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Abstract: 

ATP vil med det eksisterende set-up og det nuværende rente- og inflationsniveau ikke være i stand til at 

inflationssikre ATP-pensionerne. Tværtimod, fremadrettet er der udsigt til, at ATP-pensionen maksimalt vil 

udgøre 5% af den fulde folkepension for en enlig.  

Med udgangspunkt heri skitserer vi et forslag til en ny ATP-ordning, der med stor sikkerhed sikrer en inflations- 

og levetidssikret tillægspension. Samtidig udgør pensionen et væsentligt bidrag til forsørgelsen for de 40% af 

de nuværende pensionister, der ikke har anden pensionsindtægt end ATP- og folkepensionen. 

Konkret foreslår vi 

 At det nuværende ATP-bidrag 3,5- til 4-dobles 

 At bidraget fremadrettet indekseres med udgangspunkt i lønudvikling, levetidsforøgelse og 

renteforhold 

At ATP omdannes til et væsentligt simplere foretagende, der ikke længere skal investere i risikable aktiver.
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Ny ATP-ordning til inflationssikring af pensionerne 

 

ATP vil med det eksisterende set-up og det nuværende rente- og inflationsniveau ikke være 

i stand til at inflationssikre ATP-pensionerne. Tværtimod, fremadrettet er der udsigt til, at 

ATP-pensionen maksimalt vil udgøre 5% af den fulde folkepension for en enlig.  

Med udgangspunkt heri skitserer vi et forslag til en ny ATP-ordning, der med stor sikkerhed 

sikrer en inflations- og levetidssikret tillægspension. Samtidig udgør pensionen et 

væsentligt bidrag til forsørgelsen for de 40% af de nuværende pensionister, der ikke har 

anden pensionsindtægt end ATP- og folkepensionen. 

Konkret foreslår vi 

 At det nuværende ATP-bidrag 3,5- til 4-dobles 

 At bidraget fremadrettet indekseres med udgangspunkt i lønudvikling, 

levetidsforøgelse og renteforhold 

 At ATP omdannes til et væsentligt simplere foretagende, der ikke længere skal 

investere i risikable aktiver.1 

 

Rente- og inflationsforholdenes betydning for ATP-pensionen 

Af ATP-lovens paragraf 18, stk. 3 fremgår, at der skal tilstræbes en langsigtet bonuspolitik, der 

sikrer pensionernes realværdi. 

ATP sigter selvfølgelig på at opfylde lovens målsætning, men Henrik Ramlau-Hansen har i to 

meget oplysende og tankevækkende artikler om ATP i Finans/Invest 5/19 og 6/19 

                                                           
1 Vi takker Henrik Ramlau-Hansen, Jesper Rangvid, Peter Løchte Jørgensen, Martin Paldam, Peder Pedersen og 
Ken L. Bechmann for kommentarer og bidrag til artiklen. 
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overbevisende argumenteret for, at det med ATP’s eksisterende set-up og det nuværende 

rente- og inflationsniveau ikke kan lade sig gøre. Artiklerne har skabt en god debat om ATP’s 

aktuelle udfordringer.2 

Her vil vi indledningsvis illustrere ATP’s udfordringer med at købekraftssikre pensionerne ved 

hjælp af et simpelt regneeksempel. Indtil for knapt 10 år siden har vi haft en realrente (før 

skat) i størrelsesordenen 2% p.a., hvorefter realrenten er faldet til et niveau på omkring -2% 

p.a. Scenariet med 2% p.a. i realrente illustrerer vi ved en risikofri rente på 4% p.a. og en 

inflation på 2% p.a. I det andet scenarie med -2% i realrente p.a. antager vi en risikofri rente 

på -0,75% p.a. og en inflation på 1,25% p.a. 

Vi ser i artiklen bort fra skat og administrationsomkostninger i ATP. I den forbindelse har skat 

ingen væsentlig betydning for resultaterne af vores endelige forslag til ændring af ATP-

ordningen. Argumentation herfor følger senere. 

For nogle ATP-indskydere vil der for det første indskud være op til 50 år til 

opsparingsperiodens udløb. Vi antager for illustrationens skyld, at ATP investerer ATP-

indskuddene i det risikofrie aktiv. Vi ser nu på et indskud i ATP på 100, og lader dette indskud 

stå inde i ATP i 10, 20, 25, 30, 40 henholdsvis 50 år. Vi ser derefter på, hvad dette indskud er 

vokset til målt i købekraft (faste priser). Resultatet af disse simple beregninger ses i Tabel 1. 

Tabel 1: Realværdien af 100 investeret i dag efter 10, 20, 25, 30, 40 henholdsvis 50 år ved et 

realrenteniveau på 2% p.a. henholdsvis -2% p.a. 

 

Note: Eksempelvis fremkommer beløbet 121,4 (1. linje, 2. søjle) således 100(1,04)10/(1,02)10. 

                                                           
2 Se bl.a. Ramlau-Hansen (2019a og 2019b), Johansen og Gosvig (2019), Bechmann (2019), Rangvid (2019) og 
Morgenavisen Jyllands-Posten (2019). 

År investeret Rente 4% Rente -0,75%

Inflation 2% Inflation 1,25%

Realrente 2% Realrente -2%

10 121,4 81,9

20 147,5 67,1

25 162,5 60,7

30 179,1 55,0

40 217,4 45,0

50 264,0 36,9
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I de gode gamle dage med en realrente på 2% p.a. ser vi af Tabel 1, at købekraften af de 

oprindeligt 100 investeret vokser kraftigt hen over tiden. Under disse omstændigheder var 

det altså ingen kunst for ATP at bibeholde pensionernes købekraft. Og der var mere end luft 

nok til at forfølge en mere aggressiv investeringspolitik, hvor en væsentlig del af indskuddene 

kunne investeres i risikable aktiver med et højere forventet afkast end det risikofrie afkast. 

Med stor sikkerhed kunne man garantere en væsentlig højere formue målt i købekraft end de 

oprindeligt 100 investeret. 

