggende skattefinansieret social pension for alle (Natio-
nal Insurance Scheme (NI)) og en supplerende pension (State
Earnings Related Pension Scheme (SERPS)), hvor bidragene er
afhængig af indkomsten, og pensionen afhænger af de indbetalte
bidrag. Den supplerende pension kan være op til 20 pct. af den
gennemsnitlige indkomst. Den enkelte kan vælge at erstatte den
supplerende pensionsordning (SERPS) med enten en arbejds-
markedspension eller en individuel pensionsopsparing.
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Valg af
arbejdsmarkeds-
pension

Vælger lønmodtageren at bidrage til en arbejdsmarkedspension
frem for SERPS nedsættes både lønmodtagerens og arbejdsgi-
verens sociale bidrag. Valg af arbejdsmarkedspension er meget
fordelagtigt, fordi de sociale bidrag til det grundlæggende
pensionssystem også nedsættes. Arbejdsmarkedspensionsord-
ningerne er typisk en firmaordning baseret på et tilsagn i forhold
til slutlønnen. Omkring halvdelen af lønmodtagerne er omfattet
af en arbejdsmarkedspensionsordning, og af dem bidrager ca. 80
pct. hertil i stedet for SERPS.

Valg af privat
ordning

Lønmodtageren kan også vælge en personlig pensionsop-
sparing, hvilket indebærer, at staten indbetaler et beløb svarende
til arbejdsgiverens sociale bidrag. Ordningen skal tegnes hos en
godkendt udbyder. De personlige pensionsordninger er for det
meste puljeordninger, hvor opsparingen forrentes med den
bagvedliggende pensionsportefølje. Ved pensioneringen købes
en livrente med ægtefælledækning. Omkring ¼ af lønmodtager-
ne har valgt at erstatte SERPS med en personlig ordning. 

Præmiering af
indbetalinger 

Staten har tilskyndet pensionsopsparerne til at flytte indbetalin-
gerne fra SERPS til arbejdsgiveradministrerede eller private
ordninger. Indtil 1993 præmierede staten indbetalinger til den
enkeltes pensionsordning med 2 pct. af lønsummen. Fra 1993
har der været en merpræmie på 1 pct., men alene til individuelle
ordninger.

Valg mellem
forskellige
principper

Lønmodtagerne har således mulighed for at vælge ordninger,
som bygger på grundlæggende forskellige principper. Valget af
ordning har dog været uigennemsigtigt for den enkelte, idet
informationerne fra forsikringsagenter, der har tegnet personlige
pensionsordninger, har været vildledende eller mangelfuld.
Undersøgelser har vist, at mellem 50-70 pct. af dem, der har
valgt individuelle pensionsordninger frem for SERPS, ville have
fået en bedre pension, hvis de havde valgt en arbejdsgiveradmi-
nistreret ordning eller SERP, jf. Økonomiministeriet (1995). 
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Det svenske
pensionssystem:

Det offentlige svenske pensionssystem for nuværende pensioni-
ster består af henholdsvis folkepensionen, som er en ensartet
grundydelse for alle pensionister, og ATP (almen tillægspen-
sion). ATP er et tillæg til folkepensionen, der afhænger af den
enkeltes beskæftigelses- og indtægtsvilkår i de 15 år ud af de
seneste 30 år som erhvervsaktiv, hvor indkomsten er højest, op
til et loft. Folkepensionen er skattefinansieret, og ATP er
hovedsageligt finansieret af lønafhængige arbejdsgiver- og
lønmodtagerbidrag. Derudover har ca. 90 pct. en supplerende
pensionsordning, hvilket især omfatter arbejdsmarkedspensions-
ordninger. 

Indfasning af nyt
pensionssystem

Der blev i 1994 truffet beslutning om en omfattende reform af
det offentlige pensionssystem, som skal indføres gradvist over
20 år. Reformen indebærer, at folkepensionen afskaffes og
erstattes af en indkomstafhængig "garantipension". Garantipen-
sionen tildeles personer, som har optjent pension under et vist
niveau. Aftrapningsreglerne for garantipensionen indebærer, at
der altid er et nettoudbytte af opsparing. 

Overgang til
bidragsdefinerede
ydelser

Hovedelementet i det nye offentlige pensionssystem er lønaf-
hængige bidrag på 18,5 pct. Pensionsydelserne beregnes på
grundlag af indkomstforholdene i alle de erhvervsaktive år,
hvilket betyder, at pensionsydelserne i højere grad bliver
bidragsdefineret. Værdien af de optjente pensionsrettigheder
opskrives med den generelle lønudvikling. 

En opsparingsdel Reformen indebærer, at et bidrag på 2 pct. af lønsummen bliver
opsparingsbaseret, dvs. 1/10 af det samlede bidrag på 18,5 pct.
anvendes til opbygning af en præmiereserve til alderspension.
Opsparingen af præmiereserven skal administreres på individu-
elle konti, hvor godkendte kapitalforvaltere i vid udstrækning
placerer midlerne efter opsparernes ønsker. Det er muligt at
skifte kapitalforvalter.

Adskillelse af
opsparing og
forsikring

Det nye pensionssystem indebærer et skridt i retning af at
adskille opsparings- og forsikringselementet, hvor forsikrings-
delen administreres centralt for alle. Opsparingselementet er dog
med 2 pct. af lønsummen forholdsvis begrænset.



15) Nærmere oplysning om beregningerne og det anvendte modelgrund-
lag kan fås ved henvendelse til Det Økonomiske Råds Sekretariat.

128

II.6 Den fremtidige økonomiske forsørgerbyrde

Stigende offentlige
udgifter og færre til
at producere

Stigningen i antallet af pensionister i det næste årtusinde vil få
indvirkning på samfundsøkonomien især via øgede offentlige
udgifter til indkomstoverførsler og service i form af f.eks. pleje-
hjem og hjemmehjælp. Uden modgående besparelser vil det
kræve en forøgelse af skatterne. Samtidig med, at antallet af
pensionister stiger, vil antallet af personer i den erhvervsaktive
alder falde, hvilket vil påvirke produktionen og reducere skat-
tegrundlaget. Skatteindtægterne vil dog automatisk blive øget
som følge af større skattepligtige udbetalinger fra arbejdsmar-
kedspensioner og private pensionsordninger. I dette afsnit ana-
lyseres de økonomiske konsekvenser af denne udvikling bl.a ved
hjælp af den anvendte generelle ligevægtsmodel, DREAM, som
er udviklet i Danmarks Statistik, jf. boks II.4.  Fordelen ved at15

anvende denne model til beregninger af de økonomiske konse-
kvenser af stigningen i andelen af ældre er bl.a., at modellen har
en detaljeret beskrivelse af de økonomiske forhold for befolk-
ningen fordelt på generationer.

Langsigtede 
beregninger 
behæftet med 
betydelig usikkerhed

Beregninger så langt ud i fremtiden er behæftet med betydelig
usikkerhed. Der er f.eks. usikkerhed om befolkningsudviklingen,
som omtalt i afsnit II.2. Dertil kommer, at der ved modelbereg-
ningerne er foretaget en række forenklende antagelser f.eks. om
befolkningens opsparingsadfærd og adfærden på arbejdsmarke-
det. Disse antagelser er væsentlige for resultatet. Beregningerne
i dette afsnit skal derfor ikke opfattes som den endelige sandhed
om de økonomiske konsekvenser af stigningen i ældreandelen.
Resultaterne vil i slutningen af dette afsnit blive sammenholdt
med de beregninger, som bl.a. Socialkommisionen (1993a) og
Finansministeriet (1996) har foretaget.
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Boks II.4 DREAM: En AGL-model med fokus på generationer og pension

DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) er en dynamisk anvendt generel
ligevægtsmodel (AGL) udviklet i Danmarks Statistik med fokus på befolkningens
alderssammensætning, jf. Pedersen mfl. (1998). I den version af DREAM, som er
anvendt til beregningerne af de økonomiske konsekvenser af en stigende ældreandel, er
modellen udbygget med en beskrivelse af pensionssystemet.

Modellen er en stiliseret beskrivelse af dansk økonomi, hvor det er tilstræbt at beskrive
dansk økonomi, som den så ud i 1995. De centrale adfærdsparametre er valgt på
baggrund af dansk empiri.

Befolkningen er beskrevet som generationer af husholdninger, og disse er de repræ-
sentative aktører i økonomien. Størrelsen af husholdningerne afhænger af alders- og
kønsspecifikke dødssandsynligheder og fertilitetsrater for medlemmerne af hushold-
ningerne samt nettoimmigration. Husholdningerne har fuld forudseenhed og kender
derfor deres livsindkomst. Deres motiv til at spare op er, at de dels ønsker at udjævne
forbrugsmulighederne over hele livet og dels at efterlade sig en på forhånd fastlagt arv.

Udbuddet af arbejdskraft fastlægges ud fra en udbudsfunktion, hvor forskellen mellem
arbejdsindkomst og arbejdsløshedsunderstøttelse indgår – begge efter skat. I bestem-
melsen af udbuddet af arbejdskraft sker en afvejning mellem fritid og indkomst.

Modellen beskriver en lille åben økonomi med perfekt kapitalmobilitet, og renten før
skat er derfor ens i ind- og udland. Udenlandske produkter antages at være ufuldkomne
substitutter for danske produkter, og der er derfor mulighed for en begrænset over-
væltning af lønstigninger på eksportpriserne.

I produktionen indgår kapital, arbejdskraft og importerede råvarer som input. Forholdet
mellem arbejdskraft og kapital fastlægges for givne lønninger og kapitalomkostninger,
idet virksomhederne maksimerer markedsværdien af deres aktiver.

I modellen fastlægges størrelsen af udbetalinger fra private pensioner og arbejdsmar-
kedspensioner for de enkelte årgange. Indbetalingsprocenterne for pensionerne er fast-
lagt uden for modellen. Udbetalingerne fra privat pensionsopsparing sker som sum-
udbetalinger, og størrelsen afhænger af indbetalingerne og forrentningen heraf. Ar-
bejdsmarkedspensioner udbetales som løbende ydelser.

Der er til brug for opstillingen af modellen indsamlet oplysninger om aldersfordelte
depotstørrelser og ind- og udbetalinger fra livsforsikringsselskaber, pensionskasser og
pengeinstitutter. De indsamlede oplysninger dækker ca. 70 pct. af de samlede depoter
for arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.



16) De nuværende regler for indeksering af folkepension og efterløn
indebærer, at fremtidens pensionister får del i velstandsstigningen på
lige fod med resten af befolkningen. Det betyder, at vækst i sig selv
ikke kan løse problemerne med den stigende ældrebyrde.

