
ABilaga

Reformerat

pensionssystem
individeffekterochKostnader

SMU]
PensionsarbetsgruppenBetänkande av





minw Statens offentliga utredningar
WW 1994:21

w Socialdepartementet

Reformerat

pensionssystem

Bilaga A

Kostnader individeffekteroch

Bilaga till betänkande lfgnsionsarbetsgruppenav
Stockholm 1994



från kundtjänst. remissutsändningar SOU DsDs kan köpas Fritzes För ochSOU och svararav
förvaltningskontorPublikationer, RegeringskanslietsFritzes, Offentliga uppdrag av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 47 Stockholm

50Fax: 08-20 21
Telefon: 08-690 90 90

Foto:Omslag
WemIidTioFotoGrafiskformgivning: Eva

ABLeif ForslundFotoDalmasFKFinformationsenhcten

91-38-13574-4ISBN
O375-250XGraphic Systems ISSNAB, Göteborg 1994



.rä-ñâvgöâi
n gåik;

f, ..,......-.. .



RÄTTELSE

1994:21.SOUpensionssystem,ReformeratRåttelseblad till Bilaga A,

med följande.89 skallsidan ersättastabell 4.12 på61 och3.14 på sidanTabell

för ATP.premiereservsystemsimulerat1992 vidFondkapital3.14Tabell
års penningvärdei 1992Miljarder kronor

%% 3% 2%0 1Realränta

658698795 744PensionärMän
1020120814341706Aktiva
167819062501 2178Summa

670719776841Kvinnor Pensionär
1135135016111927Aktiva
18052387 20702768Summa

1328141815201636PensionärTotalt
2155255830453633Aktiva

3976 348345655269Summa

Miljarder kronorpensionssystemet.reformeradei4.12 Fonderna detTabell
års penningvärde1995i

Är Premie-Fördel- SummaPremie- BNPFördel- Summa
%fondi fonderningsfondfonderningsfond reserv-

%i% BNPifond avav av
BNPBNP

36,90,71557,0 36,2574,711,01995 563,7
4,5 31,426,81677,3526,376,3450,02000

30,721,9 8,91807,0555,5160,5395,02005
13,6 32,018,41946,6622,1264,1358,02010
18,1 30,612,5642,5 2097,1379,62015 262,9
25,5 30,14,6732,5 2433,7620,92025 111,6

34,229,92824,4 4,3965,9845,3120,62035
32,5 46,73531,] 14,21647,91146,5501,42050





remissutsändningar SOUfrån Fritzes kundtjänst. För och DsSOU och Ds kan köpas svararav
Publikationer, Regeringskansliets förvalmingskontorFritzes, Offentliga uppdrag av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 Stockholm47
Fax: 08-20 50 21

08-690 90 90Telefon:

Foto:Omslag
WemlidTioFotoformgivning: EvaGrafisk

Leif ForslundFotoDalmasABFKFinfon-nationsenheten

91-38-13574-4ISBN
O375-25OXGraphic ISSNSystems AB, Göteborg 1994



Förord 3

Förord

Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag Pensionsarbetsgruppen utföraattav
beräkningar reformerattill stöd för sina överväganden pensionssystem.ettom
Kalkyler har gjorts fortlöpande gång. denna redovisasunder arbetets I rapport
kalkyler för förslag sittdet arbetsgruppen lämnar i betänkande.som

Uppdraget har utförts bestående Anja Helms, Nils Holmgren,av en grupp av
Dan Ljungberg, Magdalinski, Tidner ochPer Ingemar Svensson, Gunnar Anna-

ÅgrenKarin förundertecknad, ansvarig arbetet. Hans Karlsson harsamt som
författat kapitel 10 i utskriften BirgitFör Stens.rapporten. rapportenav svarar

Stockholm i februari 1994

Edward Palmer
Chef för Utredningsenheten,
Riksförsäkringsverket
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Inledning1

individeffekterinnehåller kalkyler kostnader och för Pensions-Denna rapport av
pensionssystem. gångarbetsgruppens förslag reformerat Under arbetetsettom

för studera olika aspekter arbetsgrupp-har antal olika modeller prövatsett att av
möjligt visa alla alternativ i detta sammanhang.förslag. har inte varitDet attens

omfattandealldeles för och öka risken för denDetta skulle göra attrapporten
Eftersom arbetsgruppens förslag innebär omfattandeskulle bli ogenomtränglig.

förtidspensionssystem viktigtförändringar i Sveriges ålders- och är det att rappor-
de huvuddrag. ändamåli första hand klar bild För dettasystemensten avger en

Såledessjälva förslaget redovisas sammanhängandeår det viktigt sätt.ettatt
redovisningen kalkylerna kostnadsutvecklingenhar vi begränsa övervalt att av

slutgiltiga förslaget.och individeffekter till det
till sin tekniskdetta slag karaktär. MerpartenEn är naturrapport av avav

påteknisk modell har utvecklats Riks-kalkylerna gjorts med hjälphar somav en
1970-talet. beskrivs ibörjan Modellenförsäkringsverket i flera sedan ettsteg

ungeñrlig uppfattning modellenhur ärsärskilt kapitel. För läsarenatt en omge
sammanfattning modellenuppbyggd och hur den används kortpresenteras aven

pensions-simulera inkomst- ochi denna inledning. Modellen föranvänds att
medsedan utökasutvecklingen för urval på cirka 230 000ett nyapersoner som

specificeratfortgårfödelseårgångar med allteftersom simuleringen över ettmera
år här fallet till med 2050.antal i det och år-

följande.sammanfattas i detUppläggningen rapportenav

1.1 Uppläggningen

nuvarandebefolkningsutvecklingen. Såväl detKostnadsutvecklingen baseras på
fördelningsprin-på basisuppbyggtdet föreslagna reformerade årsystemet avsom

avgifter från den yrkes-år betalas medcipen. innebär pensioner visstDetta att ett
yrkesarbetandeantaletår. Utvecklingenverksamma befolkningen från avsamma
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antalet ålderspensionärer dels förmåga betala ålderspen-och avgör samhällets att
i fördelningssystem, ñnansieringskrav ställs olikasioner dels deett som av pen-

befolkningsutvecklingensionsutñstelser. kapitel 2 visas sålunda framtidaI den
kapitel 3enligt från 1991, ligger till grund för detta arbete.SCB:s Isomprognos

framtida finansieringskraven för och folkpen-redovisas kalkyler de ATPövernya
sion.

kapitelKapitel aspekter Pensionsarbetsgruppens förslag.4-8 olika Iägnas av
beskriver översiktligt regelsystemet kostnadskalkyl-4 vi det samt presenterarnya

redovisas, förutom huvudkalkylenför arbetsgruppens förslag. detta kapitelIer
fungerarbaseras på tillväxt 1,5 också kalkyler huröver systemetprocent,som

pensio-både och tillväxt, då följsamhetsindexering utgåendemed högre lägre av
förhållande utgifter ochkopplas för uppnå ungefär mellanin att av-sammaner

vid tillväxt på 1,5giftsunderlaget kännetecknar utvecklingen procent.ensom
hurfinansieringen upplagtkapitel visar också hur ärDetta samtsystemetav

Premiereservsdelen det reformeradebuffertfond utvecklas. systemetsystemets av
redovisas detalj i kapitel 8.i

individeffekter. särskild betydel-5 överblickKapitel åt över Avägnas att ge en
medelpension de kan för-arbeta, vilkenhur många år människor kanär trosse

ålderspen-fördelningen pensionsinkomst blandfå vid viss tillväxt,väntas aven-
ochinverkan förhållandet mellan männenssionärer, regelsystemetsdet nya

för olikadet nuvarande effekterkvinnornas pensioner jämfört med systemet,
antalet intjänandeår ochförhållandet mellansåsom invandrare samt pen-grupper

särskilda garantiregeln arbetsgrupp-sion. kapitel 6 redovisas utfallet denI somav
redovisas på indi-1935-1953. kapitel 7 utfalletföreslår för födda Ipersoneren

barnårsinkomst.vidnivå arbetsgruppens förslag omav
kalkylmodell.Riksförsäkringsverkets IKapitel 9 översikt överpresenterar en

folkpension och KBT.nuvarande reglerna för ATP,kapitel 10 sammanfattas de
utredning vadbeställde PensionsarbetsgruppenUnder arbetets gång etten av
skulle innebära, delspensionsråtten mellan makarmed löpande delningsystem av

utredning bifogasindivideffekter.dels i Dennaför kostnader, termersystemets av
Riksförsäkringsverketsunderbilaga till rapport.ensom

beskrivning1.2 kortfattadEn av

kalkylmodellRiksförsäkringsverkets

Med hjälp dennaindividmodell.Utgångspunkten för beräkningarna år aven
Modellenslöneutvecklingen.pensionsutbetalningama ochsimuleras framtidade

16230 000 individer äromfattar urval cirkaursprungliga population ett somom
inkomstuppgifter från ochpensionsuppgifter ochfinnsår eller äldre. För dessa

befolkningenarbetandesedan fram såväl denmed 1960. Modellen rullar som
varje år medursprungliga kompletteraspensionärskollektivet. urvaletDet ny-

lö-âringar invandrare.tillkomna och



Inledning 13

Antalet i varje födelseårgâng antaganden dödlighet,bestämspersoner av om
migration och fruktsamhet med befolkningsprognosema.SCB i sambandgörsom
Under givet âr kan individer lämna arbetsmarknaden avlida, emig-ett attgenom

förtidspensioneras eller i ålderspension. Individer kan inträda på arbets-rera,
marknaden fylla 16 år, rehabilitering immigration.eller Dessaattgenom genom
övergångar från till bestäms i modellen med hjälp över-statusen en avannan
gângssannolikheter. Exempelvis kan varje individ förtidspensioneras med vissen
sannolikhet, emigrera med viss sannolikhet osv.en

Individens inkomstutveckling också sannolikhetsmatriserbestäms av som anger
sannolikheten flytta i påmellan olika inkomstklasser. Dessa bygger sinatt tur
faktiska inkomstövergängar perioden 1979-1989.under

faktiska pensionärskollektivet utgångsläge.Det modellens Pensionsutbetal-utgör
från pensionerningarna beräknas år är de nybeviljade pensionärernasattgenom

läggs till och de avlidna pensionärernas pensioner dras ifrån.
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befolkningenframtida2 Den

Sammanfattning2.1

kostnadsutveck-för pensionssystemetsbetydelseBefolkningsutvecklingen har stor
fördelningssys-Sverige har. Iför fördelningssystemling, synnerheti ettett som

för samtida pensionärerna.pensionen debefolkningenden arbetandebetalartem
grund förantaganden ligger tilldemografiskasammanfattas dedenna bilagaI som

framtida pensionskostnader.Riksförsäkringsverkets kalkyler över
vid 1990-talets början störreSverigeinternationell jämförelse harVid enen

andra västländer. Enligtde flestabefolkningen änäldre iandel prognoserna
nivå.sig de andra ländernasi framtiden nännaSveriges andelkommer att

studiei Riksförsäkringsverketsförutsättningar använtsdemografiskaDe avsom
befolk-i sinabefolkningsprognoser. SCB görpå SCB:sbaseraspensionssystemet

migration in-födda, medellivslängden ochantaletantagandenningsprognoser om
l990-talets början på ungefärvidföddautvandringen. Antalet äroch samma

ökning ochtillfälligdetta ärpå 1960-talets mitt. SCBnivåhöga antar att ensom
då påbarn kvinna liggerföddasjunker i framtiden. Antaletföddaantaletatt per

början.med 2,15 1990-talets1,95 jämföra vidatt
för kvinnor.efterkrigstiden, i synnerhetMedellivslängden har ökat under hela

därefterförtill är 2010öka frammedellivslängden fortsätterSCB attattantar att
livs-återståendeförväntadepensionärer. DenVi lever längrekonstant. somvara

65-årig 19,1 år.kvinna15,3 år för65-årig ochlängden för är enen man
svåroch är därför mycketbetydligt historiskthar varieratMigrationen att prog-

blinettoinvandringen skulle1991sin från årinostisera. SCB attantog prognos
15 000 därefter.20 000 âr 1991 och

2030. Antaletåren 2005 ochmellan65 år ökar dramatisktAntalet överpersoner
kvotenAlltså sjunkerlångsammare.ålder också,i arbetsför ökar menpersoner
2035.årpensionärer fram tillantaletyrkesför ålder ochmellan antalet ipersoner

år 2050.ökar kvoten igenSedan mot
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2.2 Inledning

Pensionssystemets kostnadsutveckling beror mängd faktorer: fertilitet antalen
födda, förväntad livslängd, in- och utvandring, deltagande i arbetskraften, pro-
duktivitetsutvecklingen och den resulterande realtillväxttakten. bild fårDen vi av

Ävenframtidaden utvecklingen beror på antaganden alla dessa faktorer. deom
optimistiska antagandena visar emellertid pensionsutgiftema i framtidenmest att

kommer betydligt högre än Det beror helt enkelt på fleraalltatt attvara nu.
förväntas uppnå pensionsålder. Samtidigt beror vår förmåga betalaattpersoner

dessa åtaganden på antalet i arbetsför ålder det vill densäga potentiellapersoner -
arbetskraften. denna bilagaI redovisar vi den befolkningsprognos ligger tillsom
grund för de kalkyler gjorts Pensionsarbetsgruppen. Befolkningsprognosensom
utgör grunden till kalkylerna för hur många människor kommer arbetaattsom
varje år i framtiden och hur pensionärskollektivet kommerstort att vara.

Inledningsvis kan det intresse på Sverige i internationelltatt ettvara av se pers-
pektiv. OECD har gjort kalkyler över den framtida demografiska utvecklingen i
medlemsländerna. Kalkylema, redovisas i tabell 2.1, baseras på de olikasom
ländernas antaganden kring fertilitetsutvecklingen fram till 1995. Sedanegna

utvecklingen befolkningen reproducerar sig själv år 2050.antas mot att

Tabell 2.1 årAndelen människor 65 och äldre i befolkningen, 1950-2050

19801950 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Tyskland 9,4 15,5 17,1 20,4 21,7 25,8 27,6 24,5
Japan 5,2 9,1 15,2 18,6 20,9 20,0 22,7 22,3
Storbritannien 10,7 14,9 14,5 14,6 16,3 19,2 20,4 18,7
USA 8,1 11,3 12,2 12,8 16,2 19,5 19,8 19,3

OECD genomsnitt 8,5 12,2 13,9 15,4 18,0 20,6 22,1 21,4

Danmark 9,1 14,4 14,9 16,7 20,1 22,6 24,7 23,2
Finland 6,7 12,0 14,4 16,8 21,7 23,8 23,1 22,7
Island 7,6 9,9 12,9 13,5 16,3 20,8 23,8 25,2
Norge 9,6 14,8 15,2 15,1 18,2 20,7 22,8 21,9
Sverige OECD 10,3 16,3 16,6 20,8 21,7 22,517,5 21,4
Sverige SCB 1991 10,3 16,4 16,9 18,1 20,2 20,8 21,0 19,6

Källa: ReformingOECD. Public Pensions, 1988 och SCB Sveriges framtida
befolkning. Demografiska 1991:1.rapporter

Under IOO-årsperioden 1950-2050 fördubblas de äldres andel befolkningen iav
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Ökningen i deSverige enligt 0ECD:s kalkylförutsättningar. övriga länderna är
Är 651980 hade befolkningen l6,3ännu Sverige den äldsta överstörre. procent

Årår 2000 Tysklandoch låg mycket över OECD-genomsnittet. är det enbart
kallade Babyboom-generationen,har äldre befolkning Sverige. såän Densom en

det vill de föddes under 1940-talets andra hälft, dör saktasåga ut motsom
år 2040 såväl i Sverige i i genomsnitt, vilket leder till andelenOECD attsom
äldre i befolkningen minskar. Vid år 2050 Sverige andel äldrehar samma som

frångenomsnittet i kan jämföras med befolkningsprognosOECD. Detta SCB:s
1991, diskuteras ingående i det följande.som

2.3 demografiska antagandenaDe

befolkningsprognoser. revide-SCB för Sveriges officiella Deras prognosersvarar
2-3 års mellanrum. aktuell Riksförsäkringsverketmed Den när ge-ras som var

1991.publiceradesnomförde sitt kalkylarbete åt Pensionsarbetsgruppen Samma
Riksförsäkringsverketstill grund för kalkylerligger översenaste pen-prognos

sionssystemet 1993: diskuterar vi de antaganden liggerRFV ANSER l. Hår som
frånbakom Vi visar också hur nuvarande antaganden skiljer sigdenna prognos.

för Riksförsäkringsverkets avgiftsförslag 1987dem har legat till grund RFVsom
i1987:9 de kalkyler redovisas Pensionsberedningens huvud-ANSER samt som

tvåbetänkande 1990:76. befolkningsprognoser ligger bakom deSOU De som
publicerades år 1986 respektive år 1989.sist nämnda SCBrapporterna av

avsnitt redovisar vi också de alternativa prognosantagandenI slutet varje somav
Tillsammans hurvid sidan huvudprognosen. dessa bild delsSCB gör ger avav en

uppfattningdels osäkerhetsintervallethar utvecklats, en somprognoserna om
kringgärdar nuvarandeden prognosen.

Antalet födda

gjorda vidFigur 2.1 visar antalet födda mellan 1960 1990och samt prognoser
låg tillolika tillfällen för antalet födda fram till år 2025 enligt de antaganden som

förligger till grundgrund för inklusive denSCB:s tre senaste somprognoser,
Pensionsarbetsgruppens kalkyler.

1991:1.framtida befolkning. DemograñskaSCB: Sveriges rapporter
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år, Faktiskt antal ochfödda 1960-2025. Tusental.Figur 2.1 Antalet barn per
1986, 1989 respektive 1991enligt prognos
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decennierna.kraftigt under deAntalet födda barn år har svängt tre senasteper
förutse framtida födslar. Frångjort det mycket svårtDenna utveckling har att

antalet födslar noterades sedan slutetmitten l960-talet, då det högsta avav
l980-talet. Därefter har det ökat1940-talet, födelsetalet fram till mittensjönk av

föräldraförsäkringen påverkatinförandet harkraftigt. mycket troligtDet är att av
1950- l960-talet har senarelagtKvinnor födda under ochdetta ändrade beteende.

år har detbamafödandet. dessa kvinnor har fött barn underAllteftersom senare
närvarandegenomsnittliga antalet barn kvinna. Förskett uppgång i det peren

till grund för våra kalkylertvå. den liggerligger det över Istrax prognos som
2,15 kvinna 1991 tillfödelsetalet från nivå cirka barnsjunkaantas enen om per

kvinna1,95långsiktig nivå barn perom
1989 den faktiska utvecklingenfrån 1986 och låg klart underSCB:s prognoser

nuvarandeunder hälften 1980-talet och klart under denandra även prognosen.av
1986pessimism präglade årsefterhand förstå denSett i är det lätt att som

uppvisat trendmässig minskningAntalet födda barn år hade enprognos. per
Sverigedecennier. stämde det låga födelsetalet iunder i två Dessutomstort sett

2 överblickJämför tabell i till detta kapitel för över deBl bilagan senasteen
åren från deoch SCB:s antaganden senaste tre prognoserna.
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framgår figur 2.1födelsetalen i jämförbara industriländer.med Som tror manav
långsiktiga trendenoch denfortfarande den uppgången tillfälligär attatt senaste

ligger klart under dagens nivå.
kalkylaltema-2.2 defödelsetalet i framtiden TabellHur kan treut angerse

i 1991 års Detsigtiven Statistiska centralbyrån har använt av prognos.som
förnivå. Vi kanhögsta antagandet fortsatt utveckling på dagensär attnoteraen

omkring 2,1.födelsetalet ligga Ibefolkningen skall reproducera sig, måsteatt
antagande gradvis.tabell 2.1 uppnås dettaOECD-kalkylema i

i SverigeTabell 2.2 Fruktsamhet

% Antal barn kvinnaAndel barnlösaAlternativ per

13 2,1Hög
1,95Huvud 16
1,8Låg 18

Källa: SCB.

Medellivslängden

65inte minst har fylltkvinnor, och kvinnorförMedellivslängden har ökat som
medellivslängden1980-taletefterkrigstiden. Under harhelaår, under i stort sett

stilla65 efter ha legat praktisktfyllt år,återigen för harökat mån tagetattsom
År kvinnor.74,8 år för och 80,6 för Avden mänunder 30 år. 1991 storvar

2010 harförväntade medellivslängden årdenbetydelse ATP-kalkylema ärför att
mellan 1986 och 1991 års0,8 för kvinnor årsökat med 1,5 år för män och prog-

för2010 och 82,176,4 förmedellivslängden år är mänförväntadeDennoser.
kvinnor

och1989,1986 ochantalet avlidna enligt SCB:sUtvecklingen prognoserav
1991arbetepensionsarbetsgruppensliggerenligt till grund förden somprognos

mellanperioden,ligger ivisas i figur 2.2. Den största skillnaden i prognoserna
âr 2020Från omkringi 1991 årseftersom antalet avlidna år lägreär prognos.per
befolk-förändringar iViktigast föri i riktning.går stort sett sammaprognoserna

50 år. Ii åldrarna överförändringar i dödsriskernaningsprognosen är yngre
betydelse.får såinteså låg eventuella minskningaråldrar dödlighetenär storatt

3 kapitel.B2 i bilagan till dettaJämför tabell
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Figur 2.2 Antalet avlidna år, 1960-2025. Tusental. Faktisktpersoner per
antal och enligt 1986, 1989 respektive 1991prognos

1m

15

1m

H5
g $:-
I -Oanz- 4.: 411535!E

ñg5nÄ

å ramsanz
ANTAL

E 1:a:
E 1%nu:

-T I l I T l I T l I I I T T19% 19m 1G IQ ZMD ZNO SMDZM5

Tabell 2.3 visar hur den förväntade livslän den har utvecklats tiden.över Deng
förväntade livslängden för de har uppnått 65 års ålder har ökat för såväl mänsom

kvinnor. Okningen särskiltär för kvinnor, vi redan berört.storsom som
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Ãterstående åren 1921-19922.3 medellivslängdTabell

Åren Återstående i årmedellivslångd
KvinnorMän

50 år 65 år50 65 0 år0 år år år

13,8563,16 25,1424,15 13,241921-1930 60,97
66,13 25,13 13,6413,061931-1940 63,76 24,08

14,3070,65 26,2768,06 25,01 13,601941-1950
27,47 15,0074,101951-1960 70,89 25,54 13,85

75,70 28,56 15,8025,651961-1965 71,60 13,88
16,3576,59 29,2171,85 25,76 13,981966-1970

77,65 30,08 17,1625,79 14,041971-1975 72,07
78,51 30,69 17,7325,84 14,151976-1980 72,43

18,3979,53 31,4573,55 26,46 14,601981-1985

79,95 18,7114,85 31,8173,98 26,831984-1988
80,46 32,24 19,0827,49 15,321988-1992 74,81

Befolkningsförändringar.Källa: SCB. SOS:

enligt 1991 Huvud-alternativa antaganden årsTabell 2.4 visar SCB:s prognos.
grund för pensionsarbetsgruppens kalkyler.ligger tilldenär somprognosen

Ãterstâende årfrån födelsen imedellivslängd2.4Tabell

År KvinnorMän
Huvud HögLåg Huvud LågHög

80,680,680,61991 74,8 74,8 74,8
80,681,11995 75,4 75,4 74,8 81
80,681,8 81,676,1 75,9 74,82000
80,682,177,4 76,4 74,8 83,02010
80,682,12025 76,4 84,879,4 74,8

Källa: SCB.

utvandringochIn-

Överstiger befolkningen. Eñerscminvandringen utvandringen ökar merparten av
invand-arbetsföra åldrar ökartill Sverige ide invandrare kommer år yngresom
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ringen Sveriges potentiella arbetskraft. Man bör också många demnotera att av
utvandrar från Sverige ñreär detta invandrare. Nettot invandringen ochsom av

utvandringen har varierat kraftigt under perioden 1960-1990, vilket framgår av
ñgur 2.3.

Figur 2.3 år,Nettoinvandring 1960-2025. FaktisktTusental. antal ochper
enligt 1986, 1989 respektive 1991prognos
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fråntill Sverigeutvandring ochTabell 2.5 In- och

År UtvandringInvandring Netto

33 60949 586 15 9771965
48 67377 28 6533261970

88427 249 161975 44 133
58729 839 939 4261980

036 11 09133 127 221985
85225 196 3460 0481990

befolkningsprognosEnligt 1991 års

20 00028 0048 0001991
15 00040 000 25 000därefter1992 och

Källa: SCB.

någrakraftigt det svårt utläsavarierar så ärnettoinvandringenEftersom tren-att
framgår2.3 SCB:s1960-1990. figurför perioden Avder att senaste prognos

tidigare dennade tvâ Inivå änligger på något högre prognosprognoserna.en
hälften sååret jämfört med15 000nettoinvandringantas personer omomen -

prognos pensionsarbetsgruppen har SCB:skalkylema till1986 års Imycket i
utvand-i 1991 års medanbruttoinvandringen använts,antaganden prognosom

utgår Riksförsäkringsverketssärskild modell frånringen enligtbestäms somen
statistik.

alternativlägrehuvudalternativ högre ochTabell 2.6 SCB:s samt ett ettanger
1991 årsför utvandring enligtin- och prognos.

B3Jämför tabell i bilagan.
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Tabell 2.6 utvandring. 000-talsIn- och 1 personer

Alternativ Invandring Utvandring Netto

År 1991 45 30 15Lägsta
Huvud 48 28 20

50 25 25Högsta
1992 och
därefter 20 20 0Lägsta

40Huvud 25 15
50 20Högsta 30

Källa: SCB.

2.4 Befolkningsutvecklingen

figur 2.4, 2.5 2.6 folkmängdenI och visas i olika åldersgrupper från de senaste
prognostillfillena.tre
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0-l9-åringar. Faktiskt enligtFigur 2.4 Antalet Tusental. antal och prognos
respektive 19911986, 1989

: g , 3,. .mo oe --r .iu .
:mo:

2150

Q O2100
r

1% -IFAKTISG
ANTAL

WD Y
XIIHI
nu:

mo: 9
. . .N10 %1% 2G §01% 1970 1%



26 framtida befolkningenDen

20-64-åringar. Faktiskt enligtFigur 2.5 Tusental. antal ochAntalet prognos
1986, 1989 respektive 1991

u- II lllltVll\\|\\\m
Z \\.II.Q

OV sstool
0:a . llllg...p loanno s, ,l ,- I

m
x. I.

4GB-
L

47W-

W-
KING: i

%- ANTAL

||||||
m 19m---
m 1%--1950 I Y T I I I I I I I 26m zdøsI1970 mo 2000 2010mo



framtida befolkningen 27Den

Figur 2.6 Antalet år65 och äldre. Tusental. Faktiskt antal ochpersoner
enligt 1986, 1989 respektive 1991prognos
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Figurema tydlig bild hur de olika antagandena påverkar den framtidager en av
utvecklingen antalet på olika sätt. Det högre antagandet antaletav personer om
födda barn kvinna leder till markant ökning antalet ålderniper en av personer
0-19 år och därefter antalet i arbetsför ålder. På kort sikt har antag-av personer
andet nettoinvandring störst betydelse för antalet i arbetsför ålder.om personer
Det tid för det höga födelsetalet inverkatar antalet i arbetsföratt personer
ålder. kalkylunderlagetI till Riksförsäkringsverkets 1987 till regeringenrapport
utgick Riksförsäkringsverket i enlighet med de fanns fråndåprognoser som- -

Ävenantalet i arbetsför ålderatt skulle minska successivt efter år 2005.personer
de låg till förgrund Pensionsberedningens kalkyler förutsatteprognoser som en
minskning antalet i arbetsför ålder efter år 2005 dock änav personer svagare-
den låg till grund för verkets âr 1987. Med 1991 års skerrapportsom prognos en

ökning fram till år 2025.svag

Lägsta och högsta alternativen för den demografiska utvecklingen

Tabell 2.7 det lägsta och det högsta alternativet för den framtida befolk-anger
ningsutvecklingen fram till år 2025. Förvånansvärt är skillnaden mycket litennog
när beräknar kvoten mellan antalet 65 år och äldre ochman personer personer
mellan 20 och 64 år. Kvoten ökar med 6-7 enheter under 35-ârsperioden 1990-
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på2025, 20 kommer vi tittar antaleteller med drygt Som närprocent. att se
förmånstagare 2.7 allt alldeles för ljus bild framtiden.tabell trots avenger - -
Utvecklingen förmånstagare helt annorlunda.antalet ärav

1991 års2.7 alternativen enligt SCB:sTabell Lägsta och högsta prognos.
000-tals1 personer

20251991

65Befolkning år och äldre
531 8021 1Lägsta0
531 2 104lHögstaO

2. Befolkning 20-64 år
4 979 4 848Lägsta0

986 5 7204Högsta0

65 100 i åldern 20-643. Antalet år och äldre perpersoner
30,7 37,2Lägsta0
30,7 36,8Högsta0

Källa: SCB.

årSveriges befolkning fram till 2100

Ånaturligtvis svårt sia avlägsen framtid. andra sidan detDet år äratt om en mer
efter årviktigt ha uppfattning hur befolkningen kan utvecklasatt en grov om

2025. har befolknings-kalkyler genomförts PensionsarbetsgruppenFör som
medellivslängden,förlängts till år 2100. Genom antaletatt anta attprognosen

årfödda barn kvinna och nettoinvandringen inte förändras efter år 2010 detper -
då beräkna Sveriges befolkningde låses i SCB:s kan överprognos man en-

sådan kalkyl figur 2.7.längre period. Resultatet redovisas iav en
figurMest iögonfallande i denna är den stadiga ökningen antaletav personer

2030. antalet65 år eller äldre fram till cirka Lika viktigt emellertidär är attsom
arbetsför minskar frånäldre i förhållande till antalet i ålder avsevärtpersoner

2050. Utifrånomkring år 2040 för sedan återigen Öka från år vad vi kän-att nu
till finns ingen anledning relationen mellan den äldre delendet dock att tro attner

befolkningen i arbetsför ålder kommer påverkas påoch antalet attav personer
drastiska då mellan åren 2010 och 2030 det vill då desätt sägasamma som -

födelseårgångar föddes 1940-talet pensionärs-på delutgörstora storen avsom
kollektivet.
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Figur 2.7 Sveriges befolkning fram årtill 2100 enligt års1991 prognoser
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Källa: SCB och RFV.

Vad figuren visar är bland konsekvensen på sikt våraannat antaganden attav om
medellivslängden, födelsetalet och nettoinvandringen är oförändrade efter år
2010. Med dessa långsiktiga antaganden går befolkningen jämn utvecklingmot en
på sikt. Det emellertid fel tolka denna utveckling Somattvore som en prognos.
har framgått finns det i stället all anledning understryka osäkerhetenattovan
kring sådana befolkningsframskrivningar. Man kan tankeexperimentetgöra gåatt
100 år tillbaka i tiden och föreställa sig problemen för prognosmakare på 1980-
talet. Under 1980-talet hade barnkullar, dödlighethögre och invand-stora stor
ring till Amerika. Hur skulle prognosmakama förutsekunna förändringarde som
inträffat under 1900-talet: Två världskrig, urbaniseringen, välfärdsstaten med
bättre hälsovård, födelsekontroll, familjeplanering och föräldraförsäkring. Kvin-

massiva inträde i arbetslivet löntagare och nettoinvandringen tillnornas som
Sverige. viktigaDet konstatera deär förutsättningar ligger tillatt grundatt som
för verkets kalkyler leder till demografisk utveckling det slag visasen av som
här.
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2.5 Försörjningsbördan

pensionäremasdärfördelningstyp ATP-systemetpensionssystemI ett somav --
antalet iförhållandet mellanförmåner betalas samtida löntagare är personerav

65 år betydelse. Nedanålder och antalet överyrkesverksam storpersoner av
på olika fram till årförsörjningskvoten, mätt sätt,redovisar utvecklingen treav

2050.