Men i dag, hvor realrenten er i størrelsesordenen -2% p.a., fremgår det med al tydelighed af 

Tabel 1, at købekraften af en investering på 100 slet ikke kan opretholdes. Og jo længere 

tidshorisonten er, desto værre bliver det. Efter 50 år har man næsten tabt 2/3 af den 

oprindelige investering, hvilket naturligt fører til overvejelser om at investere i aktier frem for 

det risikofrie aktiv med sigte på at forøge det forventede afkast. 

Aktier kontra det risikofrie aktiv 

I de seneste år har pensionsforvaltere og kommentatorer i dagspressen ofte argumenteret 

for, at med de nuværende rente- og inflationsforhold er det bedre at investere i aktier frem 

for det risikofrie aktiv. Argumentationen lyder således: Investering i en aktieportefølje har et 

højere forventet afkast end investering i det risikofrie aktiv, og med en lang 

investeringshorisont udjævnes de dårlige år af de gode år. Derfor er investering i en 

aktieportefølje typisk ikke mere risikabel end en investering i det risikofrie aktiv på lang sigt. 

Vi belyser risikoen ved en aktieinvestering ved en række beregninger, hvor resultaterne 

præsenteres i Tabel 2 og 3. 

Konklusionen er, at der er væsentlig risiko ved aktieinvestering selv ved en meget lang 

tidshorisont. Man skal således have mulighed for at kunne absorbere potentielle tab ved at 

investere i aktier. For nuværende og fremtidige pensionister uden anden pensionsindtægt 

end ATP- og folkepensionen er evnen til at absorbere tab begrænset, hvorfor det er 

problematisk at investere i aktier for denne gruppe. 

I de efterfølgende beregninger forudsætter vi, at afkastet (målt i faste priser) fra en 

aktieportefølje følger en standard diffusionsproces (Geometrisk Brownsk Bevægelse) med et 
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årligt realt afkast på 2% og årlig standardafvigelse (volatilitet) på afkastet på 20%. Tilsvarende 

har det risikofrie aktiv et årligt realt afkast på -2%. 

Vi betragter nu to ”rene” investeringer: Investering i aktieporteføljen kontra investering i det 

risikofrie aktiv. 

Vi stiller spørgsmålet: Hvad er sandsynligheden for, at formuen ved at investere i 

aktieporteføljen er mindre end formuen ved at investere i det risikofrie aktiv efter n år? Svaret 

på spørgsmålet er angivet i Tabel 2. 

Med en investeringshorisont på 25 år er der i henhold til Tabel 2 en sandsynlighed på 31% for, 

at en investering i aktieporteføljen klarer sig dårligere end en investering i det risikofrie aktiv. 

Og samtidig er realværdien af det risikofrie aktiv efter 25 år, jævnfør Tabel 1, faldet til blot at 

udgøre godt 60% af det investerede beløb. Der er altså en væsentlig risiko ved at investere i 

aktier fremfor i det risikofrie aktiv. 

Tabel 2: Sandsynligheden for at formuen ved at investere i aktieporteføljen er mindre end 

formuen ved at investere i det risikofrie aktiv som en funktion af investeringshorisonten 

 

Note: Aktieporteføljens afkast følger en standarddiffusionsproces med forventet realt afkast på 2% p.a. og 

volatilitet på 20% p.a. Det risikofrie aktiv har et realt afkast på -2% p.a. 

Resultaterne i Tabel 2 er baseret på en risikopræmie på 4% p.a., der fremkommer som 

forskellen i det forventede reale afkast på aktieporteføljen på 2% p.a. og det reale afkast på 

det risikofrie aktiv på -2% p.a. Resultaterne i Tabel 2 er ikke voldsomt følsomme overfor 

ændringer i risikopræmien. Forøges risikopræmien eksempelvis fra 4% p.a. til 5% p.a., falder 

sandsynligheden for, at aktieporteføljen klarer sig dårligere end det risikofrie aktiv efter 25 år 

fra 31% til 23%. 

År investeret Sandsynlighed

10 38%

20 33%

25 31%

30 29%

40 26%

50 24%
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I modsætning hertil er resultaterne i Tabel 2 mere følsomme overfor den anvendte volatilitet 

på aktieporteføljens reale afkast. Ændres volatiliteten fra de 20% p.a. i Tabel 2 til 15% p.a. 

henholdsvis 25% p.a. falder/vokser sandsynligheden for, at aktieporteføljen klarer sig 

dårligere end det risikofrie aktiv efter 25 år fra 31% til 17% henholdsvis 43%. 

Investeringsvalget består selvfølgelig ikke i enten at investere i en ren aktieportefølje eller i 

det risikofrie aktiv. I det følgende sammenligner vi derfor en investering i en ”blandet” 

portefølje, hvor der er investeret en andel 𝛼 i aktieporteføljen og en andel (1 − 𝛼) i det 

risikofrie aktiv, med en ”ren” investering i det risikofrie aktiv. 

Den blandede portefølje rebalanceres løbende således, at den altid indeholder en aktieandel 

på 𝛼. Afkast- og volatilitetsforudsætningerne er uændrede i forhold til tidligere. Vi betragter 

en investeringshorisont på 25 år og stiller spørgsmålet: Hvad er sandsynligheden for, at 

formuen ved at investere i den blandede portefølje er mindre end formuen ved at investere i 

det risikofrie aktiv efter 25 år? 

Tabel 3: Sandsynligheden for at formuen ved at investere i en blandet portefølje er mindre 

end formuen ved at investere i det risikofrie aktiv som en funktion af aktieandelen i den 

blandede portefølje – investeringshorisonten er 25 år 

 

Note: Se note til Tabel 2. 

Svaret fremgår af Tabel 3 som en funktion af andelen (𝛼) investeret i aktieporteføljen. Vi 

genfinder selvfølgelig de 31% for en aktieandel på 100%. Det er bemærkelsesværdigt, hvor 

lidt sandsynligheden falder som en funktion af aktieandelen i den blandede portefølje. Ved 

en aktieandel på blot 5% i den blandede portefølje er sandsynligheden for, at den blandede 

portefølje klarer sig dårligere end det risikofrie aktiv 16%. 

Aktieandel i den Sandsynlighed

blandede portefølje

100% 31%

80% 27%

60% 24%

40% 21%

20% 18%

5% 16%

0% 0%
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Ved en årlig aktievolatilitet på 15% henholdsvis 25% er den tilsvarende sandsynlighed 9% 

henholdsvis 22%. 