17) Af modeltekniske grunde afviger den i beregningerne anvendte
befolkningsprognose marginalt fra den officielle.
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Forudsætninger: I det følgende analyseres, hvad stigningen i ældrebyrden fra
2005-2040 vil betyde for den samfundsøkonomiske udvikling,
herunder de offentlige udgifter og indtægter. Beregningerne er
foretaget på en version af DREAM, hvor vækst ikke indgår eks-
plicit.  Der er således set bort fra tekniske fremskridt, og re-16

sultaterne kan tolkes som afvigelser fra den underliggende, lang-
sigtede væksttrend. Det er antaget, at den generelle inflation er
nul, og beløb kan derfor opfattes som værende i 1995 løn- og
prisniveau. Det er antaget, at de gældende regler for offentlige
pensioner og service videreføres. Dette indebærer, at udgiftsni-
veauet pr. person i en given aldersgruppe som udgangspunkt an-
tages konstant, idet dog ændringer i lønninger og priser slår ud
i de offentlige udgifter. Der er som følge af antagelserne om de
aldersfordelte udgifter set bort fra ændringer i de indkomst-
afhængige ydelser. Udgangspunktet for analysen er Danmarks
Statistiks befolkningsprognose fra 1998.17

I beregningerne er det antaget, at der sker en udbygning af pen-
sionsordningerne, således at de overenskomstområder, som på
nuværende tidspunkt har pensionsbidrag på 5-6 pct. af lønnen,
udbygges til 9 pct. af lønnen. Det nuværende aldersbetingede
mønster for indbetalinger til individuelle pensionsordninger er
fastholdt. Pensionsformuen forrentes med en realrente på 2,6
pct. p.a. efter skat. Fordringer overfor udlandet forrentes med en
realrente på 4 pct. før skat. Det er antaget, at der løbende er ba-
lance på de offentlige budgetter, hvilket sikres ved ændringer af
skattesatsen for personlig indkomst. De ændrede beskatnings-
regler, som blev vedtaget i forsommeren 1998 (Pinsepakken),
er indregnet. Endvidere forudsættes, at alle personer i arbejds-
styrken overgår til efterløn som 62-årige og begynder at mod-
tage arbejdsmarkeds- og folkepension som 67-årige. Arbejds-
løsheden ligger omkring 5 pct. i hele perioden. Af modelteknis-
ke årsager sker sammenligningen med udgangspunkt i 2005, og
beregningerne er foretaget på fem års intervaller.
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Faldet i 
arbejdsstyrke
mindsker
produktionen

Faldet i antallet af personer i den erhvervsaktive alder i de kom-
mende år betyder, at stigningen i produktionen bliver lavere end
den hidtidige væksttrend, jf. tabel II.l2. Den faldende arbejds-
styrke betyder, at efterspørgslen umiddelbart vil overstige ud-
buddet af arbejdskraft. Dette medfører en stigning i reallønnen,
som tilskynder virksomhederne til at øge indsatsen af kapital i
forhold til arbejdskraft. Herved øges arbejdsproduktiviteten,
således at faldet i produktionsvæksten bliver mindre end faldet
i arbejdsstyrken. Samlet kan der som følge af faldet i antallet af
erhvervsaktive ventes en reduktion i den private beskæftigelse
på godt 10 pct. frem til 2040, mens produktionen reduceres med
ca. 5 pct. i forhold til væksttrenden.

Tabel II.12 Forsyningsbalance, mængder

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

-----------------------   Indeks 2005=100  -----------------------

BFI 100 99,3 99,0 98,5 97,2 95,6 94,6 94,7 95,5

Privat kapitalapparat 100 100,0 99,7 99,0 98,2 97,4 96,9 96,8 96,8

Privat beskæftigelse 100 96,7 95,3 93,9 91,4 88,4 86,9 87,5 89,3

Offentlig beskæftigelse 100 99,8 99,9 99,8 99,5 99,7 100,4 101,3 102,0

------------------------ Andel af BNP  ----------------------- 

Privat forbrug 53,5 53,9 54,2 54,4 54,3 54,3 54,1 53,9 53,7

Private investeringer 14,0 13,9 13,6 13,5 13,4 13,4 13,6 13,7 13,7

Off.forbrug og invest. 26,5 27,1 27,3 27,6 28,1 29,1 29,7 29,8 29,5

Nettoeksport 5,9 5,2 4,8 4,6 4,1 3,2 2,6 2,6 3,1

BNP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.



18) Antages det, at priselasticiteterne er mindre, vil priserne stige mere.
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Lønninger og priser
stiger

Stigningen i lønningerne overvæltes i produktionspriserne, men
da arbejdsproduktiviteten stiger som følge af en højere kapital-
intensitet i produktionen, vil priserne stige mindre end lønnin-
gerne. Konsekvensen er en stigning i reallønnen frem til 2040 på
i størrelsesordenen 15 pct. Der sker kun en begrænset stigning
i eksportpriserne, fordi de danske produkter på lang sigt må an-
tages at være nære substitutter for andre landes produkter. De
stigende eksportpriser medfører et fald i den samlede eksport-
vækst på ca. 9 pct. Størrelsen af eksportfaldet og prisstigninger-
ne afhænger bl.a. af antagelserne om eksportpriselasticiteterne.18

Efterspørgslens
sammensætning
ændres 

De samlede offentlige udgifter stiger med godt 90 mia. kr. frem
til 2040 svarende til ca. 9 pct. af BNP, primært som følge af den
demografiske udvikling. Således vil den større andel af ældre få
de offentlige udgifter til f.eks. plejehjem og hjemmehjælp til at
stige, hvilket betyder, at det offentlige forbrug vokser. Også
udgifterne til offentlige transfereringer, herunder folkepension,
vil øges.

Det private forbrug Det private forbrug er stort set uændret som andel af BNP, men
forbrugsmønstret mellem de erhvervsaktive og pensionisterne
ændres i fremskrivningen. Pensionisternes forbrug vil stige i
fremskrivningen som følge af stigende udbetalinger fra arbejds-
markedspension. Modsat vil de erhvervsaktive opleve et stigen-
de skattetryk som følge af finansieringen af stigningen i de of-
fentlige udgifter, hvilket vil betyde en afdæmpning af forbrugs-
udviklingen. En del af skattestigningen vil dog blive modvirket
af stigningen i reallønnen.

Stigende privat
formue

Det er antaget, at den offentlige skatte- og udgiftspolitik er
tilrettelagt således, at der altid er balance på de offentlige bud-
getter. Modelberegningerne viser med denne antagelse, at beta-
lingsbalancen fremover vil udvise et overskud.

Betydelig stigning i
pensionsformue

De fortsatte overskud på betalingsbalancen er ensbetydende
med, at der sker en opbygning af den private formue. I den be-
tragtede periode bliver pensionsformuen næsten tredoblet, jf.
tabel II.13. Beregningerne er bl.a. afhængige af antagelsen om
rentens størrelse. En højere rente vil betyde, at formueopbygnin-
gen bliver større.
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Tabel II.13 Den private formue, 1995-prisniveau

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

------------------------------  Mia. kr.  ----------------------------

Samlet formue 4.265 4.305 4.336 4.366 4.400 4.425 4.446 4.477 4.523

Pensionsformue 1.032 1.298 1.555 1.803 2.048 2.277 2.463 2.591 2.692

Anden formue 3.233 3.007 2.781 2.563 2.352 2.148 1.983 1.886 1.831

Pensionsindbetalinger 52 57 57 58 58 58 58 58 58

Pensionsafkast efter skat 21 27 34 40 47 53 59 64 67

Pensionsudbetalinger 27 30 40 49 56 66 80 97 105

Skat af pensionsudbetal. 17 21 28 34 38 44 50 55 57

Anm.: Pensionsformuen er eksklusiv ATP, Særlig Pensionsopsparing og LD. Indbetalinger, afkast,
udbetalinger og skat af udbetalinger er angivet pr. år. 

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Omplacering af den
private formue

Den stigende opsparing i pensionsformue sker i høj grad på
bekostning af anden privat opsparing. En betydelig del af for-
muen omplaceres således til bunden pensionsopsparing. Afkas-
tet af pensionsopsparing er lempeligere beskattet end anden
finansiel opsparing. Den lempeligere beskatning af afkastet be-
tyder, at formuerne akkumulerer hurtigere, hvilket fører til hø-
jere pensionsudbetalinger. Aldringen af befolkningen betyder
isoleret set en tendens til fald i opsparingen og dermed i den
samlede private formue. Forklaringen på, at den samlede private
formue stiger, er, at pensionsopsparingen indeholder et element
af tvungen opsparing for den enkelte. Modelteknisk kan det
forklares med, at pensionskasser og -forsikringsselskaber af
forsigtighedsgrunde tillægger pensionsudbetalinger sent i livs-
forløbet større vægt end den enkelte gør. 

Større pensions-
udbetalinger øger
skattegrundlaget,
men ikke nok

I fremskrivningen stiger udbetalingerne fra både individuelle
pensioner og arbejdsmarkedspensioner. Dette skyldes ikke
mindst den større udbredelse af disse pensionsformer. I perioden
frem mod 2040 vil pensionsudbetalingerne vokse, således at de
overstiger indbetalingerne. Nettoudbetalingerne fra pensions-
ordningerne vil øge skattegrundlaget. De store skatteindtægter,
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der følger af det større skattegrundlag, den såkaldte udskudte
skat, er imidlertid ikke tilstrækkelig til at finansiere de voksende
offentlige udgifter. Da det antages, at der er løbende ligevægt på
de offentlige budgetter, er det nødvendigt at øge skattesatserne.
I beregningerne forudsættes, at skattesatsen for personlig ind-
komst (primært løn- og transfereringsindkomst) øges.

Skattetrykket øges
med op mod
10 pct.point

Ifølge beregningerne skal skattesatsen for personlig indkomst
over perioden 2005-2035 øges med 5 ½ pct.point i gennemsnit,
jf. tabel II.14. I 2035, hvor den økonomiske ældrebyrde topper,
er den nødvendige skattestigning 8 pct.point. Det samlede
skattetryk målt i forhold til BNP øges med op til 9½ pct.point,
hvilket er identisk med stigningen i udgifternes andel af BNP,
givet antagelsen om balance på de offentlige budgetter. Den
nødvendige stigning i skattesatsen for personlig indkomst er
mindre end stigningen i skattetrykket målt i forhold til BNP.
Dette skyldes bl.a., at pensionsudbetalingerne, der indgår i
skattebasen for personlig indkomst, øges.

Tabel II.14  Offentlige udgifter og skatter, ændringer i forhold til 2005, 1995-prisniveau

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

----------------------------  Mia. kr  --------------------------------

Udgifter: 0 23,4 40,7 53,6 68,9 85,4 93,8 89,2 78,7

Offentligt forbrug 0 7,7 11,2 13,2 17,5 25,0 30,3 30,8 27,9

Indkomstoverførelser 0 13,7 22,7 28,9 35,8 41,6 40,7 32,7 23,4

ATP og SP 0 2,7 7,4 12,3 16,4 19,2 22,6 25,3 27,2

Andre 0 -0,7 -0,5 -0,8 -0,9 -0,2 0,2 0,4 0,2

---------------------------  Pct.point  -----------------------------

Skat af personlig indk. 0 2,4 3,5 4,4 6,0 7,6 8,0 6,8 5,3

Skatteprovenu 
i pct. af BNP 0 2,3 4,0 5,3 6,9 8,5 9,4 8,9 7,9

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.



135

Opsparing
reducerer
skattestigningen

Den nødvendige skattestigning som følge af aldringen bliver lidt
mindre, hvis der sikres overskud på de offentlige budgetter, før
stigningen i antallet af pensionister rigtig tager fat. Antages det,
at skattestigningen jævnes ud over hele den betragtede periode,
betyder det, at skattesatsen for personlig indkomst gennemsnit-
ligt set kan være ca. ½ pct.point lavere, fordi der i starten vil
være overskud på de offentlige budgetter. En målsætning om at
få nedbragt den offentlige gæld som andel af BNP ville inde-
bære, at de offentlige overskud vil blive endnu større i starten af
perioden, og at den offentlige gæld derfor vil falde hurtigere. De
heraf afledte lavere renteudgifter reducerer yderligere behovet
for senere skattestigninger.