åren 1991-2050Figur 2.8 Försörjningskvoter
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till20-64 i förhållande antaletKvot i åldern år1 antalet personerpersoneranger
kvotpensioner-ingen. Denna ärförtidspension från den allmännamed ålders- eller

2000, varefter denstabil fram till år2,57 tämligenår 1991 och förväntas vara
1,94enbartbörjan 2030-talet går det, enligtsjunker kraftigt. I prognosen,av

Därefter stigerfönidspensionär.20-64 på varje âlders- ochi åldern årpersoner
2,12.slut då den hamnar påkvoten fram till prognosperiodens

i yrkes-från antaletkvot 2 förtidspensionärer exkluderatsI har antalet personer
kvot på lägreuppvisar svängningar 1verksam ålder. Kvoten ensom mensamma

2030-talet.på 1,77 i börjannivå. försörjningskvotenSåledes skulle avvara nere
relation tillförtidspensionärer ikvot 3 20-64-åringar exklusiveI antaletsätts

0-19i åldern år.förtidspensionärer plus antaletantalet ålders- eller personer
antalet 0-19-utvecklingenTillägget sistnämnda berorden att avgruppenav
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åringar har betydelse för belastningen på de förvärvsarbetande. Dessa ocksåär
Årberoende de förvärvsarbetande för sin försörjning. 1991 ligger denna kvotav

på 1,14 sjunker till 0,95 vid mitten 2030-talet. Detta innebär det dåattmen av
kommer finnas färre än förvärvsarbetande för varje pensionstagare ochatt en

under 20 âr.person
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BILAGA

framtida fruktsamhetAntagandeTabell Bl om

SCBSCBSCB
1989 19911986

1,761986
1,761987
1,771988

1,921,781989
1,861,791990

2,151,801,811991
2,101,821,811992
2,051,831,811993
2,001,841,811994
1,951,851995 1,81
1,951,891,812000
1,951,912005 1,81
1,951,911,812010-
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Tabell B2 Antagande framtida dödlighet medellivslängdom

SCB SCB SCB
1986 1989 1991

KvinnorMän KvinnorMän KvinnorMän

1986 74,0 80,1
1987 74,1 80,2
1988 74,2 80,4
1989 74,3 80,5 74,3 80,4
1990 74,4 80,6 74,4 80,6
1991 74,4 80,7 74,5 80,7 74,8 80,6
1992 74,6 80,9 75,0 80,8
1993 74,7 81 75,1 80,9
1994 74,9 81,1 75,2 81,0
1995 75,0 81,3 75,4 81,1
2000 74,9 81,3 75,4 81,7 75,9 81,6
2005 74,9 75,681,3 82,1 76,3 81,9
2010 74,9 81,3 75,7 82,2 76,4 82,1
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nettoinvandring tusentalframtidaAntagandeTabell B3 om

SCBSCBSCB
199119891986

101986
91987
81988

207,51989
207,51990

20207,51991
15197,51992
15187,51993
15177,51994
15167,51995
15157,51996
15147,51997
15137,51998
15127,51999
15117,52000
15107,52001-



folkpension framtiden 35och iATP

folkpension i fram-3 ATP och
tiden

3.1 Inledning

kring det nuvarande pensionssystemet, medProblembeskrivningen och debatten
huruvida överlevaATP och folkpension, har handlat mycket kansystemetom

framöver ingen tvekan detfinansiellt. Det nuvarandeär att systemetom ger en
bra yrkesarbetande. Därför har inte utfalletpension för de allra flesta heller av

för individen tilldragit sig någon större uppmärksamhet.ATP-systemet Däremot
innehåller pensionssystemet betydande omfördelningsinslagdet nuvarande som

dimensionockså figurerat starkt i debatten. Denna belyses i den studiehar Ann-
Pensionsarbetsgruppen sålunda inteCharlotte Ståhlberg har utfört och berörs

här. ochDiskussionen och analysen här koncentreras huvudsakligen till ATP-
folkpensionssystemens fmansieringskrav fram till mitten seklet.nästaav

Riksför-3.2 förutsättningarna iNågot om

säkringsverkets kalkyler

Riksförsäkringsverkets avgiftsuttag till den allmännaI samband med förslag till
tilläggspensioneringen för åren 1992 upprättades1995-1999 i december rapporten

perspektivet ANSERoch dess finansiering det medel- och långsiktiga RFVATP i
i1993:1. 1992 utgick RiksförsäkringsverketNär denna skrevs höstenrapport

regeringsparti-sina träffats mellankalkyler ifrån den överenskommelseatt som
pensionsåldem 66 år medsocialdemokratiska partiet höja tilloch det attema om

inte1994 införas. Emellertid har dettakvartal i från fram till 1997 skulleett taget
blivit fallet.

pensionsåldem 65 år skallI Pensionsarbetsgruppens betänkande föreslås att
sålundabehållas framöver. kalkyler här baserasDe presenteras en pen-som
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sionsålder 65 år.av
varje kalkylomgång försöker Riksförsäkringsverket nivån påInom stämma av

lönesumman vid ingången den period kalkylema omfattar. Vid denav nu genom-
förda utvecklingen 1990-1995 reviderats i enlighetkalkylomgången har med den

statistiken och de officiella Från och med 1996senaste senaste antasprognoserna.
i enlighet årlig lönetillväxt på Outvecklingen ske med mellanantagen procenten

3 viktig skillnad i tidigareoch i fem olika scenarier. En ärprocent att notera att
publikationer utgivna Riksförsäkringsverket har BN P-tillväxten i ställetanväntsav
för lönetillväxten.härsom

demografiska förutsättningarna har också justerats i förhållande till tidigareDe
utfallet 1990-1993 bättrekalkyler. Med ledning under har kunnat göraav en

befolkningsprognosavstämning modellens befolkning med AntaletSCB:sav
ålderspensionärer i framtiden har sålunda ökats i förhållande till den kalkyl som

år,gjordes år 1992. Medellivslängden har ökat stadigt under harsenare som
framgått 2 framtida befolkningen. Vi redankapitel den närvet attnu,av om
detta avslutas, så kommer officiella visa påarbete nästa ännuatt ettprognos

antal ålderspensionärer det antal ligger till grund för de kalkylerstörre än som
Eftersom inte blivit tillgängliga förrän ihär. depresenterassom nya prognoserna

slutfasen inte kalkylerna fördetta arbete har det varit möjligt göraatt att taomav
dettatillhänsyn

förtidspensionerats, liksom det antal förutses för-Antalet personer som som nu
tidspensioneras första hälften 1990-talet betydligt högre vad vi årunder är änav

för förtidspensione-1992 trodde skulle fallet. Sålunda har även kostnadernavara
gjordesring för 1990-talet reviderats uppåt i förhållande till de kalkyler som

1992.
2050.kalkyler här täcker perioden fram till år finns tvåDe Detpresenterassom

viktiga försöka beräkna pensionssystemets finansieringskrav såskäl överatt en
lång första nått fullfunktions-period. skälet ATP-systemet ännu inteDet är att
stadiet. först uppbär ATP-förmånDetta inträffar i princip alla harnär som en

15 16-64. förstkunnat fritt placera sina bästa år i åldersintervallet Det underär
1990-talet för uppfylla 30-årsre-det möjligt nypensionerade individerär attsom
geln bli berättigade till full ålderspension ha arbetat varje åroch därmed utan att

1960. följd stadiga i kvinnornas deltagande i yrkes-sedan Till den ökningenav
livet utanför hemmet sedan slutet 1950-talet förväntas kvinnor efterstrax
sekelskiftet uppvisa förvärvsfrekvens och sålunda få pensions-mänsomsamma

5 Nivån cirka 2,9 avstämninghögre. En modellens befolkningär procentnu av
med SCB:s befolkning redovisas i kapitel beskriver den tekniskasom mo-
dellen för framanvänds de kalkyler här.att ta presenterassom som

6 frånSCB:s 1991 ligger fortfarande till grund för kalkylarbetet här,prognos
eftersom fárdigställtsSCB:s har i samtidigt Pensions-stort settnya prognos som
arbetsgruppens betänkande har publicerats.
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arbetskraften.7förmåner baserade i på år i Sålunda kom-antalstort sett samma
pensionsfönnånema för nyblivna kvinnliga ålderspensionärer successivt attmer

förbättras kalkylperioden.under
skälet till halvtDet andra studera pensionssystemens kostnader änatt ettmer

sekel framåt få bild kraftiga ökningen ålders-är hur den förväntadeatt en av av
pensionärer mellan år 2010 och 2020, påverkar kostnadsutvecklingen. Det är
viktigt vilka ekonomiska krav då kommer ställas på de samtidaattatt veta som
löntagarna.

fmansieringskravI det följande kalkyler framtida för ATP-,överpresenteras
folkpension och KBT vid olika antaganden ekonomisk tillväxt. Huvudslutsats-om

det nuvarande pensionssystemets finansiella blir orimligt vid lågär kravatten
tillväxt.

3.3 ATP-taket

ÅrEnbart inkomst till 7,5 basbelopp pensionsgrundande. 1960är ATPnärupp
infördes 7,5 basbelopp förhållandevis högt belopp. Då låg männensettvar ge-

Årnomsnittliga på 3,42 basbelopp, och kvinnornas på 2,21. 1990 låg de pålön
5,53 4,05 Vid årlig tillväxt pårespektive basbelopp. varaktig 2 dröjer detprocent

5,5316 år innan medelinkomst på nivån basbelopp når på 7,5ATP-taketen
basbelopp. skulle 25-årig arbetare tjänar denna medelin-Med andra ord en som
komst 1995 vilket månadslön 16 000 nåttår drygt kronor hamotsvarar en

2taket vid 41 års ålder med årlig realtillväxt på Ovissheten huru-procent.en om
i framtidenvida kommer eller indexeras kan sålundataket höjas utgöraatt ett

mångaallvarligt privatekonomiskt problem för människor, i synnerhet yngre
yrkesarbetare.

skall ha relativa betydelse för yrkesverksammaOm ATP-systemet män-samma
niskor födda under 1960-talet och det har för föddes föredemsenare som som
1960, måste dettaket realindexeras. realindexering vi takbeloppet,Med attmenar
vill 7,5 basbelopp, genomsnittlig i samhäll-säga höjs i reallöntaktsamma som
et

Tabell visar kvinnor vilkas inkomst3.1 andelen yrkesverksamma ochmän
ligger det nuvarande 7,5 Tabellen tyder på medöver taket på basbelopp. att en
någorlunda bra tillväxt under 10-15 det mångade närmaste åren, är hamnarsom
i den situation de har inkomst inte längre täcks ATP-systemet.att en avsom

7 Modellens antaganden arbetskraftsdeltagande redovisas i redogörelsen förom
den tekniska modellen i kapitel 9.

8 Taket 7,5 basbelopp blir sålunda 7,65 med realtillväxt på 2basbelopp
under förstadet indexeringsåretprocent osv.
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Problemet eftersomär akut redan det vid åldrar människor börärnu somyngre
söka andra pensionslösningar taket inte skulle höjas. pensionskapital måsteEttom
byggas under många år, i princip större delen den yrkesaktiva tiden.upp av

Eftersom det nuvarande har fast tak på 7,5 basbelopp är detsystemet ett natur-
ligtvis viktigt redovisa detta framöver.kalkyler där tak behålls emeller-Det äratt
tid också intresse utvecklingen kostnaderstudera för taketatt systemetav av om
indexeras. Därför redovisas även dessa kalkyler här. I de kalkyler redovisassom
här med alternativet indexerat tak införs indexering från 1995.och med Detta

Pensionsarbetsgruppens förslag till reformerat pensions-överensstämmer med ett
enligt förslaget, fördär, taket pensionsgrundande inkomst indexeras medsystem,

reallönetillväxt basis för uppräkning från och år 1995.medsom

3.1 inkomstTabell Andel aktiva med över 7,5 basbelopp. Procent

KvinnorMän
årlig årligReal lönetillväxt Real lönetillväxt

% % % % %0 % 2 3 0 % % 31 1 2

Utfall
1985 10,9 10,9 10,9 10,9 1,11,1 1,1 1,1
1990 15,5 15,5 15,5 2,215,5 2,2 2,2 2,2

Kalkyl
2000 6,6 2,69,6 12,8 16,4 0,6 1,0 1,6
2010 10,8 24,5 45,1 0,3 1,3 5,3 16,04,1
2020 2,9 13,8 46,1 72,2 0,2 2,0 16,8 46,1
2030 2,5 22,1 67,9 81,6 4,6 39,2 69,20,2
2040 57,21,8 31,2 76,5 86,6 0,1 8,0 81,3
2050 15,4 87,31,6 44,3 82,6 90,9 0,1 70,5

Uppgifterna 2000-2050 frånför åren är hämtade RFV ANSER 1993:Anm.

3.5 Utvecklingen pensionsutbetalningarav

Nivån på pensionsutbetalningarna fram 2010-2015till åren redan förutsäg-är nu
bar med relativt smal osäkerhetsmarginal. Normalt inträffar bästa 15 in-deen
komståren före 55 års ålder enligt de studier inkomstutvecklingen Riks-av som
försäkringsverket tidigare genomfört. framgårSom inkomstprofilemaav som

i kapitel 9 vänder normal inkomstprofil neråt vid omkring 55 årpresenteras en
realtillväxt. relativ tillväxt förDet krävs stark realinkomsten skall ökaattutan-

efter 55 års ålder enligt historisk erfarenhet.
Den djupa ekonomiska tillbakagång Sverige förstagenomgått under hälftensom
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1990-talet 1990-1994 allmän-har denna effekt. Under sänktes denaccentueratav
lönenivån, i fasta priser. Sålunda flesta människor födda på 1930-har desettna

1940-talet- 15talet och många födda under första hälften redan haft sinaav-
bästa inkomstår vid ingången ekonomin återigen hämtat sig1990-talet. harOmav

1990-talet dessaunder andra hälften det för nämnvärt påverkaär sent attav
människors pensionspoäng.

Figur 3.1 Beräknade ATP-utgifter vid indexerat tak

TE-tillväxtá

1%-tillvñxt Index
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240502020 2030 20401990 2000 2010
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ATP-utgifter vid fastFigur 3.2 Beräknade tak
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pensionsutbetalningar från ATP-utvecklingenFigurerna 3.1 och 3.2 visar av
respek-reallönetillvåxt på noll, två1990-2050 vidunder periodensystemet en,en

mellan totala ATP-år 2015 skillnadenså är3 tilltive Fram sentprocent. som
emellertid betydelsetillväxttakter liten. Tillväxten harvid olikautbetalningar stor

taket in-också hur indexeringen2015. framgåråren efter figurernaför Av av
har störrefönnånsutbetalningama. Indexeringen taketpå totalaverkar de av

tillväxt hartillväxt. Vid nollutbetalningarna vid högreför de totalabetydelse
alls.ingen betydelseindexeringen

indexering taket görbåda figurerna visarjämförelse mellan deEn attatt av
vi redan i tabellFörklaringen till detta harkraftigt.tillväxtens betydelse ökar sett

på 7,5 basbelopp snabb-och fler takettillväxt når fler3.1, nämligen vid högreatt
are.

folkpensionen påverkaspensionsutbetalningamaandra delenDen stora avav - -
demografiskafaktorn denviktigaste äri särklassdelvis andra faktorer. Den ut-

2 visar.3.3 och 2.6 i kapitelfigurernavecklingen, jämförelse mellanvilket en
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Figur 3.3 Beräknade folkpensionsutgifter i miljarder kronor
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folkpensionfolkpensionsutbetalningar ingår till såväl ålderspensio-I summan av
mindresistnämnda dock relativttill förtidspensionärer. De utgörnärer ensom

20 under åren 2015-2035. Skälet till denandel förmånstagare, cirka procentav
utfallet vid olika tillväxt det pensions-lilla skillnad allt finns mellan ärtrotssom

låg tillväxt får dettatillskott ingår i folkpensionen. Vid det fleraär somsom
tillskott.
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framtida3.6 Pensionssystemets
ñnansieringskrav

3.6.1 ATP:s kostnader

fördelningssystem. Detta innebärfolkpension konstrueradeATP och är attsom
på frånavgifter lönerpensionsutgifter visst år i princip skall täckasett sammaav

buffertfond, AP-fonden, syfteår. Emellertid innehåller ATP-systemet varsen
och demografiska variation-utjämna ekonomiskabidra till störreär att attnumera

betalningarier
kombination avgifter1983 finansierats medATP-förmånema har sedan en av

1990 då avgifterna räckte till förAP-fonden med undantagoch avkastning på av
fördelnings-renodlatskall fungeratäcka utbetalningarna. Om ATP ettatt som

faktiska kostnaderna.avgiñema till demåste utvecklingensystem av anpassas
finansiella utveckling hänsynviktigt i analys ATP-systemetsDet år taatt aven

bidra till finansieringen.i viss utsträckningtill möjligheten för AP-fonden att
allt,AP-fondens bidrag kan,i avsnitt nedan.Detta görs trotsett separat vara

i mitt-fonden förhållandevismarginellt på sikt. årenbart längre Trots storatt nu
fem års fullständig finansie-cirkal990-talet räcker kapitalet till lite änmeren av
undersöka hur pensionssys-viktigt förstring ATP-fönnåner. Sålunda år det attav

AP-fonden.finansiellt hjälpklarar sigtemet utan av
avgiftsunderlaget förATP-utbetalningar ochTabell 3.2 visar förhållandet mellan

indexering taket.respektiveolika tillväxtscenarier, med utan av

9 minskning i privatförväntadFrån början också syftet motverkaatt envar
samband införandet ATP.sparande i med av
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3.2 ATP-utbetalningar i avgiftsunderlaget.Tabell Beräknade procent av
Erforderligt avgiftsuttag i renodlat fördelningssystemett

År Tak- Real årlig lönetillvâxt
% % % % %0 1,5 2 31status

1990 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1995
17,3 17,3 17,3 17,3 17,3Fast tak

Indexerat 17,3 17,3 17,3 17,3tak -
2000
Fast 19,4 18,4 18,0 17,6 16,7tak

18,0Indexerat 18,4 17,6 16,8tak -
2005

20,1 19,2 18,4 16,7tak 22,1Fast
20,1 19,2 18,5 16,9Indexerat tak -

2010
25,8 22,4 21,0 19,8 17,2Fast tak

22,5 21,1 20,0 17,7Indexerat tak -
2015

29,1 24,4 22,4 20,7 17,3Fast tak
24,6 22,6Indexerat tak 21,1 18,4-

2020
25,0 22,6 20,5 16,5Fast tak 30,9
25,4 23,0 21,4 18,4Indexerat tak -

2025
15,432,0 20,0Fast tak 25,2 22,4

21,4 18,3Indexerat tak 25,8 23,2-
2035

18,5 13,0tak 33,4 25,1 21,6Fast
21,8 18,7Indexerat tak 26,4 23,5-

2050
14,5 8,732,1 22,7 18,3Fast tak
21 18,3Indexerat 25,5 22,7tak -
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och utvecklingenmellan utvecklingen med fast takSkillnaden i uttagsprocent om
vinster till-tillväxttaktentaket indexeras högre är. Deär större som synes

verket åter-fast tak emellertid skenbara. l självafalla vid ärATP-systemet ett
motsvarande kostnadsökning for avtalssystemenspeglar de ungefärlig omen -

pensionä-tillsammans med morgondagensskulle konstrueras för ATPdessa att ge
viddagens. besparingarungefär kompensation ATP ATP:s ettsom gerrer samma

övervältring förpliktelser till andrafast tak består sålunda till delstor av en av
avgift det successivt ökadeSamtidigt betalar allt flerapensionssystem. en

inkomsttaket.
kommunanställda finansierade med allmännaför och ärAvtalssystemen stats-

fördelningsprin-löpande basis, det vill enligtskattemedel och i princip på säga
finansierat fördelningssystemkostnader från offentligtcipen. Sålunda vältras ett

ATP-taket hålls fast. privatanställdaspá Deöver systernett annat system om
emellertid baralöneavgifter. dessa detfinansierade med ärSTP och ITP är Av- -

finnasFöljaktligen skulle detinkomstrelaterat skydd taket.överITP ettsom ger
på sikt för samtligadelar avtalssystemenbehov störregöra attett att av geav om

pensionärer och demotsvarande skydd dagensyrkesarbetande människor som -
tvâ decennierna får ATP.går i pension inom de närmaste genomsom -

utvecklingen kostnadsbördan för deskillnader iTabell 3.2 visar på stora yr-av
figur-realtillväxt. belyses ipå utvecklingen Detta ävenkesarbetande beroende av

avgiften vid olika tillväxt-årliga utvecklingen3.4 och 3.5 visar den averna som
takt.
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avgiftsunderlaget vid indexe-Figur ATP-utgifter i3.4 Beräknade procent av
takrat
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Syftet med visa kostnadsutvecklingen för så brett intervall långsiktigaatt ett av
tillväxttakter belysa detär nuvarande pensionssystemets bristande följsamhetatt

Äventill samhällsekonomin. få på så dålig utveckling varaktigtrorom en som en
tillväxt Opå eller så bra varaktig tillväxt på 3 fårprocent procentsom en man- -
bättre förståelse för förhållandet mellan tillväxt och pensionssystemets kostnads-
börda visa dessa alternativ.attgenom

Tabell 3.2 och figur 3.4 visar hur indexerat tak skulle innebäraett att, oavsett
tillväxt, ATP-utgiftemas andel avgiftsunderlaget i stabiliserar sigstort settav en
bit in på 2000-talet dock olika nivåer. Den ökning utgifterna skerav som
mellan 1990 och 2015 hänger i ihop med ökningen antalet ATP-stort sett av
pensionärer. Tabell 3.2 visar vidare skillnaden i tillväxt har mindre inverkanatt
på erforderligt avgiftsuttag vid indexerat tak, vilket enligt vad tidigare redo-som
visats beror på allt större andel pensionärerna vid hög tillväxt når detatt en av
fasta taket.

3.6.2 Folkpensionssystemets kostnader

Folkpensionssystemets kostnader bestäms tidigare nämnts delvis andrasom av
faktorer än de bestämmer ATP-utgiftema. Folkpensionen utgör utöversom en
grund i alla pensionärers pension vilket gör den starkt beroende den demo-av
grañska utvecklingen slags garantipensionäven för den saknar eller haren som
låg ATP. folkpensionenDetta gör inklusive pensionstillskott andelatt som av
avgiftsunderlaget och också andel de totala pensionsutgifterna är starktsom av- -
beroende tillväxten. Tabell 3.3 visar beräknade folkpensionsutbetalningar iav

avgiftsunderlaget.procent av

3.3Tabell folkpensionsutgifterBeräknade i avgiftsunderlagetprocent av

År Real årlig lönetillväxt
%0 % %1 1,5 % %2 3

1995 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
2005 10,3 9,4 8,9 8,5 7,6
2015 11,2 9,3 8,3 7,6 6,2
2025 11,7 8,5 7,7 6,4 4,7
2035 11,7 8,0 6,4 5,3 3,6
2050 11,2 6,5 4,9 3,7 2,2
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avgiftsunderlagetfolkpensionsutgifter iBeräknade procent3.6Figur av
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vid olikafolkpensionsutbetalningarutvecklingen3.6 visarfigurTabell 3.3 och av
på till-storlekframgår1995.med Detfrån och oavsettattårliga realtillvåxter

andelfolkpensionsutgifternasminskarpositivvaraktigtdengiven ärväxten att --
folkpensionsutgiftema ärpåverkarfaktorYtterligareavgiftsunderlaget. somenav

garantipensionen är.därmedochpensionstillskottetmaximaladethur stort
decennium. Igångerlagändringar någradetta ökatharHistoriskt persett genom
höjningartill framtidatagitshar ingen hänsynredovisasberäkningarna avsom

utbetal-framtidasannolikt underskattarkalkylernaDetta gördetta tillskott. att
hartroligt de pensionärerdet äveneftersom årtillväxtvid hög attningar som

levnadsstandarden.höjningallmändelskulle fålägst pension avav en
visar tabellredovisatshittillssåsom debild utgifternafå samladFör att aven

avgiftsunderlaget.ifolkpensionsutbetalningarochberäknade ATP- procent3.4 av
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Tabell 3.4 Beräknade folkpensionsutbetalningarATP- och i procent av av-
giftsunderlaget. Erforderligt avgiftsuttag i renodlat fördelningssystemett

År Tak- Real årlig lönetillväxt
% %0 1 1,5 % %2 3 %status

1990 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

1995
Fast tak 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2
Index tak 28,2 28,2 28,2 28,2-

2005
Fast tak 32,4 29,4 28,1 26,9 24,4
Index tak 29,5 28,1 27,0 24,5-

2015
Fast tak 40,3 33,7 30,7 28,3 23,5
Index tak 33,8 30,9 28,8 24,6-

2025
Fast tak 43,7 33,7 29,8 26,4 20,2
Index tak 34,4 30,7 27,9 23,1-

2035
Fast tak 45,2 33,0 28,0 23,8 16,6
Index tak 34,4 29,9 27,1 22,4-

2050
Fast tak 43,3 29,1 23,2 18,3 10,9
Index tak 31,9 27,6 24,8 20,5-

3.6.3 Efterlevandepension

I beräkningarna utgifterna i detta kapitel ingår efterlevandepension. dettaIav
avsnitt redovisas storleken på denna. begreppetI efterlevandepension ingår i
praktiken många olika former beskrivs i detalj i kapitel 10. 3.5Tabell visarsom
storleken på utgifterna för de olika efterlevandepension ityperna procentav av
avgiftsunderlaget.
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3.5Tabell Beräknade utgifter för efterlevandepension. avgiftsun-Procent av
vidderlaget 1,5 reallönetillväxtprocent

År Efterlevandepension därav ATP

1995 2,39 ,79l
2000 2,32 1,74
2005 2,07 1,56
2010 1,85 ,39l
2015 ,44 ,091 l
2020 0,96 0,72
2025 0,55 0,41
2035 0,14 0,1 1
2050 0,01 0,01

Som tabellen visar kommer utgifterna för efterlevandepension i för-settatt stort
svinna under nästa halvsekel. beror på avskaffandetDetta änkepensionenav men
effekten detta fördröjd på grund omfattandeär övergångsregler. Reglernaav av
för de andra efterlevandeförmånema i beräkningarnahar förutsätts oför-vara
ändrade.

3.6.4 KBT

Folkpensioneringen ytterligare förmån tidigare inte behandlats,utger en som
nämligen kommunalt bostadstillägg KBT. Denna förmån liksom det tidigareär
nämnda pensionstillskottet inkomstrelaterad och år dessutom knuten till pensionä-

hyreskostnader. Till skillnad pensionstillskottet inkomstprövas KBTmotrernas
avtalspensioner,även arbetsinkomster avkastning på förmögenhet.ochmot

KBT:s grunder bestäms i viss utsträckning kommunerna i landet,av men gemen-
det inkomstprövatär är tillägg för boendekostnader utgår tillsamt att ett som

pensionärer med låg pension. pensionstillskottetKBT:s likhet med innefattar även
dess omfattning både mätt i hur många pensionärer förmånen utgår till och mått
i hur belopp betalas varje år. REDOVISAR 1992:6 långtI RFV Hurstora utsom
räcker visaspensionen också de båda förmånerna i utsträckning utgår tillatt stor

individer.samma
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avgiftsunderlagetKBT-utbetalningar i3.6Tabell Beräknade procent av

lönetillväxtReal årligAr
% %1,5 % 2 3% %0 1

1,541,541,541995 1,54 1,54
0,760,89 0,842005 0,931,06
0,350,48 0,430,75 0,532015
0,150,26 0,212025 0,55 0,30
0,080,15 0,122035 0,180,46
0,030,07 0,050,102050 0,37

snabbare.utgifterna minskar Enhögre tillväxttabellen visar innebärSom att
svårabostadskostnader årredovisas framtidasvaghet de beräkningar äri attsom

med denhöjs i genomsnitt i taktutgår ifrån hyranförutsäga. Kalkylema attatt
Ökade beräkningarnai takt vadbostadskostnader högre änallmänna inflationen.

minskningstakt vid låg till-långsammare ellerskulle innebärahänsyn tilltar en
ökning utgifterna.kanske till och medväxt aven

kost-pensionssystemetsSammanfattning hela3.6.5 över

nadsutveckling

det villpensionssystemet totalt,beräknade utgifter förFöljande tabell redovisar
folkpension, ATP och KBT.säga
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KBT-utbetalningar iTabell 3.7 Summa ATP-, folkpensions- och procent av
avgiftsunderlaget

År Real årlig lönetillväxt
% %% % 1,5 % 2 30 1

1995
29,729,7 29,7 29,7 29,7Fast tak

29,7 29,7 29,7Indexerat tak 29,7 29,7

2005
25,133,5 30,3 28,9 27,8Fast tak
25,333,5 30,5 29,0 27,9Indexerat tak

2015
23,934,2 31,2 28,8Fast tak 41,1

31,4 29,3 25,0Indexerat tak 41,1 34,3

2025
30,0 26,6 20,344,2 34,1Fast tak

23,234,7 30,8 28,1Indexerat tak 44,2

2035
28,2 16,745,6 33,2 24,0Fast tak
30,134,5 27,3 22,4Indexerat tak 45

2050
23,3 10,929,2 18,4tak 43,7Fast

20,532,1 27,7 24,9Indexerat tak 43,7

i denna tabell.Efterlevandepension har inte medtagitsAnm.

Ålderspension folkpension3.6.6 från ATP och

folkpensionmellandelatsHittills i detta kapitel har pensionsutgiftema endast upp
förtidspension och ålderspen-möjlig uppdelning mellanoch ATP. En ärannan

folk-ålderspension, uppdelat påsion. Tabell 3.8a och 3.8b visar utgifterna för
pension i avgiftsunderlaget.och ATP procent av
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Ãlderspension från3.811 folkpension iTabell ATP och avgifts-procent av
underlaget. Indexerat tak

År Real årlig lönetillvåxt
% % % % %0 1,5 2 31

1995 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9ATP
Folkpension 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

19,8 19,8Summa 19,8 19,8 19,8

2005 15,5 14,0ATP 13,4 12,8 11,6
Folkpension 7,4 6,7 6,4 6,1 5,5

22,9 20,7 19,8Summa 18,9 17,1

2015 22,7 19,0 13,9ATP 17,4 16,2
Folkpension 8,6 7,0 6,4 5,8 4,8

31,3 26,0 23,8 22,0 18,7Summa

2025 26,4 20,9 18,6 17,0 14,2ATP
Folkpension 9,2 6,8 5,9 5,1 3,8

35,6 27,7 24,5 22,1 18,0Summa

2035 28,4 21,9 19,3 17,7 14,9ATP
6,4 5,3 4,4 2,9Folkpension 9,6

38,0 28,3 24,6 22,1 17,8Summa

2050 20,8 18,3 16,8 14,227,0ATP
9,0 5,2 4,0 3 1,8Folkpension

36,0 26,0 22,3 19,9 16,0Summa

inte i tabell.Efterlevandepensionen har medtagits dennaAnm.
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Ãlderspension från folkpension i avgifts-3.8b ATP ochTabell procent av
underlaget. Fast tak

År årlig lönetillväxtReal
% %% % % 2 30 1,51

11,9 11,9 11,91995 11,9 11,9ATP
7,9 7,97,9 7,9 7,9Folkpension

19,819,8 19,819,8 19,8Summa

11,613,3 12,82005 15,5 14,0ATP
5,56,7 6,4 6,17,4Folkpension

17,120,7 19,7 18,922,9Summa

18,9 17,3 16,0 13,32015 22,7ATP
7,0 6,4 5,8 4,88,6Folkpension

23,7 21,8 18,131,3 25,9Summa

20,5 18,1 16,1 12,42025 26,4ATP
5,9 5,1 3,89,2 6,8Folkpension

24,0 16,235,6 27,3 21,2Summa

18,0 15,4 10,92035 28,4 21,0ATP
5,3 4,4 2,99,6 6,4Folkpension

23,3 19,8 13,838,0 27,4Summa

15,127,0 18,8 12,1 7,32050 ATP
5,2 4,0 3 1,89,0Folkpension

19,1 15,2 9,136,0 24,0Summa

tabell.Efterlevandepensionen inte medtagits i dennaharAnm.

utbetalningarnade totalatydligt hur folkpensionens andelTabell 3.8a visar av
taketuppträder närtillväxt fenomen ävenminskar med stigande över tid. Samma

denmycket årpå 7,5 basbelopp behålls tabell 3.8b är Att svagaresvagare.men
folkpensionen inte berörs.beror begränsas taket, medanpå ATPatt av

folkpensionfrån och3.6.7 Förtidspension ATP

hete-pensionärskollektivet förtidspensionärerna ärdelenDen andra en merav --
svårapensionsuttagpå deras ärBåde storlek och storlekengruppensrogen grupp.

för dessapensionsutgiftema årberäkningarna rörandeförutsäga. Detta gör attatt
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något osäkrare än de gäller ålderspensionärema. Tabell 3.9a och 3.9b visarsom
utgifterna för förtidspension, uppdelat på och folkpension iATP procent av av-
giftsunderlaget.

frånTabell 3.9a Förtidspension folkpensionATP och i avgifts-procent av
underlaget. Indexerat tak

År Real årlig lönetillväxt
% %0 1,5 % % %1 2 3

1995 ATP 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Folkpension 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Summa 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

2005 ATP 4,9 4,5 4,3 4,2 3,9
Folkpension 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7

7,2Summa 6,6 6,3 6,1 5,6

2015 4,9ATP 4,3 4,1 4,0 3,7
Folkpension 2,2 1,8 1,6 1,5 1,2
Summa 7,1 6,1 5,7 5,5 4,9

2025 5,0ATP 4,5 4,2 4,1 3,9
Folkpension 2,2 1,6 1,21,4 0,9

7,2 6,1 5,6Summa 5,3 4,8

2035 4,9ATP 4,4 4,1 4,0 3,8
Folkpension 2,1 1,4 1,1 1,0 0,6

7,0 5,8 5,3 5,0Summa 4,4

2050 5,1 4,6ATP 4,4 4,3 4,1
Folkpension 2,2 1,3 1,0 0,7 0,4

7,3 5,9Summa 5,4 5,0 4,5

EfterlevandepensionenAnm. har inte medtagits i denna tabell.
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avgifts-ifrån folkpensionFörtidspension ochTabell 3.9b ATP procent av
underlaget. Fast tak

lönetillväxtReal årligAr
% % %% 1,5 2 30 %1

3,7 3,73,7 3,7 3,71995 ATP
2,3 2,32,32,3 2,3Folkpension

6,06,0 6,06,0 6,0Summa

3,84,3 4,12005 4,9 4,5ATP
1,72,0 1,92,3 2,1Folkpension

6,0 5,56,6 6,37,2Summa

3,7 3,24,3 4,02015 4,9ATP
1,5 1,21,72,2 1,8Folkpension
5,25,7 4,47,1 6,1Summa

3,9 3,5 2,74,22025 5,0ATP
1,4 1,2 0,91,6Folkpension 2,2
5,3 3,65,8 4,77,2Summa

3,5 3,0 2,14,02035 4,9ATP
1,2 0,61,4 1,02,1Folkpension
4,7 2,75,4 4,07,0Summa

3,1 2,5 1,53,92050 5,1ATP
1,01,3 0,7 0,4Folkpension 2,2
45,2 1 3,2 1,97,3Summa l

tabell.dennaEfterlevandepensionen har inte medtagits iAnm.

för ålderspensionârer,motsvarande tabellvisar påtaglig likhetTabellen meden
inbördes ñr-och derasutgifternatillväxtens och tidens inverkanvad avser

skillnadendem, nämligenviss skillnad föreligger dock mellanhållande. En att
förtidspensionärertidigare förvisar sigmellan fast och indexerat tak ochär större

ATP-utgifterna vid 3-procents-ålderspensionärer. Skillnaden såför ärän attstor
utgift vidmotsvarandetak år 2050 skulle större äntillväxt indexeratoch vara

I-procentstillvåxt och fast tak.
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3.7 Utfallet för individer

Hittills har vi visat hur kostnaderna för ATP och folkpension i förhållanden till-
avgiftsunderlaget varierar kraftigt med tillväxten. Detta kan uttryckas på ett-

Med de nuvarande reglerna,sätt. också vid förändring där taket förannat men en
indexerasATP med hänsyn till realtillväxt, blir fördelningen det tillgängligaav

konsumtionsutrymmet mellan de yrkesaktiva och pensionärerna beroende av
tillväxten i ekonomin.