Konklusionen er, at for nuværende og fremtidige pensionister uden anden pensionsindtægt 

end ATP- og folkepensionen, må investering i aktier frarådes, da denne gruppe af 

pensionisters tabsevne er begrænset. 

Det er derfor værd at overveje, om de nuværende rente- og inflationsforhold er et kortsigtet 

eller mere langsigtet fænomen. Mange har antagelig som os undret sig over, at vi i disse år 

har en realrente i størrelsesordenen -2% p.a. samtidig med, at vi har en årlig realvækst i BNP 

og lønninger i størrelsesordenen henholdsvis 2% og 1-2%. 

I næste afsnit ser vi derfor på, hvad den klassiske vækstteori for en lukket økonomi har at sige 

om dette forhold. 

Vækstteori og negativ realrente 

I hele dette afsnit bliver der regnet i faste priser. For at forenkle fremstillingen og som 

illustration antager vi, at befolkningen årligt vokser med 1%, og at 

medarbejderproduktiviteten årligt forøges med 1%. Arbejdsstyrken vokser altså årligt med 

1%, og den ”effektive” arbejdsstyrke vokser årligt med 2%. 

Den klassiske vækstteori 1 

Ideen bag den klassiske vækstteori (se eksempelvis Solow 1970 og 2000) er relativ simpel. 

I den klassiske vækstteori er betingelserne for at få en steady-state ligevægt, at 

kapitalapparatet og den effektive arbejdsstyrke vokser i samme takt. Med ovennævnte 

forudsætning om, at den effektive arbejdsstyrke vokser med 2% p.a., har vi altså en steady-

state ligevægt, hvis også kapitalapparatet vokser med 2% p.a. I steady-state ligevægten vil 

forholdet (�̂�) mellem kapitalapparat og effektiv arbejdsstyrke altså være konstant år for år. 

Ligevægten er også stabil. Intuitionen er, at hvis forholdet mellem kapitalapparat og effektiv 

arbejdsstyrke er større end �̂�, så vil kapitalapparatet (via opsparing = investering) vokse 

mindre end den effektive arbejdsstyrke, og derved vil forholdet mellem kapitalapparat og 

effektiv arbejdsstyrke bevæge sig tilbage mod �̂�. Modsat hvis forholdet mellem 

kapitalapparat og den effektive arbejdsstyrke er mindre end �̂�. 
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Da BNP, opfattet som en produktionsfunktion af kapitalapparatet og den effektive 

arbejdsstyrke, i vækstteorien antages at være homogen af 1. grad (constant return to scale), 

vil BNP også vokse med 2% om året. Da befolkningen forudsættes at vokse med 1% p.a., vil 

BNP pr. capita vokse med 1% årligt. 

Realrenten 

Hvis en virksomhed foretager en marginal investering på 1 (forøgelse af kapitalapparatet, K, 

med 1), forøges produktionen med 𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ . Ultimo perioden er investeringen nedslidt til 

1 − 𝛼, hvor 𝛼 er investeringens nedslidning. Ultimo perioden har marginalinvesteringen altså 

værdien 𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ + 1 − 𝛼. Herudfra kan vi definere realrenten, r, ved: 

𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ + 1 − 𝛼 = 1 + 𝑟     ⇔     𝑟 = 𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ − 𝛼   : (1) 

Problemet ved denne definition er, at højresiden af (1) ikke er empirisk observerbar. 

Vi indfører nu et finansielt marked i modellen, hvor den reale pengemarkedsrente benævnes 

i. Vi lader nu virksomheden ved periodens begyndelse optage et lån på 1 på det finansielle 

marked. Virksomheden investerer dette beløb i produktionen. Virksomhedens nettoprofit 

ultimo perioden er altså givet ved: 

(𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ + 1 − 𝛼) − (1 + 𝑖). 

Der tjenes altså en overnormalprofit så længe: 

𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ − 𝛼 = 𝑟 ≥ 𝑖   : (2) 

Virksomhederne vil altså gennemføre investeringer indtil 𝑖 = 𝜕𝐵𝑁𝑃 𝜕𝐾⁄ − 𝛼 = 𝑟. Realrenten 

observeres altså som (den reale) pengemarkedsrente. 

I dag har vi en (real) pengemarkedsrente i størrelsesordenen -2% p.a. BNP og kapital vokser 

med 2% p.a., hvilket med en befolkningstilvækst på 1% p.a. indebærer, at produktionen pr. 

medarbejder vokser med 1% p.a. Intet af dette er i modstrid med, at vi er i en steady-state 

ligevægt. En (real) pengemarkedsrente på -2% p.a. betyder blot, at en investering i dag på 1 
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tilbagebetales med 0,98 om et år, hvilket afspejler, at investeringerne har en lav 

grænseproduktivitet som følge af et højt opsparings- og investeringsomfang.3 

Den klassiske vækstteori 2 – The Golden Rule 

Der findes i vores eksempel et kontinuum af steady-state ligevægte, hvor BNP, kapital og den 

effektive arbejdsstyrke alle (med de her anvendte forudsætninger) vokser med 2% p.a., og 

produktionen pr. medarbejder vokser med 1% p.a. Disse steady-state ligevægte afviger blot 

fra hinanden med hensyn til, hvor meget der spares op/investeres, og dermed hvilket forhold 

der opnås mellem kapital og effektiv arbejdsstyrke i steady-state ligevægten. Opsparingen i 

den simple klassiske vækstteori er en fast andel (opsparingskvoten) af BNP. I den klassiske 

vækstteori ses opsparingskvoten som en policy-variabel og bruges til at maksimere forbruget 

pr. medarbejder over alle steady-state ligevægte. En sådan ligevægt benævnes The Golden 

Rule.4 Ud over ovennævnte karakteristika har Golden Rule ligevægten det yderligere 

karakteristikum, at realrenten er lig med befolkningstilvæksten plus 

medarbejderproduktivitetstilvæksten. Altså i vores eksempel 2% p.a. Sammenlignet med 

resultaterne i forrige delafsnit har vi under Golden Rule et lavere opsparings- og 

investeringsniveau og dermed et lavere forhold mellem kapital og effektiv arbejdsstyrke. 