Forhøjelse af
efterlønsalderen vil
mindske
skattestigningen

En måde, hvorpå man kan imødegå stigningen i de offentlige
udgifter, er at forhøje efterlønsalderen. En forhøjelse af efter-
lønsalderen vil hæve den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder.
Dette forbedrer de offentlige budgetter som følge af sparede
udgifter til efterløn, og som følge af øgede skatteindtægter. Mo-
delberegninger viser, at øges efterlønsalderen med et år, sva-
rende til at der er ca. 15.000 personer færre på efterløn, vil den
nødvendige skattestigning blive op til ¾ pct.point mindre. Re-
sultatet afhænger bl.a. af antagelsen om erhvervsfrekvensen for
dem, der som følge af den højere efterlønsalder ikke kan få ef-
terløn. En del af dem, der ikke kommer på efterløn, vil sandsyn-
ligvis komme på en anden type offentlig forsørgelse (førtidspen-
sion eller dagpenge), hvilket indebærer, at den nævnte effekt på
skattesatsen sandsynligvis er et overkantsskøn.

Isoleret virkning af
aldring på offentlige
udgifter

De offentlige udgifter vil ifølge modelberegningerne stige bety-
deligt. Den samlede effekt på de offentlige udgifter af aldringen
af befolkningen er i modelberegningerne påvirket af en række
faktorer såsom prisudviklingen og udviklingen i de offentlige
lønninger. Sådanne effekter er afhængige af det valgte model-
grundlag. Det er derfor interessant at dekomponere effekterne
efter, hvad der skyldes befolkningsprognosen, og hvad der skyl-
des mere modelrelaterede effekter. I det følgende beskrives den
isolerede virkning af befolkningsudviklingen for udviklingen i
den del af de offentlige udgifter, som i særlig grad påvirkes af
befolkningsforskydninger, jf. boks II.5.
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Boks II.5 Fremskrivning af de aldersfordelte offentlige udgifter

Ud fra kendskab til en aldersfordeling af forskellige offentlige udgiftsposter i 1995 er
den gennemsnitlige udgift pr. person i hver aldersgruppe beregnet for hver af disse
udgiftsposter, jf. Økonomiministeriet (1998). Med en antagelse om, at disse alders-
fordelte udgiftsprofiler er konstante frem til år 2040, er de samlede udgifter fremskre-
vet ved hjælp af Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 1998. Der er således tale
om en stiliseret fremskrivning og ikke en egentlig prognose for de fremtidige udgifter.

De her betragtede aldersfordelte udgifter udgør ca. 60 pct. af de samlede offentlige
udgifter og indeholder alle overførsler (undtagen ATP) samt ca. 60 pct. af det offentlige
forbrug. De aldersfordelte udgifter omfatter ikke offentlige investeringer, renteudgifter
mv. samt de dele af det offentlige forbrug, der har karakter af typiske offentlige goder
(forsvar, administration osv.).

Manglen på en tidsserie for de aldersfordelte udgifter betyder, at det ikke umiddelbart
er til at prognostisere, hvorvidt de gennemsnitlige aldersfordelte udgifter mest sand-
synligt vil stige eller falde fremover. Eksempelvis kan de aldersfordelte udgifter til
hospitaler tænkes at falde som følge af teknologiske fremskridt, der betyder, at opera-
tioner mv. kan udføres billigere. Omvendt kan teknologiske fremskridt bevirke, at flere
typer af operationer bliver mulige, hvilket kan føre til stigende gennemsnitlige udgifter.
Produktiviteten i den offentlige sektor er afgørende for udviklingen; hvis produktivite-
ten stiger mere i den offentlige sektor end i resten af økonomien, vil gennemsnitsudgif-
terne til service alt andet lige falde. Denne effekt vil dog modvirkes, hvis den forbed-
rede produktivitet giver anledning til højere lønninger i den offentlige sektor. Udgif-
terne kan også bliver lavere, hvis der opstår kvantitative begrænsninger på udbudet.
Det kan ske, hvis udbygningen af plejehjem ikke foregår i samme takt, som antallet af
ældre stiger, eller hvis der opstår mangel på personale. Stigende indkomster i sam-
fundet eller blandt de ældre kan også få de gennemsnitlige serviceudgifter til at stige,
hvis ønsket om service stiger med indkomsten. Det er sandsynligt, at i hvert fald en del
af de offentlige ydelser vil vokse kraftigere end indkomsten generelt – det kan blive
tilfældet bl.a. for sundhedsområdet. Omvendt vil højere indkomster hos ældre betyde,
at de indkomstafhængige offentlige ydelser kan reduceres i fremtiden. 

Øget vækst giver ikke umiddelbart anledning til lavere udgifter. Det er lovgivnings-
mæssigt fastlagt, at satserne for overførselsindkomsterne skal følge lønudviklingen,
hvilket indebærer, at transfereringssatserne på sigt følger væksten. Serviceudgifterne
vil også, i det omfang de offentlige lønninger følger lønstigningerne i den private
sektor, følge den generelle indkomstudvikling i samfundet på sigt. 



19) Den resterende del af den modelberegnede stigning skyldes større
ATP-udbetalinger, jf. også tabel II.14.
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Offentlige 
aldersfordelte 
udgifter stiger 
16 pct. fra 1995 
til 2035...

De rene demografiske forskydninger indebærer, at de offentlige
aldersfordelte udgifter ved uændret løn- og prisniveau vil stige
med 16 pct. fra 1995 til 2035, jf. figur II.7. Dette svarer til en
stigning på 60 mia. kr. eller 6 pct. af BNP. For perioden 2005
til 2035 er stigningen ca. 45 mia. kr. I de præsenterede model-
beregninger er stigningen i de samlede offentlige udgifter ca. 94
mia. kr. i den samme periode. Heraf kan ca. 70 mia. kr. tilskri-
ves en stigning i de aldersfordelte offentlige udgifter.  Forskel-19

len mellem de 70 og de 45 mia. kr. dækker over de omtalte mo-
delrelaterede effekter via lønninger og priser.

...udelukkende som
følge af større
ældreudgifter

Stigningen i de aldersfordelte offentlige udgifter kan udelukken-
de tilskrives større ældreudgifter. Udgifterne til de erhvervsakti-
ve vil således falde som følge af færre personer i denne alders-
gruppe, mens udgifterne til børn og unge vil være stort set uæn-
dret. Den samlede stigning fra 1995 til 2035 i de aldersfordelte
udgifter er, som nævnt, på 60 mia. kr. Heraf kan ca. en tredjedel
tilskrives større udgifter til service, mens resten skyldes større
transfereringer.
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Figur II.7 Demografisk betinget stigning i offentlige, al-
dersfordelte udgifter til transfereringer og
service

Anm.: Stigningen i udgifterne er beregnet under en antagelse om, at den
gennemsnitlige reale udgift pr. person i hver aldersgruppe er konstant.
Bevægelserne i udgifterne kan derfor alene tilskrives ændringer i
befolkningssammensætningen, jf. boks II.5. Befolkningen er fremskre-
vet i henhold til Danmarks Statistiks befolkningsprognose 1998.

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske
Efterretninger, Befolkning og valg, og egne beregninger.

De nuværende
transfereringer

De samlede udgifter til transfereringer udgjorde godt 21 pct. af
BNP i 1995, jf. tabel II.15. De største poster er sociale pensio-
ner (folke- og førtidspension) samt dagpenge mv. Overførslerne
til personer over 65 år er ca. 2½ gange større end til personer i
den erhvervsaktive alder; personer over 65 år modtager således
i gennemsnit ca. 90.000 kr. i offentlige overførsler, mod ca.
35.000 kr. til personer mellem 20 og 64 år. Mens dagpengeud-
gifterne naturligt primært går til de yngre aldersgrupper, tilfal-
der udgifterne til sociale pensioner især de ældre aldersgrupper,
jf. figur II.8. Udgifterne til sociale pensioner til de ældre er den
største post til trods for, at der er færre personer i disse alders-
grupper. Den højere udgift skyldes, at næsten alle blandt de
ældre modtager pensioner.



Alder

   0

 500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
Mio. kr.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dagpenge mv.
Pensioner

139

Tabel II.15 Offentlige indkomstoverførsler, 1995

Gns. udgift pr. person i Samlede Udgifter i
aldersgruppe udgifter pct. af BNP

Type 20-64 år 65-79 år 80- år
--------------  Kr.  --------------- Mio.kr. Pct.

Social pension mv. 7.510 65.537 81.449 79.593 8,2

Efterløn mv. 3.036 8.153 0 14.519 1,5

Boligydelse/sikring 1.168 4.324 7.247 7.801 0,8

Dagpenge mv. 19.549 935 186 63.557 6,6

Øvrige 4.664 6.816 7.452 41.217 4,3

I alt 35.927 85.765 96.334 206.687 21,3

Anm.: Social pension mv. indeholder folkepension inkl. tillæg samt førtidspension. Efterløn mv. er inkl.
overgangsydelse. Dagpenge mv. indeholder a-dagpenge, sygedagpenge, orlovsydelse samt
kontanthjælp. Posten øvrige indeholder børnefamilieydelse, uddannelsesstøtte mv.

Kilde: Danmarks Statistik (1998), Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg, Økonomiministeriet (1998)
og egne beregninger.

Figur II.8 Aldersfordelte transfereringer, 1995

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske
Efterretninger, Befolkning og valg, og egne beregninger.
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De fremtidige 
indkomstoverførsler

De samlede udgifter til overførsler vil stige med ca. 18 pct., når
de topper omkring 2035, svarende til ca. 37 mia. kr. Det er sær-
ligt udgifterne til pensioner, der ventes at stige markant, idet de
vil stige med knap 35 pct. frem til 2035, jf. figur II.9. Også
udgifterne til boligydelse stiger væsentligt, nemlig med ca. 22
pct. i 2035 sammenlignet med 1995, svarende til knap 2 mia. kr.
Antallet af erhvervsaktive vil være faldende fremover. Med en
antagelse om uændret arbejdsløshedsprocent betyder det, at der
vil være faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontant-
hjælp mv. Faldet i disse udgifter kan dog langt fra opveje stig-
ningen i de ældrerelaterede transfereringer.

Figur II.9 Udviklingen i udvalgte transfereringer

Anm.: Jf. anmærkning til figur II. 7.

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske
Efterretninger , Befolkning og valg, og egne beregninger.
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De nuværende 
serviceudgifter

Udgifterne til individuel offentlig service udgjorde ca. 16 pct. af
BNP i 1995, jf. tabel II.16. De største poster er uddannelsessy-
stemet og hospitalsvæsnet, som hver står for knap en tredjedel
af de samlede udgifter. De væsentligste offentlige serviceudgif-
ter til ældre vedrører plejehjem, hjemmehjælp, hospitalsudgifter
og udgifter til sygesikring. Samlet blev der brugt knap 45 mia.
kr. i 1995 på disse poster til de ældre. Udgifterne til pleje er
stigende med alderen og særligt høje for personer over 80 år.
F.eks. er de gennemsnitlige hospitalsudgifter pr. person over 80
år ca. 2½ gange større end for de erhvervsaktive. Imidlertid er
der langt færre personer i de ældre aldersgrupper, hvilket
betyder, at de samlede sygehusudgifter til disse grupper er
væsentligt lavere end til resten af befolkningen, jf. figur II.10.

Tabel II.16 Offentlige aldersfordelte serviceudgifter, 1995

Gns. udgift pr. person i Samlede Udgifter i
aldersgruppe udgifter pct. af BNP

Type 20-64 år 65-79 år 80- år
--------------  Kr.  --------------- Mio.kr. Pct.