För detta kan vi titta på förhållandet mellan å sidan medelpensionatt se ena en
från ATP och å andra sidan medelinkomst vid tidpunkt. bör iManen samma
detta sammanhang komma ihåg medelpensionen baseras på genomsnittatt ett av
pensioner för 65mellan och 95 år och äldre. Exempelvis ärpersoner genom-en
snittlig nybeviljad pension högre genomsnittet för pensionärskollektivet.än hela
Samtidigt genomsnittsinkomsten hela löntagarkollektivet villdet såga äldreavser
och del- och heltidsarbetande. Sålunda det inte möjligt kvoterär deattyngre, av

framkommer på detta dra någrasätt slutsatser pensionens storlek i för-som om
hållande till tidigare lön för genomsnittlig individ.en

Däremot kan få bra uppfattning relationen mellan pensionärernasman en om
genomsnittliga inkomststandard kontra de yrkesarbetandes genomsnittliga in-
komststandard denna jämförelse. Tabell 3.10 visar dessa kvoter.genom

Ju lägre tillväxten desto pensionärernasär större år inkomst från den allmänna
pensioneringen. Pensionärerna får förhållandevis större del det lägre kon-en av
sumtionsutrymmet. Det gäller vid hög tillväxt. Då är pensionäremas delmotsatta

det totala konsumtionsutrymmet liten. Skillnaden är vilket framgårstor,av av en
jämförelse utfallet vid variabel tillväxttakt på noll 3och procent.av

Det nuvarande följer med andra ord inte utvecklingen i samhällseko-systemet
nomin. Detta har föranlett bland andra Riksförsäkringsverket rekommenderaatt

förändringar följsamhet till samhällsekonomin bör övervägas iatt som ger en
diskussioner kring reformering det nuvarande systemet.av
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Tabell 3.10 Medelpension från ATP den genomsnitt-uttryckt procentsom av
liga inkomsten för män och kvinnor

ÅrReal årlig Män Kvinnor
tillväxt i

indexe- Indexerat indexe- Indexeratprocent
ATP-tak ATP-tak ATP-tak ATP-takrat rat

1990 41 30- -

0 1995 52 38- -. 2025 70 73- -

19951 50 53 37 39
2025 47 49 49 50

2 1995 50 50 37 37
2025 34 36 36 36

3 1995 50 50 37 37
2025 25 28 27 28

Anm. Genomsnittlig inkomst definieras här den genomsnittliga ATP-grund-som
ande inkomsten.
Källa: RFV ANSER 1993:1.

3.8 Förhållandet mellan BNP, löner och

avgifter

ATP fördelningssystem,ir avgifterdet vill förmåner år betalas medsägaett ett
från de yrkesarbetande från avgiftsñnansierad enligtår. skallATPsamma vara
lagen allmän försäkring. innebär utvecklingen pensionsut-Detta attom avom
betalningarna sådan tagitsär avgifterna inte till efter det hänsynräckeratt att-
till möjligheterna använda från avgiftsuttagspro-medel AP-fondema måsteatt -

höjas. nivånOm på given driftsöverskott iBNP är och andelen BNPcenter. om
löner.skall konstant, innebär högre avgifter lägre egentligavara

Vad kan sägas principiellt fördelningen mellan avgifterBNP löner,rent om av

° I praktiken kan avgiftshöjningar leda till såväl prisökningar omfördel-som
ningar mellan löner och priser.
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investeringarteori behövernationalekonomiskdriftsöverskott tid Enligtoch över
kalla-upprätthålla såproduktionen ekonomin skalli taktväxa enomsamma som

för demvinstmarginal behövsvi utgår från givensteady Omde state. att en
påavkastningen fastavinstmarginalen, det villinvesterar måste sägaävensom

definieras försteadyproduktionskapital, konstant. En stateinvesteringar i vara
idriftsöverskott och lönekostnader växertillstånd där BNP,övrigt ett sammasom

tid.takt över
samtidigt andelenskall förbli konstantlönekostnader i BNPandelenOm som

innebära iför egentliga löner minska. Vad detta kanavgifter höjs måste andelen
avgiftshöj-på 1,5 och med depraktiken i tabell 3.11 för tillväxtvisas procent

avsnitten visar nödvändiga.kalkylerna i de föregående ärningar som
avgiftshöj-effekten på nödvändigaTabell 3.11 exempliñerar sålunda löner när

och lönekost-realtillväxten i BNPfrån lönekostnadsutrymmet,ningar dras omav
1,5 år.nader år procent per

årlig itillväxt BNP,3.11 Tillväxt i egentliga löner vid 1,5Tabell procent
1995-2050

År EgentligaLöne-
kostnader löner

% %1995-2000 1,5 0,7
% %1,5 1.32000-2010
% %1,5 1,32010-2020

%% 1,52020-2030 1,5
% 1,6 %2030-2040 1,5
% %2040-2050 1,5 1,6

% %1,5 1,4Hela perioden

höjts kraftigt underfaktum avgiftsuttagsprocenten harTabellen återspeglar det att
i hela period-höjningar behövs underandra hälften 1990-talet och stort settattav

något, vilket2030-2050 avgiften igen1995-2020. perioden kan sänkasUnderen
medför egentliga då kan öka snabbare BNP.löner änatt
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med3.9 Finansieringen längre sikt hjälppå
AP-fondernaav

Eftersom ATP uppbyggt efterär fördelningsprincipen borde nödvändiga avgifts-
höjningar genomföras i takt med de behövs. Därmed skulle aldrig behövaatt man

Åställa frågan vad händer med AP-fonderna avgiften inte höjs.om som om
andra sidan kan det visst intresse hur länge skulle kunnaatt systemetvara av se
klara sig avgiftshöjningar ränteintäkteranvända och fondmedel förutan attgenom

hjälpa till med täcka det underskott utvecklasatt inte höjaatt attsom genom
avgiftssatsen. Innan vi kalkyler, visar hur stabilitet kan uppnåspresenterar som
över tiden i pensionssystemets finansiering med hjälp både avgifter och fond-av

visar vi kalkyler över fondernanär slut den nuvarande avgiften påtarerna, om
13 inte höjs.procent

3.9.1 Vad händer med ATP-systemet den nuvarandeom

ATP-avgiften 13 behålls framöverpå procent

Som framgår tabell 3.12 fonderna slut mellan åren 2010 2015 med till-tarav -
Ävenväxt under 3 vid fast avgift på l3 med tillväxt påprocent, 3procent.en

fonderna slut år 2014 taket indexeras, detprocent tar dröjer till år 2021om men
taket på 7,5 basbelopp behålls.om

Tabell 3.12 Fondutveckling vid oförändrad ATP-avgift 13,0 procent. Beräk-
ning vid olika lönetillväxt och enligt nuvarande regler respektive med indexe-

ATP-tak. Realränta likarat är med tillväxttakten

Tillväxt Slutår
i %löner Nuvarande regler Indexerat tak

0 2009 2009
l 2011 2011
1,5 2012 2011
2 2014 2012
3 2021 2014



framtidenfolkpensionoch i60 ATP

AP-fondernahjälpFinansiering med3.9.2 av

skallåren för ATP-systemetbehövs under deVilka avgiftshöjningar närmaste att
Startår, årvid modellkalkylemaslång sikt Redanfinansiellt påklara sig även

skall kunnaför intäkternapå 171995, krävs ATP-avgift drygt attprocenten
närvarande3.2 årenligt tabell Förtäcka utbetalningarna, uttagsprocentenovan.

13 procent.
nuvarandefinansieringskraven ihär visarkalkyler redovisatsDe systemattsom

rollframtida tillväxt. Det spelarsamhällsekonominsvarierar kraftigt med storen
medvaraktig tillväxttakt 1finansieringsstrategin harför den långsiktiga enom

eller 2procent procent.

fondenfolkpensionskostnader med3.13 Finansiering ATP ochTabell somav
buffert

%2%1

fondenfondenfonden Med UtanMed fonden Utan

25,8 28,11995 25,8 28,1
28,228,02005 29,9 31,3
29,736,2 27,12015 33,3

25,9 28,22025 32,5 35,6
24,8 27,42035 32,0 34,9
23,2 24,72050 30,5 31,9

förnödvändiga avgiftshöjningar ATPtabell harberäkningarna i dennaAnm. I
ochi lägre avgiftsunderlagfrån egentliga vilket resulterardragits bort löner, ett -

3.8 föravsnittetavgiftsunderlaget. Sesålunda högre kvot mellan kostnader och
förklaring.en

1992varitfonderna3.10 hade årHur stora

fonderingfullständig ATPmed av

1960frånredan

det inte hadedebatten kring ATP-systemetFrågan ofta i den allmänna omreses
premiereservsys-från början. Etthaft fullständig fonderingvarit bättre haatt en

aktiva år, ackumuleras ipremier inbetalas under individsbygger påtem att enen
detta ackumuleradeförräntning. Urfond och årligen meddessutom växer en

pensionsålder.med vissårligen pension från ochpensionskapital utbetalas enen
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En fullständig fondering inom för ATP-regelsystemet hade då inneburit attramen
varje individ hade behövt tillräckligavsätta del sin årliga inkomststoren av
före pensionering för kunna tillgodoräkna sig den ATP-förmån han eller honatt
så småningom faktiskt skulle erhålla.

Här redogör vi för kalkyler under olika antaganden tillväxt och real-som om-
räntan visar hur fonden hade varit år 1992 ATP hade konstrueratsstor iom-
enlighet med renodlad premiereservprincip. Resultaten redovisas i tabellen
3.14.

Tabell 3.14 Fondkapital 1992 vid simulerat premieroservsystem for ATP.
Miljarder årskronor i 1992 penningvärde

Realränta %0 % %l 2 %3

Män Pensionär 795 744 698 658
Aktiva 1706 1438 1434 1208
Summa 2501 2 78l 1906 1678

Kvinnor Pensionär 841 776 719 670
Aktiva 1927 1611 1350 1135
Summa 2768 2387 2070 1805

Totalt Pensionär 1636 1520 1418 1328
Aktiva 3633 3045 2558 2155
Summa 5269 4565 3976 3483

Dessa fondkapital kan jämföras med BNP för 1992 1 440 miljardersom var
kronor, det vill säga fondkapitalet vid realrånta på mellan 1 och 2 procenten
skulle gånger BNP. En jämförelse kan medmot tre göras AP-vara upp annan
fondens kapital 1992 499 miljarder kronor vilket mellanmotsvararsom var en
sjundedel och tiondel redovisade simulerade fondkapital.en av ovan

Samma grundförutsättningar tillämpats i kalkylema för premiereserv-som
fonden inom det reformerade har tillämpats här.systemet
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reformerade4 Det pensions-
systemet

4.1 Inledning

Pensionsarbetsgruppens förslag reformerat pensionssystem innebärett attom
pensionssystemet ändras radikalt. I det nuvarande baseras individssystemet en
inkomstrelaterade ATP-förmån hans eller hennes inkomst från de femton bästa
åren. Trettio år behövs för oavkortad pension. I det reformerade pensionssys-en

utgör livsinkomsten grunden för individstemet pension. principDennaen
tillämpas för såväl ålders- förtidspension. Folkpensionen ersättssom av en garan-
tipension där den inkomstrelaterade pensionen kan visst tillägg, ävenettge om
pensionärens inkomstrelaterade förmån hamnar under garantinivå.en

dettaI kapitel redovisas Riksförsäkringsverkets kalkyler över det reformerade
kostnader. Utgångspunkten är översiktsystemets över det förslaget tillen nya

regelsystem. Därefter redovisas kostnadskalkyler för den inkomstrelaterade ål-
derspensionen och förtidspensionen, garantipensionen för ålderspensionärer.samt

Till skillnad från det nuvarande pensionssystemet innehåller Pensionsarbets-
förslag mekanismer följsamt tillgör samhällsekonomin.systemetgruppens som

Ett dessa löneindexeringär intjänad pensionsgrundande inkomst. Allasav av
intjänade pensionsrätt växer med realtillväxten i löner. En mekanismenannan

följsamhet till samhällsekonomi följsamhetsindexeringär utgåendesom ger av
pensioner vilket införs från och 2000.med år Utgående pensioner prisindexeras-
precis i det nuvarande Emellertid räknas pensioner ellersystemet.som upp ner
från år 2000 med hänsyn till skillnaden mellan faktisk realtillväxt och påen norm
1,5 Innebörden denna följsamhetsindexering för kostnadsutvecklingenprocent. av
vid olika tillväxt studeras i särskilt avsnitt.ett

Pensionsarbetsgruppens förslag omfattar tudelat vad beträffar förmån-ett system
och medföljande kapitalförvaltning, med fördelningsfond och premiere-er en en
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servfond. för delenbuffertfond störrefungerarförstnämndaDen avsom en
medelförvaltarmedan denfördelningssystemet,villdet sågasystemet, senare

i detta kapi-sista avsnittetIobligatoriskt premiereservsystem.tillavsätts ettsom
finan-ingår i den totalafondsystemenfmansieringskalkyler därförredogör vitel

Premiereservsystemetsparandet.också effektenstuderassieringsbilden. Där
kapitel.ibehandlas ingående separatettmer

pensionssystemetreformerade4.2 Det en-

reglernadeöversikt över nya

kalkylerföranvänder göraRiksförsäkringsverkettekniska modell attDen som
kostnadsutveckling harutbetalningar ochfolkpensionssystemetsochATP-över

reformerade pensionssyste-för detomfatta regelsystemetför ocksåutvecklats att
i dettaberäkningarför degöraModellen har använts presenterasattmet. som

kapitel.
reform-medgäller från ochreglervi kortfattat deföljande beskriverdetI som

de delarsammanfattahärSyftet med översikten är1995.ikraftträdande att avens
kostnadsutvecklingen ochkalkylema förförbetydelseregelsystemet ärsom av

Översikten fullständig.sålunda inteärindivider.förutfallet större grupper
1995. Det ärårreformerade ärför detikraftträdandeTidpunkten för systemet
Övergångenreformen.berörs2000 pensionemaförrän åremellertid inte avsom

Nybeviljade pensioner2019.med årgradvis till ochskertill det systemetnya
med åroch från ochreglernanuvarande1999 enligt demed årberäknas till och

nuvarande respek-regler detuppsättningarenligt tvåtill med år 20192000 och -
gäller förregelsystemetnuvaranderegler. Detdet reformeradetive systemets

för detReglernakapitel 10.sammanfattas iochtidigare,födda 1934 ochpersoner
1935 ochföddaför människorgällerövergångsregler,medreformerade systemet,

sammanfattas här.betänkandet ochi detalj iregler beskrivsDessasenare.
Övergångsreglerna 1995 fyllerårunderföljande:konstruerade enligt Deär som

Pensionsarbetsgrupp-enbarttidigare berörs1934 ellerfödda61 år eller avmer
föreslagnaprincip de2000. Igarantipension årreformeradförslag gerom enens
förbättradnågotoförändrad ellerantingengarantipensionenförändringarna i en

garantipensionDennuvarandejämfört med detgarantipension, systemet. som
detalj nedan.beskrivs iår 2000från och medgäller

deberörsde förstaår 2000, utgör65 år1935, ärföddaPersoner avsomsom

flerafinnaskommer12 ifrån detutgårförslagPensionsarbetsgruppens attatt
premiereserv-endaemellertid härbehandlasfonder.förvaltande Dessa som en

fond.

3 kapitel 9.detalj iModellen beskrivs i



reformeradeDet pensionssystemet 65

reglerna. För födda 1935-1953 beräknas pensionen efter både denya personer
och de gamla reglerna. De föddes 1935 får 120 pensionen enligt denya som av
reglerna 1920och pensionen enligt de nuvarande reglerna, medan denya av som

föddes 1936 får andelama 220 respektive 1820 och så vidare För personer
födda år 1954 eller gäller det reformerade regler fulltsystemets ut.senare

Intjänad till denpensionsrâtt inkomstrelaterade ålderspensionen 18,5är procent
pensionsgrundande inkomst till indexerat tak. För få pensionsråttett attav upp

från och med 1995år måste individ inkomstha under år uppgår tilletten som
8 000 kronor.

Taket på 7,5 basbelopp indexeras från och med år 1996. Indexeringen baseras
på pensionsgrundande inkomst PGI per person.

Pensionsgrundande inkomst för förfluten tid från och med 1960 indi-utgörs av
viders registrerade PGI med tillägg basbelopp. skulleOm PGI:nett ettav vara-
noll blir den pensionsgrundande inkomsten också det. Basbeloppstillägget ersätter
avdraget på basbelopp i det nuvarande Inkomst före år 1960 inteett systemet. ger
pensionsrâtt. Inkomst under basbelopp inte heller pensionsrätt för årenett ger
1960-1994.

individsEn intjänade pensionsrätt, det vill säga pensionskapital, räknas medupp
löneindex. Löneindaxet baseras på utvecklingen PGIett Pensions-av per person.

begränsasrätten vid indexering fram till och med år 1995 det nuvarande taketav
på 7,5 basbelopp.

Pensionsåldern 65 år. I beräkningsmodellen förutsätts alla tidigare förtids-är -
pensionärer, de yrkesarbetande och övriga bli ålderspensionärer vid fyllda 65-
år. Eftersom pensionsåldem i det reformerade rörlig finnsär det anled-systemet
ning många redan i början öO-årsâldem haratt lång yrkeskarriärtro att som av en
bakom sig kan komma välja lägre ålder för helt eller delvis pensioneraatt atten

Åsig. andra sidan finns inbyggdadet incitament i det reformerade systemet att
arbeta längre 65 år. emellertidän Det är svårt förutse hur människor i prakti-att
ken kommer utnyttja möjligheter förtida eller skjutaatt systemets att ta ut uttag

pensionsåldem. Därför har vi valt den nuvarande 65 årupp normen av som en
för de kalkyler 65här. Valet år innebärpresenterasnorm som av som norm

emellertid inte vi alla 60-åringar framarbetar till fyllda 65 år. Somatt antar att
framgår redovisningen Riksförsäkringsverkets modell i kapitel 9 är detav av
långt ifrån alla 60-åringar arbetar under år. Omkring 70visstett procentsom av
arbetskraften i åldrarna 55-64 arbetar, jämfört med 90 i ålders-uppemot procent

35-54.gruppen
Bamár utgår såväl retroaktivt till dem berörs det regelsystemetavsom nya som

prospektivt. För bedömninggöra vilken bamårsinkomst kvinnoratt en av
kommer berättigade till i framtiden har vi informationanvänt utveck-att vara om
lingen kvinnors födelsemönster under några decennier för uppskattaatt ettav
sannolikt framtida kapitelmönster. I 7 har bidraget till livsinkomsten bamårs-av
rätten uppskattats för alla kohorter födda 1935-1985.mellan uppskattningarDessa
har använts i modellen för beräkna kvinnors bamårsinkomst. Förfarandetatt ger

bra uppskattning de totala kostnaderna bamår.för det omöjligtDäremot ären av
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emel-individnivå. kanpå Dettaexakta slutsatserdraförfarandeutifrån dettaatt
studier.i framtidalertid göras

betydligttillbringarutgångspunkthistoriskamed mönsterUtvandrare, somsom
50medbarnårskapitalfått reduceratandra, harSverigetid i änmindre ett pro-

förtidspensio-förebamårsinkomstsigtillgodoräknakanFörtidspensionärercent.
förtidspen-Efterförtidspension.förantagandeinkomstenberäkningeninering av

ligger tilllivsinkomsttill dentilläggytterligarebamårsionering ett somger
förtidspen-inte självapåverkarålderspensionen,beräkningengrund för menav
individmåste haålderspensionförbarnårsigtillgodoräknasionen. För enatt

år.Sverige minstivarit bosatt tre
reforme-på detAvgiften18,5till ålderspension tas utAvgifissatsen är procent.

tillprocentenheter2,0avgift avsättsdennanedan. Avavgiftsunderlaget serade
premiereservsystemet ärimedfödelsekohort ärpremiereservfond. Första somen

avgifts-lönen2,0avsättning beräknasårliga procentfödd 1944. Deras avsom
föranvänds11201020. Faktomfaktornmultiplicerad medunderlaget personer

1920med förtill ochså vidare1946 ochfödda1220 för1945,födda personer
avgiften 2,0gäller1954 ochfödda1953. Förfödda senarepersonerpersoner

fullt ut.procent
tillrättinkomstslagallaavgiftsunderlaget bestårreformeradeDet gersomav

4.1.redovisas i tabellDessapensionsgrundande inkomst.

års penningvärde19951995.avgiftsunderlagetreformerade4.1Tabell Det

förtjänst,inkomsterpensionsgrundandeandraochLöner av
614basbeloppindexerade7,5taket påexklusive inkomst över

Socialförsäkringar

41Arbetslöshetsersättning
13AMU
4KAS
5Lönegaranti

20Sjukförsäkring
21Föräldraförsäkring

7Arbetsskadeförsäkring
inkomstrelateradedenAntagandeinkomst från

34förtidspensionen

19Barnårsinkomst

778Summa
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harDet inte varit möjligt inom kalkylerför dessa hänsyn till bidragetatt taramen
från studie- och vârnpliktsår till livsinkomsten. innebär såväl pensionsut-Detta att
betalningarna avgifterna någotär underskattade.som

varje individ bokförsFör i princip två individkonton inbetaldamed avgifter. Det
kontot är fördelningssystemets konto, finansieras med avgiftssats påena som en

16,5 andra premiereservkontoDet är erhåller avgifterprocent. ett motsva-som
rande 2 avgiftsunderlaget för varje individ. Pensionen från premie-procent av

beräknas enligt sedvanliga försäkringsprinciper. Pensionen frånreservsystemet
fördelningsfonden beräknas dela individens löneindexerade pensions-attgenom
kapital med så delningstal.kallatett

Delningstalet påbaseras genomsnittlig förväntad livslängd för och kvin-mänen
tillsammans långsiktig förräntning realtillväxt 1,5på Del-samt procent.nor en

ningstalet förändras med utvecklingen dödligheten i Sverige. På det viset tarav
automatiskt hänsyn till förändringar i medellivslängden. Medsystemet samma

år iantal arbetskraften och livslön innebär ökad medellivslängd attsamma en
pensionen måste reduceras utbetalningarna skall kunna täckas den fastställ-om av
da avgiften. Alternativet skulle i förväg höja avgiften med hänsyn tillattvara en
förväntad förändring i medellivslängden. skulle medföra praktiskaDetta antalett
problem, eftersom det faktiska utfallet förmodligen aldrig skulle denmotsvara
förväntade utvecklingen.

Tillvägagángssänet för bestämning det rörliga delningstalet följande:ärav
Delningstalet årligen för varje åldersgruppbestäms pensionärer ändrasny men

förinte utgående pensioner för redan erhållit ålderspension underpersoner som
tidigare år. Delningstalet för den berörda åldersgruppen baseras på den genom-
snittliga dödlighetenutvecklingen under de fem år börjar med det år dåav som

fyller 55 år. kalkylema dödlighetenl för perioden 1990-1994 del-gruppen ger
ningstalet för föddes 1935.åldersgruppen Dödligheten 1991-1995årensom ger
delningstalet för åldersgrupp föddes 1936,den och så vidare.som

åldersgrupp föddes 1935 den förstaDen är berörs det reformeradesom som av
Följande delningstal baserassom på SCB:s demografiska antagandensystemet.

har använts:

Födelseår 1935 Delningstal 13,0
1936 13,1
1938-39 13,2
1940 13,3
1941 13,4
1942 13,5
1943-44 13,6
1945-46 13,7
1947-48 13,8
1949-59 13,9
1950 14,0
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ålder och arbetar 42 årindivid, börjar förvärvsarbeta vid 23 årsFör somen som
vid 65 år, del-löneutveckling fram till pensioneringen dessamed jämn geren

kompensationsgrad i förhåll-på 18,5ningstal med uttagsprocent procent enen --
1950 eller60 för föddaande till slutlönen på procent personer senare.

förtidspension enligt de reglerna måsteerhålla inkomstrelateradFör att nyaen
fyrainkomst minst de årenindivid haft pensionsgrundande underha tre avenen

nedan. in-pensionstilltället. övrigt gäller garantipensionen. Se Enföre För
inbetalda avgifternaförtidspension beräknas på basis dekomstrelaterad somav

beräknadföre förtidspensioneringenbokförts på individens konto samt antag-en
fram till och 60-årsåldem.från förtidspensionstillfället medandeinkomst för tiden

storleksmässigt mellerstagenomsnittet de fyraAntagandeinkomsten motsvarar av
pensionsfallet för-åren före eller, det ärinkomsterna under de närmast omsex

årsför fyra femtedelama alla in-månligare, genomsnittsinkomsten de bästa av
året pensionsfallet. Förtids-16 års ålder till och med förekomster från och med

förtidspensionering före fyllda 61 år med del-pensioner beräknas vid samma
fyllda 65för ålderspension från och med årningstal gäller uttag sammaavsom

år individen förtidspensioneras.som
förtidspensionen med hänsyn till det del-Från och med fyllda 61 år räknas om

65 årnybeviljade pensionärer det året. Vid fyllda blirningstal gäller försom
dock behåller hanhon den omräknadeförtidspensionären ålderspensionär,en

ålderspensionär.förtidspensionen även som
inget år med förvärvsin-till förtidspension finns kravden har rättFör omsom

sig bamårsinkomst inkomst vidför till tillgodoräknakomst ha rättatt att som
förtidspensionen löneindexerasberäkning förtidspensionen. utbetaladeDenav

därefter. kvinnafyller 60 år och prisindexeras Föderfram till pensionären en som
Åoförändrad. andra sidanförblir förtidspensionenredan förtidspensionär barnär

för ålderspension.tillgodoräknas konto baminkomsthennes
Ãlderspension också enligt Förtids-beräknas regler.för förtidspensionärer nya

fyllt 60 år, därefter får de ingapensionärerna får antagandeinkomst fram till de
Förtidspensionärens ålderspension baseras på såvälantagandeinkomsten.nya

eventuell bamårsinkomstfaktiska inkomsten antagandeinkomster, inklusivesom
förtillfallit efter förtidspensioneringstillfället. På sättkan ha samma somsom

bokförda pensionskapital, dock enbartÖvriga inkomsttagare löneindexeras deras
årlig61 Därefter prisindexeras ålderspensionsrätten. Enfram tills de fyllt år.

18,5 antagandeinkomst till ålderspensionssystemetavgift betalasprocentav av
från förtidspensionssystemet.

Även pensioneringstillfället bosatta i utlandetvid är men sompersoner som -
ha helst under tidigare år erhåller viss delkan utvandrat när en av ensom -

folkpensionpension. kalkylerna får invandrare födda före 1935 ATP ochellerI
Vid 30 år reduceras pensionen medi enlighet med nuvarande regler. mindre än

1935 fårtrettiondedel för varje år saknas. Utvandrare födda och senareen som
garantipension i förhållande till antalet år med PGI.

2000. Olikaför ålderspensionärer kan erhålles först år be-Garantipensionen
stämmelser för ålderspensionär år 2000 och den blirgäller den redan är somsom
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ålderspensionär år 2000. För den blir ålderspensionär följande.gäller Ensom
ogift ålderspensionär erhåller 2,0 basbelopp 25plus hanshennesprocent av
intjänade, inkomstrelaterade pension till 2,0 basbelopp 50plus procentupp av
hanshennes intjänade pensionsrätt i intervallet 2-3 basbelopp, dock allra lägst 2,1
basbelopp. Gifta pensionärer får 1,77 basbelopp 25plus intjänadprocent av en
inkomstrelaterad pension till 1,77 basbelopp 50plus inom intervalletprocentupp
1,77 och 2,655 basbelopp, dock lägst 1,87 basbelopp.

demFör redan ålderspensionärerär år 2000 gäller följande för garantipen-som
sioner. En ensamstående ålderspensionärer får 2,1 basbelopp plus 5 procent av
sin folkpension och ATP till 1,235 basbelopp 15plus folk-sinprocentupp av
pension och till 1,725ATP basbelopp 60plus sin folkpension ochprocentupp av
ATP till 3,00 basbelopp. Motsvarande tal för den gift 1,87är är basbe-upp som
lopp plus 5 folkpensionen och ATP till 1,0 basbelopp plus 15procent av upp

till 1,55 basbelopp plus 60 till 2,681 basbelopp.procent procentupp upp
Det skatteavdraget för pensionärer avskaffas år 2000 varefter pensionärerextra

löntagareoch likställs i skattehänseende. Detta ligger delvis till grund för den
stegvisa avtrappningen. Hänsyn till avtalspensioner och änkepension vid be-tas
räkningen tillrätt tillägg från garantipensionen. Detta har också gjorts medav
hjälp schabloner baseras på genomsnitt för hela pensionskollektivet.av som

En schablon har föranvänts garantipensionen för fönidspensionärer eftersom
Pensionsarbetsgruppen inte lägger fram något förslag. Schablonen innebär att

kostnader i likaär med vad gäller inom för deston settsumma som ramen nuva-
rande reglerna.

En särskild garantiregel för individer födda 1935-1953 minst den pensionger
individen hade fått från ATP och grundförmånen från folkpension på basis av
hanshennes intjänade till ochrätt med 1994. Denna garanti beskrivs i detaljmer
i kapitel 6.