Men Golden Rule med en realrentepå 2% p.a. kan ikke opretholdes samtidig med en 

pengemarkedsrente (i) på -2% p.a. – da der i henhold til (2), opstår overnormale profitter for 

virksomhederne ved at øge investeringerne – enten r eller i må ”give sig”. 

                                                           
3 Der er dog én faktor, der tenderer at trække realrenten op i positivt territorium. 
Antag meget stiliseret, at vi har en grund med udsigt til Øresund. Realrenten antages at være 0% p.a., og 
grundens værdi antages at følge inflationsudviklingen. Køber af grunden finansierer købet ved et afdragsfrit 
lån, hvor renten tilskrives hovedstolen. På salgstidspunktet kan salget af grunden derfor netop indfri lånet. I 
den mellemliggende periode har ejeren af grunden altså helt gratis (uanset den oprindelige købspris) haft 
adgang til grundens herligheder (idet vi forudsætter, at der ikke findes ejendomsskatter mv.). Ved en negativ 
realrente opnår grundejeren herudover en gevinst på salgstidspunktet som følge af, at værdien af grunden er 
højere end beløbet, der kræves for at indfri lånet. 
Et eller andet må ”give sig”. Det kan ikke være grundens pris, idet regnestykket holder for alle mulige 
grundpriser. Det er altså realrenten, der skal ”give sig” således, at den bliver positiv. Og herved kommer 
grundejeren til at betale for de herligheder, som grunden har givet ejeren i den periode, hvor han har ejet 
grunden. 
Selvom eksemplet er meget stiliseret, belyser eksemplet den høje byggeaktivitet, særligt indenfor erhvervene, 
som vi har set de seneste år. 
4 Forbrug pr. medarbejder vokser i alle steady-states med 1% p.a. Det gør forbrug pr. medarbejder også under 
Golden Rule, men forbrugskurven er på ethvert tidspunkt på et højere niveau under Golden Rule end i alle 
andre steady-states. 
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Vi bemærker afslutningsvis, at væksten i reallønnen under vores forudsætninger er 1% p.a. i 

alle steady-states, hvorimod realrenten er lavere end væksten i reallønnen for et 

tilstrækkeligt højere forhold mellem kapital og effektiv arbejdsstyrke end svarende til Golden 

Rule. Og modsat vil realrenten være højere end væksten i reallønen for lavere forhold mellem 

kapital og effektiv arbejdsstyrke end ovennævnte kritiske grænse. Vi vender tilbage til denne 

observation i forbindelse med vores diskussion af ”Pay as you go”- kontra en kontoordning.   

Policy 

En investering i dag på 1 giver anledning til en tilbagebetaling på 0,98 om 1 år. Og vi er langt 

fra Golden Rule. Ser vi pengemarkedsrenten, i, som en policy-variabel, er den klassiske 

vækstteoris svar på kalamiteten: Sæt pengemarkedsrenten op til 2% p.a. Herved er der 

konsistens med Golden Rule. 

Siden den finansielle krise har verdens førende nationalbanker været meget aktive på 

rentemarkederne (quantity easing, forward guidance etc.). Men der er og har været stor 

forskel på de enkelte nationalbankers ageren. Vi har ikke nogen tro på, at eksempelvis de 

kortere realrenter på nationalbankernes fælles initiativ hæves til et niveau i 

størrelsesordenen 2% p.a. indenfor et overskueligt tidsrum. Derfor ser vi en realrente på -2% 

p.a. som et vilkår, man må leve med i en rum tid.5 

”Pay as you go”- kontra en kontoordning 

ATP-ordningen er som de øvrige arbejdsmarkedspensioner, private pensioner og egen 

opsparing til pension en kontoordning. Pensionsbidragene placeres på det finansielle marked. 

Udkommet heraf anvendes til pension, når den tid indtræffer. Som vi så af Tabel 1, er 

pensionernes størrelse stærkt afhængige af realrentens størrelse, der i øjeblikket er -2% p.a., 

og som nævnt ikke har udsigt til at ændre sig indenfor den nærmeste fremtid. 

                                                           
5 Vi har også udbygget den klassiske vækstteori til at håndtere usikkerhed på BNP. Vi får generelt i en sådan 
model, at realafkastet på det risikable aktiv er lig med realrenten på det sikre aktiv tillagt en risikopræmie. 
Risikopræmien er højest i størrelsesordenen 0,5-1,0% p.a., hvilket afspejler, at usikkerheden på BNP er af en 
langt lavere størrelsesorden end eksempelvis usikkerheden på en aktieportefølje. Vi får den højeste 
risikopræmie, når vi antager, at det alene er kapitalen, der bærer usikkerheden på BNP. Under Golden Rule har 
vi, at realafkastet på det sikre aktiv uændret er lig med befolkningstilvæksten plus væksten i 
medarbejderproduktivitet. 
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En anden opsparingsform er de såkaldte ”pay as you go”-ordninger. Folkepension, sociale 

pensioner og tjenestemandspensioner er eksempler herpå.6 Som et eksempel på en ”pay as 

you go”-ordning tager vi den vigtigste af disse pensionsordninger, folkepensionen. 

Folkepensionen – en ”pay as you go”-ordning 

Indeværende års folkepension finansieres ud af indeværende års skatter, som stort set vokser 

i takt med BNP. Idet vi antager, at de samlede lønninger også vokser i takt med BNP (jævnfør 

tidligere), vil den samlede årlige folkepension også vokse i takt med reallønnen. Dermed vil 

den enkeltes (reale) folkepension vokse i takt med den reale vækst i BNP fratrukket den 

procentvise vækst i arbejdsstyrken, hvis forholdet mellem folkepensionister og ikke 

folkepensionister er uændret. Folkepensionisterne har undgået en negativ realrente ved så 

at sige løbende at få en fast andel af BNP. Selvfølgelig er væksten i reallønnen, vel i 

gennemsnit 1-2% p.a., ikke konstant. Der er mindre eller større lavkonjunkturer. Men vi er 

tæt på et sikkert realt afkast på 1-2% p.a. I senere beregninger anvender vi en reallønsvækst 

i størrelsesordenen 1% p.a. 

ATP – skifte til en ”pay as you go”-ordning?  