Hospitaler 7.021 13.352 17.589 36.369 3,7

Sygesikring 1.985 3.401 3.707 11.655 1,2

Plejehjem 615 8.998 39.294 15.356 1,6

Hjemmehjælp 294 3.720 16.752 6.579 0,7

Øvrige 9.284 5.967 5.903 85.421 8,8

I alt 19.199 35.438 83.245 155.380 16,0

Anm.: Øvrige serviceudgifter omfatter kultur, daginstitutioner, uddannelsessystemet mv.

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg,
og egne beregninger.
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Figur II.10 Aldersfordelte serviceudgifter, 1995

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske
Efterretninger, Befolkning og valg, og egne beregninger.

De fremtidige 
udgifter til service

De forventede forskydninger i befolkningssammensætningen
betyder, at de aldersfordelte serviceudgifter vil være knap 14
pct. højere svarende til en stigning på 21 mia. kr., når ældrebyr-
den topper omkring år 2035. Det skyldes helt overvejende en
forøgelse af antallet af ældre. Det er særlig udgifterne til pleje-
hjem, der stiger, idet udgifterne vil være godt 50 pct. højere end
i dag, svarende til ca. 8 mia. kr., jf. figur II.11. Denne markante
stigning skyldes dels, at antallet af personer over 80 år stiger fra
godt 200.000 personer i 1995 til godt 320.000 personer i 2035
dels, at de gennemsnitlige udgifter til plejehjem er særligt høje
for denne aldersgruppe. Udgifterne til hospitaler og sygesikring
stiger knap så markant, nemlig med hhv. 4 og 1 mia. kr. Det
skyldes, at disse udgifter påvirkes af, at de også i vidt omfang
går til personer i den erhvervsaktive alder. Da antallet af perso-
ner i denne alder vil være faldende, trækker det i retning af en
mere afdæmpet udvikling i disse udgifter.



 90

100

110

120

130

140

150

160
1995 = 100

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Plejehjem Hjemmehjælp
Hospitaler Sygesikring

143

Figur II.11 Udviklingen i udvalgte aldersfordelte service-
udgifter

Anm.: Jf. anmærkning til figur II.7.

Kilde: Økonomiministeriet (1998), Danmarks Statistik (1998), Statistiske
Efterretninger, Befolkning og valg, og egne beregninger.

Besparelse på 
indtægtsregulerede
ydelser mulig

De præsenterede beregninger er foretaget under den antagelse,
at de aldersfordelte udgifter pr. person er konstante i hele frem-
skrivningsforløbet. Imidlertid er en del af de offentlige transfe-
reringer til ældre indtægtsregulerede. Af de samlede udgifter til
folkepension på knap 50 mia. kr. i 1995 kan ca. 18 mia. kr. hen-
føres til den indtægtsregulerede del af pensionen, de såkaldte
pensionstillæg. Det svarer til, at hver pensionist i gennemsnit
modtager godt 26.000 kr. i pensionstillæg. Det øgede antal af
ældre vil betyde, at de samlede udgifter til pensionstillæg vil sti-
ge til knap 29 mia. kr. i 2040. Hvis der sker stigninger i pensio-
nisternes supplerende pensionsindtægter, vil udgifterne til ind-
komstafhængige pensionstillæg – med de nuværende regler –
imidlertid automatisk falde. Det kan meget groft skønnes, at
denne indtægtsregulering kan føre til en offentlig besparelse på



20) Det bygger på en forventning om stigende indkomster for fremtidens
pensionister, der fører til, at langt færre af fremtidens pensionister kan
forvente at modtage pensionstillæg, jf. afsnit II.7. Besparelsen på godt
10 mia. kr. er beregnet som gennemsnittet af besparelsen, hvis
pensionstillægget udbetales efter reglerne for enlige, og hvis pensions-
tillægget udbetales efter reglerne for samboende.

21) Finansrådet (1998) og Jensen og Raffelhüschen (1996) finder ved
beregninger af et såkaldt generationsregnskab, at lønskatterne skal
stige med 7,5 pct.point henholdsvis 4 pct.point for at overholde
balance mellem generationerne. Forskelle i resultaterne skyldes bl.a.
forskellige antagelser om realrenten og væksten.
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godt 10 mia. kr.  Ud over besparelser til pensionstillæg kan der20

komme besparelser fra udbetaling af skattefri individuelle til-
læg, boligydelse mv., hvor ydelsen bl.a. afhænger af indkom-
sten.

Andre danske
undersøgelser af
stigningen i udgifts-
og skattetryk

Virkningerne på de offentlige budgetter af den stigende ældre-
byrde er beregnet i en række danske rapporter. Resultaterne fra
de forskellige undersøgelser er vanskelige at sammenligne di-
rekte, bl.a. fordi de er foretaget på forskellige tidspunkter og
derfor anvender forskellige befolkningsprognoser. Der er også
anvendt forskellige metoder og modelgrundlag. Imidlertid kom-
mer alle rapporter samstemmende til, at de offentlige udgifter
vil stige markant som følge af aldringen af befolkningen. Social-
kommissionen (1993) finder, at de offentlige udgifter fra 1993
til 2030 vil stige med godt 5 pct. af BFI (svarende til ca. 4 pct.
af BNP). Ifølge Socialkommisionen vil dette svare til en stig-
ning i de almindelige skatter på 6 pct.point. Finansministeriet
(1996) finder, at de offentlige ældreudgifter vil stige med ca. 4½
pct. af BNP fra 2005 til 2030. Endelig finder Finansrådet
(1998), at skattetrykket frem til 2030 skal stige med 4
pct.point.21
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Effekter her er 
større end tidligere
undersøgelser...

...skyldes bl.a.
anden befolknings-
prognose...

...og anden model

Modelberegningerne, der er præsenteret i denne redegørelse,
indikerer en væsentligt større stigning i udgifts- og skattetrykket
end de nævnte undersøgelser. Stigningen i udgiftstrykket fra
2005 til 2030 er beregnet til 8½ pct.point eller dobbelt så meget
som f.eks. Finansministeriet (1996). Der er som nævnt en række
forskelle, som gør, at undersøgelserne kun vanskeligt kan sam-
menlignes. I forhold til Finansministeriet (1996) er der i nærvæ-
rende analyse anvendt en nyere befolkningsprognose, et opdate-
ret grundlag for de aldersfordelte offentlige udgifter og et andet
modelgrundlag. Alene forskellen i befolkningsprognose giver
anledning til en betydelig forskel. Anvendes befolkningsprogno-
sen fra 1996 (som blev anvendt af Finansministeriet) stiger ud-
giftstrykket 2 pct.point mindre, end når 1998-prognosen an-
vendes. Dette forklarer i sig selv omkring halvdelen af forskel-
len mellem stigningen i udgiftstrykket hos Finansministeriet
(1996) og i denne rapport. Den resterende del af forskellen kan
tilskrives opdaterede oplysninger om de aldersfordelte offentlige
udgifter, et andet modelgrundlag og andre antagelser i øvrigt.

Ældrebyrden
mindre i Danmark
end i mange andre
OECD lande

Ligesom de danske undersøgelser finder også OECD, at den sti-
gende ældrebyrde vil betyde en stigning i skattetrykket, jf. Rose-
veare mfl. (1996). De fleste industrialiserede lande vil ligesom
Danmark opleve en stigning i andelen af ældre, men den forven-
tede forøgelse i skattetrykket er mindre i Danmark end i mange
andre industrialiserede lande, jf. tabel II.17. Forskellene i de for-
ventede stigninger i skattetrykket skyldes bl.a., at stigningen i
andelen af ældre varierer en del mellem landene. Samtidig på-
virkes de offentlige udgifter i landene forskelligt af aldring. På-
virkningen vil f.eks. afhænge af satserne for de offentlige pen-
sioner. Fremskrivningen bygger på en forudsætning om, at de
nuværende regler for bl.a. pensionsydelsernes størrelse og regler
for tilbagetrækning er gældende i fremtiden. Beregningerne kan
give et indtryk af det forholdsmæssige omfang af påvirkningen
af de offentlige budgetter som følge af de forventede ændringer
i befolkningen i de forskellige lande.
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Tabel II.17 Demografisk betinget stigning i skatterne som
andel af BNP i udvalgte lande

2005 2015 2030

USA -0,3 1,4 5,3

Japan 3,5 6,9 9,6

Tyskland 2,8 2,6 9,7

Frankrig 0,8 2,9 7,1

Italien 1,8 -0,4 11,4

Storbritannien 1,7 1,8 3,5

Danmark -1,9 0,5 3,8

Finland -1,4 2,7 8,8

Irland -0,3 1,0 1,8

Holland 0,8 3,1 9,0

Norge -2,7 -0,7 3,8

Portugal 0,5 2,2 8,2

Spanien 0,9 2,3 7,4

Sverige -0,6 1,4 4,0

Kilde: Roseveare mfl. (1996).

II.7 Indkomstfordelingen blandt ældre – nu og
fremover

Flere vil få
arbejdsmarkeds-
pension

Den øgede udbredelse af arbejdsmarkedspensioner betyder, at
fremtidens pensionister vil få en langt større del af deres ind-
komst i form af udbetalinger fra disse pensioner. Samtidig vil
ca. 10 pct. af pensionisterne enten ikke have en sådan pensions-
ordning eller kun have indbetalt i visse perioder. Denne udvik-
ling vil føre til en større spredning i indkomsterne blandt frem-
tidens pensionister i forhold til i dag.



22) Når de disponible indkomster betragtes, bliver den relevante enhed
husholdningen, idet visse former for beskatning, indtægtsregulerede
tillæg for pensionister mv. sker ud fra den samlede indkomst for

parret.
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Pensionister typisk i
lavindkomstgruppen

Dagens pensionister har relativt lave bruttoindkomster. Den
typiske pensionist har knap b i indkomst i forhold til befolknin-
gen mellem 18 og 66 år. Opdeles befolkningen efter størrelsen
af bruttoindkomst, befinder pensionisterne sig primært blandt
de 40 pct. af befolkningen med de laveste indkomster. Sammen
med uddannelsessøgende og personer uden for arbejdsstyrken
udgør pensionister således lavindkomstgruppen, mens de hel-
tidsbeskæftigede har de højeste indkomster, jf. Det Økonomiske
Råd (1996). 

Få pensionister har
høje disponible ind-
komster

Bruttoindkomster belyser ikke den enkeltes reelle forbrugsmu-
ligheder, hvorfor det også er relevant at se på indkomsterne efter
skat.  Det ændrer imidlertid ikke på det generelle billede, idet22

de fleste pensionister også målt på disponibel indkomst befinder
sig i den halvdel af befolkningen, der har det mindste rådigheds-
beløb. Der er dog også en ikke ubetydelig andel af pensionister-
ne, der har disponible indkomster over medianindkomsten, hvil-
ket bl.a. afspejler, at nogle pensionister har væsentlige indkom-
ster ud over de offentlige pensioner, jf. Det Økonomiske Råd
(1996).