Efterlevandepension beräknas enligt de nuvarande reglerna. innebärDetta att
änkepensionen övergår i omstållningspension på sikt. kapitelSe 10.en

Vid tillväxt från 1,5 tillämpasavviker följsamhetsindexering.procenten som
förfarandeDetta diskuteras i följsamhetsindexeringavsnittet nedan.ett separat om

ekonomiskaDe förutsättningarna för 1990-1995perioden baseras på det kända
utfallet för 1990-1993 vid årsskiftet 199394 Konjunkturinstitutetsoch prognos
för 1994-1995. Från 1996 såväl BNP i fastlönesumman växa taktantas som en
till och 2050.med I huvudaltemativet realtillväxtårlig pä 1,5antas procent.en
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1995-2050Pensionsutbetalningar4.3 åren

pensionssystemetför det reformeradekostnadskalkyleravsnitt redovisasdettaI
avgiftsuttagpensionerna påreglerna baseras1995-2050. Enligt deför åren ettnya

pensio-pensionsgrundande inkomsten. På lång sikt när18,5 denprocentav av
på basispension räknasförmånsmottagarenärskollektivet består enbart avvarsav

antaleti arbetskraften ochscenario där antaletreglerna och ide ett personernya
förhållande tillsålunda behåller fasti takt ochpensionärer utvecklas ettsamma -

uttrycktinkomstrelaterade pensionenutbetalningar denvarandra skulle även av-
vad18,5 gällerligga fast på Dettaavgiftsunderlageti oavsettprocent.procent av

utgåen-följd intjänad pensionsrätt ochcapita blir, tillrealtillväxttakten attavper
capita.baseras på tillväxtmed indexde pensioner indexeras ett persom

behöversteady-statesituation intedennafinns emellertid två skäl tillDet att
bestårpensioner fortfarande heltnybeviljadeuppstå i praktiken. första ärDen att

för ATP ochenligt de nuvarande reglernadelvis pensioner beräknaseller av som
2040-talet2019. dröjer tillsfolkpension till och med år Detgarantipensionen från

består vilkasuteslutandepensionärskollektivet iinnan stort sett av personer pen-
på de reglerna.sion helt har baserats nya

inkomstrelateradeförhållandet mellan utbetalningarandra skälet tillDet att av
avgiftsunder-18,5 det reformeradeålderspensioner avvika frånkan procent av

demografisk bakgrund intemed renodladlaget förändringar i realtillväxtär att en
i in- ochförändringarindexeringen. Exempel detta äråterspeglas storaav

år.uppgångar i antalet födda barn Detlångvariga ned- ellerutvandring och per
arbetskraften.födda komponentenpåverkar den inhemskt avsenare

för vissa demograf-i framtiden behövasfond kommer sålundaEn attatt parera
rollfinansieringen och fondensförändringar. Vi återkommer tilliska systemetav

utvecklingen pensionsutbe-visas inledningsvisi särskilt avsnitt nedan. Härett av
talningar för det reformerade systemet.

tillväxt på 1,5för reformerade medföljande redovisas utfallet detI det systemet
följsamhetsindexering1,5 kopplasVid tillväxt avviker från procentprocent. som

i avsnitt.in. Utfallet sådana scenarier redovisasför nästa

Alderspensiøner

ålderspensio-pensionsutbetalningar till4.1 redovisar utvecklingen totalaFigur av
reformerade med tillväxt påenligt förslaget det pensionssystemetdelsnärer om

Utfallet med det nuvarande1,5 dels enligt det nuvarande systemet.procent,
i1,5 2 Taket har indexerats taktredovisas för tillväxt på och procent.systemet

motsvarandei både Figur 4.2 visarmed förändringar i PGI systemen.personper
avgiftsunderlaget.jämförelse med utbetalningar uttryckta i procent av
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ÃlderspensionFigur 4.1 utbetalningar i reformerade idet och det nuvaran--
de Miljarder kronor 1995 årssystemet. penningvärde

i Reformerade Nuv. Nuv.&quot; systemet systemet
1,5%-tillväxt 2%-tillvñxtsystemet Indexl Index tak tak

Pensionsutbetalningar iär desamma fram till cirka år 2015sett vadstort oavsett
det år för eller tillväxt. Det årår först efter 2015 de olikasystem scenarier-som

skiljer sig nämnvärt. Såväl det nuvarande det reformeradena systemetsom ger
lägre pensioner 1,5vid tillväxt på vid 2,0än eftersom den in-procent procent,
komstutveckling tillligger grund för pensionsrätten lägre.är dennaDet årsom
effekt framträder på längre sikt.som

Figur 4.2 visar emellertid det reformerade kostar ungefär likaatt systemet
mycket, iuttryckt avgiftsunderlaget enligt nuvarande regler, detprocent av som
nuvarande med ATP och folkpension kostar med tillväxt på 2systemet Iprocent.
denna bemärkelse är det reformerade kostnadsneutralt i förhållande tillsystemet -

tillväxtscenario på 2 Det också kostnadsneutralitetett är till dennaprocent. som
hänvisningar ibland igörs Pensionsarbetsgruppens betänkande.
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Ãlderspension och i detreformeradeutbetalningar i det4.2Figur nuvaran--
reglerenligt nuvarandeavgiftsunderlagetProcentde systemet. av

NumsystemetReformerad: Numsystemet1
Index2%-üllvñxt1,5%-tillväxtsystemet

takindex tak

Pensionsar-Enligtföre skatt.utbetalningarredovisas här årutbetalningarDe som
2000 fåoch med årfrånålderspensionärförslag kommerbetsgruppens att samma

för ålders-grundavdragetdetinnebärDettalöntagare.Skatteregler att extrasom
reforme-detgarantipensionen inomdenSamtidigt syftarpensionärer slopas. nya
detslopandeteffektenneutralisera extrablandtillrade annatatt avsystemet av

avdraget.
grundavdraget äri skatteintäkterökningtagits till denhänsynNär gersom

försumbar.utbetalningarpåsystemskiftetnettoeffekten av
År sålundagarantipensioneniförändringarförmerkostnadenberäknas2000

utgifter-såledesutgångsläget ärefter skatt. Imiljard kronoromkring 1uppgå till
nuvarandeutgifterna för detnågot högre änreformeradeför det systemetna

miljarder3-4kanskeutbetalningarna ärdetta4.1 innebärfigurI attsystemet.
ochutbetalningarmellanförhållandet4.2i figurår 2000 ochmindrekronor att

år 2000.under 20liggerreformerade procentavgiftsunderlaget i det systemet
också någotefter skatt ärutbetalningarreformeradepå detNivån systemets

2000.efter årunder årenlägre även
Även på 24.2. Tillväxti figurpåverkar utfallet1995-2000 procenttillväxt åren

blir kvotenSålundaavgiftsunderlaget större.är1,5 görstället föri attprocent
liggerdetlägre. Det äravgiftsunderlagetochpensionsutbetalningarmellan som
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i kalkylen för det nuvarande1,5 2 år 2000bakom skillnaden mellan och procent
systemet.

inkomstrela-kostnader mellan den4.2 och 4.3 visar uppdelningenTabellema av
diskute-garantiregelnsärskildaterade ålderspensionen och garantipensionen. Den

nedan.kapitel Garantipensionen diskuterasutförligt iras

ålderspension pensionssystemet.i reformerade4.2 Utgifter För detTabell
årsi 1995 penningvärdeMiljarder kronor

År Total ålders-Grund- DenInkomst- Grund- sär-
pensionskildapension pensionrelaterad

pensio- garanti-ålders- tillägg för-
regelnpension för pensio- närer utan

med inkomst-nårer
relateradinkomst-
pensionrelaterad

pension

13,4 132,31995 1,6 0,0117,3
5,5 13,1 0,0 148,12000 129,5

8,2 0,5 158,82005 6,2143,9
182,27,2 4,6 1,32010 169,0

2,3 1,7 208,1195,4 8,72015
1,5 222,210,6 1,02020 209,6

0,6 233,92025 10,6 1,1221,7
265,20,62035 254,3 9,9 0,3

0,7 298,62050 290,5 7,4 0,0

garantipensionen förhållandevisframgår tabellerna 4.2 och 4.3Som utgör enav
framgår också kostnaderdel de totala pensionsutbetalningama.liten Här attav

kostnadengarantiregeln 2015, då den beräknadeför den särskilda ökar årmot
uppgår till 1,7 miljarder kronor, minskar.och sedan
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ålderspensionTabell 4.3 Utgifter för i reformeradedet pensionssystemet.
avgiftsunderlagetProcent enligt nuvarande reglerav

År Inkomst- ålders-Grund- Grund- Den Totalsär-
pension pensionrelaterad skilda pension

ålders- tillägg för pensio- garanti--
pension för pensio- regelnnärer utan

med inkomst-nârer
inkomst- relaterad
relaterad pension
pension

1995 17,6 0,2 2,0 0,0 19,8
2000 18,0 0,8 1,8 0,0 20,6
2005 18,5 0,8 0,1 20,51,1
2010 20,2 0,9 0,6 0,2 21,8
2015 21,7 1,0 0,3 0,3 23,1
2020 21,6 1,0 0,1 0,2 22,9
2025 21,2 1,0 0,1 0,2 22,4
2035 21,0 0,8 0,1 0,1 21,9
2050 19,2 0,5 0,0 0,0 19,7

Tabell 4.4 nedan visar utvecklingen utgifter för ålderspension uttryckt iav pro-
det reformerade avgiftsunderlaget. underlag, defmieratsDetta icent av som

översikten över det regelsystemet l det föregående avsnittet, består allanya av
pensionsgrundade inkomster, inklusive förtidspensionåremas antagandeinkomst

bamårsinkomsten.och
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ålderspension4.4 Utgifter För i reformerade pensionssystemet.Tabell det
reformerade avgiftsunderlagetProcent detav

Total ålders-Inkomst- Grund- Grund- Den sär-Ar
relaterad pension pension skilda pension
ålders- tillägg för pensio- garanti--
pension för pensio- regelnnärer utan

närer med inkomst-
inkomst- relaterad
relaterad pension
pension

1995 15,1 1,7 0,0 17,00,2
1,5 17,52000 15,3 0,7 0,0

2005 15,8 0,9 0,1 17,40,7
0,52010 17,2 0,7 0,2 18,6

2015 18,5 0,2 0,2 19,70,8
0,1 0,2 19,52020 18,4 0,9

2025 0,9 0,0 0,1 19,018,0
0,0 18,72035 17,9 0,7 0,0

16,72050 16,3 0,4 0,0 0,0

inkomstrelaterade uttryckt i underlaget enligt deDen pensionen procent av nya
under åren 2015-2020, minskarreglerna ligger kring 18,5 och sedanprocent

16,3 2050. minsk-betydligt från cirka år 2035 till år18 Dennaprocent procent
ning främst demografisk förklaring.har en

födelsekohortemarelativt små föddes underUnder åren 2035-2050 går de som
1980-talet pension, 2040-20501970-talet i början i samtidigt årenoch av som

arbetsför ålder, vilket framgårkännetecknas uppgång i antalet i avav en personer
ochden demografiska bild Färre pensionäreri kapitelpresenteras ensom

minskningeni sålunda bakom iökning antalet i arbetskraften liggerpersoner
avgiftsuttagsprocenten mellan 2035åren och 2050.

försörjningsbördan återigen tillFrån början 2050-talet fram till år 2065 ökarav
ungefär också framgår den demografis-nivå kring 2035, vilketårsamma som av

denka översikten i kapitel 2. långsiktiga kostnadernaDet innebär de trotsatt -
kringavgift åt-tillfälliga nedgången kring åren 2035-2050 motsvarar en-

21minstone 18 det reformerade avgiftsunderlaget, och drygt procentprocent av
underlaget enligt de nuvarande reglerna.av

Garantipensiøn ålderspensionârerför

tillbra inkomstskydd deGrundskyddet i ålderspensionssystemet syftar till att ge
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inkomstrelaterade pension inte till.räcker I det nuvarande utgörsystemetvars
folkpension och pensionstillskottet garantipensionen för de har lite ellersom
ingen ATP. finns ytterligareDessutom KBT tillägg för pensio-ettegen som ger

högnärer med hyreskostnad och låg inkomst. det reformeradeI systemeten en
ersätts det grundskydd folkpensionen står för med grundskyddett nyttsom som
efter skatt skall minst lika bra det nuvarande skyddet. det finnsUtövervara som

hyresrelaterat bostadsstöd kvar.ett
ñnnsFör närvarande förhållandevis antal äldre kvinnliga pensionärerett stort

inte har någon eller mycket liten ATP-förmån. framgårDettasom en egen av
följande uppgifter från Riksförsäkringsverkets studie långtHur räcker pensionen
RFV ANSER 1992:6:

Andel pensionärer med årATP 1989egen

Ålder 60- 70- 75- 80- 85- 90-
69 74 79 84 90

Kvinnor 77 66 50 40 28 16
Män 98 95 94 93 5289

Egen ATP mycket vanligare bland de ålderspensionårerär bland deänyngre som
pensionerades under 1970- och 1980-talet och trenden fortsätter. Allteftersom
åren går kommer inomandelen kvinnor pensionärskollektivet har ATPsom egen

likna förden män. Anledningen till det förvärvsmönstret för kvinnoräratt att
födda 1950-taletunder och liknar framgår blandmännens. Detta annatsenare av
de uppgifter kvinnornas deltagande i arbetskraften i framtiden presente-om som

Äldrei kapitel 9. kvinnor med änkepension ingen eller knappast någonras men-
förmånATP kommer sålunda efterträdas kvinnliga pensio-attegen av yngre-

närer har inkomstrelaterad pension först och sedan den refor-ATPsom en egen
merade pensionen. år med barn med barninkomst inom detDessutom ersätts
reformerade pensionssystemet.

Denna utveckling kvinnor får bra ålderspension återspeglasmot att en egen av
Återigenkostnadsutvecklingen för garantipensionen 4.2-4.4. böri tabellerna det

påpekas 1995här uppgifterna för år inte jämförbara år 2000 ochär helt medatt
Årår därefter. 2000 3-4 miljarder från utgifterna på grundbör kronor dras bort

förändringar i för få jämförbara siffror.skattereglema attav
Garantipensionen kostar relativt mindre med tiden uttryckt i procent av av--

giftsunderlaget tabell på minskar med tillväxt4.3. Detta beror behovet ochatt
garantipensionen prisindexerad Pensionsarbetsgruppens föreslagna reform.iäratt
alternativ skulle löneindexera garantinivån de gränsvärdenEtt att samtvara som

skulle naturligtvis ledaavgör storleken på tillägget inom garantipensionen. Detta
sannolikt itill högre kostnader de redovisas här. ocksåän Det är att mansom -
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1,5 skulletillväxt kringvilket fall helst efter lång rad år med procentsom en-
förbättringar garantipensionen.det motiverat övervägaattanse av

Förtidspensioner

för beräkning-omfattar förslag reglerPensionsarbetsgruppens förslag ett om nya
för ålderspen-konsistent med det regelsystemetförtidspension ärav som nyaen

förmånsutbetalningar refor-jämför utvecklingen enligt detsion. figur 4.3 viI av
utvecklingen detillväxt på 1,5 med medmerade förslaget, med procent, nuvaran-

utbetalningar i1,5 2 Figur 4.4 visarde reglerna med tillväxt på och attprocent.
15 utbetal-nuvarande avgiftsunderlaget ligger cirka underdet procentprocent av

1,5 reglerna.ningar vid med de nuvarandeprocent

iFigur 4.3 Förtidspension utbetalningar i det reformerade och det nuvaran--
års1995 penningvärdeMiljarder kronorde systemet.

20502010 2020 2030 20402000

Reformerade Nuv.Nuv.á systemetsystemet
2%-tillväxtl.5%-tillvixtsystemet



78 reformeradeDet pensionssystemet

Figur 4.4 Förtidspension utbetalningar i det reformerade och i det nuvaran--
de inkomstrelaterade Procent avgiftsunderlagetsystemet. av

1 . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . ., , , , , . . . . . . . ..

0 iiiliiiiliiliiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiii
2000 2010 2020 2030 2040 2050

Reformerade Nuv. Nuv.systemet systemet
LTS-tillväxt 2%-üllväxt Indexsystemet
Index tak

Utgifterna för förtidspension i kalkylmodellenavgörs antalet iav personer
arbetskraften och dess ålderssammansättning, naturligtvis deras inkomst-samt av
utveckling. försökInget har gjorts i framtagningen kalkylerna övervägaattav
eller hänsyn till hur andra demografiskaän faktorer bidrakan till öka ellerta att
minska förtidspensioneringen i framtiden. Det talar för sämre utvecklingsom en
i framtiden hotetär högre arbetslöshet. förDet talarpermanentom en som en
bättre utveckling är dels den uppmärksamhet förtidspensioneringen harstora som
tilldragit sig under år, dels de arbetaägnas attsenare resurser som numera mer
effektivt med rehabilitering.

Ser enbart på den demografiska utvecklingen kommer belastningen frånman
förtidspensioneringen störst 1995-2010, den ökar igen årenatt vara som men
2040-2050. Under perioden 1995-2010 sig de åldersgruppemanärmar frånstora
1940-talet 55-64 år, det vill den ålder då förtidspensioneringsfrekvensensäga
historiskt har varit mycket hög. faktumDetta återspeglas också i tabell 4.6 isett
uppgången i kostnaderna för förtidspensioneringen fram till 2005.år

Ökningen i förtidspensioneringen kring år 2005 2025Kring år ochavstannar .
cirka tio âr framöver minskar antalet i arbetsför ålder enligt den befolk-personer
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hållaockså tillbidrarkalkylema. Dettaför attgrundligger tillningsprognos som
1980-mittenfrånfödelsekohorternadeförtidspensioneringen. När stora avner

återigenigenkraftigtförtidspensioneringen55 år ökaråldernbörjar nåtalet av-
förtidspension-tillleder2040 ochkring årskerskäl. attdemografiska Dettarent

2035-2050 i tabellerna.årenmellanbetydligtökareringskostnadema
iförtidspensionen detutgifter förutvecklingen4.6 visar4.5 ochTabellema av

avgiftsunderlaget.nuvarandedetiutgifterreformerade procentsystemet samt av

pensionssystemet.reformeradeiförtidspension detförUtgifter4.5Tabell
års penningvärdei 1995Miljarder kronor

År Förtidspension
Total förtids-Grund-Ink.rel.
pensionpensionpension

39,84,135,71995
45,140,5 4,62000
47,84,643,22005
46,94,642,32010
44,04,639,42015
45,24,640,62020
48,54,643,92025
53,84,649,22035
67,14,662,52050
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Tabell 4.6 Utgifter för förtidspension i det reformerade pensionssystemet.
Procent avgiftsunderlaget enligt nuvarande reglerav

Ar Förtidspension
Ink.rel. Grund- förtids-Total
pension pension pension

1995 5,3 0,6 6,0
2000 5 0,6 6,3
2005 5,6 0,6 6,2
2010 5,1 0,6 5,6
2015 4,4 0,5 4,9
2020 4,2 0,5 4,7
2025 4,2 0,4 4,6
2035 4,1 0,4 4,4
2050 4,1 0,3 4,4

tabell 4.5 framgårAv utgifterna för totala förtidspensioner ökar kraftigtatt mel-
lan år 1995 och 2005, med något under 2,0 år. Denna ökningprocent per av-
speglar den demografiska ökningen och antagande förtidspensionsfre-ett attom
kvensen den kännetecknade sista hälften l980-talet. Dockmotsvarar ärsom av
ökningen under perioden 1995-2050 under 1 år vilketsett procent per som-
diskuterats återspeglar den demografiska utvecklingen under första hälftenovan -

2000-talet.av

Totala kostnaderna ålders-för och förtidspension

De totala kostnaderna för ålders- och förtidspensionssystemen tillsammans fram-
går tabell 4.7. Tabell 4.8 visar totala utbetalningar i det avgiftsun-procentav av
derlaget enligt nuvarande regler.

Förutom kostnadskalkyler för ålders- och förtidspension innehåller tabell 4.7
beräknade framtida kostnader för efterlevandepension, enligt nuvarande regler,
och uppskattning harKBT här antagits uppgå till nivåen grov av samma som

i kalkylema för det nuvarande i kapitel 3.antogs Kostnaderna för efter-systemet
levandepension består beräknade utgifter för:av

änkepension enligt de regler gällde före reformen 1990 och övergångs-som
regler och främst omfattar födda 1944.senastsom personer
omställningspension.
barnpension.

I praktiken avskaffades änkepensionen för kvinnor födda 1945 eller i ochsenare
med reformen 1990. Detta innebär med tiden minskar utgifterna för efterlev-att
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andepensionen betydligt. Enligt kalkylema minskar också avgiften för efterle-
vandepensionen kraftigt efter år 2015, tillväxten i ekonomin. Minskningenoavsett
är snabbare med högre tillväxt eftersom löneunderlaget då växer snabbare.

för reformeradeKostnaden det håller sig fram till år 2015 kring da-systemet
kostnadsnivâ på cirka 30 det avgiftsunderlaget enligt nuvarandeprocentgens av

eller mellan 29 och 29,5 när hänsyn tagits till ökad kostnad ñrprocent att en-
garantipensionen cirka 0,5 från och med år 2000procent i neutralise-stort sett

ökning i skatteintäkter nästan storlek.avras en av samma
Följande visartablå hur kostnaderna för reformeradedet sjunker isystemet

förhållande till det nuvarande vid tillväxt på 1,5 allteftersomsystemet procent- -
nybeviljade pensioner omfattas det regelsystemet:av nya

Regler 2005 2015 2025 2035 2050

Nuvarande 29,0 31,4 30,8 30,1 27,7
29,5Nya 30,0 29,0 26,8 24,4

Det reformerade kostnader justerasbör neråt i början med 0,3-0,4systemets
enheter på grund skattejusteringen.av

naturligtvisDet är betydelse också studera hur det regelsystemetstor attav nya
fungerar vid andra varaktiga tillväxtscenarier 1,5än Detta i följan-görsprocent.
de avsnitt.

Tabell 4.7 Totala utgifter i reformerade pensionssystemet.det Miljarder
årsi 1995kronor penningvärde

Älders-Ar Förtids- Efterlev. KBT Total
pension pension pension

1995 132,3 39,8 15,6 10,5 198,2
218,42000 148,1 45,1 16,7 8,5

2005 158,8 47,8 15,8 6,9 229,3
2010 182,2 46,9 16,2 5,4 250,7
2015 208,1 44,0 13,9 4,3 270,3
2020 222,2 45,2 11,0 3,3 281,7
2025 233,9 48,5 7,6 2,7 292,7
2035 265,9 53,8 4,3 1,8 325,1
2050 298,6 67,1 3,0 1,1 369,9
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pensionssystemet.4.8 utgifter i reformerade ProcentTabell Totala det av
avgiftsunderlaget enligt nuvarande regler

Ålders- Förtids- Efterlev. TotalKBTAr
pension pension pension

29,71995 19,8 6,0 2,3 1,6
30,32000 20,6 6,3 2,3 1,2

2005 20,5 6,2 2,0 1,1 29,0
2010 5,6 1,9 0,8 30,021,8
2015 1,5 0,5 31,423,1 4,9

0,3 29,02020 22,9 4,7 1,1
2025 0,7 0,3 30,822,4 4,6
2035 21,9 4,4 0,4 0,1 30,1

27,72050 19,7 4,4 0,2 0,1

Följsamhet till samhällsekonomin4.4

från tillväxtindexering vid avvikelser-

1,5på procent

den faktiskaFöljsamhetsindexering fungerar i praktiken på följande Omsätt.
medtillväxten l och 1,5 reduceras pensionen skill-är år procentprocent, normen

naden mellan 1,5 1,0 det vill 0,5 utfalloch säga Detta ettprocent, procent. ger
för 99,5 prisuppräknad pension. Medpensionären motsvarar procentsom av en
följsamhetsindexering avgiftsunderlaget vidfaller kvoten mellan kostnader och
olika tillväxt inom kring i det här fallet tillväxt påganska snäven ram normen -

procentfDen1,5 för finansiera hamnarkrävs dåuttagsprocent att systemetsom
på det viset alltid 18,5 på det reformerade underlag-nåra den procent tas utsom
et.

uttryckas visstFörhållandet mellan utbetalningar och avgiftsunderlaget kan ett
år följande:som

Pension antalet pensionärerper person x

eller lönebaserad förmån antalet med PGILön personerannan per person x

följerMed det indexeringssystem föreslås Pensionsarbetsgruppen pensionsom av
hänsynlön justeras nybeviljade pensioner medDessutomper person per person.
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medellivslängden. neutraliserasVad emellertid intetill förändringar i avsom
förändringar beror på förändringar iden föreslagna indexeringen sålundaär som

med i formeln Ettantalet yrkesarbetande, det vill säga antalet PGI ovan.personer
förindex på inkomstsummemått, exempelvis PGIbaserades ett personersom

följer utvecklingen hela avgifts-20-60 år, skulle pensionsutbetalningargöra att av
Å mellanandra sidan skillnadenunderlaget, och inte enbart capita. ärPGI per

följer befolkningsprog-förhållandevis små utvecklingen i framtiden dendessa om
ligger till ñr kalkylema.grundnos som

avgiftsuttaget för ålderspensionen med respek-tabell 4.9 visas beräkningarI av
år.på 1,5, 2 och 3tive följsamhetsindexering för tillväxt procentutan per

2001 påverkar alla utgående pensioner. IFöljsamhetsindexeringen börjar år och
för ålderspensionen inkomstrelateradtabellen visas de sammanlagda kostnaderna

avgiñsunderlaget.det reformerade Närpension och garantipension i procent av
1,5 för detvisat beräkningar med tillväxt påtidigare i detta kapitel har procent

1,5ochreformerade har vi syftat på tillväxt i BNP lönesummansystemet
1,5tillväxt påemellertid inte sakDetta capitaärprocent. pro-samma som per

capita får vivi använder index baseras på PGI ävenNär ettcent. pernu som
arbetskrafteneftersomberäkningen i LS-procentfallet i tabellenutfall förannat

mellan cirka -0,3 och +0,4varierar procent.
lägreökning antalet sysselsattaVid given tillväxt i lönesumman av enger enen

antaletföljsamhetsindexering varit falletökning med änpensionerna omsomav
utsträckning de harindexet isysselsatta också hade medräknats i somsamma-

samti-med minskarpåverkat antalet sysselsatta PGIlönesumman. Om personer
skrivsPensionemadigt konstant sker detlönesumman PGI är motsatta. uppsom

överstiger tillväxten capita.med faktoren persom
pensionskostnaderna tillföljsamhetsindexering anpassningMed nås god aven

4.9. tabellenframgår tabell Iden ekonomiska tillväxten i samhället,totala avsom
olika tillväxtaltemativen närmaravgiftsuttagsprocenten i dedetta attsyns genom

sig varandra.

medellivslängdenförändring ieftersläpning mellanfinns emellertidDet enen
pensionärer.på hela kollektivetoch dess inverkan
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Ãlderspensionsutgifter,Tabell 4.921 inklusive garantipension, i detprocent av
reformerade avgiftsunderlaget med respektive följsamhetsindexeringutan av
utgående ålderspensioner

Är % %1,5 2 % %1 3

2000
Följsamhetsindex 17,9 17,5 17,1 16,3

följsamhetUtan 17,9 17,5 17,1 16,3

2005
Följsamhetsindex 17,9 17,4 16,9 15,9

följsamhetUtan 18,2 17,3 16,7 15,2

2010
Följsamhetsindex 19,2 18,6 17,9 16,7

följsamhetUtan 19,6 18,4 17,3 15,4

2015
Följsamhetsindex 20,3 19,7 19,0 17,7

följsamhetUtan 21,0 19,5 18,4 16,0

2020
Följsamhetsindex 20,0 19,4 17,518,7
Utan följsamhet 20,9 19,3 18,0 15,6

2025
Följsamhetsindex 19,4 19,0 18,2 17,2

följsamhetUtan 20,6 19,0 17,7 15,2

2035
Följsamhetsindex 19,4 18,8 18,3 17,6

följsamhetUtan 20,2 18,7 17,4 15,4

2050
Följsamhetsindex 17,0 16,4 16,0 15,7

,följsamhetUtan 18,1 16,7 15,7 13,8

Följsamhetsindexering 1,5Anm. med Utgående pensioner följsam-procent.norm
hetsindexeras från och med år 2001.
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Ålderspensionsutgifter, garantipension, i4.9b inklusive detTabell procent av
avgiftsunderlaget följsamhetsindexeringnuvarande med respektive utan av

utgående âlderspensioner

År % % %1,5 % 2 31

200
Följsamhetsindex 20,6 20,2 19,121

19,1följsamhet 21,1 20,6 20,2Utan

2005
19,9 18,6Följsamhetsindex 21,0 20,3

17,7följsamhet 21,4 20,5 19,6Utan

2010
22,5 19,5Följsamhetsindex 21 21

20,5 17,9följsamhet 23,1 21,8Utan

2015
22,9 22,3 20,6Följsamhetsindex 23,9

18,5följsamhet 24,7 23,1 21,6Utan

2020
20,523,6 22,6 22,0Följsamhetsindex

24,7 22,9 21,3 18,2Utan följsamhet

2025
22,1 21,5Följsamhetsindex 23 1 20,3

,
22,4 20,8 17,9följsamhet 24,2Utan

2035
20,622,7 21Följsamhetsindex 21

20,4 17,9Utan följsamhet 23,6 21,9

2050
20,0 18 18,4Följsamhetsindex 19, l

18,4 16,2följsamhet 21,3 19,7Utan

Utgående pensioner följsam-Följsamhetsindexering 1,5Anm. med procent.norm
hetsindexeras från och med år 2001.
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4.5 Finansiering ålderspensionerav

Översikt4.5.1 uppläggningen finansieringöver av

inkomstrelateradeDen ålderspensionen i det reformerade pensionssystemet finan-
Ålderspensionsavgiftensieras med avgift på 18,5 till hälftenprocent. uttasen

arbetsgivaravgift och till hälften egenavgift. Dessa ersättersom en som nuvar-en
ande folkpensions- ATP-avgiftema.och

den sammanlagda avgiften på 18,5 används 16,5 förAv procent procent att
finansiera pensioner inom fördelningssystemet. årliga inbetalningarDessa av
avgifter används sålunda för betala inkomstrelaterade pensioner åratt ut samma

avgifterna betalats in. Ett belopp motsvarande 2 avgiftsunderlagetprocentsom av
fonderas i individuell premiereservfond. avgifter hålls helt utanförDessaen
fördelningssystemet.

fördelningssystemet finns fond fördelningsfondenInom här kallasen som- -
kapital används buffert för fördelningssystemet. Fördelningsfonden iärvars som

praktiken 16,5AP-fonden. Avgiften på tillsammans med fördelnings-procent,
fondens avkastning och vid behov kapital, täcker kostnaderna för dessa utbe-- -
talningar.

1995-2000,Under övergångsperiod, åren finansieras utgifterna förävenen
Änkepen-58förtidspensionärer äldre år inom för fördelningssystemet.än ramen

sionen, finansieras också inom för fördelningssystemet.ramen
Övriga pensionsförmåner, det vill säga förtidspension, efterlevandepension

exklusive änkepensionen och garantitillägg inom ñnan-grundtrygghetssystemet
sieras över statsbudgeten med allmänna skattemedel.

visar hur fördelningssystemets finansieringsbild fram till 2050,Här årutser
hänsyn tagits till buffertfond, fördelningsfondennär hur ochsystemets samt pre-

miereservfonden bidrar till det samhälleliga sparandet.
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Avgifter till fördelningssystemet4.5.2

4.10.tabellAvgiftsuttaget till fördelningsfonden framgår av

1995-2050Avgiftsuttaget i fondberäkningarnaTabell 4.10

År premie-Avgift fördel- Avgift tilltill
reservfondenningsfondema
procentprocent

1995 12 ,25 2,0
2,01996 3 ,25l
2,01997 ,2514
2,015 ,OO1998

1999 15 ,75 2
2,02000-2050 16 ,50

före år 1944 inteförslag ska de föddaEnligt Pensionsarbetsgruppens ärsom
och därmed inte heller uppbära pensionpremiereservfondenbetala in avgifter till
fördelningssystemet. pensionerdessa till Defrån denna. stället betalasI som

förhåll-från premiereservsystemet skullefödda 1935-1943 skulle få varapersoner
tjugondelar. admi-kvotdelningen med Därför skulle deandevis små på grund av

förhållandevis små bli i jämförel-pensionernistrativa kostnaderna för dessa stora
med avkastning dedense ger.

årfödda 1944 1020-delar 2betalarFörslaget innebär sålunda att avpersoner
premiefonden 1995-2009.periodentill underdet vill 1säga procentprocent,

villl120-de1ar det säga ll20i2 1,11945 betalarföddaPersoner procent
1953födda 1920-delar 2sista och betalaråren 1995-2010. ärDeprocent av

1,9procent procent.

Fördelningssystemets fond4.5.3

avgifter betalas inmedfördelningssystemet betalasInom utgående pensioner som
fondka-självafondkapitaletår och, vid behov, avkastning från samt avavsamma

föreslåsden modellpitalet. Med följsamhetsindexering i medenlighet som av
syftebuffertfond ärPensionsarbetsgruppen blir fördelningsfonden attvarsen

demografiska för-fluktuationer ochinverkan kortsiktigamotverka ekonomiskaav
ändringar.

fördelningsfonden skallñr kalkylerna varitEn utgångspunkterna har att an-av
den kraftigaföljer medfinansiella påfrestningarvändas för täcka deatt tunga som

2005-2025.åren Fon-underökningen i ålderspensionärer förväntasantalet som
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den skall emellertid alltid buffert för tillfälliga påfrestningar i det in-utgöra en
komstrelaterade ålderspensionssystemet. Vad optimal storlekärsom en en
buffertfond kan naturligtvis diskuteras. har det krav buffertfond-Här satts attsom

i fördelningssystemet åtminstone skall så så den täcker någrastor atten vara
månaders utbetalningar.

Fördelningsfonden förråntas med realränta på sikt lika medärantas en som
tillväxten, i det här fallet 1,5 För närvarande realråntan mycketär högreprocent.
och år 1995 3 Den sig gradvis till den långsiktigaantas procent.vara anpassar
nivån 1,5på till år 2000. Schablonen gäller sålunda från och årmedprocent
2000. Avgifterna till fonden följer den utveckling redovisas i tabell 4.10.som

tabell 4.11 visas fördelningsfondensI inkomster, utgifter och rânteintâkter. Den
allmänna pensionsfondens bokförda värde uppgå 600till cirka miljarderantas
kronor vid ingången år 1995. Detta belopp utgör startkapitalet för fördelnings-av
fonden i kalkylema. Fördelningsfondens värde vid slutet år 1995 blir 600av -
155,9 102,2 563,7+17,4 miljarder kronor, enligt 4.11.tabell+

4.11 utveckling årTabell Fördelningsfondens 1995-2050. Miljarder ikronor
års1995 penningvärde

Fond Avgifter Fond- Ackumu-Ar Ränte- Pen- Sparan-
vid intäkter sions- styrka de leratut-
gången utbetal- sparande

året ningarav

1995 563,7 17,4 102,2 155,9 3,6 -36,3 -36,3
2000 450,0 6,8 146,3 166,8 2,7 -13,7 -150,0
2005 395,5 6,0 156,1 170,3 2,3 -8,2 -204,5

358,02010 5,4 166,8 184,1 1,9 -11,9 -242,0
2015 262,9 4,1 179,0 204,8 1,3 -21,7 -337,1
2025 111,6 1,7 208,2 217,0 0,5 -7,1 -488,4
2035 120,6 1,8 240,8 236,4 0,5 5,8 -479,4
2050 501,4 259,57,2 302,2 1,9 49,9 -98,6

visstFondstyrkan år hur många gånger det årets pensionsutbetalningarett anger
kan täckas fondens kapital.av

Avgiñsprocenten ökar successivt andra hälften 1990-talet framunder till årav
2000, då 16,5 jämför tabell 4.10. börjanblir I period-procentsatsen procent av

understiger avgifterna för utgifterna.vad skulle behövas täcka Vi haratten som
tidigare avgiñ cirka 17 behövs. används fond-Dessutomsett att procenten
medel för betala förtidspensionervissa och änkepensioner under antal år.att ett

Balans mellan först cirka 2030. Från cirka 2035avgifter och utgifter inträder år
ökar relativtantalet i arbetskraften kraftigt samtidigt antaletpersoner som perso--
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minskar. iganska kraftig ökningmedför65 äldre Dettaår ochär enner som
antaletockså bakgrundökning behövsfonden åren 2035-2050. Denna attmot av

2050-2065förväntas öka under årenpensionärer .
fördelningsfondenskalkylen överviktigt betonaAvslutningsvis detär attatt

2025-2035årenfondstyrkan ärantaganden visarsoliditet vid olikaframtida att
avgiftsun-i utvecklingenförhållandevis små förändringarkänslig förmycket av

2 detunderlaget med cirkasänkningderlaget. Exempelvis innebär procent,en av
fondstyrkan går noll1990-taletundercirka 15 miljarder kronor,vill säga motatt

små justeringar iinnebär tidvisomkring år 2025. göraDetta uttagsprocentenatt
långsiktig balans.för upprätthållaatt

sparandeochPensionssystemet4.6

År drygt 30belopppremiefonden till2050 uppgår procentmotsvararett avsom
år14 BNPcirkafördelningsfondenStorleken påBNP. procentmotsvarar av

4.5decennier innan. Figurunderbetydligt mindre2050, efter ha varit ettatt par
fonderna.utvecklingenvisar den årliga av

pensionssystemet. Miljarder kronorreformeradeiTabell 4.12 Fonderna det
årsi 1995 penningvärde

Fördel- Premie- SummaBNPPremie-Fördel- SummaAr
% fonderningsfond fondifonderningsfond reserv-

%ii % BNPfond avav av
BNPBNP

36,7l557,0 36,2 0,0571,71995 0,8563,7
30,226,8 3,456,9 506,9 l677,32000 450,0
28,76,821,9518,92005 395,0 123,4 1807,0
29,318,4 10,9211,3 569,3 1946,62010 358,0
28,912,5 16,3342,3 605,2 2097,]2015 262,9
31,34,6 24,4593,4 759,5 2433,72025 111,6
34,029,74,3838,5 959,1 2824,42035 120,6

32,5 46,714,21146,4 1647,8 3531,12050 501,4

skallnaturligtvis Härhär ärOsäkerheten i kalkyler den görs stor.typav som
utveckling.betydelse för fondenssärskildfrågor de faktorer ärnämnas avav som

beroreftersom den1995 osäker,fördelningsfondens storlek årdet förstaFör är

5 2.7 i kapitel 2.Jämför figur
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på utvecklingen avgiftsunderlaget 1994 1995, på vilkenlöner under och samtav
förräntning fonden får under period.denna

större betydelse får åren, åtmins-Av ännu den tillväxt under de närmasteär
fram till någonstans kring år 2005, då pensionsutbetalningama börjar stigatone

brant uppåt. årligaDen tillväxten på 1,5 ligger långt under den takt påprocent
cirka 3 många ekonomiska bedömare på för andra hälftenprocent trorsom av
1990-talet.