Som vi så af Tabel 1, er der en væsentlig forskel på at få forrentet sin opsparing realt med 1-

2% p.a. fremfor -2% p.a., når det drejer sig om længerevarende opsparing. Derfor vil ATP-

deltagerne sikkert synes, at det er en overvejelse værd, om man skal gå fra en kontobaseret 

opsparingsordning til en ”pay as you go”-ordning. Men det rejser to spørgsmål. Er der tale om 

en permanent fordel, og er det muligt? 

Tidligere var det god latin at sige, se eksempelvis Andersen (2013), at en kontoordning 

dominerer en ”pay as you go”-ordning. Argumentet var, jævnfør vores afsnit om vækstteori, 

at realrenten er lig med befolkningstilvæksten plus medarbejderproduktivitetstilvæksten, der 

tilsammen er lig med væksten i BNP, hvorimod en ”pay as you go”-ordning blot forrentes med 

medarbejderproduktivitetstilvæksten. Hertil kan anføres tre forhold. For det første er det ikke 

det, vi observerer i dag med en realrente på -2% p.a. og en realvækst i lønninger på 1-2% p.a. 

For det andet har vi fremadrettet næppe en voksende befolkning, idet pensionister udgør/vil 

                                                           
6 Ultimo 2018 modtog godt 1,1 mio. folkepension, knap 0,2 mio. sociale pensioner og knap 0,25 mio. 
tjenestemandspension, jævnfør Statistikbanken, Danmarks Statistik. 
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udgøre en større andel af befolkningen. Og for det tredje er ovenstående udsagn baseret på, 

at man er i den tilstand, som i vækstteorien er benævnt Golden Rule. Men det er vi jo langt 

fra, jævnfør afsnittet om vækstteori. 

Vi er af den opfattelse, at ingen med rimelighed kan sige, om vi vender tilbage til Golden Rule-

tilstanden, og hvornår det i givet fald vil ske. 

Et skifte fra ATP’s kontobaserede ordning til en ”pay as you go”-ordning er efter vores 

opfattelse mere end kompliceret, og en eventuel senere tilbagevenden til en kontoordning 

synes umulig. Man kan ikke løbende vælge den bedste af alle verdener. Argumentation følger. 

I vores argumentation vil vi gøre det så attraktivt som muligt for ATP-deltagerne at skifte fra 

en kontoordning til en ”pay as you go”-ordning. Vi antager derfor, at realrenten og væksten i 

reallønnen fremadrettet vedbliver at være -2% p.a. henholdsvis 1-2% p.a. 

En ”pay as you go”-ordning i ATP vil i hovedtræk virke således. Dette års ATP-bidrag, der 

forudsættes at vokse i takt med lønnen, anvendes fuldt ud i samme år til ATP-deltagere, der 

er gået på pension. De nuværende ATP-deltagere, der ikke er gået på pension og dermed 

betaler bidrag, bliver kompenseret herfor ved, at fremtidige ATP-deltageres bidrag anvendes 

til at finansiere deres fremtidige pension. Næsten alle ATP-deltagere vil formentlig 

umiddelbart synes godt om en sådan ordning. Der kan dog være ”gamle” ATP-deltagere, der 

har ATP-konti, der historisk er blevet forrentet med en ganske høj realrente. De må så 

kompenseres herfor. Når det er sket på en ordentlig måde, står vi tilbage med et væsentligt 

problem. Hvad skal der ske med ATP’s aktiver, der rundt regnet er på ca. 1.000 mia. kr.? De 

synes at være en herreløs formue. 

De nuværende ATP-deltagere, bidragydere såvel som pensionister, har selvfølgelig sparet 

denne formue op. Men de er jo blevet kompenseret for at give afkald på denne formue ved 

at få en pensionsordning, der er mere værdifuld end den, de havde tidligere. Skal de så have 

både i pose og sæk? Eller er det arbejdsmarkedets parter, der skal overtage formuen? Eller er 

det staten, der skal disponere over formuen til fælles bedste? Eller ender formuen hos nogle, 

der er gode til at rage herreløse formuer til sig? 

Vi synes ikke, at der kan gives tilfredsstillende svar på nogle af disse spørgsmål. 
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Man kunne så i stedet ”indkapsle” formuen i ATP med det formål, at formuen tjener som en 

reserve for det tilfælde, at ATP på et fremtidigt tidspunkt skulle ønske at vende tilbage til en 

kontoordning, hvis realrenten på et fremtidigt tidspunkt skulle blive højere end 

reallønsstigningstakten. Men, vi tror ikke, at man er i stand til at beskytte en herreløs formue 

på ca. 1.000 mia. kr. Og endda en formue, der år for år eroderes med 2% som følge af en 

negativ realrente på 2% p.a. 

Vi finder således baseret på ovenstående, at det ikke er en god ide, at ATP skifter fra en 

kontoordning til en ”pay as you go”-ordning. Man kan dog med den nuværende kontoordning 

hos ATP trøste sig med, at der er en vis diversificering i pensionsopsparingen, især for 

pensionister uden anden pensionsindkomst end ATP- og folkepensionen. Hvis den fremtidige 

realrente bliver større end reallønsudviklingen, kan man glæde sig over sin ATP-opsparing. 

Hvis det modsatte bliver tilfældet, må man glæde sig over sin folkepension.            

Ny ATP-ordning 

Som vi har set af det foregående, kan man under den nuværende ATP-ordning ved et 

realrenteniveau på -2% p.a. ikke investere sig til, at ATP-pensionerne bibeholder deres 

realværdi med sikkerhed. Som vi også har set, er mere risiko i investeringsporteføljen eller et 

skifte til et ”pay as you go”-system heller ikke en løsning på problemet.7 Der er således alene 

tilbage at forhøje det årlige ATP-bidrag. 

Vi forudsætter i det efterfølgende, at et ATP-bidrag i et givet år skal give anledning til 100 målt 

i købekraft ved opsparingsperiodens udløb. 

Beregningen af bidraget i et givet år tager udgangspunkt i Tabel 1. Med en 50-årig 

opsparingsperiode skal der i dag indsættes 271 på ATP-kontoen, idet en sådan opsparing 

netop giver en realformue på 100 om 50 år (100 = 36,9 x (271/100)). Tilsvarende skal der ved 

en eksempelvis 10-årig opsparingsperiode indsættes 122,1 på ATP-kontoen (100 = 81,9 x 

(122,1/100)). 