Lille 
indkomstspredning
blandt pensionister 
i dag

Spredningen i indkomsterne blandt pensionisterne er mindre end
for befolkningen som helhed, hvilket ses ved en lavere decilratio
for personer over 66 år i forhold til decilratioen for befolkningen
som helhed, jf. tabel II.18.
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Tabel II.18 Indkomstfordeling for grupper i befolkningen,
bruttoindkomst, 1996

Medianindkomst Decilratio (D9/D1)

--- 1.000 kr.  ---

Alle over 18 år 158 4,6

Alle over 67 år 104 2,9

Anm.: Fordelingen af indkomster kan beskrives ved at rangordne befolknin-
gen efter indkomst og derefter inddele i grupper med lige mange per-
soner i hver. Et eksempel er en inddeling i deciler, som hver indehol-
der 10 pct. af befolkningen. I 1. decil er personer med de laveste ind-
komster placeret, i 2. decil de næstlaveste osv. Medianindkomst er
maksimumindkomsten i 5. decil, dvs. den midterste indkomst i be-
folkningen. Decilratioen (D9/D1) er et almindeligt anvendt mål for
uligheden, som er defineret som forholdet mellem maksimumindkom-
sten i 9. decil og maksimumindkomsten i 1. decil.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Lang uddannelse
giver høj indkomst
som pensionist

Blandt dagens pensionister er der en tydelig sammenhæng mel-
lem uddannelsesbaggrund og indkomsten som pensionist, jf.
Boligministeriet mfl. (1996). Ses på uddannelsesfordelingen på
deciler, befinder næsten alle med en lang videregående uddan-
nelse sig i 10. decil, mens de ufaglærte og faglærte i højere grad
dominerer i de lave decilgrupper.

De fleste 
pensionister
afhængige af 
folkepensionen

Langt størstedelen af dagens pensionister er afhængige af folke-
pensionen. For over 80 pct. af pensionisterne er det den vigtig-
ste indkomstkilde, jf. tabel II.19. De private pensionsordninger
bidrager kun marginalt til indkomsten for de fleste. Kun en rela-
tivt lille andel af pensionisterne i 1996 har en betydelig ind-
komst fra pensionsopsparing. Det skyldes naturligvis, at det
først er inden for de seneste år, at store grupper af befolkningen
har påbegyndt indbetalinger til en pensionsordning. I indkomst-
begrebet er imidlertid ikke inkluderet udbetalinger fra kapital-
pension. Det undervurderer sandsynligvis den faktiske ind-
komstspredning, idet indbetalingsmønstret til pensionsordninger
generelt tilsiger, at de mest velstillede får de høje kapitalpen-
sionsudbetalinger, jf. afsnit II.5.



23) En 9 pct. pensionsordning kan f.eks. bestå af et egetbidrag på 3 pct.
og et arbejdsgiverbidrag på 6 pct. af lønnen.
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Tabel II.19 Indkomstens fordeling på komponenter for befolkningen over 67 år, 1996
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

--------------  Maksimumindkomst i decilen, 1.000 kr.  -------------

67 72 90 94 104 117 130 151 195 299 123a a

--------------  Indkomsten fordelt på indkomstart, pct.  --------------

Løn mv. 2 0 1 0 1 1 1 1 2 9 3

Off. pensioner mv. 87 96 80 95 84 75 70 61 41 18 59

Boligydelse 1 0 3 1 4 11 16 17 5 1 6

Kapitalindkomst 3 1 5 1 4 6 5 8 10 17 8

Private pensioner 7 3 10 3 7 7 8 13 42 55 24

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

a: For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er bruttoindkomst defineret som summen af løn, honorarer, offentlige
pensioner (i form af folkepension, pensionstillæg og skattefrie pensionstillæg), boligstøtte, ka-
pitalindkomst (omfattende overskud af selvstændig virksomhed, renteindtægter, aktieafkast og overskud
af privat ejendom), udbetalinger fra private pensionsordninger (herunder arbejdsmarkedspension),
tjenestemandspension og ATP. Der indgår ikke udbetalinger fra kapitalpension.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. boks II.6, og egne beregninger.

Fremtidens 
pensionister får 
højere pensions-
udbetalinger

Fremover vil relativt mange pensionister få en stor andel af de-
res indkomst fra pensionsordninger. Denne gruppe vil sandsyn-
ligvis have en langt større indkomst end dagens pensionister.
Arbejdsmarkedspensioner vil her spille en stor rolle. For den en-
kelte vil betydningen af arbejdsmarkedspension være bestemt af
faktorer som årsløn, indbetalingsprocent og tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet over livsforløbet. Derudover har bl.a. forrentnin-
gen af pensionsopsparingen betydning. Betydningen af arbejds-
markedspension er illustreret i tabel II.20. I tabellen er vist hy-
potetiske pensioner for forskellige typer af personer. En person
uden arbejdsmarkedspension (men med ATP) vil have en ind-
komst som pensionist, der svarer til 37 pct. af personens gen-
nemsnitlige arbejdsindkomst – dvs. en kompensationsgrad på
0,37. Til sammenligning kan betragtes en person, der har ind-
betalt til en 9 pct. arbejdsmarkedspension i hele sit arbejdsliv.23
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Denne person vil have en kompensationsgrad på 0,67. Eksem-
plet illustrerer, at en stor del af fremtidens pensionister kan for-
vente at få en kompensationsgrad på over 60 pct.

Arbejdsløshed 
betyder lavere 
pension

Kompensationsgraden for den enkelte afhænger som nævnt også
af selve indbetalingsprocenten. En person med en 15 pct. pensi-
onsordning opnår en kompensationsgrad på 0,93. Arbejdsløshed
vil reducere indbetalingen, men da arbejdsløse fremover indbe-
taler dobbelt ATP-bidrag, opvejes en del af faldet i pensionsud-
betalingen fra arbejdsmarkedspension af en stigning i udbetalin-
gen fra ATP.

Tabel II.20 Hypotetiske pensionsudbetalinger for forskellige persontyper, 1998-priser

Folke- Indk.afh. Arb.mark. Komp.
pension tillæg ATP pension I alt grad

---------------------------- Kr.  ---------------------------- 

Ingen pensionsordning 46.812 20.568 24.932 0 92.312 0,37

Standardperson 46.812 0 24.932 96.122 167.866 0,67

Standardperson, men:

Indtræder som 26-årig 46.812 2.358 22.439 82.162 153.771 0,62

10 pct. arbejdsløs 46.812 0 27.439 86.509 160.760 0,64

Indkomst 167.000 46.812 7.034 24.932 64.081 142.859 0,86

15. pct. ordning 46.812 0 24.932 160.204 231.948 0,93

4 pct. realrente 46.812 0 24.932 142.744 214.488 0,86

Anm.: Standardpersonen starter pensionsindbetalinger som 22-årig, går på efterløn som 62-årig og modtager
alderspension fra pensionskassen som 67-årig. Der er ingen arbejdsløshed. Årslønnen er 250.000 kr.
Pensionsordningen er en 9 pct.-ordning inkl. invalidedækning, ægtefælledækning på 40 pct. i 10 år og
børnepension. Realrenten efter skat er 2,7 pct. Pensionstillæg fra det offentlige er beregnet som for en
samboende. ATP er i alle tilfældene beregnet som den udbetaling, der er garanteret ved deres grund-
lagsrente, når personen indbetaler A-bidrag. Der er ikke indregnet udbetalinger fra den nye ATP-ord-
ning, SP. Kompensationsgraden er beregnet i forhold til de 250.000 kr. Et alternativ hertil er at beregne
kompensationsgraden i forhold til personens slutløn.

Kilde: Oplysninger fra PensionSelskaberne, Forsikringsoplysningen (1998) og egne beregninger.
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Standardpersoner
vs. 
indkomstfordeling

Fremover vil der dog stadig være en gruppe af pensionister, som
enten ingen pensionsopsparing har haft eller kun har indbetalt
til pension i en begrænset del af deres liv bl.a. pga. ledighed.
Beregningerne på standardpersoner har den oplagte svaghed, at
de ikke siger noget om, hvor mange personer der kan forventes
at være af de forskellige typer. Dermed kan omfanget af evt.
fordelingsmæssige problemer ikke bestemmes. Alternativet til
standardpersonberegninger er en stiliseret fremskrivning af en
hypotetisk indkomstfordeling blandt pensionisterne. Herved kan
indkomstspredningen blandt fremtidens pensionister belyses. 

Stiliseret 
fremskrivning af
pensionisternes 
indkomster

I det følgende præsenteres en stiliseret fremskrivning af de ind-
komster, pensionisterne i 2045 kan forventes at få fra arbejds-
markedspensioner, ATP samt i form af offentlige pensioner.
Fremskrivningen kan ikke tolkes som en prognose, men kan be-
nyttes som illustration af de problemstillinger, der kan tænkes
at opstå fremover, når en større del af pensionisterne har en pen-
sionsopsparing. Den stiliserede fremskrivning kan siges at være
en måde at få sat antal på de forskellige standardpersoner. Den-
ne type beregninger giver dermed en fornemmelse af omfanget
af de mulige fremtidige fordelingsmæssige problemer, givet det
nuværende indbetalingsmønster.

De 35-39-årige er
udgangspunkt 

Ved den stiliserede fremskrivning af indkomstfordelingen i
2045 er der taget udgangspunkt i gruppen af 35-39-årige i
1996. Gruppen antages at afspejle den tilsvarende aldersgruppe
i 2012 hvad angår indbetalinger til pension, indkomstfordeling
og uddannelsesniveau. Denne gruppe vil i 2045 være blandt de
første pensionistårgange, hvor alle i hele deres liv har været
berørt af den høje udbredelsesgrad af arbejdsmarkedspensioner.

Fast placering i 
indkomsthierakiet

Fremskrivningen foretages på baggrund af personernes karak-
teristika i 1996. Der tages udgangspunkt i personernes ind-
komst, i personernes historiske ledighed og i deres arbejdsmar-
kedsstatus i 1996. Det antages, at personernes fremtidige ind-
komst bestemmes af livsindkomstprofilen for den relevante ud-
dannelsesgruppe, idet personernes indplacering i indkomstforde-
lingen inden for uddannelsesgruppen i 1996 antages at være
gældende hele livet. Der ses således bort fra muligheden for, at
personerne flytter op og ned i indkomsthierakiet i løbet af livet.



24) For personer på overenskomstområder med en indbetalingsprocent på
under 9 pct. er det antaget, at satsen opjusteres til 9 pct. frem til 2010.
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Beskæftigelse vigtig
for pension

På baggrund af oplysninger om den enkeltes nuværende og hi-
storiske beskæftigelsesgrad er det fremtidige beskæftigelsesom-
fang beregnet som et gennemsnit heraf. Antagelsen bevirker, at
over 70 pct. af personerne i 2045 over arbejdslivet i gennemsnit
har været beskæftiget over 60 pct. af tiden, mens ca. 10 pct. har
været beskæftiget mindre end 20 pct. Den samlede beskæftigel-
sesgrad for gruppen som gennemsnit over arbejdslivet er på
0,71. På baggrund af den andel af indkomsten, der indbetales til
en arbejdsmarkedspension i 1996, og de beregnede livsindkom-
ster er de samlede indbetalinger over livet beregnet.  Det giver24

et skøn for hver persons pensionsformue på pensionstidspunk-
tet, og dermed kan de årlige udbetalinger fra arbejdsmarkeds-
pension bestemmes. De fremtidige udbetalinger fra ATP er be-
regnet ud fra den enkeltes beregnede beskæftigelses- og ledig-
hedsomfang. Tillagt folkepensionen fås en samlet indkomst pr.
person, og denne indkomst kan benyttes til at beregne, hvorvidt
personen er berettiget til et pensionstillæg. Pensionstillægget er
tildelt som for samboende. For de nærmere detaljer vedrørende
beregningerne henvises til boks II.6.