Figur 4.5 Fondernas kapital i BNPprocent av

/FöldokvhodondHSuvBNP

0.0
2015 20202000 2005 2010 2025 2030 2035 20501995 2040 2045

sparandet i fördelnings-tabell 4.13 redovisas och premiefondemaI i procent av
BNP. Sparandet i fördelningsfondenbruttonationalprodukten negativt tillår

för stigaföre år 2035 år 2033 därefter till 50nära miljarder kronorattstrax
eller drygt uppgårl BNP framgår tabell 4.11 detår 2050. Somprocent av av
ackumulerade negativa kronor 2022.till cirka 500 miljarder år Ränte-sparandet
intäkterna under dessa användsperiod uppgår till cirka 170 miljarder, ochsamma
också för pensionsutbetalningama.

Premiereservfonden 1995 13-deloch fördelningsfondema år drygtmotsvarar av
för-BNP och tillsammans minskar fram till år 2035 i takt medi betydelse att

delningsfondemas kapital pensioner.för bidra till finansieringenanvänds att av
Sedan uppnår utveckling.stabilsystemet en mer
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Tabell 4.13 Sparandet i fördelnings- och premiefonderna

År %Sparande Sparande i BNP:av
Fördel- Premie-Fördel- Premie- SummaSumma

fondnings- fond nings-
fonder fond

1995 -36,3 11,0 -28,3 -2,3 0,7 -1,6
2000 -13,7 14,5 -3,5 -0,8 0,9 0,0
2005 -8,2 18,5 5,8 -0,5 1,0 0,6
2010 -11,9 22,0 6,6 -0,6 0,51,1
2015 -21,7 23,7 1,4 -1,0 1,1 0,1
2025 -7,1 17,6 -0,3 1,0 0,724,0
2035 5,8 25,5 0,7 0,921,0 -0,2
2050 49,9 20,8 69,3 1,4 0,6 2,0

bidraget till sparande från offentliga pensionssystemet minskarDet totala det över
2035lång period framöver. först omkring år och därefter någonDet ären som

markant ökning kan vilket framgår figur 4.6.noteras, av

Figur 4.6 Det offentliga pensionssystemets bidrag till isparandet procent av
BNP

r-c°-° :: â a l : : .,
20202025200590l0451995 2015 2035000 2030 2040 2045 2050
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Individeffekter5

5.1 Inledning

Följande kapitel syftar till så långt det möjligt, beskrivaär vad det reformera-att,
de pensionssystemet kan komma innebära för olika individer. vissa delar harIatt
pensionerna i det nuvarande använts jämförelse.systemet som

Kapitlet inleds med beskrivning hur olika förvårvsmönsteren av gruppers ser
Sedan beskrivs hur de genomsnittliga pensionema för ålderspensionärerut. utser

uppdelade i olika både i det nuvarande och det reformerade Isystemet.grupper,
avsnitt beskrivs också hur genomsnitt varje enskild del refor-detstorasamma av

merade framtidade ålderspensionärema. Avsnittet därefter visarsystemet ger
pensionsfördelningen för tidigare undersöktade grupperna.

Den sista delen redovisarkapitlet hur individernas pensioner kvotav som en
mellan den pension de får med nuvarande regler och den de får i detsystems
reformerade systemet.

Samtliga beräkningar gjorda antagandeär med på 1,5 reallönetill-ett procents
Vidväxt. tillväxt skulle effekterna annorlundanågot Detta gällerut.annan se

framför allt angivna medelbelopp.

5.2 Antalet förvärvsår framtideni

I detta avsnitt redovisas över antal år med pensionsgrundande inkomsten prognos
före ålderspensioneringen födda mellan 1944 och 1984 beräknassom personer
ha. Modellen bygger både faktiska förhållanden och inför framtid-en prognos

och löper fram till år 2050. Beräkningarna gjorda påär grundval uppgifteren, av
Riksförsäkringsverkets pensionspoängdatabas, innehåller inkomstuppgifterur som

från och med 1960. Personer födda då 161944 år och kunde erhållasom var var
sin första pensionsgrundande inkomst. Det dock inte möjligtär med dennaatt,
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hel-vilken utsträckning inkomstendatabas underlag, fastställa i motsvaras avsom
deltidsarbete.eller

förvårvsarbetar praktiskt hela sitt potentiellaEn människor tagetstor grupp
andelen kvinnor i börjanyrkesliv. Andelen i denna år större änmån avgrupp

kvinnor ökar efter handkalkylperioden, det vill på 1990-talet, andelensäga men
denna för cirka 2010 lika andel männen.i utgöra nästan storatt somgrupp, en

arbetskraftsantagandena medför nämligen kvinnorna ibakomliggandeDe stortatt
2010-talet. Då denfår antal förvårvsår eftermän avstannarsett samma som

under detrendmässiga Ökning kvinnornas arbetskraftsdeltagande skettsomav
decenniema.senaste

16 64 årsärskilt intresse består mellan ochEn utanannan grupp av av personer
disparata tillpensionsgrundande inkomst. innefattar mångaDenna grupper, exem-

förtidspensionärer från 16 års ålder, invandrare med kort vistel-pel de varitsom
med tid i Sverige med flera.setid i Sverige före ålderspensionen, utvandrare kort

också varit förtidspensionärerredovisningen skiljer mellanI personer som
45inte varit det. början 1990-taletföre ålderspensionen och dem I varavsom

ålderspensionårema förtidspensionärer innan de blevde nyblivnaprocent av
âlderspensionärer.

behandlas iTabell 5.1 visar hur några de olika separatstora av grupper som
nybeviljade ålderspensionärer i de studeradeavsnitt Antalet räknat idetta är. är

födelseårgångama.

fddelseårgångarnaålderspensionärer 1944-1984nybeviljade iTabell 5.1 Antal
i Följandetillhör olika fdrvärvsmönster studerasde separatsom grupper vars

bådeavsnitt tillhör förtidspensionsgruppen in- ellerpersoner och ut-som
uteslutnavandrargruppen är

antalkvinnor Antal TotaltAntal mänGrupp

168 060102 300 65 760Invandrare
690 616 770Utvandrare 268 080 348

963 620Förtidspensionärer 939 330 024 290 11

5 för åren fram-Riksförsäkringsverkets modell dessa uppgifterHur genererar
kapiteldiskuteras i 9.över
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5.2.1 för kvinnor inteFörvärvsmönstret ochmän som

förtidspensionärer inte in-varit elleroch ut-som

vandrat

5.1 visar många år ålderspensionärer har haft inkomstFigur hur nyblivnasom en
förtidspensione-överstiger basbelopp enligt beräkningarna. Personerettsom som

ålderspension ingår inte. respektive kvinnorföre Uppgifterna mänrats avser
Överfödda 1944-1984. 90 tillhör denna haråren alla mänprocent av som grupp

40 med pensionsgrundande inkomst.år eller mer

år ålderspen-Figur pensionsgrundande inkomst för nyblivna5.1 Antal med
åren tidigare förtidspensionärer in-sionärer födda 1944-1984 exklusive samt

samtliga inom respektiveoch utvandrare. Procent könav

100
90
so
70
60 Män
so

Kvinnor40
30
20
10
0

l-2år 10- 20 30- 40a:-0a: 3-9
39a:195: 29a:

kvinnorna trendmâssig ökningi arbetar cirka 80 40 år eller EnAv procent mer.
årförvärvsintensiteten leder arbetat 40 ellertill andelen kvinnoratt som merav

ökar.
födelseårgång saknar årFigur 5.2 visar hur respektive medandelstor somav

5.1basbelopp. figurpensionsgrundande inkomst inkomst överstigande Av1
in-framgick ñgur 5.2 ingår dockdet inte fanns några sådana. ävennästan Iatt

och Utvandrare.
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Andelen ålderspensionärer tidigare fdr-5.2 nybeviliade exkl.Figur allaav
år pensionsgrundande inkomst. Procenttidspensionärer medsaknar avsom

samtliga

Män

Kvinnor

hur pensionsgrundandeoch kvinnor år medvisar både andelen mänFiguren utan
inte finns någonminskar födda. Figuren visar också detför deinkomst attsenare

skall inte tolkasmellan i detta avseende.kvinnor och män Dettaskillnad attsom
föreligger förvärvsmönster,skillnad mellan kvinnors och mänsinte någondet

invandrare och utvandra-helt förklaring ihar och hållet sindettautan grupperna
re.

påvisar figur 5.2 baseras5.3 andel denFigur hur ut-stor somgrupp somav
uppgår antalet iinvandrare, övriga. Sammanlagt mänutvandrare ochgörs av

förstnämnda70 till 80 000. bådatill 000 och antalet kvinnor De grupp-gruppen
behandlas 5.2.3.avsnittvidareerna
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år pensionsgrundande5.3Figur Fördelningen saknar medav gruppen som
samtligainkomst exklusive tidigare förtidspensionärer. inomProcent av

respektive kön

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Övrig;Invandrare Utvandrare

QMån Kvinnor
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människor varit förtids-5.2.2 förFörvärvsmönstret som

ålderspensioneringförepensionärer

fått ålderspensionförtidspensionärer innan deför de varitFörvärvsmönstret som
5.4.visas i figur

ålderspen-år För nyblivna5.4 pensionsgrundande inkomstFigur Antal med
inomförtidspensionerade. samtligatidigare varit Procentsionärer avsom

respektive kön

Män

E Kvinnor

40år-Oår l-2år 3-9år 10- 20- 30-
29år 39år19år

förtidspensionärer har betydligt mindre andel,Jämfört med inte varitmän som en
varit förtidspensio-50 arbetat 40 år eller Bland de mäncirka procent, sommer.

jämföras med 6förvärvsarbetat 30-39 år, vilket kanhar 24närer procentprocent
förvärvsår för kvinnorinte varit förtidspensionärer. Antaletför män somsom

för dock medförtidspensionärer uppvisar ungefär män,varit mönstersamma som
lägre 38skillnaden andelen kvinnor arbetar 40 år eller ärden att mer pro-som

förcent än männen.
saknar år med pensionsgrund-Figur 5.5 visar hur den heltnämnare somgrupp

ande inkomst fördelad på olika fördelseárgångar.utser
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ålderspensionärer årnybeviljadeFigur 5.5 Andelen saknar medsom pen-
inkomst. Tidigare ñirtidspensionärer. samtligasionsgrundande Procent av

12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

8.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ,

Månj
6.- . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

K ..

det gäller andelenskillnad mellan könen tycks föreliggaIngen närstor personer
5.2.pensionsgrundande inkomst. med ñgurår med Detta överensstämmerutan

medförtidspensionärer helt saknar årEnligt kalkylen sjunker den andel pen-som
finnsfödda Också i detta avseendesionsgrundande inkomst för de ärsom senare.

5.2.överensstämmelse med figuren

för in- och utvandrare5.2.3 Förvärvsmönstret

från blandinvandrare skiljer sig betydligt andraFörvärvsmönstret för grupper,
5.6 framgårSverige kortare tid. figurberoende de bosatta i Iärannat att en

aldrig varit ñrtids-pensionsgrundande inkomst de invandrareantalet år med som
pensionärer har.
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år ålderspen-5.6 pensionsgrundande inkomst för nyblivnaFigur Antal med
exklusive tidigare förtidspensionärer.sionärer. Invandrare Procent samt-av

inom respektiveliga kön

25

§
15

Kvinnor
10

Oår 1-2år 3-9ñr 10- 20- 30- 40år-
l9år 29år 39år

denna figur framgår invandrare arbetar färre år har varitänAv att personer som
bosatta i Sverige mellan 16 65 år. invandrareoch Flertalet arbetar 10-39 år.
Andelen 67 för och 52utgör män för kvinnor.procentprocent

Den i figuren helt saknar år med pensionsgrundande inkomst ärgrupp som en
del de också ingår i figurerna 5.2 och 5.3. Fördelningen i figur 5.6 anty-av som
der invandrare iär bosatta och sysselsatta landet relativt delatt storgruppen en

sitt liv, invandraraktiva det vill de vid relativt år.säga attav unga
2050Gruppen utvandrare, till del drygt 80 år utvandring-procentstorsom om

efter sekelskiftet följer hittills tidigarevad varit vanligt invand-utgörsen som av
rade, arbetar helt naturligt i Såbetydligt kortare tid Sverige icke utvandrare.än
mycket 19 respektive 23 kvinnorna har ingenmännenprocent procentsom av av
intjänad inkomst i Sverige. dessa till delDet är med nollutgörstorsom gruppen
förvärvsâr i figur 5.2. Omkring 60 utvandrarna arbetar mindre 10änprocent av
âr i Sverige figur 5.7.se-
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ålderspen-år för nyblivnaFigur Antal med pensionsgrundande inkomst5.7
förtidspensionärer. Procentsionärer. Utvandrare exklusive tidigare av

samtliga inom respektive kön

k25 122
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ålderspensionerGenomsnittliga5.3

i detgenomsnittliga pensionerskillnaden mellanavsnitt behandlarDetta nuva-
bestämsgenomsnittliga pensionenDendet reformeraderande och systemet. av

anledningoch antalet pensionärer. dennakostnadentvå de totala Avstorheter -
refor-nuvarande och deti detjämförelse mellan genomsnittlig pensionspeglar en

kostnader.de bådamerade skillnad finns mellan systemenssystemet samma som
därför intressanta endastmellan pensioner blirJämförelser genomsnittliga som

olikajämförelse inom mellanett system grupper.men

ochkvinnors mäns5.3.1 En jämförelse mellan genom-

uppdelat påsnittliga pensioner i olikade systemen
födelseårgångar

genomsnitt-kvinnors och mänssig den mellanjämförelse låter göras årEn som
5.2i avsnitt ochdelvis berörtsålderspension.liga pension vid beviljandet Somav

på vilkenutvecklingde årensberörs i kapitel 9 har antagan-senaresom senare -
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den den framtida utvecklingen gjorts pekat på kvinnors och för-mänsattom -
alltmervårvsmönster börjar likna varandra. Man skulle då kunna förmoda att

kvinnornas genomsnittliga ålderspension skulle signärma männens.
5.8Figurema och 5.9 visar den genomsnittliga pension kvinnor och mänsom

födda olika år inomhar det nuvarande med oförändrade regler, respekti-systemet
inom reformeradedet inklusive övergångsregler. Underlaget tillsystemetve

figurema genomsnittligutgörs pension vid nybeviljandet ålderspensionenav av
för respektive födelseárgång. emigreratPersoner före ålderspensioneringensom

intehar tagits med i dessa beräkningar med anledning den avvikelse istoraav
antal inkomstår denna har jämfört med övriga.som grupp

Figur 5.8 Genomsnittlig pension enligt det nuvarande for män ochsystemet
år.kvinnor födda olika år årsKronor i 1995 penningvärdeper

250000 r

200000-

150000 -

100000 -
Kvinnor

50000 -

0 -
1935 1945 1955 1965 1975 1985



Individqükter 103

Figur 5.9 Genomsnittlig pension enligt det reformerade för män ochsystemet
år.kvinnor födda olika år årsKronor i 1995 penningvärdeper
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Ur de båda ñgurema det svårt finnsär utläsa det någon skillnad mellanatt om
hur förhållandet mellan kvinnors och genomsnittliga ålderspension föränd-mäns

tiden i de olika 5.9över figur döma tycks dock öknings-Avsystemen. attras
förtakten både kvinnor och ganska låg för födelseårgångarmän devara som

omfattas övergångsreglema i det reformerade systemet.av
mått på skillnadenEtt mellan de olika könen i det nuvarande och i det reforme-

rade skulle kunna kvoten mellan genomsnittligautgöras männenssystemet av
pension och kvinnornas genomsnittliga pension. 5.1Tabell redovisar denna kvot
för några olika födelseårgångar tillämpandemed respektive regelsystem. Kvot-av

förhållandet mellan genomsnittlig pension för kvinna ochen anger en en en man
födda år. kvot lika med 1,0 innebärEn alltså harmännenattsamma samma
genomsnittliga pension jämnåriga kvinnor vid pensioneringen.som
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ålderspen-genomsnittligakvinnornasTabell 5.1 Kvoten mellan och männens
lödelseårgângar reformeradeför olika i det nuvarande och detsioner syste-

met

Födelseår Nuvarande Reformerade systemetsystemet

0,731935 0,68
1945 0,78 0,78
1955 0,78 0,79

0,791965 0,79
0,781975 0,78

0,78 0,781985

födelseårgångama5 visar finns viss skillnad för de allra förstaTabell detatt en
ireformerade troligen med anledning deberörs det att stortsystemet avavsom

barnår. Såmed tillägg nämligenbibehåller det nuvarande snartsystemet ettsett
finns ingenpåverkar pensionerna i något utsträckningdet störresystemetnya

och genomsnittligaskillnad alls vad gäller förhållandet mellan kvinnors mäns
pensioner.

jämförelse kvinnors5.3.2 En mellan och mäns genom-

snittliga i olika olikapensioner de årsystemen

mellan kvinnors ochfå perspektiv på skillnaden mänsFör att ett annat genom-
åravsnitt respektive genomsnitt isnittliga pensioner redovisas i följande per

avsnitt, bildföregående födelseårgång. Dettastället för, i ger en avsom per
pensionårskollektivet visst år. Härskillnaden mellan könen för hela ett avses

genomsnittet samtliga utgåen-inte pensionen vid nybeviljandetalltså bara utan av
analogt föregående avsnittspensioner. Figurema 5.10 5.11 visar medde och

tillämp-för respektive kön medfigurer hur de genomsnittliga pensionerna utser
ande de olika regelsystemen.av
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år.olikaenligt nuvarande5.10 Genomsnittlig pension detFigur systemet
årsår 1995 penningvärdeiKronor per
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år.olikapension enligt reformeradeFigur Genomsnittlig det5.11 systemet
årsår 1995 penningvärdeiKronor per
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Förhållandet mellan och kvinnors genomsnittliga pensioner förändras intemäns
ovanstående figurerolika tiden beroende på vilket tillämpas,över system som av

skillnad i genomsnittliga pensioner-döma. Det finns dock ökningen deatt en av
jämförelse de båda ñgurema visar också genomsnittligaEn männensattna. av

pension i densamma år 2000 vilket regelsystem tillämp-är stort sett oavsett som
någonDetta helt naturligt då detta det första året individer harär äras. som som

del sin pension beräknad med de reformerade regler går i pension,systemetsav
dessa 120 sin pension beräknad med de reglerna.och har dessutom bara av

det sistnämnda finns skillnad mellan kvinnornas genomsnittliga pensionTrots en
skillnadi det nuvarande och det reformerade Skälet till denna somsystemet.

5.8 5.9 barnår ochockså vid jämförelse mellan figurerna och ävenär attsyns en
garantipensionen, får genomslag redan år 2000. Vad gäller garantipensio-ett stort

så höjning bruttopensionen inte nödvän-kommer den innebäraatt en av somnen
nettopensionen eftersom ändringdigtvis fär motsvarande genomslag på en av

skattereglema genomförs vid tidpunkt.samma
avsnitt 5.2 ochPrecis i föregående redovisar tabell kvoten mellan mänssom

samtliga utgåendekvinnors genomsnittliga pensioner. Skillnaden även härär att
genomsnittet, inte bara de gäller vidpensioner medräknade i ochär som

nybeviljandet.

ålderspen-genomsnittligaTabell 5.2 Kvoten mellan kvinnornas och männens
årsioner olika i nuvarande och det reformeradedet systemet

Nuvarande ReformeradeAr systemetsystemet

2000 0,59 0,64
2010 0,67 0,70

0,762020 0,74
0,782030 0,77

2040 0,77 0,78
0,772050 0,77

kvinnorna högre pensioner iTabellen visar det reformerade systemetatt ger
kalkylperioden vad det nuvarandeförhållande till i början än gör,männen menav

villkvoten stabiliserar sig på 0,78 detdenna skillnad försvinner till slut när säga
pension 78kvinnorna har genomsnittlig män-procentmotsvararatt avsomen

nens.
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5.3.3 Genomsnittlig pension från det reformerade syste-
olika delar för olika födelseårgångarmets

Det reformerade olika delar kan förväntas bidra olika mycket till indi-systemets
videmas pensioner beroende på de skillnader i förvärvs- och inkomstmönster som
tidigare diskuterats. Garantipensionen bör få mindre betydelse då individerna
arbetar fler fler åroch och har inkomster.större och större Den största skillnaden
över tiden bör kunna iakttagas hos kvinnorna eftersom deras förändringstakt år
större.

5.3Tabell visar vilketmed belopp garantipension i genomsnitt utgår vid nybe-
viljandet ålderspension för olika födelseårgångar och kön.av

Tabell 5.3 Genomsnittlig garantipension till nybeviljade kvinnliga respektive
ålderspensionärermanliga födda 1935 1985. årmellan och Kronor i 1995per

års penningvärde

Födelseår Kvinnor Män

1935 8 420 2 105
1945 5 263 2 807
1955 6 315 3 860
1965 4 210 2 456
1975 3 508 2 105
1985 2 807 2 105

Anm. I denna tabell har ingen hänsyn tagits till den särskilda garantiregeln se
kapitel 6 vilken skulle innebära nivåerlägre på genomsnittliga garantipensioner

i stället i form garantitillägg.skulle betalas utsom av

Tabellen visar hur den förgenomsnittliga garantipensionen minskar kvinnor födda
och den närmar sig också garantipens-männens. Tabellen antyderatt attsenare

ionen till män ökar för de första födelseårgångama vilket skasnarare ses som en
variation än trend.en

Den andra, och för de flesta individer delen det reformeradestörsta, syste-av
den inkomstrelaterade pensionen samvarierar ännu med ökat antalmet mer- -

förvärvsår och ökad inkomst. den inkomstrelaterade pensionen i reformera-I det
de ingår även bamâr vilket gör skillnaden mellan kvinnor och mänsystemet att
ytterligare borde göras mindre än vad motsvarande jämförelse i det nuvarandeen

skulle Tabell 5.4 visar genomsnittliga utgående belopp på den in-systemet ge.
komstrelaterade pensionen beräknad med det reformerade regler försystemets
nybeviljad ålderspension för kvinnor och födda mellan 1935 1985.mån och
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barnårinklusive tillpensionGenomsnittlig inkomstrelaterad5.4Tabell
år.olikaålderspensionärer föddarespektive manligakvinnliganybeviljade

årsår penningvärdei 1995Kronor per

Kvinnor MänFödelseår

75812885 9561935
127 70596 4811945

10998 586 1291955
107777 1491151965

173 315132 9681975
523668 1971985 153

långsamt mellan födelse-pensionen ökarinkomstrelateradeTabellen visar denatt
50 förstiga kraftigt med1935 1955 för sedan överårgångama och procentatt

ökningen1985. långsammatill födelseårgång Denframbåde kvinnor och mån
1990-talets djupainverkankan återspeglade födelseårgångarnabland äldre av

1980-talen på inkomstut-under 1970- ochlåga tillväxttaktenrecession och den
inkomst-1935-1945 1980-talet de bästautgjordemånga föddavecklingen. För

inkomstnivån försänkte äveni början l990-taletåren. Recessionen personerav -
förhållandevis låga.pensioner blir1950-talet derassåfödda i början attav -

1950 kanfödelseârgângamahårdare förkanske slårSkälen till det runtatt vara
inne i tidborde varittidigare, egentligende föddestill skillnad frånatt, ensom

recessionen förbyttes igrundinkomstutveckling, påmed ganska bra avmen som
negativ utveckling.till och meddålig kanskeen

pension reformeradefrån detGenomsnittlig5.3.4 syste-
20502000 ochmellanolika delar årmets

i garantipen-genomsnitt betalasimycketFöljande avsnitt behandlar hur utsom
2050. Tabell 5.6mellan åren 2000 ochpension årinkomstrelateradsion och i per

garantipension.genomsnittligutgår ivisar hur mycket som
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ål-5.6 Genomsnittlig garantipension kvinnliga respektive manligaTabell till
års2000-2050. år penningvärdederspensionärer Kronor i 1995per

År Kvinnor Män

2000 227 2 80711
2010 7 718 2 105
2020 6 315 3 158
2030 5 613 3 158
2040 4 561 2 456
2050 3 859 2 105

tabell genomsnittlig garantipension tabell 5.3,Denna bildger samma av som
signämligen kvinnornas genomsnitt med tiden ochnärmar männens män-att att

variation.konstant i nivå har vissärnens men en
inkomstrelaterade pensionen.Tabell 5.7 visar motsvarande tabell gällande den

barnår tillTabell Genomsnittlig inkomstrelaterad pension inklusive5.7
ålderspensionärer årkvinnliga 2000-2050. irespektive manliga Kronor per

års1995 penningvärde

KvinnorAr Män

119 2862000 66 660
124 8992010 81 746

2020 126 30292 271
132 9682030 100 340

2040 114 023 150 861
2050 129 460 171 210

Tabellen visar i likhet uppgång i slutet och med ledningmed tabell 5.4 kraftigen
2050 barajust den tabellen kan slutsatsen på kalkylperiodendras slutetattav - -

inkomstrelaterade pensioner.år mitt i kraftig ökning genomsnittligaen av
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5.4 Olika âlderspensionsfördelninggruppers
olika år

I avsnitt 5.2 behandlades olika individer med anledningtre separatgrupper av av
skillnaderde fanns dem emellan med avseende på förvärvsmönster. Grupper-som

förtidspensionärer, invandrare och utvandrare. I detta avsnitt kommervarna
studeras för bestämma deras fördelning i olika ålderspen-att attsamma grupper

sionsintervall. För läsarna referens inleds avsnittet med tabell 5.8 överatt ge en
fördelningen på samtliga ålderspensionärers exklusive utvandrare med anledning

deras särart årliga pension.av

5.8 ålderspensionärerTabell Fördelning exklusive påutvandrare olikaav
årpensionsintervall 2000, 2025 2050. åroch Andel i varjeprocent

År År ÅrIntervall 2000 2025 2050
Kronor årper

0 kr 1 1 1
35 0841 kr 0 1 1-

35 085 52 626 kr 0 0 0-
52 627 70 168 kr 33 4 3-
70 169 87 710 kr 15 16 8-
87 711 105 252 kr 12 17 7-
105 253 140 336 35kr 24 21-
140 337 175 420 kr 16 22 27-
175 421 210 504 kr 0 3 20-
210 505 kr 0 0 13-

Skälet till de något intervallgränsemaudda de beräknadeär år helaatt att som
och halva basbelopp i 1995 års minskade basbelopp 35 084 kro-motsvararsom
nor.

Tabell 5.9 visar hur de ålderspensionärer före ålderspensioneringensom var
förtidspensionårer fördelar 2025sig år 2000, och år 2050 på dessa intervall.
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Ålderspensionärer påförtidspensionärer fördelat5.9 tidigareTabell som var
årårpensionsintervall 2000, 2025 2050. Andel i varjeolika och procent

ÅrÅ: År 2025 20502000Intervall
årKr per

00 00 kr
0 0 01 35 084 kr-

035 085 52 626 kr 0 0-
52 627 70 168 kr 39 7 4-

1470 169 87 710 kr 14 22-
87 105 252 12 18 9711 kr-
105 253 140 336 22 34 24kr-

175 13 17 26140 337 420 kr-
175 421 210 504 kr 0 1 16-
210 505 0 0 7kr -

minskning2000 2025 sker markant andelen före detta förtids-Mellan och en av
ålderspension understigandepensionärer får 70 168 kronor år. Frampersom en

mellan 105 253 år.för allt ökar i stället andelen med och 140 336 kronor per
minskningenMellan 2025 och 2050 fortsätter andelen med låga pensioner ochav

ålderspension överstigande 175 frånandelen får 421 kronor ökarpersoner som en
från på hundra till på fyra.1 till 23 närmareprocent procent en en

fördelningar för ålderspensionärerTabell 5.10 visar motsvarande nybeviljade
16klassificerats invandrare, det vill såga har invandrat mellan ochsomsom som

ålderspensioneringen.vid64 års ålder bosatt i landetårmen
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Ãlderspensionärer5.10 påTabell invandrat fördelat olika pensionsinter-som
år 2000, 2025 2050. i årvall och Andel varjeprocent

År År ÅrIntervall 2000 2025 2050
Kr årper

0 kr 39 19 14
351 084 kr 15 20 16-

35 085 52 626 kr 7 8 7-
52 627 70 168 kr 6 10 10-
70169 87 710 kr 8 14 13-
87 711 105 252 kr 9 10 9-
105 253 140 336 kr 13 15 16-
140 337 175 420 kr 5 4 9-
175 421 210 504 kr 0 0 4-
210 505 kr 0 0 2-

Tabellen antyder de förändringarnastörsta det reformeradeatt systemetsom
innebär för invandrare kommer ha visat sig redan efter halva kalkylperioden.att

enda skillnader 2025 2050De kan mellan år och andelenär med lågaattsom ses
pensioner 35under 084 kronor år cirka 9år procentenheter lägre och ande-per
len med höga 140 337 kronoröver år cirka 11är procentenheter högre vidper
den tidpunkten.senare

Avslutningsvis visar tabell 5.11 hur ålderspensioner för utvandrare, detutser
vill någon gångsäga mellan 16 och 64 års ålder varit bosatt i lan-personer som

65det vid har utvandrat.men som
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Ãlderspensionärer på olika pensionsinter-5.11 utvandrat fördelatTabell som
årår 2000, 2025 2050. varjeoch ivall Andel procent

ÅrÅr År 2025 2050Intervall 2000
årKr per

30 120 kr 34
35 084 49 38 381 kr-

35 085 52 626 kr 6 8 14-
52 627 70 168 kr 4 8 12-
70 169 87 710 kr 3 8 10-

105 252kr 587 711 1 4-
105 253 140 336 3 4 5kr-
140 337 175 420 2kr 1 1-
175 421 210 504 0 okr 1-
210 505 0 0kr o-

denna sker jämförelsevis långsam förskjutning frånFör vad skullegrupp en man
pensionerkunna kalla låga till låga pensioner. Skälet till de låga pension-extremt

utvandrare i landetär relativt del är under så få åratt stor atterna en av gruppen
inkomstrelaterat skulleinget pensionssystem dem mycket kompensa-nämnvärtge

tion. i stället sannolikt fåDen kommer större delen sin ålderspensionguppen av
från det till vilket de emigrerar.land

5.5 jämförelse vad skillnaden mellanEn av

detnuvarande och reformeradedet
innebär olika individerförsystemet

diskuterades i början jämförelser mellan detSom kort på avsnitt 5.3 blir nuvaran-
de och det reformerade vid antagandenmissvisande ävensystemet om samma
tillväxttakt. för enligt tidigare visatsKostnaderna olika vadde ärsystemen som
olika olikai det kostnader utbetalningar ärde Omstor systemen. systemetsena
lägre naturligtvis så pensionen också blir lägre.år det den genomsnittligaatt
Något annorlunda blir det då istället för jämföra genomsnitt för hela ellerattman

delar pensionärskollektivet, mindre genomsnittligatittarstora av gruppers
pension i med jämförel-det nuvarande och det reformerade Problemetsystemet.

kvarstår ändå eftersom mindre förväntas fâ minskad pensionävensen engrupper
de totala kostnaderna på förändringar i regelsystemetminskar grundom men av

kan vissa fåändå det bättre minskade kostnader.trotsgrupper
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Avsnittet kommer till del uppbyggt kring kvot beräknadstor att vara somen ge-
pensionnomsnittlig i det reformerade genomsnitt-systemet genom samma grupps

liga pension i det nuvarande. Kvoten skall sedan jämföras med två olika värden,
utgör gränsen för får bättre eller pensionsämre med detett som om gruppen en

reformerade och för fårgränsen de störresystemet ett annat som anger om en
eller mindre förändring genomsnittet i hela pensionärskollektivet.än Den först-
nämnda alltid 1,0, villgränsen är det säga kvoten blir 1,0 innebär detöverom
reformerade bättre pension än vad det nuvarande Om kvoten åsystemet en ger.

liggerandra sidan under 1,0 innebär det reformerade försämring.systemet en
Den andra gränsen skulle någon slags genomsnittlig kvot övermotsvarassom av
samtliga pensionärer kan bestämmas på olika sätt. Här bestäms den till utgöraatt
kvoten mellan den genomsnittliga pensionen enligt det reformerade systemet
beräknat alla pensionärer exklusive emigranter 5över avsnitt .3 ochse motsvar-
ande med nuvarande regler för året 2035. Kvoten, alltså måttettmotsvarasom
på den genomsnittliga kvoten för alla pensionärer, blir då 0,876 vilket alltså

det reformerade skulle 12 lägre pensioner änmotsvarar att systemet procentge
det nuvarande. 1,5Beräkningen gäller för reallönetillväxt. Omprocents en

tillväxt skulle blirgälla kvoten Vid tillräckligt hög tillväxt blirannan en annan.
pensionen i det reformerade högre i det nuvarande.änsystemet

följandeI avsnitt behandlas endast födda mellan 1954 1985och efter-personer
dessa de enda ingårär i kalkylema helt får sin pension enligt detsom som som

reformerade regler. omfattasOm även de årgångar övergångs-systemets som av
regler födda 1935-1953 ingå,skulle skulle det innebära delar både täljareatt av
och i den beskrivna kvoten skullenämnare densamma. de sammanhang dåIvara
tabeller innehåller aktiva ingår inte emigranter, inget annatgruppen om anges,
med anledning dessa skiljer sig i allt för utsträckning från övriga medatt storav
avseende på förvärvsmönster. Ytterligare förtydligande bör nämligengöras,ett

barnår har tillförts kvinnor med genomsnitt gäller varje födelseår iatt ett som
för individuellastället baserad på faktiskt eller prognostiserad barnförekomst.