                                                           
7 Alle pensionsopsparere, der sparer op i et kontobaseret system, har i større eller mindre grad dette problem. 
Ved en realrente på -2% p.a. må selv pensionsopsparere, der har evnen til at bære en anseelig risiko, spare 
væsentlig mere op end tidligere, hvis alderdommen skal sikres.  
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Baseret på dette regnestykke starter en ATP-pensionsopsparer altså sin 50-årige 

opsparingsperiode med et årligt ATP-bidrag på 271, der gradvis nedtrappes til 100 over den 

50-årige opsparingsperiode. Forklaringen er enkel: Der tabes købekraft på opsparingen som 

følge af en negativ realrente og desto mere, jo længere opsparingsperioden er. 

Det uheldige ved et sådant opsparingsforslag er, at ATP-opsparernes årlige bidrag er 

forskelligt, afhængigt af hvor langt ATP-opspareren er inde i opsparingsperioden. Endvidere 

har opsparingen en uheldig tidsmæssig profil, idet der skal spares mest op i de unge år. 

Et tredje uheldigt forhold ved et sådant opsparingsforslag er, at det årlige opsparingsbehov 

er bestemt af de forventede fremtidige realrenter. Første års opsparing, i eksemplet 271, er 

således bestemt af de næste 50 års forventede realrenter. Det problem kan dog løses ved, at 

der oprettes et marked for indekserede nulkuponobligationer med eksempelvis løbetider på 

10, 20, 30, 40 og 50 år.8 

Som et mere spiseligt alternativ til ovenstående foreslår vi i stedet, at det årlige ATP-bidrag 

indekseres med indeksfaktoren (IF): 

(3): 𝐼𝐹 =
(1+𝜋)(1+𝑙)

1+𝑟
 , 

hvor π er den årlige inflation, l er et udtryk for omkostningerne ved en levetidsforlængelse, 

og r er den nominelle risikofrie rente.  

Med en inflation på 1,25% p.a., omkostninger som følge af levetidsforlængelse på 0,25% p.a. 

og en risikofri rente på -0,75% p.a. får vi altså en årlig indeksfaktor på knap 1,023 og dermed 

en indekseringssats på knap 2,3% p.a. Det bemærkes, at en negativ risikofri rente giver et 

positivt bidrag til indekseringen. Hvis vi i stedet for inflationen indekserer med lønudviklingen 

(2% p.a.), hvilket vi er stemt for, får vi en indekseringssats på godt 3,0% p.a. 

I Tabel 4 har vi beregnet realværdien ved opsparingsperiodens udløb baseret på, at der årligt 

indbetales 1, der hvert år indekseres med ovenstående indeksfaktor baseret på inflation. I 

                                                           
8 Eksempelvis vil en indekseret nulkuponobligation med 50 års løbetid og real hovedstol på 100 i 
regneeksemplet koste 271 ved opsparingsperiodens begyndelse. Ved at investere i denne obligation opnås en 
realværdi på 100 50 år senere. ”Afdækningspolitikken” består altså i løbende gennem opsparingsperioden at 
investere i sådanne obligationer. Og det årlige ATP-bidrag i en sådan model er netop den til ethvert tidspunkt 
værende anskaffelsespris for sådanne obligationer.  
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den forbindelse antager vi, at inflationen er 1,25% p.a., den risikofrie nominelle rente er -

0,75% p.a., og vi sætter levetidsforlængelsen til 0. 

Vi bemærker, at denne indeksering knapt kommer i mål med hensyn til at købekraftssikre 

ATP-pensionerne, hvilket især gælder for de længere opsparingsperioder. For en 50-årig 

opsparingsperiode opnås en købekraft på 40,15, hvor en fuldt købekraftsikret pension kræver 

en realformue på 50. 

Tabel 4: Inflationsindeksering: Realværdien ved opsparingsperiodens udløb af 1 investeret 

hvert år i 10, 20, 30, 40 henholdsvis 50 år og hvert år indekseret med indeksfaktoren 

(indekseringssats 2,0%) ved et realrenteniveau på -2% p.a. 

 

Note: De årlige bidrag til ATP-ordningen er indekseret med inflationen (1,25% p.a.), levetidsforlængelse på 0 og 

en risikofri rente på -0,75% p.a. 

Vi ændrer nu indeksering fra at være indekseret med inflationen til at være indekseret med 

lønudviklingen, som vi sætter til at være 2% p.a. Resultatet heraf findes i Tabel 5. 

Tabel 5: Lønindeksering: Realværdien ved opsparingsperiodens udløb af 1 investeret hvert 

år i 10, 20, 30, 40 henholdsvis 50 år og hvert år indekseret med indeksfaktoren 

(indekseringssats 2,8%) ved et realrenteniveau på -2% p.a. 

  

År investeret Rente -0,75%

Inflation 1,25% 

Realrente -2%

10 9,56

20 18,13

30 25,96

40 33,25

50 40,15

År investeret Rente -0,75%

Inflation 1,25% 

Realrente -2%

10 9,99

20 19,81

30 29,76

40 40,14

50 51,22
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Note: De årlige bidrag til ATP-ordningen er indekseret med lønudviklingen på 2,00% p.a., levetidsforlængelse på 

0 og en risikofri rente på -0,75% p.a. Inflationen er 1,25% p.a. 

Vi ser, at lønindekseringen stort set kommer i mål. Målet nås knapt for de korte 

opsparingsperioder og godt og vel for de lange opsparingsperioder.9 

Når det årlige ATP-bidrag er indbetalt til ATP, er dette bidrag afkoblet fra ATP-

bidragsindekseringen. Og dermed er dette ATP-bidrag afkoblet fra den fremtidige 

realrenteudvikling. Det er derfor vigtigt, at der oprettes et marked for indekserede 

nulkuponobligationer med eksempelvis løbetider på 10, 20, 30, 40 og 50 år. Vi foreslår, at 

staten står for etableringen af et sådant marked, der vil være et gode for hele 

pensionssektoren, idet pensionsordninger jo skal sikre pensionernes reale købekraft. Som vi 

så af Tabel 1, bliver en investering på 100 realt til knapt 37 efter 50 år ved en realrente på -

2% p.a. Spejlbilledet hertil er selvfølgelig, at et lån på 100 efter 50 år blot skal tilbagebetales 

(inkl. lånets renter) med realt knapt 37. Det er således nærliggende og attraktivt at optage lån 

i indekserede nulkuponobligationer.10  

Hvis vi inddrager beskatning i vore beregninger i Tabel 4 og 5, bliver afkastet af ATP’s 

investering i det risikofrie aktiv selvfølgelig ændret fra et før skat afkast til et efter skat afkast. 