Rentens betydning En af de særligt følsomme antagelser i beregningerne er renten,
hvormed pensionsindbetalingerne forrentes. Udbetalinger fra
pensionsordninger er naturligvis meget afhængige af, hvilket af-
kast pensionsopsparingen giver. I beregningerne er antaget en
realrente efter skat på 2,7 pct. En højere forrentning end antaget
vil således føre til højere udbetalinger af arbejdsmarkedspen-
sion. Hvis realrenten er 4 pct. i stedet for 2,7 pct. vil det give en
udbetaling fra pensionsordningen, der er ca. 50 pct. større, jf.
tabel II.20.

Udeladelse af anden
opsparing

Der er i beregningerne set bort fra andre former for opsparing
end arbejdsmarkedspension. Det betyder, at spredningen i ind-
komstfordelingen sandsynligvis er undervurderet, idet det typisk
er de i forvejen mest velstillede, der har anden opsparing. Ude-
ladelsen af anden opsparing er sandsynligvis et særligt problem
for de selvstændige, idet mange selvstændige afhænder deres
virksomhed i forbindelse med pensionering.
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Tabel II.21 Indkomstfordelingen blandt pensionister i 1996
og fremskrivning for pensionisterne i 2045, 1996-
priser

Median- Decilratio
indkomst D9/D1 D5/D1 D9/D5

1.000 kr.

Pensionister, 1996 104 2,9 1,6 1,9

Pensionister, 2045 148 3,9 1,9 2,1

Anm.: Indkomstbegrebet er bruttoindkomst. For definition af medianind-
komst og decilratio se anmærkning til tabel II.18.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. boks II.6.

Indkomst-
fordelingen 
bliver mere ulige
fremover

Fremtidens pensionister kan forvente en noget højere indkomst,
end tilfældet er i dag. Ifølge beregningerne bliver medianind-
komsten godt 40 pct. højere end i dag. Samtidig bliver ind-
komstfordelingen mere ulige blandt fremtidens pensionister i
sammenligning med i dag. Decilratioen (D9/D1) blandt fremti-
dens pensionister er således beregnet til 3,9 mod 2,9 i dag, jf.
tabel II.21. Anden pensionsopsparing er udeladt i både 1996 og
i den stiliserede fremskrivning. Det fører sandsynligvis til en un-
dervurdering af spredningen i indkomsterne i begge år. Med en
antagelse om at denne undervurdering er af samme størrelse de
to år, vil ændringen i indkomstspredningen fra 1996 til 2045
ikke være påvirket heraf. 

Fremover vil 
mange i 
lavindkomstgruppen 
modtage ATP

Beregningerne viser, at der blandt fremtidens pensionister fort-
sat vil være en stor gruppe, hvis eneste indkomst stammer fra
sociale pensioner. Det drejer sig om ca. 9 pct. af pensionisterne.
Fremover vil der være flere i lavindkomstgruppen, der får sup-
pleret deres sociale pension med udbetalinger fra ATP. Blandt
fremtidens pensionister vil ca. 50 pct. få deres hovedindkomst
fra sociale pensioner mod 80 pct. i dag. En betydelig gruppe vil
få hovedparten af deres indkomst fra egen pensionsopsparing,
jf. tabel II.22.
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Boks II.6 Fremskrivning af indkomstfordeling

Dele af beregningerne i afsnit II.3, II.5 og II.7 er baseret på registerdata. I registret
indgår oplysninger om en repræsentativ stikprøve på 10 pct. af befolkningen i alderen
over 16 år. Der er primært anvendt data fra 1995 og 1996.

Ved den stiliserede fremskrivning af indkomstfordelingen blandt pensionisterne i 2045
er der taget udgangspunkt i generationen af 35-39-årige i 1996. De antages at være
repræsentative for generationen af 35-39-årige i 2012, der dermed er 67-71 år i 2045.
I indkomsten for de fremtidige pensionister er inkluderet: folkepension, pensionstillæg,
ATP og særlig pensionsopsparing, SP, samt udbetalinger fra arbejdsmarkedspension.
Det er nødvendigt at gøre en række antagelser for en fremskrivning af indkomsterne så
langt ud i fremtiden:
• Indkomstfordelingen i denne generation er fastholdt, dvs. der er set bort fra, at nogle

personer flytter hhv. op og ned i indkomsthierakiet over livsforløbet. 
• Grupperingen af befolkningen i forhold til arbejdsmarkedsstatus antages at være som

i dag. Således er det antaget, at selvstændige og personer uden for arbejdsmarkedet,
bl.a. førtidspensionister, forbliver i samme kategori resten af livet. Da andelen af
førtidspensionister i en årgang stiger med alderen, betyder denne antagelse, at der vil
være færre tidligere førtidspensionister i stikprøven, end der vil være blandt frem-
tidens pensionister.

• Den fremtidige beskæftigelsesgrad er beregnet som et simpelt gennemsnit af 1996-be-
skæftigelsesgraden og beskæftigelsesgraden tilbage til 1980. Personer uden ledighed
i 1996 antages dog at undgå ledighed fremover. Det forudsættes endvidere, at ingen
holder orlov efter de 35-39 år.

• Der er set bort fra anden opsparing end arbejdsmarkedspensionsopsparing.
• Der er set bort fra individuelle skattefrie pensionstillæg og boligydelse, idet bolig-

ydelse bl.a. gives ud fra kriterier vedr. boligstørrelse, som ikke er tilgængelige.
• Det er antaget, at dødeligheden er lige stor blandt alle grupper.

Arbejdsgiveradministreret pension
Hovedantagelserne ved beregningen af udbetalingen af arbejdsmarkedspension er:
• En real forrentning efter skat på 2,7 pct. p.a. 
• Personerne indbetaler den samme andel af deres indkomst til arbejdsmarkedspensio-

ner frem til deres pensionsalder, som de gjorde i gennemsnit i 1995-96, dog er det
antaget, at overenskomstområder med indbetalingsprocenter på under 9 pct. opju-
sterer satsen til 9 pct. frem til 2010. 

• Dækningsgraden for arbejdsmarkedspensioner er antaget uændret i forhold til i dag.
• Det er antaget, at de ufaglærte og faglærte starter pensionsindbetalinger som 22-årige

og stopper som 60-årige, personer med kort og mellemlang uddannelse indtræder som
25-årige og pensioneres som 62-årige, mens personer med en lang videregående ud-
dannelse indtræder som 27-årige og pensioneres som 65-årige. Ingen får udbetalt
pension før de 67 år.
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Boks II.6   fortsat

For hver person er de samlede indbetalinger til arbejdsgiveradministreret pension over
hele livsforløbet beregnet. Med udgangspunkt i lønnen i 1996 er såvel den historiske
indkomst (indkomsten før 1996) som den fremtidige indkomst (efter 1996) beregnet for
hver person med en given uddannelse ud fra livsindkomstprofilen for en gennemsnits-
person med den pågældende uddannelse, jf. Det Økonomiske Råd (1996). Indkomsterne
er efterfølgende korrigeret for personens beregnede beskæftigelsesomfang. For selv-
stændige er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige indkomst de sidste to år, da
deres indkomster varierer betydeligt mere end andre indkomster. De selvstændige har
kun i begrænset omfang egentlig arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing. Det er
derfor antaget, at den registrerede individuelle pensionsopsparing svarer til arbejdsgi-
veradministreret pension for denne gruppe. For personer på orlov i 1996 er der taget
udgangspunkt i deres indkomst og beskæftigelse i 1995. Beregningerne giver den
samlede pensionsformue for hver person på pensionstidspunktet. 

Fra beregningerne i afsnit II.6 har vi en fremskrivning af udbetalingerne af arbejdsmar-
kedspensioner til de enkelte aldersgrupper. Den enkeltes andel af de samlede udbe-
talinger beregnes som den andel, den enkeltes pensionsformue udgør af aldersgruppens
samlede formue. Fremskrivningen af udbetalingerne fra arbejdsmarkedspension vil
sandsynligvis undervurdere antallet af personer, der kan forventes at være helt eller del-
vist dækket af en pensionsordning, idet der kun er taget udgangspunkt i de faktiske ind-
betalinger over en to-årig periode.

ATP 
Det antages, at ATP-satsen fastholder sit nuværende reale niveau. Tildeling af ATP sker
ud fra den enkelte persons samlede beskæftigelse i hele livet samt indbetalingssatsen.
Den reale ATP-sats den enkelte indbetalte efter i 1996 er antaget at være gældende hele
livet. I perioder med ledighed indbetales dobbelt ATP-bidrag. Den enkeltes andel af de
samlede udbetalinger er sat lig den enkeltes andel af de samlede indbetalinger for grup-
pen. De samlede udbetalinger af ATP i 2045 er beregnet af ATP-huset. Tildeling af SP
er som for ATP.

Folkepension og indkomstafhængige tillæg
Alle personer får tildelt folkepensionens grundbeløb. Herefter er hver persons samlede
indkomst som pensionist fundet som en sum af folkepension, ATP og arbejdsgiverad-
ministreret pension. De indkomstafhængige tillæg er beregnet ud fra reglerne for
samboende.
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Tabel II.22 Fremskrivning af indkomstens fordeling på komponenter for pensionister
i 2045, 1996-priser

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-------------  Maksimumindkomst i decilen, 1.000 kr.  -------------

79 100 115 129 148 173 208 246 310 421 180a a

-----------------  Indkomstart i hver decil, pct.  ---------------------

Folkepension 69 52 42 37 33 29 24 20 17 11 25

Pensionstillæg 30 23 17 12 5 0 0 0 0 0 5

ATP (inkl. SP) 1 23 37 40 33 29 24 20 16 10 21

Arb.markedspension 0 2 4 11 29 42 52 60 67 79 49

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

a: For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Indkomstbegrebet er bruttoindkomst, ekskl. udbetalinger fra private pensionsordninger og afkast fra
anden opsparing. 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og ATP og egne beregninger, jf. boks II.6.

Folkepension 
mindre vigtig 
fremover

Blandt fremtidens pensionister vil folkepensionen få en mindre
betydning særligt for personer i de højeste deciler, jf. tabel II.22.
Ses eksempelvis på indkomstsammensætningen i 7. decil, udgør
sociale pensioner ca. 70 pct. af indkomsten i 1996, men forven-
tes kun at udgøre knap 25 pct. fremover.

Lave indkomster
som erhvervsaktiv
giver lav indkomst
som pensionist

De personer, der havde en relativt lav indkomst før pensions-
alderen, vil fortsat have en lav indkomst som pensionister. Det
er således personer uden for arbejdsmarkedet, der dominerer i
de to laveste deciler, jf. figur II.12. Omvendt er det gruppen af
heltidsbeskæftigede, som klart dominerer i de øverste deciler.
Personer, der ikke har haft fuld tilknytning til arbejdsmarkedet
over livsforløbet pga. enten ledighed eller deltidsbeskæftigelse,
er overrepræsenteret i 2.-5. decil, hvilket nok skyldes en kombi-
nation af lavere pensionsindbetalinger, og at færre i det hele ta-
get har en pensionsordning. En stor del af de selvstændige er i
fremskrivningen blevet placeret i 1. decil. Det er sandsynligvis
en klar undervurdering af denne gruppes forventede indkomster
eller forbrugsmuligheder. Det skyldes bl.a. mangel på oplysnin-
ger om anden opsparing.
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Figur II.12 Indkomstfordeling for pensionister i 2045 fordelt
på arbejdsmarkedsstatus som erhvervsaktive

Anm.: Heltidsbeskæftigede er defineret som personer med en beskæftigelses-
grad på 0,9 eller mere. Delvis beskæftigede er personer, der enten er
berørt af ledighed eller er deltidsbeskæftigede. Indkomsten er brut-
toindkomst ekskl. private pensionsordninger.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. boks II.6.