Födelseår5.5.1 och kön

tidigareDet har i avsnitt visats avvikelser genomsnittliga pensionermellan vid
nybeviljandet för kvinnor och män födda olika år inom respektive regelsystem se

5.3.1.avsnitt kvoter pension enligt reformeradeDe det regler inklusi-systemets
övergångsreglerpension enligt beskrivs visarnuvarande regler attve som ovan

det i inte finns någon skillnad mellan individer födda olika år.stort sett
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förvärvsår5.5.2 Antal

reformeradeavsnitt redovisas kvoter pension enligt detI detta mellan systemets
avsnitt delas individerna in iregler och pension enligt nuvarande dettaregler. I

användes i avsnitt 5.2.efter antal förvärvsår i intervall Detgrupper samma som
iföreligger med förvårvsår detta avsnitt ochskillnad mellan vaden som menas

endast år med förvärvsinkomstdet avsågs i avsnitt 5.2. detta avsnittIsom avses
överstigande O kronor förvärvsår.som

förtidspensionärerTabell 5.12 visar och kvinnor inte varit ochhur män som
inte emigrerat fördelar sig vad beskrivna kvot. I denna tabell ochgällersom ovan

övriga kapitlet beskriver mellan pensioner i det reformeradetabeller i kvotensom
Skuggningen i vilketoch det nuvarande kolumn skuggad.ärsystemet, angeren

redovisadesintervall genomsnittliga ligger, enligt den beräkningden kvoten som
på sidan 114.
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5.12 årligTabell Kvoten mellan pension i det reformerade och det nuvarande
Indelning efter törvärvsårantal och könsystemet.

Mä
Antal Kvot Andel
för- av

0-o,49 0,55-värvs- 0,50 1,151,00- samt-
år 0,64 0,74 1,14 Inga

0 0 0 0 0 0 100 0
l-2 0 0 0 0 0 100 0
3-9 0 0 0 6 14 63 l
10-19 0 15 161 9 39 1
20-29 0 30 46 12 3 2 2
30-39 0 20 39 33 0 0 7
40- 0 4 14l 27 0 88

0Totalt 3 8 16 24 1 100

Kvinnor f
7Antal Kvot Andel
, ;;.för. av

0-0,49 0,50- 0,65- 0,75-vârvs- 0,90- 1,15-1,00- samt-
år 0,64 0,74 0,84 0,99 1,14 liga

0 0 0 00 0 0 0 100 0
1-2 0 0 0 00 0 0 100 0
3-9 O 0 0 0 1 2 97 1

.10-19 O 0 2 5 2 25 6 12 74 2I
20-29 0 10 18 16 78 16 15 17 3
30-39 0 8 27 35 11 3 1 ll

1541740- 0 0 4 17 39 22 0 83
Totalt 0 l 197 34 20 3 100

Kvinnor
og man
Antal Kvot
för-

.0,A851-7vârvs- 0-0,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,90- 1,15-1,00-
:o;s9år 0,64 0,74 0,84 0,99 1,14

Totalt 0 2 7 17 35 22 2
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det villbetydligt högre kvoter,individer med få förvärvsår harvisar hurTabellen
på garantipensionensberorvilketpå reformeradetjänar det ut-såga systemet,

20 och 39med mellanhittar blandformning. lägsta kvotemaDe personerman
mellan 20förvårvsarbetatkvinnoroch särskilt bland Deförvärvsår männen. som

bamår,sannolikthjälpsockså de låga kvoter dessa39 år haroch upp avmen
varit idelvis haråtminstonefrån förvärvsarbeteår de avståtteftersom de som

varandra ochrelativt likakönfödelse. Fördelningen ärmed barnssamband per
samband medbetydligthar störremellan olika individerskillnader finnsde som

respektiveförgenomsnittliga kvoter5.13 redovisarTabellantalet förvärvsår.
förvärvsår och kön.uppdelat i antalgrupp

reformeradeårlig enligtpension detGenomsnittlig mellan5.13 kvotTabell
förvärvsår och könIndelning efter antalnuvarandeoch det systemet.

TotaltKvinnorförvärvsår MånAntal

1,401,401,390
1,391,391,381-2
1,601,731,383-9
1,291,421,1110-19
0,840,920,7120-29
0,770,790,7230-39
0,930,920,9340-
0,920,920,92Totalt

förvärvsårindivider färre 205 visar hur med än135.12 ochbåda tabellernaDe .
reformerade Denpå dettjänakön kan förväntas storasystemet.oavsett gruppen

88 männen40 årförvärvsarbetar minst utgörindivider, de procentsom avsom
ocksåvilket är8ochkvinnorna förlorar mellan 783och procentprocent av

för helagenomsnittet gruppen.
depensionen enligtmellanpå kvotenstudera med avseendeNästa attgrupp

Ävenförtidspensionärer.varitnyblivna ålderspensionärerbåda ärsystemen som
i förvärvsmöns-avvikelsernagrund deemigranter exkluderadehär år storaav

ter.
förtidspensionärer.tabell 5.12 förmotsvarigheten till5.14 visarTabell
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Tabell 5.14 årligKvoten pensionmellan i reformeradedet och det nuvarande
Indelning efter förvärvsårantalsystemet. Tidigareoch kön. förtidspensionä-

rer

ma
Antal Kvot Andel
för- av

,A50,85vârvs- 00,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,90- 1,00- 1,15- samt-
-.0,89år 0,64 0,74 0,84 0,99 1,14 liga

0 0 0 0 0 0 0 100 2
1-2 2 4 0 2 2 3 87 1gg,

f14,3-9 0 10 8 7 8 13 49 4
10-19 .5 32 14 12 9 13 10 7
20-29 5 34 20 14 13 7 1 10
30-39 15 251 29 14 3 o 28
40- 0 2 13 34 26 3 0 49
Totalt 1 11 17 27 15 19 5 100s

.

Kvinnor --
Antal Kvot Andelq
för- -5°;:i i av

r:0,85----värvs- 00,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,90- 1,15-1,00- samt-
70,89år 0,64 0,74 0,84 0,99 1,14 liga

0 0 0 0 0 0 0 100 2
1-2 0 0 1 0 1 1 96 1
3-9 0 5 54 7 11 66 4
10-19 2 15 13 12 10 18 26 9
20-29 2 18 16 19 15 14 5 15
30-39 0 2411 31 15 6 0 31
40- 0 3 15 34 25 4 0 37
Totalt 1 9 17 27 17 7 9 100

Kvinnor
och mg
Antal Kvot
för-

.:0,85:êvårvs- 00,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,90- 1,00- 1,15-
år 0,64 0,74 0,84 0,99 1,14

Totalt 1 10 17 27 18 6 7
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antal förvårvsår än dende tidigare förtidspensionärema har lägreUtöver att
antal förvärvsår lägre kvottidigare studerade har de vid givetäven ett engruppen
ålderspensioneringen. Tabellindivider inte förtidspensionärer föreän de som var

tidigare förtidspensionärema.5.15 visar den genomsnittliga kvoten för de

årlig pension enligt det reformeradeGenomsnittligTabell 5.15 kvot mellan
forvärvsår Tidi-Indelning efter antal och kön.det nuvarandeoch systemet.

Förtidspensionärergare

Kvinnor TotaltAntal förvärvsår Män

1,391,39 1,390
1,391,30 1,371-2

1,08 1,19 1,143-9
0,95 0,880,8010-19
0,83 0,7920-29 0,73
0,80 0,790,7730-39

0,840,8440- 0,84
0,850,87Totalt 0,83

Även ochförtidspensionärerna har lägre kvot både totaltdenna tabell visar hur en
förvärvsår.vid antalsamma

tidigaremellan invandrare, utvandrare,5.5.3 Jämförelse

aktivaförtidspensionärer och

fördelning olikagällande försammanfattas vad tidigare visatsI detta avsnitt som
reformerade ochpensioner i detavseende kvoten mellan derasmedgrupper

för nämnda5.16 visar kvoter dedet Tabell hur dessanuvarande utsystemet. ser
grupperna .
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5.16 påTabell Fördelning årligkvoten mellan pension i reformeradedet och
det nuvarande systemet

Grupp Kvot
0-0,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,85- 0,90- 1,00- 1,15-

0,64 0,74 0,84 0,89 0,99 1,14

Aktiva 0 7 17 15 35 22 2
Förtidsp. 1 10 17 27 14 18 6 7
Invand. 0 13 25 18 7 9 6 22
Utvand. 0 8 12 5 7 9 58

Tabellen visar tydligt hur förtidspensionärer har lägst kvoter, medan det bland
utvandrama finns får kraftig förbättring sin pension,storen grupp som en av
vilket tidigare beskrivits beror på de går från mycket låg till lågattsom en en
pension.

5.5.4 Hur förkvoten individer i detutser som nuvaran-

de fåskulle låg, medelhög eller högsystemet en

pension

avslutandeDet avsnittet i detta kapitel behandlar hur kvoten mellan årlig pension
i det reformerade och det nuvarande beroende på vadsystemet utser om man
skulle ha haft för pension i det nuvarande. Individema födda mellan 1954 och
1985 har delats in i med låg, med medelhög och med högtre grupper en en en-
pension efter deras pension enligt de nuvarande reglerna. förGränsen vad som-

lågår respektive hög pension har på så alla skallsättsatts ett att tre grupper vara
ungefär jämnstora födelseár. Beräkningsmässigt har den undre gränsenoavsett

till 10 under den genomsnittliga pensionen för respektive födelseâr-satts procent
gång och den till 20övre över densamma. Pâ det fårsättetprocent treman
grupper.

Tabell 5.17 visar hur dessa med avseende på kvoten mellan denutgrupper ser
årliga pensionen i det reformerade och det nuvarande systemet.
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årligTabell 5.17 Kvoten mellan pension reformeradei och det nuvarandedet
Indelning efter pension enligt nuvarande reglernadesystemet.

Grupp Kvot
0-0,49 0,50- 0,65- 0,75- 0,85- 0,90- 1,00- 1,15- Genom-

0,64 0,74 0,84 0,89 0,99 1,14 snitt

Mån
Låg 1 11 16 20 10 18 0.8911 13
Mellan 151 6 10 21 31 17 0 0.87

5Hög O 12 25 17 29 12 0 0.86
Totalt 7 12 21 14 27 0.871 14 3

Kvinnor
Låg 0 2 8 18 13 24 17 19 0.99

5 15Mellan 0 11 22 30 16 0.870
7 16 24Hög l 16 28 7 0 0.83

O 15Totalt 5 11 22 27 14 0.906

Män och kvinnor
Låg O 6 19 11 21 0.9511 14 17

15Mellan 6 21 300 11 17 0 0.87
170 6 15 27 26Hög 9 0 0.84
14 27Totalt O 6 12 22 5 0.8914

betydligBland kvinnorna skillnaden mellan de med lågär och de med hög pen-
sion i nuvarande För del tycksdet männens inte den faktiska pensionensystemet.
i någon påverkan pådet nuvarande ha större den genomsnittliga kvoten,systemet
visserligen har den låga högre det beror sannolikt pågenomsnittgruppen men en
liten småmed pensioner i det nuvarandeytterst systemet.grupp
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6 Särskild garantiregel tillrätt-

hittills intjänad pension

6.1 Den särskilda garantiregeln

Den särskilda garantiregeln innebär i korthet den intjänade ålderspen-att, om
sionsrätten beräknad enligt de gamla reglerna överstiger vad individen har rätt- -
till i enlighet med de reglerna beräknad vid den faktiska pensioneringen,nya
erhåller individen mellanskillnaden garantitillågg. Garantin gäller förettsom

födda åren 1935-1953, villdet desäga omfattas övergångsreg-personer som av
lema, och gäller de går inär pension vid 65 ålder.års

Den särskilda garantiregeln omfattar både ATP och folkpension. fåFör ATPatt
måste individen ha haft pensionsgrundande inkomst under minst år. Förtreen
oavkortad ATP krävs pensionsgrundande inkomst under minst 30 år. varjeFören
år saknas dessa 30 intjänandeår reduceras pensionen med l30. bästaDesom av
15 åren utgör grunden för beräkningen pensionsbeloppet. Folkpensionensav
grundbelopp läggs till förATP alla år individen har pensionsgrundandesom
inkomst, också den reducerad med faktorn 130 för varje felande år i förhållande
till de 30 intjånandeåren.

Beräkningen utfallet garantiregeln har gjorts individbasis med hjälpav av av
Riksförsäkringsverkets kalkylmodell. Utfallet för olika visas i de följandegrupper
avsnitten.

6.2 Vilka får garantitillägg

Figur 6.1 visar hur många födda mellan åren 1935 och 1953, fårpersoner, som
garantitillägg, uppdelat på kön och födelseâr.
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tillägg enligt den särskildafödda 1935-1953 medFigur 6.1 Antalet personer
garantiregeln

Mån+kvinnorKvinnorMän

föttsgarantitillägg för demfårvisar antaletFiguren att senare.sompersoner som
den faktis-garantinivån ochmellan beräkningenpå antalet årberorDetta att av

20 år fram tilli ñguren återstårde änpensioneringen ökar. Förka yngsta mer
påårlig realtillväxthär baseras påkalkyler redovisaspensioneringen. De ensom

längre period medvarit yrkesverksammade1,5 Därför harprocent. enyngre
inkomstutveckling hardennadjupa recession ochtillväxt efter 1990-talets gett--

reformeradeför detpension inomdem bättre systemet.ramenen
storleken på helaocksågarantitillägget bestämsfårAntalet avpersoner som

födelseårgångarvissahur andeltabell redovisarfödelseårgången. Följande stor av
garantitillägg.får någotsom
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Tabell 6.1 Andelen får tillägg enligt den särskilda garantiregelnpersoner som

Födelseår Kön Aktiva Förtids- Emigran- Totalt
pensio- ter
nårer

1935 Män 29 % 20 % %5 54 %
Kvinnor %11 %6 %l %18

1940 Mån 20 % 23 % %6 %49
Kvinnor 8 % 8 % %1 %17

1945 Män %7 %14 %6 27 %
Kvinnor %4 %4 %3 %11

1950 Mån %2 %2 5 % %9
Kvinnor %1 %1 %3 %5

1953 Mån %1 %1 %4 %6
Kvinnor %l %3 %4

Samtliga Män %10 %13 5 % %28
födda Kvinnor %5 %4 3 % %12
1935-1953

Anm. En bestäms vid pensionstillfället. förtidspensionärerstatus Sompersons
räknas de vid pensionstillfället har förtidspension eller sjukbidrag. Som emi-som

räknas de pensionstillfilletvid bosattagranter är utomlands.som

Andelen födda visst år och får garantitillägg enligt dennaettpersoner ettsom
Översärskilda regel blir mindre och mindre för födda hälftenpersoner senare. av

föddamännen år 1933 6 dem födda år 1953är beräknasmot fåprocent av som
garantitillägg. Andelen kvinnor beräknas få garantitillägg år mindre änsom an-
delen mån, vilket tyder på det relativt fördelaktigareår föratt systemet, sett,nya
kvinnorna. Andelen kvinnor får garantitillägg sjunker från 18 till 4ettsom pro-

för dem föddaär år 1935cent respektive år 1953.som
Uppgången i andelen får garantitillågg för födda mellan 1935 ochpersoner som

1940 bland dem hade förtidspension före ålderspensionering beror inte påsom att
andelen med förtidspension har ökat. Vad det beror på år svårt sägapersoner att

djupare analys underlaget.utan Vad är tänkbart år det beror på ien attav som
inkomstprofilerna.

Andelen emigranter får garantitillågg relativtär konstant födelseår.oavsettsom
Det beror på ATP-systemet är för individeratt med få inkomstårgynnsammare
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ihåg emi-emellertid kommaskallpensionssystemet. Härdet attän enmannya
till och sålun-hon kommeri det land han ellerförsörja signormalt måstegrant -

intressantkanpensionsrätt där. Detvidare sin notera attda kan bygga attvara
födelseårgångama.också i dehögreemigranter totalt ärandelen sett senare

för denkostnadernauppkommer6.3 När

garantiregelnsärskilda

År igarantitilläggetsärskildamed detde sista2018 kommer attpersonerna
enligt denpensionbetalasdet kommerinnebärålderspension. Detta utattatt

andelen iresultatpå 2000-talet. Somgarantiregeln långt insärskilda attett av
årgångamaminskar bland degarantitilläggfårvarje födelseârgång senaresom

såsikt kommerblir mindre påfortfarande leverandelen dessaoch att somav
6.2 visarFiguroch sedan försvinna.småbli mycketsmåningom kostnaderna att

då de första2000mellan årengarantitillägguppbärantalet avpersoner som -
2050 då antalet pensio-ochpensionerasövergångsreglemaomfattasdem avsom -

noll.särskilda förmån bör näradennafortfarande uppbärnärer varasom

år ålderspension därvid olika uppbär6.2Figur Antalet garan-sompersoner
ingårtitillägg

300000

250000 ,-
X x200000

150000 I

100000 ,

Nr ..,, n.43-6865-0-9-0-0-40 +44-l
2040 20502020 203020102000

garantiregeln högstärsärskildaför denkostnadernafigur följerdennaAv att
6.3 be-figurockså visas i2020 vilket2010 ochårennågon gång mellan som

Ävenpenningvärde.1995 årsii miljarder kronortidenskriver kostnaden över
uppbärallainnandröjer det längeminskar,successivtkostnaderna ga-somom
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rantitillägget helt har lämnat pensionärskollektivet.

Figur 6.3 Kostnader for den särskilda garantiregeln årenmellan 2000 och
2050. Miljarder kronor i 1995 års penningvärde

2000 2010 2020 2030 2040 2050
År

Mån Kvinnor Min+kvinnot

En jämförelse mellan de båda ñgurema visar på kostnadernaatt uppkom-toppen
något eller några år än på antalettoppen Detta förklarasmer mottagare.senare av

garantitilläggen olikaatt är för olikastora och sammansättningenattgrupper av
dem erhåller garantitillâgg förändras över åren.som

6.4 Genomsnittliga garantitillägg

Garantiregeln innebär endast tillägg till inkomstrelaterad pensionsrättett ochen
iutgör allmänhet inte något större belopp individ. Följande tabell belyser hurper

garantibeloppet istort genomsnitt är för individerna i de olika födelseårgângama.
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garantiregeln.särskildafrånårligt denbeloppGenomsnittligt6.2Tabell
penningvärdeårsår i 1995Kronor per

KvinnorFödelseår Män
Emigr.Förtids-AktivaFörtids- Emigr.Aktiva
inv.inv. pens.pens.

800960950580210070 1135
69043 720360260 3530 35260440

4 7605805 290 45 2006 740580645
3 460620920 664 53006097 19050

910430 3600 863307 410 46 20053

förtids-hadeålderspensionårerdegenomgående ärdetTabellen visar somatt
födel-garantitillåggendefår största oavsettålderspensioneringenpension vid som

förtids-för060 kronori 9garantitilläggetkommereller kön. Somseår mest upp
0,25 basbelopp. Här ärungefärvilket1950,föddapensionerade män motsvarar

också omfattaspensionärerallaihågkommaockså viktigt annandet att enavatt
ytterligareberättigade tillde kangörgenerelladengarantiregel att varasom--

garantiregel.generelladennamedenlighetutfyllnad ien
genomsnittligthar högreföddade åriakttagelse ärintressantEn att senaresom

individerfåtalfinnsdettyder påfödda. Detta ettde tidigare attgarantitillägg än
förhållande-tjänarsålundaregler ochATP-systemetsgynnadesärskiltär avsom

ånändå intedockutgörgarantiregeln. Dettasärskildapå denvis mycket mer
demförstigergarantibeloppetgenomsnittligadetbasbelopp.0,25 Attomkring

fortsättaskulleutvecklingenemellertid inte1953 innebär1935 atttillfödda åren
garanti-fåttskullebåde andelensjunkertid. Tvärtomriktningi över somsamma

övergångsårgång-årgång eftervarjeförbeloppetgenomsnittligaoch dettillägget
1935-1953.föddaarna
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Barnår7

7. l Inledning

Enligt Pensionsarbetsgruppens förslag ska pensionsrätt för vård barn kunnaav
tillgodoräknas under s.k. bamår. Förslaget innebär den berättigade, i deatt som
flesta fall modernär eller fadern, tillgodoräknas fiktiv inkomstextra,en som
adderas till övriga pensionsgrundande inkomster. dettaI kapitel redovisar vi dels
beräkningar individernashur pensionsrätt årenunder 1960-1991 påverkasav av
barnâren, dels de antaganden den framtida utvecklingen bamårsinkomstenom av

har ianvänts de kalkyler redovisas i kapitel 4-6 och 8.na som som
Det svårtär bedöma i vilken mån bamårsrätten kommer tillgodoräknasatt att

modern eller fadern till barnet. beräkningarnaI har valt utgå frånatt antagan-
det all barnårsrätt kommer tillgodoräknas modem.att att

Följande bamårsregler har vid beräkningarna:använts
För barn födda underär januari-juni tillgodoräknas bamårsrätt under bar-som

födelseår och under de påföljande kalenderåren. barnnets För föddaärtre som
juli-decemberunder tillgodoräknas bamårsrätt fyraför de kalenderåren från och

eftermed året barnets födelseår.
Bamårsrätt kan tillgodoräknas från och 1960.med år innebärDet bamåratt

erhålles för barn födda andra halvåret 1956 eller barn föddaFör undersenare.
juli-december 1956 tillgodoräknas bamår, nämligen år 1960. Bamårsrättett
tillgodoräknas endast under år då kvinnan i Sverige.är bosatt För varje bam har

till fyrarätt högst bamâr det finns ingen förövre gräns det totalaman men an-
talet bamâr.

Den fiktiva bamårsinkomsten beräknas enligt det alternativ dettreav som ger
förmånliga utfallet för individen. tvåI alternativen beräknas bamårsin-mest av

komsten utfyllnad. utfyllnadEn betyder den bamårsinkomstattsom en som
tillgodoräknas för visst år mellanskillnaden mellanär viss utfyllnadsnivåett en
och den pensionsgrundande inkomsten exklusive barnårsinkomst underegna
året. beräkningsalternativenDe följande:ärtre
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förvärvsinkomsten s.k. korkenpensionsgrundandetill dentilläggfastEtt
1960-1990årenreallöneindexerad. FörKorken är1991.basbelopp årettom

genomsnitt-denutvecklingenföljerindexmedreduceratskorkenhar ett avsom
förBasbeloppetkvinnor.ochför mänförvärvsinkomstenpensionsgrundandeliga

35 200 kronor.1994år är

och kvinnorför mängenomsnittsinkomsten75utfyllnad till2. En procent av
reallöne-Utfyllnadsnivån ärår 1991.000 kronor120cirkabasbelopp eller3,56

kor-indexmedreducerats1960-1990 har denårenindexerad. För somsamma
utfyllnadsnivåkallasutfyllnadsnivådennakapitlet kommer attken. I

året föreinkomstpensionsgrundandeenskildesdennivån förutfyllnad till3. En
bamår. Irespektiveföreförmånligare, åretdeteller, ärfödelseårbarnets om

nivån base-utfyllnadsnivå II. Omkallasutfyllnadsnivådennakommerkapitlet att
fyra barn-deräknas underden barafödelse fåråret före barnetsinkomstenras

födda bam.bamår förinte underbarn,föråren senaresamma

för förtids-antagandeinkomsterjämställsutfyllnadsbeloppenberäkningenVid av
beräknahaft möjlighetinteVi har attñrvårvsinkomster.medpensionärer an-

antagande-beräknadede ärreformerade regler,enligttagandeinkomster utan som
i basbelopp.uttrycksdenärpluspoäng ett

1960-1991under årenBarnårsinkomster7.2

bamårsråttindivideffekterkostnads- ochberäkningarkunna göraFör avatt av
låtitPensionsarbetsgruppenharpensionssystemetreformeradedetförinom ramen

underpensionspoängblandindividdatañl medavidentiñerad annatskapa omen
kvinnortill deför barnenfödelsetidpunktemauppgifter1960-1991åren samt om

avsnitt hariredovisas dettaberäkningardeurvalet. Föringår i an-somsom
1935 och 1970.mellan054 födda37och män35 213 kvinnoruppgiftervänt om

födelseårgångardessakvinnor iochför de mänrepresentativtUrvalet är som var
varierarurvaletkvinnor iAntalet1991.årutgångenvidi Sverigebosatta av

födelseårgång.1164672 ochmellan per

förförvärvsinkomstpensionsgrundandeS används uttrycketkapitelhela dettaI
bamårsinkomster-fiktivadeinkomster utöverpensionsgrundandebetecknaatt

arbets-blandförvärvsinkomstema,egentliga annatdedessa hör, utöverTillna.
förantagandeinkomstföräldrapenningsjukpenning ochlöshetsersättning, samt

förtidspensionärer.
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7.2.1 Barnårsinkomsternas storlek

figur 7.1 visarI vi hur andel kvinnorna i viss åldersgrupp erhållerstor av en som
pensionsrått för vård barn för några födelseårgångar.valda kohorter Motsva-av
rande information för samtliga kohorter finns i tabell 7.1. Det framgår kvin-att

erhållerväntat, bamår från 4516 till cirka års ålder. Andelen ärnorna, som som
högst i åldrarna 25-30 år för kvinnor födda under mitten 1950-talet eller tidi-av

För de 50-talistema och tidiga 60-talistema märks tydlig förskjut-gare. sena en
ning uppåt i de åldrar då andelen kvinnor med barn under fyra års ålder är som

kvinnorna föddastörst. Av 1944-1946 har 30nästan bamår vid 21 årsprocent
ålder medan kvinnorna födda 1964-1969 endast cirka 9 har bamår vidprocentav

ålder.samma

Figur 7.1 Andel kvinnorna bamår.med Procentav

Procent
so --------------------------------------------------- - - 35-55§5Kohor1 1935

4949-40 Kohort 1940
454545 Kohorf 1945
596950Kohort 1950
$55555Kohor1 1955
$°6G60Kohort 1960
656565Kohort 1965

50

Ålder

Storleken på bamårsinkomstema varierar kraftigtmycket mellan kohortema
beroende på förändringar i kvinnornas förvärvsmönster. figur 7.2I visar de

bamårsinkomstemasamlade i samlade förvärvsinkomsternade underprocent av
år för antal födelseårgångar. tabell 7.2 visas förI motsvarande värdenettsamma

samtliga födelseårgångar 1935mellan och 1970.
kvinnor föddaFör på 1930-talet är de fiktiva bamårsinkomstema i åldrarna

26-30 år lika eller destörre än samlade förvärvsinkomstema i åld-stora samma
kvinnor föddaFör omkring år 1960 blir samladede bamårsinkomstemarar.

under visst år aldrig högre cirka 20än de samlade förvärvsinkom-ett procent av
under år.sterna samma
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mindre antal kvin-andelama för l6-l7-åringar osäkra. EndastDe skattade är ett
därför bliförvärvsinkomster i dessa åldrar. Barnårsinkomstema kanhar storanor

enstaka barn i urvalet.i förhållande till förvärvsinkomsterna grund av

barnårsinkomstGenomsnittlig genomsnittlig förvärvs-Figur 7.2 andelsom av
år.inkomst under Procentsamma

Procent
501 5755775 i- - - - V - - - - - - - - - - - - - - - - - - V - - - - - - - - - - - - 35-3555 Kohorf1935

49°9 Kohort 1940
55r45K0hort 1945

Kohorl 1950595959
555555 Kohort 1955
595G59Kohori 1960
555555Kohori 1965100

50

Ålder

Visa betydelsen de olika alternativen förFör beräkna storleken påatt tre attav
bamårsinkomsten har vi beräknat hur bamårsinkomsten skulle bliäven delsstor
med modell enbart kork, dels med modellmed med enbart kork eller ut-en en

75fyllnad till genomsnittsinkomsten utfyllnad till nivå seprocent utanav men
avsnitt 7.1.

figur 7.3-7.9 visar medelvärden för inkomstenI den pensionsgrundande i
olika åldrar för några kohorter fall:valda och för fyra olika

bamårsrätt1 utan
2 med enbart kork fast beloppett
3 det förmånligaste kork eller utfyllnad till nivå Iav
4 det förmånligaste utfyllnadkork, till nivå utfyllnad till nivåI ellerav

Medelvärdena beräknade på samtliga kvinnor ålder.är i varje genomsnittligaDen
storleken på bamårsinkomsten i fall 2 enbart kork visas i tabell 7.3. Skill-även
naden mellan kurvorna för fall 3 och fall 2 visar tillskottdet till barnårsinkomsten

får utfyllnad till nivå 75I genomsnittsinkomstenprocentsom man genom av
jämfört med fallet med enbart kork. Det motsvarande tillskott erhållssom genom
utfyllnad till nivå skillnaden mellan kurvorna för fall 4 och fallsyns som
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Den genomsnittliga storleken på de nämnda tillskotten redovisas iäven tabell 7.4
respektive 7.5.

finnsDet naturligtvis andra sätt jämföra betydelsen de beräkningsalter-att treav
nativen för bamårsinkomsten. Fall 3 tillkan exempel jämföras medovan en
modell med utfyllnad till nivå I Sådanakork. beräkningar harutanmen genom-
förts redovisas inte här.men

figurerna 7.3-7.9Av och tabellerna 7.3-7.5 framgår det utfyllnaden till nivåatt
I har mycket betydelse för de äldre kohorterna den successivt förlor-stor attmen

i betydelse. kvinnorFör födda 1953 eller detär i stället korken harar senare som
betydelse.störst Denna utveckling följdär den ökning kvinnornasstoraen av av

förvärvsarbete ägt sedan 1960-talet. Kvinnorna i de födelseår-som rum senare
gångarna har haft förvärvsinkomsterstörre underäven de år barnen är under fyra
års ålder vilket har gjort utfyllnadsbeloppen har blivit lägre.att

Utfyllnaden till nivå har betydelsestörst i SO-årsåldem. Tillskottet från denna
komponent är relativt litet i genomsnitt, vilket inte hindrar det troligen haratt

betydelse för enskilda individer. 7.5I tabell kan beloppenstor attman se var
större under åren 1972-1973 och 1979-1983 under omgivandeän år. En trolig
förklaring är lågkonjunkturen under dessa år. Kvinnor föder barn i kon-som en
junkturnedgång tenderar i större utsträckning få tillskott till bamårsinkom-att ett

utfyllnad förvärvsinkomstentill året före barnets födelse kvin-sten ängenom en
föder barn i konjunkturuppgång.nor som en

Figur 7.3 Pensionsgrundande inkomster för kvinnor barnår medutan samt
olika barnårsinkomst.sätt beräkna Medelvärden förtre samtliga kvinnoratt

Basbelopp Födelseår 1935.
6

Utan- Kork*
K+UI°°5- K+U|+U||0- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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barnår medför kvinnor samtinkomsterPensionsgrundande utan7.4Figur
samtliga kvinnorforMedelvärdenbarnårsinkomst.beräknaolika sätt atttre

1940.FödelseårBasbelopp
6 - - n. - F.- --- . .A- - -. -Utan- Kork

K+UI°°5- K+U|+U|| - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -o - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -

Ålder

barnår medkvinnorför samtinkomster utanPensionsgrundandeFigur 7.5
kvinnorsamtligaforMedelvärdenbarnârsinkomst.beräknaolika sätt atttre

1945FödelseårBasbelopp .
s Utan-- Kork°° K+UIW5- ----------------------------------------------------------- --|+u|+u||oo-
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barnår medkvinnorinkomster för7.6 Pensionsgrundande samtFigur utan
samtliga kvinnorbarnársinkomst. förMedelvärdenolika sätt beräknaatttre

1950.FödelseårBasbelopp
6 - u. . - - - - - - --- - A - - - - - . -Utan- Kork

K+UI°°°54 K+u|+u||oo- ----------------------------------------------------------- --

5545 50

Ålder

barnårför kvinnor medinkomsterPensionsgrundandeFigur 7.7 samtutan
kvinnorbarnársinkomst. för samtligaMedelvärdenolika sätt beräknaatttre

1955.FödelseårBasbelopp
s Utan- KorkH K+UIO5- K+u|+u||ua ----------------------------------------------------------- --
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barnårFigur 7.8 Pensionsgrundande inkomster for kvinnor medutan samt
barnårsinkomst.olika för samtliga kvinnorsätt beräkna Medelvärdentre att

Basbelopp Födelseår 1960.
6

Utan-- Kork*
K+UI°°°5 -+u|+u|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Ålder

barnårFigur 7.9 Pensionsgrundande inkomster För kvinnor medutan samt
barnårsinkomst. för samtliga kvinnorolika Medelvärdensätt beräknaatttre

1965.Basbelopp Födelseår
e

Utan: Kork
5- |+u|+u||c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - V
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7.2.2 Jämförelse pensionsgrundande inkomster mel-av

lan och kvinnor olikamän med antal barn

Detta avsnitt innehåller antal figurer visar hur de genomsnittligaett storasom
pensionsgrundande inkomsterna i olika åldrar, förär dels dels för kvinnormän,

barn och dels för kvinnor två,med respektive fyra eller flera barn.utan ett, tre
Antalet barn det gäller vid utgångenär år 1991. betyder för kvin-Det attsom av

födda fram till slutet 1940-talet har räknat det slutliga antalet barnnor av
medan några kvinnorna i de kohorterna kommer föda ytterligareattav yngre
barn. För och de redovisade födelseårgångarna visar de genomsnitt-var en av
liga pensionsgrundande inkomsterna dels dels med bamårsinkomst.utan,

Männen har i drag haft inkomster 1935mellan år ochnärstora oavsettsamma
Ökningen1960 födda.de i realinkomsterna har varit liten 1970-är undersom

och 1980-talen. Konjunkturvariationerna märks tydligt. kvinnornas delFör är
skillnaderna mellan olika födelseårgångar däremot Avståndet mellan mänsstora.

kvinnors förvärvsinkomsteroch har minskat iäven de kohorternamen yngre
ligger kvinnornas inkomster bra bit under åldrarna 25-45männens. I år finnsen

betydande skillnad i förvärvsinkomst kvinnormellan med olika antal barnen -
fler barn lägre inkomst. Skillnadendesto emellertid mindre för deär senare
kohorterna för de tidigare.än

barnårsinkomsten förvärvsinkomstenNår adderas till minskar skillnaden mellan
kvinnor med olika betydligt. kohorterna 1935, 1945antal barn För 1940 och når
kvinnorna med barn till nivåändå inte kvinnorna barn framutanupp samma som
till 45 års ålder. 7.13 emellertidFigur 7.11 och tyder på åtminstone kvinnoratt
med eller två barn kvinnorna barn i skede livet.ett utan ettpasserar senare av

de kohorterna blir den pensionsgrundande inkomsten, då barnårenFör senare
inråknas, förminst lika för kvinnor med barn kvinnor barn redanstor utansom
tidigare i livet.
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kvinnor barninkomster for män, samtPensionsgrundande utanFigur 7.10
två respektive Hera barnellerkvinnor med treett,

bamår.1935.Födelseår: UtanBasbelopp
6

OO-OM
-Koborn
K1 barn

5 H-°K2born ° -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -°°°K3+ barn

4+ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -. - - - . - - - - - - - -. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

Ålder

for kvinnor barninkomster män,Pensionsgrundande samtFigur 7.11 utan
fleratvå respektive eller barnkvinnor med treett,

1935. Med barnår.FödelseårBasbelopp
s

oooM
jKObGrn
°K barn1
°°K Zborn
°°°K3+ born
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Figur 7.12 Pensionsgrundande inkomster for kvinnormän, barnutan samt
tvåkvinnor respektive fleramed eller barnett, tre

Basbelopp Födelseår 1940. bamår.Utan
e

oocM
K 0 barn
K 1 born°5 H-+K2bc|rn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ° °- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K 3+ barn°°°

Ålder

Figur 7.13 Pensionsgrundande inkomster for kvinnormän, barnutan samt
tvåkvinnor respektive fleramed eller barnett, tre

Basbelopp Födelseår 1940. Med barnår.
6 ------------- - - ------------------------------------------- - -oooM

-KOborn
°K1born

5- °-°K2born - °- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -°°°K3+ barn

3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

2 e. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4- - - .-

1 ----------------------------------------------------------------------- --

° : &#39;&#39;&#39;&#39;&#39;****************** F &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;a &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;
15 20 25 30 35 40 45 50 55
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kvinnorinkomster för män, barn7.14 PensionsgrundandeFigur samtutan
två fleraeller barnkvinnor med ett, treresp.

barnår.Födelseår 1945.Basbelopp Utan
e

oooM
-KObarn
°°K1 barn

5 -°K2bqrn - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -°°°K3+ barn

Ålder

forPensionsgrundande inkomster män, kvinnor barnFigur 7.15 utan samt
två flerarespektive eller barnkvinnor med ett, tre

1945. Med barnâr.Basbelopp Födelseår
s o-o-oM

Kobarn
°°°K barn154 K 2 barnH
°°°K3+ born
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Figur 7.16 Pensionsgrundande inkomster for kvinnormän, barnutan samt
tvåkvinnor med respektive fleraeller barnett, tre

Basbelopp Födelseår 1950. bamår.Utan
6 --------------------------------------------------------- --M000

K O born1 K barn1°5 K 2 bornF - - - - - - - - - - - A- - - - - - - - - - - - - - -K 3+ barn°°

4 .. . . . - - - - - - - - - - - - - - - --

3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . --

2 . . . . , . . . . . . . , . . . . , , . .