Men hvis vi samtidig ændrer indekseringen af ATP-bidragene fra at være baseret på den 

risikofrie rente til at være baseret på den risikofrie rente efter pensionsbeskatning, så udligner 

de to effekter stort set hinanden. 

Hvad betyder det i kroner og øre for den enkelte ATP-opsparer? 

Inden vi kan besvare dette spørgsmål, skal vi have afklaret et enkelt forhold. Det skitserede 

forslag indebærer, at ATP-modtagernes ATP-formue er købekraftsikret ved udgangen af 

opsparingsperioden. Men formuen skal jo også være købekraftsikret under 

udbetalingsperioden, som vi forudsætter, strækker sig over 20 år. Vi er mest stemt for at sikre 

                                                           
9 Der findes ingen indeksering, der er i stand til at ramme målene for alle 5 opsparingsperioder. Men man 
kommer tæt på. 
10 Som en illustration heraf kan vi igen se på ejeren af Øresundsgrunden i fodnote 3. Ved at optage et 
indekseret lån på 100 til køb af Øresundsgrunden er konsekvenserne for grundejeren ved eksempelvis en 50-
årig ejerperiode: Efter 50 år har grundejeren en grund med en realværdi på 100 og en gæld med en realværdi 
på knapt 37. Hertil kommer, at grundejeren i de mellemliggende 50 år gratis har nydt Øresundsgrundens 
herligheder. 
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dette ved at forhøje det årlige ATP-bidrag med et beløb, der anvendes til at købekraftssikre 

formuen under udbetalingsforløbet. 

Vi baserer efterfølgende taleksempler på en nystartet ATP-opsparer, der har en 50-årig 

indbetalingsperiode foran sig. Det årlige ATP-bidrag for en fuldtidsansat er i 2020 på 3.408 kr. 

Af Tabel 5 følger, at ATP-opspareren, når udbetalingsperioden begynder vil have en 

købekraftsikret formue på ca. 174.600 kr. (51,22 x 3.408). Vi forudsætter, at dette beløb 

udbetales over 20 år, hvilket giver et købekraftsikret beløb på 8.730 kr. (174.600/20) pr. år, 

hvor vi har forudsat, at formuen på 174.600 kr., jævnfør tidligere, er købekraftsikret under 

udbetalingsforløbet. Det købekraftsikrede beløb på 8.730 kr. kan sættes i forhold til den fulde 

folkepension for en enlig i 2020 på 162.492 kr., som vi i eksemplet forudsætter lige netop er 

købekraftsikret. ATP-pensionen udgør altså ved det skitserede forslag 5,4% af folkepensionen. 

Vi finder ikke, at dette er et tilfredsstillende tillæg til folkepensionen. Vi foreslår derfor, at 

ATP-bidraget ud over at blive indekseret 3,5-dobles til årligt ca. 12.000 kr. for en fuldtidsansat 

(hvilket svarer til godt 5% af en minimumsløn for en fuldtidsansat). Herved bliver den 

købekraftsikrede årlige ATP-pension 30.600 kr., hvilket svarer til 18,8% af den fulde 

folkepension for en enlig. 

I ovenstående beregning forudsatte vi, at folkepensionen nominelt vokser i takt med 

inflationen. Men det er jo mere realistisk at forudsætte, at folkepensionen vokser i takt med 

lønudviklingen. Altså realt i størrelsesordenen 1% p.a. Men det indebærer, at folkepensionen 

på sigt igen ”vil løbe” fra ATP-pensionen, som vi har konstrueret så den lige netop er 

købekraftsikret. Selvom ATP-bidragene er indekseret med lønudviklingen, er det jo ikke nok 

til, at den reale ATP-pension kan følge med udviklingen i den reale folkepension. Forklaringen 

er, at når ATP-bidragene går ind på ATP-kontiene, så forrentes bidragene realt med -2% p.a. 

frem til pensionstidspunktet. 

Vores design-kriterium for ATP-pensionen var det beskedne, at ATP-pensionen lige netop 

skulle holde trit med inflationen. Ønsker man i stedet, at ATP-pensionen skal holde trit med 

lønudviklingen, skal man i modellen blot indeksere ATP-bidragene med mere end udviklingen 

i de nominelle lønninger  
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Mange pensionsopsparere har udover ATP- og folkepensionen udsigt til andre løbende 

indkomster fra eksempelvis arbejdsmarkspension, alderspension, ratepension eller frie 

midler. Denne gruppe af pensionsopsparere vil som hovedregel (især i begyndelsen af 

opsparingsperioden) ønske at anbringe en stor del af deres pensionsmidler i risikable aktiver 

for at få et højere forventet afkast end afkastet på det risikofrie aktiv. Det er fornuftigt nok, 

idet denne gruppe af opsparere har midler nok til at bære et eventuelt tab på de risikable 

aktiver. Den ATP-ordning, som vi har skitseret, ”tvinger” denne gruppe af pensionsopsparere 

til udelukkende at investere i risikofrie aktiver i ATP-ordningen. Det er imidlertid ikke et reelt 

problem for denne gruppe af opsparere, idet de blot kan investere en større andel af deres 

øvrige midler i risikable aktiver. 

Hvad betyder det for ATP? 

Indbetalingssiden bliver ved det skitserede forslag godt 3,5 gange større på kort sigt. Samtidig 

bliver ATP et væsentligt simplere foretagende, idet der nu ikke længere skal investeres i 

risikable aktiver. Der skal alene investeres i indekserede nulkuponobligationer og/eller 

forskellige afdækningsprodukter. 