Ledighed betyder
lavere 
arbejdsmarkeds-
pension

Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet i dele af livet betyder
relativt meget for størrelsen af arbejdsmarkedspensionen. De
øgede indbetalinger til ATP i perioder med ledighed opvejer så-
ledes kun i begrænset omfang manglende indbetalinger til ar-
bejdsmarkedspension i ledighedsperioderne. Betydningen af le-
dighed for de fremtidige pensionsudbetalinger afhænger af, hvor
jævnt ledigheden er fordelt over livsforløbet. Manglende ind-
betalinger i de tidlige år på arbejdsmarkedet reducerer udbeta-
lingerne relativt mere end lavere indbetalinger hvert år. For per-
soner med samme livstidsledighed og samme løn og indbeta-
lingsprocent vil ledighed i de første år af arbejdslivet (svarende
til en standardperson, der indtræder som 26-årig) betyde, at de
årlige udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner er knap 5 pct.
lavere end for personer, hvor ledigheden er fordelt jævnt over
livet (svarende til 10 pct. arbejdsløs), jf. tabel II.20.



25) Invalideforsikring er en del af de fleste arbejdsmarkedpensionsordnin-
ger, jf. afsnit II.5.

26) Det gælder naturligvis kun, hvis de gældende regler ikke ændres.
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Betydningen af 
invalidepension

I beregningerne er det antaget, at de personer, som er førtids-
pensionister som 35-39-årige, vedbliver med at være det til pen-
sionsalderen, men gruppen af førtidspensionister bliver ikke
større. Det indebærer en undervurdering af antallet af førtids-
pensionister. Det er imidlertid ikke oplagt, at det fører til en un-
dervurdering af indkomstspredningen. Den øgede udbredelse af
arbejdsmarkedspensioner betyder nemlig også, at flere vil have
en invalideforsikring.  En invalideforsikring supplerer de of-25

fentlige ydelser og betyder, at personen også som alderspensio-
nist vil få udbetalinger fra en pensionsordning. Dermed bliver
førtidspensionister ikke nødvendigvis væsentligt dårligere stillet
end personer med en tilsvarende pensionsordning, der fortsætter
med at arbejde frem til pensionsalderen.

Fremtidens 
pensionister relativt
bedre stillet 
end i dag

Samlet set vil indkomstspredningen blandt fremtidens pensio-
nister blive større end i dag. Det skyldes udelukkende, at flere
pensionister kan forvente betydeligt højere indkomster frem-
over, mens pensionister i bunden af indkomstfordelingen ikke
bliver stillet dårligere end i dag.  Fremtidens pensionister får26

altså en betydeligt højere gennemsnitlig indkomst end i dag, og
dermed vil pensionistgruppen blive relativt bedre stillet i forhold
til resten af befolkningen, end det er tilfældet i dag.

II.8 Politikovervejelser

Ældrebyrden
vokser og koster

Antallet af ældre vil i de kommende år stige. Hvor der i dag er
fire i den erhvervsaktive alder for hver person over 65 år, vil der
i fremtiden kun være to en halv. Det stigende antal ældre vil
lægge et betydeligt pres på de offentlige udgifter. Samtidig vil
skattegrundlaget blive reduceret som følge af færre personer i
den erhvervsaktive alder. Den stigende ældrebyrde vil derfor
trække i retning af et mærkbart stigende skattetryk. 



27) De aldersfordelte udgifter udgør ca. 60 pct. af de samlede offentlige
udgifter og indeholder alle overførsler samt ca. 60 pct. af det offentli-
ge forbrug. Beregningen af stigningen i de aldersfordelte udgifter er
foretaget under antagelse af, at de reale udgifter pr. person i de enkelte
aldersgrupper holdes på det nuværende niveau. Der er i beregninger-
ne set bort fra den reduktion af udgifterne, der vil følge af indkomstaf-
hængigheden i visse ydelser til de ældre. De nuværende regler for
indkomstgraduering skønnes at reducere udgiftsstigningen med
omkring 1 pct.point af BNP.
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De offentlige
udgifter stiger
markant...

...og betydelig
stigning i
skattetrykket kan
blive konsekvensen

Beregningerne i kapitlet viser, at de offentlige udgifter vil stige
markant. Alene den ændrede befolkningssammensætning vil
med de nuværende regler give anledning til en stigning i de al-
dersfordelte serviceudgifter og overførsler på knap 5 pct.point
af BNP fra 2005 frem til 2035.  Den fremtidige befolknings-27

udvikling vil også reducere antallet af erhvervsaktive, hvilket vil
give anledning til stigende lønninger. Dette vil øge de offentlige
udgifter yderligere. Inddrages disse effekter vil de samlede of-
fentlige udgifters andel af BNP stige med godt 9 pct.point.
Øgede skattepligtige pensionsudbetalinger vil automatisk øge
skatteindtægterne, men dette er ikke tilstrækkeligt til at finansi-
ere de højere udgifter. Modelberegningerne viser, at skattesatsen
på personlig indkomst i 2035 skal øges med ca. 8 pct.point, med
mindre der findes modgående besparelser på de offentlige
finanser. Danmarks åbne grænser for varer, kapital og arbejds-
kraft gør, at en sådan stigning vil blive meget vanskelig at gen-
nemføre, ikke mindst i lyset af det i forvejen høje skattetryk.

Usikkerhed ved
beregningerne

Beregninger over den fremtidige økonomiske forsørgerbyrde og
konsekvenserne heraf er forbundet med stor usikkerhed. Alle
beregninger, herunder analyser fra OECD og den danske rege-
ring, peger imidlertid på øgede offentlige udgifter og dermed på
et behov for modgående besparelser eller øget skattetryk. Usik-
kerheden i forbindelse med beregningerne går begge veje. For
det første er der usikkerhed omkring den fremtidige befolk-
ningsudvikling. For det andet er der usikkerhed om det fremtidi-
ge udgiftsbehov. Dette kan stige mere, f.eks. hvis den teknolo-
giske udvikling åbner mulighed for flere, bedre og dyrere
behandlingsformer, eller hvis øget velstand øger kravene til de
offentlige ydelser. Omvendt kan udgifterne stige mindre, hvis
den  teknologiske udvikling  og  rationaliseringer  reducerer om-
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kostningerne. Øgede indkomster hos fremtidens pensionister vil
reducere behovet for gratisydelser og overførsler, hvilket lige-
ledes kan dæmpe udgiftsvæksten. Endelig er der for det tredie
usikkerhed knyttet til det anvendte modelgrundlag.

Vækst løser ikke
ældrebyrden

Økonomisk vækst øger den generelle velstand, men vil ikke i sig
selv løse de økonomiske fordelingsproblemer som følge af den
stigende ældrebyrde, da ældreudgifterne må forventes at stige i
takt med velstanden. Med de nuværende regler for lønindek-
sering af alle overførsler, herunder folkepensionen, vil stigende
produktivitet indebære, at pensionisterne får del i den alminde-
lige velstandsstigning. Også udgifterne til offentlig service vil
som udgangspunkt blive forøget med væksten i BNP, hvis de
offentlige lønninger følger de private. Vækst kan derfor kun
afhjælpe de økonomiske konsekvenser af stigningen i antallet af
pensionister, hvis pensionisterne ikke får fuld del i den generelle
velstandsstigning.

Højere indkomst 
til pensionister i
fremtiden...

...og større ulighed

Opbygningen af arbejdsmarkedspensioner og udbredelsen af in-
dividuelle pensionsordninger indebærer, at fremtidens pensio-
nister i gennemsnit vil få en indkomst, der – udover den almin-
delige velstandsstigning – er ca. 40 pct. højere end i dag. Ifølge
analyserne vil omkring en trediedel af pensionisterne have ind-
komster fra folkepension, ATP og arbejdsmarkedspension på
over 200.000 kr. i dagens prisniveau. Analyserne i kapitlet viser
også, at der samtidig med den stigende gennemsnitsindkomst vil
fremkomme en øget indkomstspredning blandt fremtidens
pensionister. Ulighed i arbejdslivet vil i højere grad blive fulgt
af ulighed blandt pensionisterne. Den øgede indkomstulighed
skyldes udelukkende, at de bedst stillede pensionister får det
væsentligt bedre end i dag, mens situationen for de dårligst stil-
lede ikke forandres.

Øget indkomst-
graduering af
ydelser giver
mindre vækst i
udgifterne

Den højere gennemsnitsindkomst og den øgede indkomstspred-
ning kombineret med udsigten til et stigende skattetryk gør det
naturligt at overveje en mere udbredt indkomstgraduering af
ydelserne til fremtidens pensionister. Øget indkomstafhængig-
hed i de offentlige ydelser vil mindske uligheden ved at reducere
forbrugsmulighederne for de bedst stillede pensionister. Samti-
dig vil det reducere væksten i de offentlige udgifter. Med de ek-
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sisterende regler for indtægtsregulering af folkepensionstillæg
og individuelle ydelser vil der allerede komme en automatisk be-
sparelse. Indtægtsregulering af flere ydelser til de ældre – f.eks.
hjemmehjælp – og afskaffelse af positive særregler for ældre –
f.eks. særregler for boligydelse – kan uden tvivl give yderligere
besparelser på de offentlige finanser. Man kunne også overveje
at indtægtsgraduere folkepensionens grundbeløb. En øget ind-
komstgraduering af ydelserne til de ældre vil med dagens ind-
komstniveau blandt pensionisterne kun give begrænsede bespa-
relser. Med fremtidens mere velstående pensionister er potentia-
let imidlertid betydeligt.

Indkomst-
graduering af
ydelserne påvirker
opsparingen

Øget indkomstafhængighed af ydelserne til pensionister vil
imidlertid påvirke opsparingstilbøjeligheden for de erhvervsak-
tive. Øget indkomstgraduering vil på den ene side øge behovet
for egen opsparing for at sikre et givet forbrugsniveau i alder-
dommen. Denne positive effekt på opsparingen vil utvetydigt
gøre sig gældende for dem, der kan se frem til en samlet privat
pensionsindtægt ud over det niveau, hvor den offentlige ydelse
er aftrappet. På den anden side kan indkomstafhængighed af
ydelser til pensionister hæmme opsparingen hos dem, der for-
venter en indkomst i aftrapningsintervallet, fordi en ekstra pri-
vat pensionsindtægt vil reducere den offentlige ydelse. Virknin-
gen af indkomstgraduering på den samlede opsparing vil i høj
grad afhænge af reglernes nærmere udformning, herunder reg-
lerne for aftrapning. Den eksisterende indtægtsgraduering af
ydelserne til de ældre har ikke forhindret etableringen af ar-
bejdsmarkedspensioner. Det er vigtigt, at en eventuel øget brug
af indkomstgraduering i fremtiden udformes på en sådan måde,
at der ikke lægges hindringer i vejen for en fortsat udbygning af
arbejdsmarkedspensionerne.

Brugerbetaling og
prisindeksering er
alternativer til
indkomst-
graduering

Et alternativ til øget indkomstgraduering ville være øget bruger-
betaling af visse ydelser. En anden mulighed kunne være at æn-
dre indekseringen af folkepensionen. I øjeblikket opreguleres
folkepensionen med stigningen i lønindkomsterne. En regulering
efter prisudviklingen ville indebære, at fremtidens pensionister
ikke ville få del i den almindelige velstandsstigning, men alene
få fastholdt folkepensionens reale købekraft. Pristalsregulering
af folkepensionen ville tilskynde de erhvervsaktive til større
pensionsopsparing  og  ville  samtidig  betyde besparelser på  de
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offentlige finanser. Ulempen ville være øget tendens til ulighed
blandt fremtidens pensionister. Uanset hvilke ændringer af ydel-
serne til de ældre, der gennemføres, kan man vælge at gennem-
føre ændringerne således, at de nuværende pensionister ikke be-
røres.