1 &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;-

O &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;-: . &quot;&quot;&quot;n &#39;&#39;&#39;1 &quot;&quot;**** v &quot;&quot;&quot;
15 20 25 30 35 40 45 50 55

Ålder

Figur 7.17 Pensionsgrundande inkomster för kvinnormän, barnutan samt
tvåkvinnor med respektive eller flera barnett, tre

Basbelopp Födelseår 1950. barnår.Med
s

O-OOM
K 0 barn- K barn1°5 -°-°K2bqrn - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -K 3+ barn°°°
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Pensionsgrundande inkomster för kvinnor barnFigur 7.18 män, utan samt
två respektive flerakvinnor med eller barnett, tre

1955. barnår.Födelseår UtanBasbelopp
6

øooM
-Kobarn
°°°K1 barn

5 W-KZbQrn - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -°°°K3+ barn

5530 35 40 45 5015 20 25

Ålder

för kvinnorFigur 7.19 Pensionsgrundande inkomster män, barnutan samt
tvåkvinnor respektive flera barnmed ellerett, tre

Födelseår1955. barnâr.Basbelopp Med
s

oooM
Koborn
°K born1

5- H-Kzbqrn - ° - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -°°°K3+ barn
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Figur 7.20 Pensionsgrundande inkomster för män, kvinnor barnutan samt
kvinnor tvåmed respektive eller flera barnett, tre

Basbelopp Födelseår 1960. bamår.Utan
e

oooM
K 0 barn-K 1 barn

5 °--°K2born - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --K 3+ barn°°°

Figur 7.21 Pensionsgrundande inkomster för män, kvinnor barnutan samt
kvinnor tvåmed respektive fleraellerett, barntre

Basbelopp Födelseâr 1960. Med bamår.
s

oooM
:Kobarn
K1barn

5- K 2 bornH - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -°°°K3+ barn
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7.22 Pensionsgrundande inkomster för kvinnorFigur män, barnutan samt
två respektive flerakvinnor med eller barnett, tre

1965. bamår.Basbelopp Födelseår Utan
s

øooM
K O barn-K1 born

5- °+4K2bqrn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3+°°°K barn

för kvinnorFigur 7.23 Pensionsgrundande inkomster män, barnutan samt
två respektive flerakvinnor med eller barnett, tre

1965.Födelseår Med barnâr.Basbelopp
s

oooM
K 0 born- K 1 born°5- H-Kzbqrn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3+ bornK°°°
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7.2.3 Barnársrättens storlek vid olika nivåer livsin-på
komsten och barnårsrättens betydelse för pensio-
nerna

Pensionen i det reformerade bestämdär den pensionsgrundandesystemet av
livsinkomsten. Hittills i detta kapitel har vi på inkomsternas storlek undersett
enskilda år. I detta avsnitt ska vi belysa vilket samband finns mellan bamårs-som
inkomstens storlek förvärvsinkomstensoch storlek: kommer kvinnor med låg
ñrvärvsinkomst få bamårsinkomsthögre kvinnorän med hög förvärvsin-att
komst Vi kommer då på den reallöneindexerade och summerade inkomstenatt se
mellan 16 45och års ålder, det vill säga den del livsinkomsten intjänas iav som
de åldrar då kvinnorna tillgodoräknas bamårsrätt. Sådana summerade inkomster
kan i det använda datamaterialet beräknas för kvinnor födda mellan år 1944 som

16 år gamla år 1960 och 1946 45 årsom gamla år 1991. förstaI handvar var
visar vi resultat för kvinnor födda år 1945. förMönstret kvinnor födda 1944 och
1946 likartat.är

finnsDet anledning sig detvänta nämnda sambandet mellan barnårsinkomstatt
och förvärvsinkomst två skäl. det förstaFör innebär utfyllnadskomponentemaav
i reglerna ñr beräkning bamârsinkomster kvinnor lågamed förvärvsin-attav
komster under åren fårmed barnår högre barnårsinkomst deän med högreen
förvärvsinkomster. För det andra torde kvinnor med många barn ha dels lägre
förvärvsinkomster, dels högre bamårsinkomster än kvinnor med få bam. Vi
belyser frågan med hjälp tabellerna 7.6-7.7 och ñgurema 7.24-7.27.av

I tabell 7.6 visar den summerade förvärvsinkomsten och den summerade
bamårsinkomsten ñr kvinnor födda år 1945. Inkomsterna är uttryckta i basbe-
lopp. basbeloppet 35Som nämnts år 200 kronor för år 1994. få inkom-För att

uttryckta i kronor och 1994 års penningvärde ska alltså beloppen i tabellsterna
7.6 multipliceras 35med 200. De summerade inkomsterna reallöneindexeradeär
till nivån för pensioneringsåret, det vill år 2010.säga Vi har då antagit real-att
lönetillväxten 1,5är år från och 1996.med år betyderDet denprocent attper
summerade genomsnittliga förvärvsinkomsten för samtliga kvinnor fram till och
med 45 års ålder 91 basbelopp enligt de reformerade pensionsreglema mots-- -

pension 0,1859134på 496 13,7 42 390 kronor år i inkomst-varar en per
relaterad pension 1994uttryckt i års penningvärde. Om delningstalet 13,7.är
Här används det minskade basbeloppet 34 496 35 200är kronor minus 2som

kapitel förprocent. Se 4.2 förklaring till hur pensionen beräknas enligt deen
reformerade reglerna.

Enligt Riksförsäkringsverkets kalkylmodell har kvinnor födda år 1945 i genom-
snitt tjänat in cirka 55 den slutliga livsinkomsten 45vid års ålder. Denprocent av
inkomstrelaterade pensionen grundas förvärvsinkomsterpå enbart helasom
livsinkomsten skulle därför bli cirka 77 000 kronor år. Bamårsinkomstenper
innebär i genomsnitt tillskott till livsinkomsten med 20 basbelopp ellerett om-
kring 11 vilket ökning den årliga pensionen med drygtprocent, motsvarar en av
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i genomsnitt blipensionen skulle därmed9 000 kronor. inkomstrelateradeDen
ska1994 Enligt övergångsreglernacirka 86 000 kronor år i års penningvärde.per

enligt de reformeradeemellertid endast till ll20-delar beräknaspensionen reg-
därmed tillskott tillför 1945 års kvinnor. Bamårsinkomsten skullelerna ettge

5 000verkliga pensionen l1209 000 4 950, det vill säga cirka kronorden
år.per

i genomsnitt cirka 10Vi i tabell 7.6 den summerade bamårsinkomsten ärattser
bamår-basbelopp barn antalet barn. För kvinnor med barn utgörtreoavsettper
mellan30 den totala pensionsgrundande inkomstensinkomsten nästan procent av

45 kvinnor fyra eller flera barn motsvarande andel16 och års ålder. För med är
drygt 60 procent.

inkomst i basbelopp 16Tabell 7.6 Indexuppräknad och summerad mellan
års ålder år45 for kvinnor Födda 1945. Medelvärdenoch

Antal barn Förvärvsinkomst Barnårsinkomst Summa

15 O 15O 1 1
101 101 1l 1

2 91 20 1l 1
80 30 103 1
65 41 1064 +

Samtliga 2091 111

Även kvinnor med bestämtpå antal barn finnsett ten-ser grupp avom en en
med lägretill bamårsinkomsten högre för de förvärvsinkomst.dens är Dettaatt

7.24-7.27. punkt i dessa figurerframgår figurerna Varje motsvararav en person
i urvalet. På vertikala axeln avläses bamårsinkomsten uttryckt iden summerade
basbelopp och på horisontella den summerade förvärvsinkomstenaxeln avläses

pensionsgrundande inkom-för I den inkomsten ingår allasamma person. senare
enligt de regler 1960-1991. Pensionspoäng harhar gällt under årenster som

till inkomsterräknats tillägg basbelopp.ettom genom av
anmärkningsvärd spridningenEn sak framgår dessa figurer denär storasom av

ganskai summerade förvärvsinkomster. Så till exempel kvinnor med tvâ barnär
fördelade 170jämnt mellan summerad inkomst på 30 basbelopp och tillen upp

fram till 45 års ålder. förhållandebasbelopp följd detta är deEn attav ovan
beräknade pensionema för genomsnittsindivid inte typiska. Många kvinnorären
kommer få betydligt högre eller betydligt lägre belopp.att

tabell 7.7 nedan har vi ytterligare belysa sambandet mellanI använt sättett att
bamårsinkomstens förvärvsinkomstens visar livsinkom-och storlek. Tabellen hur

för kvinnor påverkas tillskottmed barn det barnåren ärDensten av som ger.
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utformad så reallöneindexerade inkomstenden och summerade fram till 45 årsatt
ålder är beräknad för kvinnor födda mellan 1944 1946.och Kvinnorna därefterär
placerade i intervall efter storleken denna. i tabellen angivetDet ärav som som
till exempel 10 betyder intervallet från 19,9910 till basbelopp i intjänad livsin-
komst fram till 45 års ålder. Kvinnorna i respektive intervall delas sedan upp
radvis efter hur deras livsinkomst blir efter bamåren inkluderats. Samtligastor att
siffror i tabellen angivna iâr procent.

Exempel på hur tabellen låses: iRad sju tabellen den där det står 60 i vänster
kolumn visar de kvinnor livsinkomst 45fram till års ålder mellanår 60att vars
och 69,99 basbelopp totalt cirka 8 samtligautgör kvinnor med barnprocent av
observera raden fortsätter i den andra delen tabellen. Då bamåren in-att av
kluderats ligger 3 dessa kvinnor kvar i livsinkomstintervallprocent av samma
medan 97resterande höjs minst intervall. Sammanlagt 22 21procent ett procent

l kvinnordessa hamnar på 100 basbelopp i livsinkomst.över+ av

Figur 7.24 Summerad löneindexerad förvärvsinkomst barnårs-och respektive
inkomst års åldertill 45 för kvinnor i föddaurvalet 1945. Basbelopp

Bamårsinkomst Kvinnor med barnett
100

50

...... w.:- . -.,
f. cu:Å-d;..-.--.- l oo-° r . . . . .0 50 100 150 200 250

Förvårvsinkomst
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respektiveförvärvsinkomst barn-löneindexeradSummerad och7.25Figur
1945. Basbeloppårs ålder föddaårsinkomst 45 för kvinnor i urvalettill

Kvinnor med två barnBarnårsinkomst
100

50

uI IIII 25050 200110050O

Förvärvsinkomst

respektiveförvärvsinkomst barn-löneindexerad7.26 Summerad ochFigur
födda 1945.i urvalet Basbeloppårs ålder för kvinnortill 45ârsinkomst

med barnKvinnorBarnårsinkomst tre
100

50- -

å:1;:n:.:_- ..
-

..-:- -

f w

OJ III lI 250200100 15050o
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Figur 7.27 Summerad förvärvsinkomst respektiveoch löneindexerad barn-
årsinkomst års åldertill 45 för 1945.kvinnor i urvalet födda Basbelopp

Bamårsinkomst Kvinnor fyra fleramed eller barn
100

5o .

o .I I 1 I Y Y
0 100 5050 1 200 250

Förvärvsinkomst
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Tabell 7.7 Kvinnors placering i olika livsinkomstklasser före respektive efter
tagits barnår.hänsyn till Andelar kvinnor födda 1944-1946. Enbartatt av

kvinnor med barn. Procent 10 10-19,99 basbelopp etc..

Sammanlagd livsinkomst inklusive bamår
Exkl. 0 10 20 30 40 50 7060 80 8 100
barnår

0 50 7 15 5 1
10 531 15 1 14 12 5 0.
20 9 6 30 24 14 8. .
30 5 15 21341 7
40 4 Ö. . . .
50 6 7 20 37 23. . . . .
60 3 2611 37. .. . . .
70 7 12 32. .. . . . .
80 8 21. . . . . . . .

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Totalt211113479.1213
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tabell 7.7Forts.

sammanlagd livsinkomst inklusive bamår
Exkl. 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Totalt
bamår

0
10
20
30
40
50
60
70 1
80 2
90 34 19
100 35 36 12
110 19 41 30
120 22 47 N

.
130 4532. .
140 43 0. . .
150 54
160 b

. . . . .
170 40 44. . . . . .
180 50

. . . . . . .
190

Totalt 12 10 8 6 4 3 2 1 -
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7.2.4 Hur barnår kvinnormånga erhåller födda 1944-

1946

I nedanstående tabell visar vi fördelningen förbamår kvinnor födda 1944-av
1946. Vanligast förekommande år 7 och 8 bamår. Det har diskuterats om

förövre gräns det tillåtna antalet bamår, på 12 år borde ñnnas. Aven ex.
tabellen vi sådan integräns skulle drabba 96% kvinnornaatt föddaser en av
1944-1946 medan de resterande fyra skulle få något lägre bamårsin-procenten en
komst.

Tabell 7.8 Fördelningen barnårantalet för kvinnor födda 1944-1946.av
Procent

Antal barnår 0 1-3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13-

131153 911234 7 6 4 4

7.3 Barnårsrâtten i kalkylerna för åren

1990-2050

uppgifterDe barnårsinkomsterna under åren 1960-1991 presenterades iom som
avsnitt 7.2 har tagits fram, inte bara för informationens intresse i sig, ävenutan
för skapa någon form underlag för bedömningatt hur bamårsinkomster-av en av

kommer utvecklas under prognosperioden, detatt vill säga under åren 1990-na
2050.

Storleken bamårsinkomsterna i framtiden beror samspel mellan radett en
olika faktorer: hur många barn kvinnorna kommer föda, med vilka tidsinter-att
vall de kommer födas, hur föräldrarna väljer fördelaatt bamårsråtten ochatt
vilka förvårvsinkomster den erhåller bamårsrätten har, dels året före barnetssom
födelse, dels bamåren.under

Någon i egentlig mening kan inte göras det går bedöma rim-prognos attmen
ligheten i olika antaganden. Det antagande har valt arbeta med bygger påatt
förutsättningen all bamårsrätt kommer tillgodoräknasatt modern och deatt att
samlade bamårsinkomstema för födelseårgång i viss ålder kommer atten en
utgöra fast andel de samlade förvårvsinkomstema i ålder. De exaktaen av samma
värdena för dessa andelar visas i tabell 7.2 sista raden tillsammans med upp-
gifter motsvarande andelar under åren 1960-1991.om

För rimligheten i vår förutsättning fasta andelar talar det faktum bådeattom
korken och utfyllnadsnivå I är reallöneindexerade och därför kommer öka iatt

Åtakt med förvårvsinkomstema vid oförändrat mönster för barnafödandet.ett
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den ökning i kvinnornas förvärvsarbete under årenandra sidan kan det tänkas att
sedan 1960-talet kommer fortsättamed minderåriga barn ägt ännuatt ensom rum

7.4 7.5visar figurerna 7.8 och 7.9 tabellerna och utfyll-tid. Samtidigt samt att
vid förvärvsinkomster under åren mednadskomponentema, reduceras ökadesom

dominerarbarnår, ganska små och det korken blandredan är äratt numera som
frånde samlade bamårsinkomstema korkenbamårsinkomstema. Storleken av
undantagsvistidsintervallen mellan barnen, endastberor antalet barn och menav

tillsammans medförvärvsinkomsten undantaget då förvärvsinkomstenärav
överstiger för pensionsgrundande inkomst.korken taket

beräknings-rimligheten i vårt antagande har det fördel däri detOavsett atten
vid olika scenarier för BNP-tillväxten. modellenmässigt lätt kan användas I

reallöneindexerade bamårsinkomstenden hela livet summerade ochberäknas över
på korrekt utgångspunkt från det valda antagandet hursätt med oavsett storett
reallönetillväxten är.

framtida bamårsinkomster har varitsärskild svårighet vid våra kalkylerEn om
i kalkylmodellen. heller finns någon histo-vi inte simulerar barnafödande Inteatt

därföri modellens dataunderlag. Vi har ingetrisk information barnförekomstom
individer datamaterialetbamårsinkomster för enskilda iunderlag för beräknaatt

beräkningarna har vi tilldelatmåste arbeta schabloner. I de nuvarandemedutan
bamårsinkomst i viss ålder. till ochalla kvinnori viss kohort Framsamma enen

i 7.3-7.5 och1991 medelbeloppen tabellernamed år har använt summan av
fram med hjälp det nämnda antagandet.därefter belopp räknas av ovansom

modellen får det samband mellanbrist med denna schablon i är inteEn att
bamårsinkomsten vi har konstateratnivån livsinkomsten och storleken på som

kohort får ifinns för åren 1960-1991 avsnitt 7.2.3. Alla kvinnor i vissse en
medelvärdet för kohorten bådemodellen bamårsinkomst det beräknadesamma

vivarje ålder 16 och 45 år och livsinkomst. följd detta äri mellan En attavsom
storleken på garantipensionen.i kalkylerna något överskattat

felkälla har särskilda beräk-få uppfattning betydelsen dennaFör att aven om
1945. kvinnor födda kring mitten 1940-ningar gjorts för kvinnor födda För av

komplett historik för bamårsin-talet eller tidigare har tillgång till data med en
jämförts med schablonkomsterna. beskrivna schablonen harDen en somovan

förvärvsinkomst och bamårsinkomst. Beräk-hänsyn till sambandet mellantar
garantipensionen medningarna tyder på överskattat kostnaderna föratt om-

beräkningar tyder påbättrekring 6 jämfört med den schablonen. Sammaprocent
medgarantipensionenhelt bortser från bamårsrätten så överskattasatt om man
förandra skulle kostnaden för garantipensionendrygt 30 Med ordprocent.

inte bamårsrätten fanns.kvinnor födda 1945 bli omkring 30 högreprocent om
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Figur 7.28 visar de beräknade ökningarna i livsinkomst respektive inkomstrela-
terad pension barnårsrätten födda 1935-1953leder till. kvinnor ökar inteFörsom

likapensionen mycket livsinkomsten eftersom de, enligt övergångsreglerna,som
endast till viss del får pensionen beräknad reformeradeenligt regler.

Figur 7.28 ökningProcentuell Iivsinkomsten respektive pensionen till följdav
barnårsrätten. Genomsnitt för födelseårgångsamtliga kvinnor i varjeav

Procent
20 ---------------------------------------------------- - - Pension

LlvslnkomsfO-O-O

Födelseår
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.Premiereservfonden8

8.1 Inledning och allmänna kalkylförutsätt-
ningar

Som del reformerat pensionssystem och komplement tillett fördelnings-etten av
avsättes viss del avgiftsuttaget till fond.system Avsättningen indi-utgören av en

viduella premier i premiereservsystem. redogörHär vi förett beräkningarna för
denna del det reformerade pensionssystemet.av

Inbetalningama till fonden årligautgörs avsättningar viss delav av en av av-
giftsuttaget till allmän pension. Denna så kallade premiefaktor har till 2,0satts

avgiftsunderlaget. Första kohortenprocent med iär detta föddärav systemsom
1944. Särskilda övergångsregler har antagits gälla för kohorter 1944-1953. Pre-
miefaktorn multipliceras med kohortfaktor är 10 tjugondelar för kohorten som
1944, 11 tjugondelar för kohort 1945, 12 tjugondelar för kohort 1946 till 19etc.
tjugondelar för kohort 1953. kohortFör 1954 och kohortfaktomärsenare

Avgiftsunderlaget antagits inkomsterutgöras under tak 7,5 bas-ettsom av
belopp fram till år 1995 har prognosticerats med profiler för inkomst och ett
indexreglerat tak följer takten i tillväxten.som

kompenseraFör kvinnor för lägre inkomst vid bamledighetatt har deras in-
komster räknats med bamfaktor för kohort och ålder enligt det underlagupp en

redovisas i kapitel 7.som

8.2 Kalkylförutsättningar

Figur 8.1 visar för några olika kohorter den bamfaktor vidanvänts uppräk-som
ning kvinnornas inkomster.av
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förBarnfaktor kohorterFigur 8.1
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1,5huvudaltemativ årrealråntan,alternativutförts medBeräkningarna tre av
omräkning från2,5 Vidrespektive0,5alternativövriga procent.procentprocent,

1995det till årfigurer har använtstabeller ochkronor itill miljarderbasbelopp
35 800 kronor.basbeloppetprognosticerade

iuttagsproñlen, det vill sägaantagande görasmåsteberäkningarnaFör om
harfrån fonden. Härpensionstönnånenålderspensionärvilken takt tar uten

tiden.konstant överutgående förmån ärantagits att
sker inom kohorter.tidigt avlidna,överföring från deArvsvinster, det vill såga

dödsrisk i olikagivenkohorter. Frånmellankapitalöverföring skerIngen en
delvisar huröverlevnadskurva konstrueraskalladåldrar kan så stor av ensomen

överlevnaddödsrisk ochSkillnaden iåldrar.till olikaöverleverpopulation som
föröverlevnadskurvorvisarñgur 8.2framgårkvinnormellan män och somav

dödlighetberäkningarna. Högrei1985 deni kohortoch kvinnormån yngsta
medför kandödsriskvissarvsvinst ut-medför arvsvinster. Denstörre som en

8.3 visarFigurkapitalrântan.ovanpå normaladen moträntatryckas som en
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dödsrisker svarande förränta män och kvinnor i åldrarna 40 till 90 år. ñgur-Av
kan utläsas arvsvinsterna är större för förmån ân kvinnor och arvsvinst-att atten

får ökad betydelse vid ökad ålder. Figur 8.4 visar åldersintervallet 60 till 75ema
âr i skala.större

ÖverlevnadskurvorFigur 8.2 fdr kohort 1985
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För 19858.3 dödligheten kohortFigur Ränta i motsvarandeprocent

Ålder

för8.4 i dödligheten kohort 1985Figur Ränta motsvarandeprocent

60 65 70 75

Ålder

kvinnor har i beräkningarnautjämna dessa skillnader mellan ochFör mänatt
inom kohorter så likakapitalöverföñng från till kvinnor antagits skemän att stora

premier förmåner för kvinnor. Därvid har förut-skall årliga mån ochge samma
inbetalda premier pensionskapital denskall lika ochsatts att stort attsamma ge

årliga pensionsfönnånen för och kvinnor skall lika förmän storvara samma
pensionskapital. utjåmningen premierna ske löpandeI beräkningarna antages av

pensionskapitalet vid pensioneringen engångsföreteelse.samt av som en
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8.3 Utvecklingen premiereservfondenav

Tabell 8.1 visar premieinbetalningar, fondkapital och utbetalningar uttryckt i mil-
jarder kronor i år 1995 års penningvärde för åren 1995-2050 vidantagna antagen
tillväxt 1,5 och realränta 1,5 8.5Figur visar inbetalningar ochprocent procent.
utbetalningar. inbetalningamaSom är till fonden större än utbetalningarnasynes

vidännu slutet perioden.av

Tabell 8.1 Premieinbetalningar, fondkapital och utbetalningar i miljarder
års1995kronor. penningvärde

Tillväxt 1,5 procent
Premiefaktor 2,0 procent
Pensionsålder 65 år
Realrånta 1,5 procent

År Inbetal- Fondkapital Utbetalningar
ningar

1995 11,0 1,0l 0,0
2000 13,6 76,3 0,0
2005 16,3 160,5 0,0
2010 18,8 264,1 0,4
2015 20,7 379,6 2,3
2020 22,4 500,3 5,3
2025 24,2 620,9 9,1
2035 27,8 845,3 19,2
2050 35,1 1146,5 31,2
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från premiereservfonden i mil-respektiveutbetalningar tillFigur 8.5 In- och
vid 1,5jarder kronor realränta procent

2035 20451995 2005 2015 2025

Premieinbetalmng Utbetalnmj gar

motsvarande kalkyler för varierande realränta. VidTabell 8.2 och figur 8.6 visar
2,5 utbetalningarna överstiga inbetalningarnarealrånta kommer motattprocent
slutet perioden.av
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Tabell 8.2 Premieinbetalningar, fondkapital och utbetalningar i miljarder
kronor. års1995 penningvärde

Tillväxt 1,5 procent
Premiefaktor 2,0 procent
Pensionsålder 65 år
Realränta 0,5, 1,5 2,5och procent

0,5Ränta Ränta 1,5 Ränta 2,5procent procent procent
År Inbetal- Fond- Utbetal- Fond- Utbetal- Fond- Utbetal-

ning kapital ning kapital ning kapital ning

1995 11,0 11,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0
2000 13,6 74,5 0,0 76,3 0,0 78,1 0,0
2005 16,3 153,2 0,0 160,5 0,0 168,2 0,0
2010 18,8 246,6 0,4 264,1 0,4 283,2 0,5
2015 20,7 347,3 1,9 379,6 2,3 415,9 2,8
2020 22,4 449,4 4,3 500,3 5,3 559,0 6,5
2025 24,2 548,7 7,2 620,9 9,1 706,2 11,5
2035 27,8 728,8 14,6 845,3 19,1 988,9 25,2
2050 35,1 972,6 22,8 1146,5 31,2 l367,0 42,8
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i mil-från premiereservfonderrespektiveutbetalningar till8.6Figur In- och
realräntavid varierandejarder kronor
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varierande realränta. Fondenstorlek vidPremiereservfondensvisarFigur 8.7
fondstor-varierarrealråntealtemativ. Som väntati allahela periodenunderväxer

variation-känslig förFondstorleken är ävenmed realrânta.mycketleken antagen
i tillväxten.er
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Figur 8.7 Premiereservfondens i miljarder vid varierandestorlek kronor
realränta
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Utjämning8.4 mellan och kvinnormän

får kvinnaI det nuvarande ATP-systemet och med inkomst-enen man samma
historia lika årlig pension. rättvist kvinnor statistisktDettastor trots att settanses
har lägre dödsrisk än i ålder och därmed längre livslängd.mån samma

premiereservsystem utjämning fåI skulle mån högre årlig pension änett utan
premieinbetalningar.kvinnor med lika stora

Fondberâkningar har genomförts både med och utjämning mellan män ochutan
kvinnor. Utjämningen har betydelse för utgående pensionsförmåner harstor men
obetydlig inverkan på fondstorleken. blir fondstorleken vid utjämningSom mest
0,25 Utjämningenhögre. påverkar inte inbetalningarna till fondenprocent men
utbetalningarna något långsammaresker i takt.

8.5 Utvecklingen för kohorter

kan intresse studera hur fondkapitalet utvecklar sig för vissDet attvara av en
kohort. Tabell 8.3 och figur 8.8 visar utvecklingen för 1965kohort med respek-

utjämning. Transfereringen pensionskapitaltive i samband med pensione-utan av
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ringen har premietransfereringar den aktivastörre betydelse än under tiden.
Fondstorleken efter respektive års in- eller utbetalning visas.

8.3 Fondkapital för 1965 i miljarderTabell kohort kronor med och utan
årsutjämning. 1995 penningvärde

Tillväxt 1,5 procent
Premiefaktor 2,0 procent
Pensionsålder 65 år

1,5Realrånta procent

Ålder utjämning utjämningMED UTAN
Män Kvinnor Män Kvinnor

30 0,2 0,2 0,2 0,2
35 1,5 1,51,2 1,1
40 3,0 2,3 3,1 2,2
45 4,8 3,7 4,9 3,5
50 6,8 5,2 5,07,0
55 9,0 6,9 9,3 6,6
60 11,4 8,7 11,7 8,3
65 11,1 10,3 12,4 8,9
70 7,8 7,8 8,7 6,8
75 4,8 5,4 5,4 4,7
80 2,5 3,3 2,8 2,8
85 0,9 1,6 1,41,1
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Figur 8.8 Fondkapitalets utveckling för 1965kohort i miljarder kronor
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Fondkapitalet är störst vid pensionsåldem innan någon utbetalning gjorts.som
Tabell 8.4 och figur 8.9 visar detta maximala kapital med respektive utjäm-utan
ning för olika kohorter. Ojämnheter i kurvorna beror pâ demografiska förhållan-
den.
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några i miljarderpensionering för kohorter8.4 Fondkapital vidTabell
års1995 penningvärdeutjämning.kronor med och utan

1,5Tillväxt procent
2,0Premiefaktor procent
65Pensionsålder år

1,5Realränta procent

utjämningutjämning UTANKohort MED
KvinnorKvinnor MänMän

1,21,4 1,81944 1,6
3,5 4,2 3,11950 3,8

7,0 5,01955 5,86,3
6,57,5 8,91960 7,9
9,513,41965 11,9 11,0

14,3 10,812,7 12,41970
12,416,41975 14,5 14,2

14,7 16,7 12,81980 14,8
18,8 14,216,31985 16,7
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Figur Fondkapital i miljarder För8.9 kronor kohorter vid pensioneringen

20 -
18 -
16 -
14 -
12 -R
10

H

1940 1950 1960 1970 1980

Kohort

Månutan Månmed Kvinnor Kvirmormod
utjamn utjämn utjåmn utjämnutan

8.6 Skatt premiereservfondenpå

Enligt gällande regler för vissa pensionsfonder skatttyper uttagesnu av en som
0,9 fondkapitalet.utgör procent av

studera vilkaFör konsekvenser sådan skatt skulle få tilläm-reglernaatt en om
pades på premiereservfondenäven har kompletterande beräkningar utförts under
antagandet premiereservfonden skulle beskattas med avkastningskatt utgör-att en
ande 0,9 fondkapitalet. Om realräntan före skatt 1,5 såårprocent procentav
innebär detta real efterränta skatt 0,6 procent.en

8.5Tabell visar premieinbetalningar till fonden, fondkapitalet och utbetalning
från fonden pensioner 8.10skatt. Figur visar in- och utbetalningar ochsamtav
skatt.

8.6 ñgurTabell och 8.11 visar premiereservfondens storlek med och skatt.utan
8.12Figur visar med vilken faktor utgående pensioner för olika kohorter skulle

reduceras vid beskattning premiereservfonden. framgår figurenSom skulleav av
skatten utgåendereducera pensionsförmåner från premiereservfonden med upptill
25 procent.
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8.5 Premieinbetalningar, fondkapitalTabell och utbetalningar i miljarder
årsvid 1995 penningvärdekronor skatt.

1,5Tillväxt procent
Premiefaktor 2,0 procent
Pensionsâlder 65 år

1,5Realrânta procent
Skatt 0,9 procent

Inbetalning Fondkapital Skatt UtbetalningAr

1995 11,0 11,0 0,0 0,0
2000 13,6 74,7 0,5 0,0
2005 16,3 153,9 1,2 0,0
2010 18,8 248,3 2,1 0,4
2015 20,7 350,4 3,0 1,9
2020 22,4 454,1 3,9 4,4
2025 24,2 555,4 4,8 7,4
2035 27,8 739,4 6,5 15,0
2050 35,1 988,2 8,7 23,5

Figur 8.10 frånIn- utbetalningar till respektive premiereservfondenoch i
miljarder vid 0,9kronor skatt procent

...uf .__f, -.-.----4.7.ø---..-.u--,-gU J..n -ø..---
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

År

PremicxQ - Utbaalmhgar Skatt
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8.6 Premiereservfondsstorlek i miljarderTabell med och skatt kronor.utan
års1995 penningvärde

1,5Tillväxt procent
Premiefaktor 2,0 procent

65Pensionsålder år
Realrânta 1 procent
Skatt 0,9 procent

År Med skatt Utan skatt

1995 11 l 1
2000 74,7 76,3
2005 153 160,5
2010 248,3 264,1
2015 350,4 379,6
2020 454,2 500,3
2025 555,4 620,9
2035 845,4739,4
2050 988,2 1l46,5
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Figur 8.11 Premiereservfondens i miljarderstorlek kronor med och utan
0,9skatt procent

1200

1%
f

Vf800
{{?