Der er også en ulempe ved det skitserede forslag. Igennem investering i risikable aktiver, 

særligt i danske aktier, har ATP efter vores opfattelse bidraget til en væsentlig højnelse af 

corporate governance i dansk erhvervsliv. 

Afsluttende bemærkninger 

Vi foreslår en 3,5- til 4-dobling af det nuværende ATP-bidrag samtidig med, at bidraget 

fremadrettet indekseres med baggrund i lønudvikling, levetidsforøgelse og renteforhold. 

Herved kan ATP-pensionens realværdi netop bibeholdes. Ønsker man yderligere, at ATP-

pensionen skal vokse i takt med folkepensionen, skal man indeksere ATP-bidraget med mere 

end udviklingen i lønningerne.    

Forslaget/skitsen er robust i den forstand, at det sikrer pensionernes købekraft under de 

nuværende rente- og inflationsforhold. Og skulle vi vende tilbage til tidligere kendte rente- 

og inflationsforhold, opnås også her en realsikring af pensionen ved det skitserede forslag.11 

                                                           
11 Alternativt kan man (igen) ændre ATP-ordningen. 
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Argumentationen er simpel. Ændres realrenten fra de nuværende -2% p.a. til gode gamle 2% 

p.a., har det to effekter på beregningerne i Tabel 5. ATP kan nu investere pensionsmidlerne 

til en realrente på 2% p.a. Herved øges realværdien af pensionsformuerne ved 

opsparingsperiodens udløb. Men samtidig reduceres de årlige ATP-bidrag som følge af 

indekseringen år for år – se formel (3). Disse to effekter udligner stort set hinanden, som det 

ses ved at sammenligne Tabel 6 med Tabel 5. 

For mere om robusthed henvises til appendiks. 

Tabel 6: Lønindeksering: Realværdien ved opsparingsperiodens udløb af 1 investeret hvert 

år i 10, 20, 30, 40 henholdsvis 50 år og hvert år indekseret med indeksfaktoren 

(indekseringssats -1%) ved et realrenteniveau på 2% p.a. 

 

Note: De årlige bidrag til ATP-ordningen er indekseret med lønudviklingen (3% p.a.), levetidsforlængelse på 0 og 

en risikofri rente på 4% p.a. Inflationen er 2% p.a. 

Vi har i vores forslag/skitse lagt vægt på, at forslaget især skal imødekomme de ikke så 

velstillede borgeres behov for en væsentlig og sikker inflations- og levetidssikret 

tillægspension til folkepensionen. 

Mange vil sikkert opfatte vores skitse som drastisk, men under de nuværende rente- og 

inflationsforhold viser beregningerne, at der skal markante ændringer i ATPs set-up til, hvis 

ATP-pensionen fremadrettet skal have nogen betydning som tillæg til folkepensionen. 

Pensionsspørgsmål har tilsyneladende intet fyldt i de igangværende og afsluttede 

overenskomstforhandlinger. Et skift i realrente fra 2% p.a. til -2% p.a. og skiftets dramatiske 

betydning for de fremtidige pensioner er så åbenbart gået under radaren hos 

arbejdsmarkedets parter. 

År investeret Rente 4%

Inflation 2% 

Realrente 2%

10 9,38

20 18,39

30 27,56

40 37,37

50 48,28
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Vi får håbe, at ATP’s alvorlige problemer ikke også går under radaren hos arbejdsmarkedets 

parter. 
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Appendiks: Kort om indekseringen 

I artiklen indekseres ATP-bidragene med en indeksfaktor, se Formel (3). Herved kan man 

approksimativt købekraftssikre ATP-pensionerne for forskellige investeringsperioder. 
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Resultaterne fra Tabel 5 og 6 indikerer, at dette er brugbart for realrenter i intervallet -2% 

p.a. til 2% p.a. Yderligere beregninger viser, at dette er korrekt. 

Men en realrente på eksempelvis -2% p.a. kan jo fremkomme på mange måder. Eksempelvis 

ved en kombination af risikofri nominel rente og inflation på -2% og 0%, -0,75% og 1,25%, 0% 

og 2%, 2% og 4%, … . Det rejser spørgsmålet: Er resultaterne også robuste ved fastholdt 

realrente, men forskellige kombinationer af risikofri nominel rente og inflation? 

Det viser sig, at en indeksfaktor, hvor inflationen i Formel (3) erstattes med (2 x inflationen – 

0,5%) er bedre til at ramme plet for alle sådanne kombinationer af rente- og inflationsforhold 

– dvs. købekraftsikre for alle investeringsperioder.12 

I Tabel A1 og A2 har vi beregnet den reale formue efter 50 år, når der første år investeres 1 

og ”1-indekseret” i de efterfølgende år, for en række kombinationer af nominelle renter og 

inflation, der indebærer en realrente på -2% p.a. (Tabel A1) henholdsvis 2% p.a. (Tabel A2). 

Resultaterne synes meget robuste, og for kortere investeringshorisonter fås et endnu bedre 

fit. 

 

 

                                                           
12 Den meget opmærksomme læser indser måske, at det i realiteten er denne indeksering, der er anvendt i 
Tabel 5 og 6. 

Tabel A1: Realformuen ved at investere 1 indekseret hvert år

ved realrente -2% p.a. og 50-årig investeringsperiode

Rente % Inflation % Real formue

-2 0 51,0

-0,75 1,25 50,9

0 2 50,9

2 4 50,7

4 6 50,6

6 8 50,5

8 10 50,4
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Der kunne være andre indeksfaktorer, der giver endnu bedre resultater, hvilket indikerer et 

behov for yderligere undersøgelser af denne problemstilling. Ikke mindst når man tager i 

betragtning, hvor meget rente- og inflationsforholdene har ændret sig igennem de forgangne 

50 år. Endelig kunne nogle ønske, at der vælges en indeksering af ATP-bidraget således, at 

ATP-pensionen fremadrettet holder trit med folkepensionen. 

 

Tabel A2: Realformuen ved at investere 1 indekseret hvert år

ved realrente 2% p.a. og 50-årig investeringsperiode

Rente % Inflation % Real formue

2 0 52,7

4 2 52,4

6 4 52,2

8 6 52,0

10 8 51,8
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