Tidlig
tilbagetrækning er
et dobbelt problem

Et forhold, der igennem de senere år har belastet de offentlige
finanser, og som gør det fremtidige ældrebyrdeproblem dobbelt
vanskeligt, er den tidlige tilbagetrækning. Den gennemsnitlige
tilbagetrækningsalder er i dag ca. 60 år, hvilket er fire år lavere
end for 20 år siden. Tilbagetrækning på offentlig forsørgelse
mindsker produktionen og dermed skattegrundlaget, samtidig
med at den belaster de offentlige udgifter. Beregninger i kapitlet
viser, at øges efterlønsalderen med ét år, reduceres den skatte-
stigning, der er nødvendig som følge af befolkningsudviklingen,
med op til ¾ pct.point. En højere effektiv tilbagetrækningsalder
vil derved bidrage til at reducere de fremtidige økonomiske
problemer ved aldringen.

Efterlønnen er
dyr...

...og bør begrænses 

Efterlønnen er et dyrt velfærdsgode. Efterlønnen er ca. dobbelt
så høj som folkepensionen og har i høj grad medvirket til at
sænke den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder. Tendensen går
i retning af fortsat øget træk på ordningen. Med mindre man
politisk ønsker en lav effektiv pensionsalder og en høj kompen-
sationsgrad ved tidlig tilbagetrækning, bør man derfor overveje
væsentlige begrænsninger i efterlønnen. En forhøjelse af efter-
lønsalderen, en reduktion af efterlønssatsen og strengere krav
om anciennitet på arbejdsmarkedet er tiltag, som vil bidrage til
at reducere det fremtidige pres på de offentlige finanser. Der-
imod er det langt fra givet, at en mere fleksibel adgang til efter-
løn vil kunne mindske forsørgerbyrdeproblemet, idet efterløn-
nen herved kan blive attraktiv for grupper, der i dag ikke eller
kun i begrænset omfang benytter sig af den. Ændringer af reg-
lerne for efterløn bør annonceres i god tid og behøver ikke at be-
røre de nuværende efterlønsmodtagere. 

De nedslidte Efterlønsordningen fungerer i dag også som en tilbagetræk-
ningsmulighed for personer, der er nedslidte. Hvis adgangen til
efterløn reduceres kraftigt eller fjernes helt, skal det eksisterende
førtidspensionssystem udfylde forsørgerrollen for de nedslidte.
En begrænsning eller afskaffelse af efterlønnen vil bidrage til at
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løse det fremtidige ældrebyrdeproblem, men vil samtidig øge til-
gangen til førtidspension. Det er formentlig især ufaglærte grup-
per, der er trådt tidligt ind på arbejdsmarkedet, som kan have et
særligt behov for forholdsvis tidlig tilbagetrækning. Hvis man
ønsker at bevare en efterlønsordning for i særlig grad at tilgo-
dese denne gruppe, kunne man gøre udbetaling af efterløn til
den nugældende sats betinget af f.eks. mindst 40 års anciennitet
på arbejdsmarkedet og nedtrappe efterlønsatsen væsentligt for
personer med lavere anciennitet.

Skattesubsidiering
af pensions-
opsparing...

...er ikke
 uproblematisk

Det danske skattesystem indebærer ligesom de fleste andre lan-
des skattesystemer en subsidiering af pensionsopsparing. Skat-
tesubsidiet kan opfattes som en præmie for at binde sin opspa-
ring i mange år. Det er i samfundets overordnede interesse, at
alle ældre har et anstændigt indkomstgrundlag og kan forsørge
sig selv. En sidegevinst ved dette er, at de offentlige finanser
herved ikke belastes så hårdt. Til gengæld betyder skattesubsidi-
eringen i sig selv en svækkelse af skatteindtægterne, så nettoef-
fekten på den offentlige opsparing kan meget vel være negativ.
Effekten på den samlede private opsparing er også usikker, da
det er uklart, i hvilket omfang den skattesubsidierede pensions-
opsparing blot fortrænger anden privat opsparing frem for at
øge den samlede opsparing. Da personer med høj indkomst
indbetaler relativt mere til pensionsordninger end personer med
lav indkomst, har subsidieringen af pensionsopsparingen også
en problematisk fordelingsmæssig side.

Skattebegunstigelse
af kapitalpension er
vanskelig at
begrunde

Ikke alle typer pensionsopsparing er lige velegnede til at sikre
livslang forsørgelse. Kapitalpensioner kommer til udbetaling
som et engangsbeløb fra det 60. år. Kapitalpension sikrer såle-
des i modsætning til pensionsordninger med løbende ydelser
ikke den enkelte en varig forsørgelse i pensionsalderen. Selvom
kapitalpensioner kan omdannes til pensioner med løbende ydel-
ser ved pensionering, er der ingen garanti for, at det sker, og
skattebegunstigelsen af kapitalpensioner er derfor meget van-
skelig at begrunde. Indbetaling til kapitalpension er i dag sand-
synligvis i væsentligt omfang drevet af muligheden for skatte-
arbitrage og benyttes primært af personer med høje indkomster.
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Arbejdsmarkeds-
pensionernes større
udbredelse...

...har sandsynligvis
øget den private
opsparing

De senere års udbredelse af arbejdsmarkedspensioner har gjort
det samlede danske pensionssystem mere opsparingsbaseret.
Det må opfattes som en god udvikling, at pensionssystemet
baseres på en kombination af opsparing og her-og-nu-finansi-
ering via skatterne, idet der er forskellige fordele og risici for-
bundet med de to pensionssystemer. Da arbejdsmarkedspensio-
nerne nu også er udbredt til at dække grupper, der tidligere ikke
havde nævneværdig pensionsopsparing, må det formodes, at
disse gruppers samlede opsparing er forøget. Selvom mange
uden tvivl har foretaget omlægning af deres eksisterende
opsparing eller måske endda taget lån, må det formodes, at den
større udbredelse af arbejdsmarkedspensionerne har øget den
samlede private opsparing; denne effekt kan dog endnu ikke
dokumenteres.

Problemer ved
arbejdsmarkeds-
pensionerne...

...bl.a.
mangel på 
konkurrence

Arbejdsmarkedspensionerne indebærer et element af tvang for
den enkelte, hvilket gør, at kravene til pensionsordningerne med
rette er store. De fleste ordninger indebærer begrænset valgfri-
hed, og mange ordninger indeholder en kombination af opspa-
ring og forsikringsdækning, der gør produktet svært gennem-
skueligt for den enkelte. Samtidig er konkurrencen på markedet
for arbejdsmarkedspensioner stærkt begrænset. For det første er
den enkelte lønmodtager gennem sin overenskomst typisk bun-
det til én bestemt udbyder. Det betyder, at man ikke kan flytte
sin pension, hvis man er utilfreds med produktsortimentet eller
forvaltningen af midlerne. For det andet indebærer princippet
om en garanteret mindsterente, at der er relativt store ufordelte
reserver i pensionskasser og forsikringsselskaber. Kombinatio-
nen af disse ufordelte reserver og de eksisterende vilkår for flyt-
ning af pensionsordninger reducerer i praksis yderligere konkur-
rencen mellem de forskellige pensionsudbydere.

Øget konkurrence er
vanskelig...

...men kan nås, bl.a.
ved frit valg af
pensionsudbyder

De praktiske, juridiske og økonomiske vanskeligheder ved at
øge gennemskueligheden og konkurrencen i pensionssektoren er
store. En klar adskillelse mellem forsikringsprodukter (så som
f.eks. invalide- og ægtefællepension) og den rene alderdomsop-
sparing ville imidlertid give større gennemsigtighed. Samtidig
ville frihed for den enkelte til at vælge pensionsudbyder – også
for arbejdsmarkedspension – muliggøre konkurrence. Mulighe-
den for reelt at kunne flytte sin arbejdsmarkedspensionsop-
sparing ville endvidere kunne forøges, hvis den enkelte fik ret til
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at foretage alderdomsopsparing på rene opsparingskonti. Rene
opsparingskonti, der ikke baserer sig på en garanteret mindste-
rente, indeholder ikke de ufordelte reserver, der i praksis er med
til at begrænse flytbarheden af pensioner. Selvom øget valgfri-
hed og konkurrence kan være en fordel, er det på den anden side
en fordel, at der også i fremtiden tilbydes standardardpensions-
produkter, idet mange nok har et relativt distanceret forhold til
pensionsforhold og formueadministration.

Forsikrings-
dækningen kan
blive mere
solidarisk

Forsikringsdækningen i de nuværende arbejdsmarkedspensioner
bygger på solidaritet og tvungen dækning. Herved sikres relativt
begrænsede omkostninger til f.eks. helbredsundersøgelser og
markedsføring. Solidariteten indebærer, at gode liv betaler til
dårlige liv, men det er værd at understrege, at dette kun sker in-
den for det enkelte delarbejdsmarked. Der er gode forsikrings-
tekniske argumenter for tvungen forsikringsdækning, og disse
argumenter skal stilles op mod de mulige fordele ved en øget
konkurrence, som kunne blive resultatet af at indføre øget valg-
frihed også på forsikringsdelen. Dette valg er ikke oplagt. En
konsekvent efterleven af princippet om solidaritet kræver, at
risikoen for invaliditet mv. deles af alle faggrupper. Det inde-
bærer i sin yderste konsekvens, at alle bliver dækket af den
samme forsikringsordning.

Fordeling mellem
nuværende og
fremtidige
erhvervsaktive

Den stigende ældrebyrde bliver først mærkbar om 10-15 år. Be-
folkningsudviklingen lægger ikke nødvendigvis op til en forrin-
gelse af de nuværende pensionisters vilkår, men rejser spørgs-
målet om fordelingen mellem de nuværende og de fremtidige
generationer af erhvervsaktive. Hvis de nuværende erhvervsakti-
ve afviser reformer af de offentlige ydelser til fremtidens pensi-
onister – der i gennemsnit vil være væsentligt bedre stillet end
i dag – vil det medføre en mærkbar stigning i skattetrykket for
fremtidens erhvervsaktive generationer. Hvis man ønsker en
mere ligelig fordeling af omkostningerne ved den stigende æl-
drebyrde, er der derfor behov for justeringer af reglerne for de
offentlige ydelser til fremtidens pensionister. Det er vigtigt, at
fremtidige justeringer af ydelserne annonceres lang tid forinden,
så borgerne kan planlægge derefter i god tid, inden de går på
pension.
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Behov for øget
opsparing, senere
tilbagetrækning og
reform af ydelser til
pensionister

Det er også muligt at reducere den fremtidige økonomiske
belastning ved den voksende ældrebyrde ved at påbegynde en
øget opsparing her og nu. En højere samlet opsparing vil øge
den fremtidige nationalformue og dermed de fremtidige indkom-
ster, der er til rådighed til fordeling mellem de erhvervsaktive og
pensionisterne. Opsparingen kan ske i den offentlige eller i den
private sektor. En øget offentlig opsparing og en tilhørende
nedbringelse af den offentlige gæld vil mindske behovet for
fremtidige skattestigninger ved at reducere de fremtidige offent-
lige renteudgifter. Annoncering af begrænsninger af de offentli-
ge ydelser til fremtidens pensionister kan – hvis indgrebene er
hensigtsmæssigt udformet – stimulere den private opsparing
allerede i dag.
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