,,600
zz

%fW lV

200

0
2000 2010 2020 2030 2040 2050

År

Utanakm Medsht10.9%



Premiereserxfonden 177

från premiereservfondenFigur 8.12 Reduktionsfaktor för utgående pension
0,9vid skatt procent
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Riksförsäkringsverkets9 kalkyl-
modell

1 Inledning

ATP-kalkyler och kalkylerna för det reformerade görs med hjälpsystemet treav
olika modeller:

modellen för pensionsutbetalningarI
modellen för AP-fondernaI
konsistensmodellenI

Dessa modeller beskrivs i detalj i detta kapitel. dettaI kapitel redogör också
för utfallet för människors framtida deltagande i arbetskraften, enligt utfallet från
modellen och exemplifierar de löneproñler modellensom genererar.

9.2 Modellen för pensionsutbetalningar

9.2.1 Utgångspunkten minipopulationär en

Utgångspunkten för kalkylerna är urval från Riksförsäkringsver-ett av personer
kets pensionspoängsregister. register omfattarDessa alla människor tjänakansom
pensionsgrundande inkomst PGI, det vill i princip allasäga i Sverigepersoner
mellan 16 64och års ålder, alla pensionärer födda 1910 eller Avsamt senare.
särskild betydelse är inkomsthistorik finns för alla har tjänat in minstatt en som

inkomst.basbelopp i pensionsgrundandeett

7 ñnns inga uppgifterTyvärr inkomst än noll lägre basbe-större än ettom men
lopp, vilket hade varit användbart i kalkylerna över det reformerade pensions-

finnsInte heller inkomsthistorik för åren före 1960.systemet. en
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Eftersom alla i Sverige och tjänat in pensionspoäng minsthar arbetat undersom
år framtida ålderspensionsfönnån från innehållerhar till ATP, registreträtttre en

också uppgifter emigranter. Följaktligen omfattar Riksförsäkringsverketsom
population flera Sveriges befolkning.änpersoner

Minipopulationen har bildats 130-dels slumpmässigt urvalatt ta ettgenom ur
Riksförsäkringsverkets register år 1991. sista året med poänguppgifter dåDet var
1989. består ungefär 230 OOO cirka 180 OOODet år mellan 16av personer, varav
och 64 år. Databasen omfattar uppgifter människors pensionsgrundande in-om

frånkomst, i förekommande fall och med 1960, deras status,samt om exem-
pelvis ålderspensionerade.de är aktiva, förtidspensionerade eller Med deom

förmånuppgifter finns i databasen det möjligt beräkna den individär attsom en
berättigad till inom för förtids- och ålderspensionssystemen.är ramen

9.2.2 demografiska utvecklingenDen

Startåret för kalkylema Från startåretär 1990. och med används SCB:s befolk-
ningsprognos för befolkningsutvecklingen för kalkylmo-göra överatt en prognos
dellen. för befolkningen 64 år kompletteras med Riksförsäk-SCB:s överprognos
ringsverkets tilluppskattning antalet emigranter har rätt ATP-fönnån.av som en
Befolkningsprognosen, till åtligger grund för kalkylerna gjorda Pensions-som
arbetsgruppen, sammanfattas i kapitel 2. utförligare presentationFörseparat en
och diskussion hänvisas läsaren till framtida befolkning, DemografiskaSveriges

1991 :J S CB.rapporter ,
På grund det urvalsförfarande för få fram basbefolkningen ianvänts attav som

modellen behöver inte Riksförsäkringsverkets modell exakt framtidage samma
befolkning, emellertid inteSkillnaden bör eftersomSCB:s storvarasom prognos.

9.1Riksförsäkringsverkets modell baseras utveckling. Figur visar delssamma
65antalet år och äldre enligt dels antaletär SCB:spersoner som prognos, person-

65 äldre, enligt Riksförsäkringsverketsoch emigranter modell. Somutomer
framgår från Riksför-skillnaderna små. Här bör emellertid nämnas urvaletär att
säkringsverkets register visade sig vid avstämning avvika från SCB:sen prognos
med faktor på cirka 2,9 Riksförsäkringsverkets urval justerades sålun-procent.en

uppåt detta för uppnå den utveckling visas i figuren.da med procenttal, att som
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år.Figur 9.1 SCB:s respektive befolkning över 65 harmodellens I modellen
emigranter exkluderats
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° SCB.... PNMHKS1500000 , . . . . .1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

9.2.3 Status och statusövergångar

Samtliga individer vid Människor ursprungligahar varje tidpunkt. i denstatusen
minipopulationen hade i 1989. Från ochbörjar med den de utgångsläget årstatus
med år 1990 det möjligt för människor bliär dem byta Allaatt status. antas
ålderspensionärer efter det de 65 år. förändras sedanhar fyllt Dennaatt status

16 det möjligaenbart dödsfall. För mellan och 64 år finns femgenom personer
statuskategorier och medföljande möjliga statusbyten modellen. börjar medi Vi

definiera statuskategoriema:att

aktiv. Människor 16 64 inte uppfyller någon demellan ochA avsom
statusklassiñkationema individerandra nedan. behöver inte haDessa pen-

sionsgrundande iinkomst. Deras inkomst inklusive nollinkomst bestäms en
del modellen beskrivs nedan.separatannan somav

Förtidspension och sjukbidragF
ImmigrantI
EmigrantE
AvlidenD
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varje kalkylår finns givenI sannolikhet antingen behålla denatt statusen man
hade året innan eller byta till statusklass. Sannolikhetema beroen-äratt en annan
de ålder och kön. Nedan illustreras möjliga övergångar:av

t-1I

16-åringar 16-åringar
år årt: At t: Ft

v v v

r
At Ft+1A

F
At At+1 Ftr,

ixixexex
F

A qx
qx

v v4

Et+l Et Dt+l
w

E A D
qx

En schematisk bild möjliga statusövergångaröver

Övergångssannolikhetema är:

qx q,and Dödsrisk vid ålder beroende på ellerA Fstatusx

Förtidspensioneringsrisk vid ålder individengivet inte hör till deattx,
dödsfallen detta årnya

Sannolikheten för återgång till arbetskraften från förtidspensionering vid
ålder x

Sannolikheten emigration givet individen tillhörvid ålder inte deatte, av x,



Riksförsäkringsverkets kalkylmodell 183

dödsfallen detta år individen tillhör dem tidigareoch givet attnya som
immigrerat till Sverige.

syftar aldrig tidigareSamma dock till klassificeratse som ex, personer som
immigrantersom

i Sannolikheten immigrera givet individenvid ålder redan haratt attx,
gjort det någon gång tidigare i sitt liv

i Samma syftar dock till aldrig tidigare klassificeratssom personer som
immigrantersom

Dödssannolikheter

Ålders- och könsspecifika dödssannolikheter används för ålderskohorteralla som
uppnår viss ålder mellan 16 104. Särskildaoch studier har visat förtidspen-atten

har högre dödsriskersionårer övriga i befolkningen. följdän Som detta har deav
högre dödssannolikheter i modellen. Dödssannolikheterna ñr övriga människor

dödsfallssummanhar för skall stämma deöverens med dödsfallsfre-anpassats att
ligger till befolkningsprognoser.kvenser grund för SCB:ssom

förtidspensioneras sannolikhetenRisken och rehabiliterasatt attav

Övergångssannolikhetema Åför förtidspensionering och rehabilitering r är
villkorliga. Först slumpning vilka individeravgörs får åretsgenom som vara
dödsfall. bort modellbefolkningen.Dessa fråndras Sedan för-avgörs vem som
tidspensioneras och rehabiliteras, också med hjälp slumpning. För-vem som av

och rehabiliteringssannolikheter förtidspensionsrisker i olika åldrar harpersoner
på under andra hälften 1980-talet.baserats utfallet Förtidspension omfattar iav

detta sammanhang förtidspensionbåde sjukbidrag. Normalt âr det denoch senare
rehabiliteras.gruppen som

Bland dem fyller 16 år finns handikappade människorvisst antalettsom som
blir förtidspensionärer direkt. behåller denna under helaDessa människor status
kalkylperioden.

Immigranter

immigrantEn är i modellen invandrare till Sverige efter år 1960kom ochen som
Övrigaefter 16 års ålder. invandrare kan inte särskiljas från de personer som

fötts i Sverige. framtida immigranterDen utvecklingen baseras på SCB:sav
kalkylantaganden.
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Emigranter

på historiska uppgifter från Riksförsäk-Sannolikhetema för emigration baseras
register. antalet emigranter skiljer sig därför frånringsverkets Prognosen över

befolkningsprognos.SCB:s

inkomstutveckling9.2.4 Individers

Individuella livsinkomstproñler skattas ñr samtliga individer. De placeras i en av
basis deinkomstklasser vid startåret 1989 på den inkomst har det året.18 Förav

finns möjlighet för och anting-år 1990 och alla kalkylår därefter det atten var en
inkomstklasser, eller kvar iförflytta sig till högre eller lägre stanna sammaen

inkomstklass.
rörligheten mellan inkomstklasser med sannolikhetermodellen bestämsI som

uppgifter från Riksförsåkringsverkets registerpå basis faktiskaskattats av om
inkomsttagare, det vill 16-åringarpensionsgrundande inkomst. Varje års säganya

någon inkomstklassema under deras första år ioch immigranter, placeras i av
på basis historiska uppgifter vilkenden aktiva befolkningen. Detta görs av om

under deras första aktiva år.inkomst 16-åringar respektive invandrare har

Individuell inkomströrlighet

Övergångssannolikhetema skattats med hjälp inkomstuppgifter för varje århar av
år.i 16 till 64åren 1979-1989 för omkring 180 000 åldern Härför personer

tillvågagångssåttet.sammanfattas
årinkomstövergångar mellan två på varandra följande måstestuderaFör att

realtillvâxt. jämföra flerförst bort effekten inflation och Förrensa attavman
valdes 1989 l skrevstvå år måste normår väljas. Hår I Stegän ett som norm.

perioden 1979-1988 till 1989 års nivåsålunda inkomstuppgiftema för medupp
viset inkomstnivåer för allatillväxten nominella löner På det erhöllsi per person.

årsi princip låg på 1989 nivå.tidigare år som
de olika inkomstklassema mellan konse-2 skattades rörligheten mellanI Steg

1980, 1980 1981 och så vidare. Påvill mellan 1979 och ochkutiva år, det säga
inkomstövergångar, ochviset erhölls åtta uppskattningar därdet separata av var

skattningar med vilken fre-baserades på cirka 180 00 Dessa angerpersoner.en
i någon de 18individ börjar i viss inkomstklass kan hamnakvens aven som en

tillhörstycken inkomstklassema inklusive den han eller hon i början årett
varje åldersövergång för 16-64 årSådana matriser beräknas ñr personersenare.

Åra grund tekniska problem med databasen.1983 utelåmnades på av
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kvinnor. Sålunda erhålls 18x18med skattningar för mån ochseparata en
kvinnamatris möjliga inkomstövergångar, exempel för 34-årig ellertill enav

fyller 35. frekvensen för behållaDiagonalen i matrisen uttrycker attsomman
Övergångarna från 34inkomst två i så vidare. förår rad, och Matrisemasamma

35till år återges nedan i tabell 9.1.

9 48 matriser storleken 18x18 år och kön.Detta ger av per
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3I Steg bildades aritmetiskt genomsnitt de skattade åttafrekvensema för deett av
år. Den elvaåriga perioden valdes har den fördelen omfattardenattparen av som

recession, åren 1979-1983, och expansion, åren 1985-1989. Genom atten en
basera sannolikhetema på denna blandning år utjämnas de konjunkturelltav mer
betingade rörelserna. Ytterligare fördel med det såk-antalet år ärstora atten en

bild erhölls vården. Enstaka outliers i vissa år får sålundaextremarare av
mindre vikt på detta sätt. Trots denna procedur utjämningavsevärdatt gav en
fanns några oregelbundenheter kvar i svansama. efter-Dessa utjâmnades i en
kontroll.

Inkomstklassema

Individer fördelas mellan följande inkomstklasser uttryckta i basbelopp:

O-Rak 7. 3,01-4,00 13. 8,01-9,00
2. 0,0l-1,00-RAK 8. 4,0l-5,00 14. 9,01-10,00

0-PRIM 9. 5,01-6,00 15. l0,0l-12,00
4. 0,0l-1,00-PRIM 10. 6,01-7,00 16. 12,0l-14,00
5. l,l0-2,00 ll. 7,01-8,00 17. l4,01-l6,00
6. 2,01-3,00 12. 7,50-8,00 18. 16,01-

Termen RAK i förstade två klasserna betecknar haftaldrig harpersoner som
någon inkomst eller enbart vid något tillfälle har haft inkomst understig-som en
ande basbelopp. Termen PRIM betecknar individer pensions-ett har haftsom
grundande inkomst under något tidigare år. Det år enbart i dessa inkomstklasser

inkomstuppgifter för än år tillbaka i tiden beaktas. andraI alla deettsom mera
inkomstklassema bestäms visst års inkomst inkomsten året före.ett av

Alla inkomstmed över 16 basbelopp i startåret år 1989 i de kalkyler harsom
gjorts här hamnar i det intervalletöppna l6,0l-. Inkomst 20,0 basbeloppöver
slumpas in i intervall mellan 16,01-20,00 basbelopp, vilket sistaett gör detatt
intervallet omfattar, efter avkortning, 16,01 till och med 20 basbelopp.

För givet år fördelas given inkomstsummaexogent samtligaett mellanen
individer i modellen. Detta igörs första för scenario med nolltillväxtett steg ett
under samtliga kalkylår. Sedan skrivs allas inkomst med likformig realtillväxtupp
i andraett steg.

16-åringar och immigranter

16-åringar inte klassificeras förtidspensionärer ursprunglig in-som som ges en
komst i enlighet med vad normalt gäller för i enligtdenna åldersom personer
Riksförsäkringsverkets register över pensionsgrundande inkomst. flesta iDe
denna åldersgrupp har ingen pensionsgrundande inkomst. Sedan derasstyrs
utveckling de skattade övergångssannolikhetema.av

Förstagångsimmigranter också uppskattad inkomst, ålder,beror påges en som
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under 1980-talet. Deuppgifter för immigranterpå faktiskaoch baseraskön er-
bestäms derasefter har invandrat och sedaninkomst året dehåller reduceraden -

i aktiva befolkningen.för övriga denmatriserinkomst personersomav samma

Återinvandring förtidspensioneroch avslutade

inkomst hade innan deimmigranter den deför áterinvandrade ärStartinkomsten
rehabi-procedur används förfrån Sverige.utvandrade Samma personer som

efter ha varit förtidspensionärer.vill återgår i arbeteliteras, det säga att

inkomstintervallinomInkomstfördelningen ett

inomintervall fördelas antaletinkomst inomVid utlottningen ett personerav en
tilldelats medianin-alla i stället hadejämnt intervallet. Omintervallet över en

samtliga förflytta sig med likaenhetligt värde skulleeller någotkomst annat --
effekter.skulle oönskadevilketstora steg, ge

Realinkomsttillväxt

Övergångsmatrisema nolltillväxt. andrakonstruerade för situation med Förär en
inkomsterna med konstantmultipliceras de simuleradetillväxtantaganden en

tvingasindividuella inkomstergivet år. allatillväxtfaktor för Summanett av
samhällsekonomin.för hela Dennalika med inkomstsummanemellertid vara
tillväxtantagandet för helameddefinitionsmässigt stämma överensskallsumma

överensstämmelse mellanfinns sålunda exaktsamhällsekonomin. Det summanen
avgiftsunderlaget.och det totalade individuella inkomsterav

Simuleringsförfarandet9.2.5

minipopu-230 000 individer isimulering alla cirkaUtgångspunkten i är att geen
sker varje år och skerkalkylåret. Statusutdelningenunder förstalationen statusen

övergångssannolikheterna. Dettade skattadeslumpning styrs avsomgenom en
sannolikheti varje ålder avlider medvisst antalinnebär ettatt en sompersoner

förtidspensionärerAvlidna ålders- ochdödssannolikheter.med SCB:sstämmer
återinvandrarutvandrar,Sedan bestämsdärmed populationen.lämnar vem som

16-åringen,tillkommerhjälp slumptal. Dessutomförtidspensioneras medoch av
i enlighetoch antal invandrarebefolkningsprognosen,antal avgörs ettavvars

kalkylantaganden.med SCB:s
i Sverige måsteoch befinner sigmellan 16 och 64 årSamtliga individer ärsom

Utgångspunktenkalkylåret.alternativet nollinkomst, förfå inkomst,sedan en ny
inkomst-kvar inomVarje individ kanföregående års inkomst.år stanna samma

sannolikhet.vissinkomstklass medflytta till högre eller lägreklass eller enen
inom inkomstklass, näst störstindividen kvarChansen är störst att stannar samma
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han eller hon flyttar eller klass, och därefteratt han eller honattupp ner en
flyttar två inkomstldasser och så vidare. börjar iDen viss klass kan stan-som en

kvar eller flytta till klass. Vem flyttar och till vilken inkomst-na en annan som
klass han eller hon flyttar till hjälpavgörs med slumptal.av

Sedan beräknas förtids- och ålderspensionen för nybeviljade förtids- och ålders-
pensionärer i enlighet med reglerna för dessa. Modellens konstruktion särskiltär
lämplig för ATP-systemet, eftersom tillgången till hela inkomsthistoriken detgör
möjligt söka de 15 bästa åren. För kunna kalkyleratt göra pensionen i detatt av
reformerade lagras pensionskapitalet för individerna. Kapitalet skrivssystemet

vid pensioneringen med löneindex. Vid följsamhetsindexering indexerasettupp
alla utgående pensioner med hänsyn till avvikelsen mellan tillväxt på 1,5 procent
och den faktiska tillväxten. Allmänt det möjligtär tillämpa vilkensett att sorts
indexering helst inom för modellen.som ramen

Når alla individer har fått sin för året och alla mellan 16 och 64status år sin
inkomst eller förtidspension för år, och de nybeviljade ålderspensionemasamma
beräknats för alla 65-åringar eller någon pensionsålder har individkalkyl-annan

avslutats för det året. Denna procedur för varje kalkylår. Procedu-ema upprepas
inkomst- och pensionsutveckling för varje individstatus, antingenren anger som

fanns i modellens ursprungliga minipopulation eller tillkom 16-åringsom som
eller immigrant efter startåret för kalkylema.

Modellen utför kalkyler på individ-, kohort- och samhällsnivå. Kalkylperiodens
längd iär teknisk mening obegränsad och beror bara på tillgång till demograñsk
data.

9.3 Individuella inkomstproñler

Modellen inkomstproñl för samtliga individer. Därmed är det möjligtger att,en
exempelvis, studera effekten olika uppsättningar pensionsregler för individ-av av

har olika inkomstprotiler. inkomstbildningsprocessenFör förstå vadatter som
för resultat kan studera utfallet den genomsnittliga livsinkomsten förger man av

födda vissa år och för olika realtillväxt.antagandenpersoner om
Figurema 9.2 och 9.3 visar genomsnittliga inkomstproñlema för föddapersoner

1940, 1960 och 1980. Profilema baseras på realtillväxtfaktisk fram till och med
1994. Sedan inkomstenväxer med varaktig årlig realtillvâxt på 0 1procent,

respektive 2 Under den starka recessionen 1991-1994procent minskarprocent.
medelrealinkomsten för ålderskohortema födda 1940 och 1960. Som följden av
recensionen tycks också de få 80-talister kommer i arbetsmarknadenutunga som
efter mitten 1990-talet börja lägremed medellön än födda 1960.av en personer

Med nolltillväxt böjer inkomstprofilen neråt någonstans kring 55 år. realin-Att

2° Tillväxt för 1993 och 1994 baseras på från Konjunkturinstitutet.prognoser



kalkylmodellRiksförsäkringsverkets190

kan betydasjunker i sig detinkomsteninte betydasjunker behöverkomsten att -
täcka inflationen. Det årtillräcklig förinteinkomstökning årnominell attatt en

övertid ellermindre påarbetamånga börjar nerockså så trappa attatt genom
omkring 55 års ålderfärre timmararbetatid ellermindre obekväm rent av --

60 årstill ungefäroförändrad nivå frampåhålla lönendärefter.och För att en
ellerrealtillväxt på 21940 behövsföddgenomsnittligålder för procentpersonen

ålderskohorteroch äldretillhör dennaprofilema.enligt skattade Dede sommer
på l980-talet.inkomstår slutetsina bästaandra 0rdhade med mot

1940,föddagenomsnittsinkomsterInkornstproñler for män med9.2Figur
från 1995och medpå 21 eller1980. Arlig tillväxt1960 och procent

Inkomsti
basbelopp

15.0

75

P

1980
1960--I
1940Zo
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Figur 9.3 Genomsnittliga inkomstprpliler for kvinnor med genomsnittsin-
komster födda 1940, 1960 och 1980. Arlig tillväxt på 1 eller 2 frånprocent

1995och med

Inkonsti
basbelo

75

1980
1960II-
19400 i1536lW0&quot;l§8b&quot;&quot;&#39;l§§0&quot;&quot;&#39;âötw&#39;&quot;&#39;åUl&#39;Ö&quot;&quot;&#39;2U20&quot;&quot;&#39;åU30&#39;&quot;W546&quot;

Personer födda 1960 har också drabbats den kraftiga recessionen i början påav
1990-talet. Hade de haft stadig realtillväxt under dessa år skulle deras profilen
har legat på högre nivå därefter. De får, det, ganska bra inkomstut-trotsen en
veckling redan vid varaktig realtillväxt på l och vid 2 för-årprocent procent
ändringen i profilen påtaglig.

Figur 9.2 visar med varaktig inkomstutveckling påatt 2 skulle denen procent
genomsnittlige född 1960 det nuvarande ATP-taket 7,5 basbeloppman passera
omkring år 2005, det vill säga vid 45 års ålder. inteOm taket indexeras iupp
takt med realtillväxten kommer hans inkomst under de sista cirka 20 arbetsåren

ligga långt över vad ATP försäkraratt med de nuvarande reglerna. Problemet är
allvarligareännu för födda 1980. Detta förklarar varför taket bör real-personer

indexeras ATP-systemet skall ha relativa betydelse för deom samma yngre
yrkesarbetama för de äldre.som
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Arbetskraftsdeltagande9.4

År inkomstlågeller mycketmed ingen9.4.1

årAntaletintjänandeår har.flerautfallbättrePensionssystemet ett manger
Fi-för individen.för utfalletavgörandesålundainkomst äreller ingenmed låg

föddarespektive kvinnorutsträckning mänvilken9.5 ioch visar9.4gurema
påUppgifterna byggerbasbelopp.underinkomsthaft årlig1920-1970 har etten

yrkesarbetande ochbåde deomfattarUppgifterna1960-1989.faktiska utfalletdet
räknatsantagandeinkomst harFörtidspensionårernasförtidspensionärema. som

förpensionsgrundande inkomsträknaspraktikende ihär eftersominkomst som
ålderspension.

basbelopp.underinkomståldrar medi olika ettvisar andelen mänFigur 9.4
vi iföljerfödelsekohortvilken stortstabilt. OavsettmycketårMönstret ser
antingenmännen30cirkaålder harVid 20 årstendens. procent avsett samma

Omkring 8-10basbelopp.understigerinkomstinkomst eller ettingen somen
med25 års ålderredan vidbasbeloppunderinkomstharmännen ettprocent av -

något tillytterligareandelensjunkerSedanålderskohorter.variation mellanlite
tillnivå framdennahålla sigklar tendensvisarAndelen7-8 attprocent. en

för den ko-stigabasbeloppunderbörjar antaletDärefter59 års ålder. ettcirka
möjligtnaturligtvis inte1989. ärår Detutfall känt1920 årföddahort män vars

utfallet.viförrän harkohortemade settdefinitiv slutsatsnågondraatt yngreom
mycket9.5, visarfigurvilldet sägaför kvinnor,Motsvarande figur annor-en

elleringen65hade cirka1920föddeskvinnor procentBlandlunda bild. ensom
59vidcirka 30sjönk tillAndelenålder. procent40 årsvidmycket låg inkomst

deltagande iökattrendbegynnandeåterspeglar1979, vilket motålder årårs en
1960, låggamla30 år1930,föddaKvinnorl960-talet.arbetskraften varsom

59 årsVidbasbelopp.underinkomstmed65cirka ettdå på nivå procenten
underfödelsekohort inkomstdenna ett15enbart1989 hadeålder år procent av
visarfödelsekohortemaEfterföljandealls.ingen inkomstellerbasbelopp en

ko-arbetskraften. Föridelta alltmeråldertidigarevidsuccessiv tendens att en
ingenlåg eller25cirkafortfarande1950 hade procentföddeshorten ensom

nivå meddock iandelenliggerårs ålderVid 4025 års ålder.vidinkomst alls
Ålderskohorter profili1955-1970 visarföddes stort settmännens. sammasom

männen.som
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Figur 9.4 Andel män med inkomst under basbelopp eller ingen inkomstett
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Figur 9.6 Andel män med inkomst under basbelopptre
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basbeloppinkomst underkvinnor med9.7 AndelFigur tre
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födelseko-kvinnor i olikarespektiveandelen män9.6 och 9.7 visarFigurema
naturliga skälfinnsi årsinkomst. Detbasbeloppmindrehorter har än tre avsom

i figurerna, detligga lägrefödelsekohortemadeklar tendens för att neryngreen
två föregåendeliknar de i dehögre inkomst. Mönstrenallt flera harvill säga en

stabilitettendensvisar klarförmeningen mönstret måni denñgurema motatt en
för kvin-förbättringklar trendfinnssamtidigt detkohorteröver mot enensom

inteandel kvinnor än mänfortfarandeemellertid störrefinnsDet somennorna.
basbelopp.når till treupp

i yrkesverksamantaletUtvecklingen9.4.2 personerav

ålder

iantaletframför alltbegränsassysselsättningenUtvecklingen personeravav
åldrarna destoyrkesverksammafinns i deflerarbetsför ålder. Ju personer som

talarNäryrkesverksamma.skulle kunnaantaletstörre är manvarasompersoner
praktiken de16 och 64. I ärofta åren mellanarbetsföra årende menar manom

1970-1990periodensin livstid. Underdelyrkesverksamma kortareflesta aven
utanför19 års åldermellan 16 ochungdomarna45-55vanligtvis procent avvar

debut i arbetslivet.hittills gåtttrenden hararbetsmarknaden och mot en senare
ökade konti-25 54 års åldermellan ochförArbetskraftsdeltagandet personer
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nuerligt fram till år 1990. Därefter har arbetskraftsdeltagandet minskat kraftigt på
grund lågkonjunkturen. Kvinnorna ligger på nivå motsvararav numera en som
1980 års nivå medan männen aldrig tidigare haft lägre arbetskraftsdeltagande.ett

tidigareDen skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande årär
1993 borta för åldersgruppen 25-54 år. Hur arbetskraftsdeltagandet utvecklar sig
i framtiden är mycket svårt siaatt om.

Figur 9.8 Andelen i åldrarnaarbetskraften i 25-54 årpersoner

Procent
100

Mån---
Kvinnor- - -P

1970 71975 1980 19.85 i 1990

Källa: Arbetskraftsundersökningama.SCB.

Det förår närvarande inte så vanligt är kvar i förvårvslivet efter detatt personer
de fyllt 65 år. Följande tablå visar relativa arbetskraftstal föratt mellanpersoner

65 och 67 års ålder.

Män Kvinnor Båda könen

År 1968 55,8 % %19,6 36,7 %
År 1978 16,7 % 8,3 % %12,2
År 1988 15,8 % %8,7 %12,1

Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningama.

Trots det möjligtär kvar på arbetsmarknaden efter fyllda 65att åratt ävenstanna
sedan den allmänna pensionsåldem sänktes 1976 från 67 år till 65 år detår ett
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det.görantalmycket begränsat sompersoner
utsträckning det kommeri vilkenmåste ställas ärfråga attviktigEn varasom

ungefärframtiden medersättningar ipensionsgrundandeinmöjligt tjänaatt sam-
stigande öppna1980-talet och tidigare. Denvid frånärmönster ar-vanama

Så längepessimistisk.anledning tillvisserfarbetslösheten att varanu gersom
får de också pensionsrätt.arbetslöshetsersättningfårtill ochmänniskor har rätt

gälltarbetskraftendeltagandet isiffrorna förde högafrågan delsärMen somom
arbetslösheten kommerdelshålla i framtiden,1990-talet kommertillfram att om

pensionsgrundande ersätt-nivå ochpå helthamna permanentatt omannanen -
arbetslöshet.mindre permanenterhållas vid ellerkunnaning kommer att mer

i modell-tagit hänsyn tillvi inteomständigheter harpessimistiskaSådana yttre
en.

RiksförsäkringsverketsenligtförvärsfrekvenserutvecklingenTabell 9.2 visar av
Ökningen ioförändrad nivå.påligger ikalkylmodell. Frekvensema stort sett en

6657 till utgör55 64 år frånkvinnor mellan ochfrekvenser för procentprocent
förändringen.den största

realtill-kalkylalternativ på 0emellertid kunna hävdaskulleMan procentatt ett
2arbetslöshet ochsituation med högväxt att procentrepresenterar represen-en

falletemellertid intebehöverarbetslöshet. Detsituation med låg attterar varaen
exempelfinnsoch Numeralåg arbetslöshet tvärtom.tillväxt förknippas medhög -

arbetslöshet.och högindustriländer med hög tillväxtpå
pensionsgrundande ersätt-allsimuleringsmodell räknasRiksförsäkringsverketsI

socialförsäk-alla andraarbetslöshetsersättningoch ärning inkomst, somsom
påverka förvärvs-arbetslöshet skallpensionsgrundande.ringsersättningar För att

situa-kopplad tillmodell måste denRiksförsäkringsverketsfrekvensen i envara
gradi modellendetta kan tilläggasersättning. Utövertion antasatt sammautan

tillväxttakt.arbetskraften gälla Fördeltagande iarbetslöshet och attoavsettav
skulle behöva göraarbetslösheteffekten högreundersökanärmare manav en

drabbas föränd-i olika åldrarutsträckning människori vilkenantaganden avom
arbetslösa.tid de kan förväntasarbetslöshet hur långringar i samt vara
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för-makroekonomiskamedKonsistens9.5

utsättningar

utveck-framtidadenantagandennödvändigt göradetkalkylarbetet är attFör om
Dessa är:ekonomiska storheter.vissalingen av

bruttonationalprodukten BNP,realaden-
reala lönesumman,den-

realräntan-

mellankonsistensinbördesuppnåkonsistensmodellen ärmedMålsättningen att
kalkyler.modellensochvariablerdessa

Ekonomisk tillväxt

i tvåbetydelse för ATP-systemetreallönetillväxten,viatillväxt har,Ekonomisk
individsrelativa storlekendenförsta bestämsdetavseenden. Förviktiga en

till-de årunderekonomiska tillväxtenrådandedenblandpension somannat av
de aktivaunderreallöneutvecklingförhållandevis högarbetskraften. Enibringas

samhälletsdet andra avgörspension. Förlika högrealltåren annat enger --
utvecklingen.ekonomiskabetalningsförmåga denav

bruttonationalprodukten.utvecklingenföralltsåmåste görasantagandeEtt av
arbets-påtillgångenframtidamed denavstämmasi sinantagande kanDetta tur

produktiviteten.förutvecklingsålundaimplicerarochkraft en

Lönesumman ATP-avgifternaoch

faktorinsatsematillersättningfaktorprisertillBNPDefinitionsmässigt utgörs av
drifts-arbetsgivaravgifter ochinklusivelöner,vill sägakapital, detocharbete

ochskattermellanocksåomfattarmarknadspristill nettomedan BNPöverskott
kalkylarbetettiden. Föröver antaskonstantsubventioner. Detta antasnetto vara

innebärtiden. Detandel BNP över attkonstantdriñsöverskottet utgöra aven
arbetsgivaravgifterinklusivearbetskraftskostnader lönerochdriftsöverskottbåde

takt BNP.iväxer somsamma
avgifter ochlönebaseradeövrigamellanförhållandetocksåkanDet attantas

delartillsammanskonstantf och lönerATP-avgiftermedförvilketlöner är att
ATP-avgifterantaganden högre ettdessaMedresterande BN P-utrymmet.det ger

och tvärtom.egentliga löner,förminskat utrymme
takt påårligmedökadevisar BNPTabell 9.39.3.tabellbelysesDetta enav

naturligtvispensionsförmåner. ärDet2 allmännafinansierarinteAvgifter som
försäkringar.för andraavgiftsbehovetförmöjligt göraockså att prognosen
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avgifterexklusive kollektiva1970-1989,2 under medan lönernästan procent
avgifter, blandväxandeökade i genomsnitt. fylldesmed 1 Utrymmetprocent av

ienbart något lägremedan andelen driftsöverskott i BNPför ATP,annat var
början.perioden än islutet av

inkomstkomponenter,Utvecklingen Förädlingsvärdet9.3 och dessTabell av
åren 1970-1989. Procent

1985-19891975-1979 1980-19841970-1974

Årlig tillväxt

2,41,2 1,7till marknadspris 2,6BNP
1,7 -1,2 4,2faktorpris 2,6tillBNP

exklusive kollektiva avgifter:Löner

Årlig 0,6 0,7 2,81,3tillväxt
till faktor-Andel i BNP

53,5 51,0% 58,0 54,6pris

avgifter:Kollektiva

Årlig 0,3 3,410,09,9tillväxt
faktor-Andel i tillBNP

17,2 20,3 19,0% 10,0pris

kapitalförslitning:inklusiveDriftsöverskott,

Årlig -2,7 7,02,5 -0,8tillväxt
Andel i till faktor-BNP

26,2 30,028,2% 32,0pris

tillimplicita deflatom för BNPdetlateratsSamtliga uppgifter har med denAnm:
marknadspris.

1990:76Pensionsberedningen SOUHuvudbetänkandeKälla: Allmän pension av

Ränteutveckling

enlighet medrealräntan. Ifrån utvecklingfondkalkylen utgårI antagen aven
realalika med dentillvåxtregeln realräntanså kallade gylleneden antas vara

tillräckligfondstyrkan alltidså äri Fondkalkylema styrstillväxttakten BNP. att
fluktuationer.demografiska och ekonomiskatäcka oförutsebaraför att
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9.6 Fördelningssystemets fonder

AP-fondsmodellen består delmodeller där beräkningar för delfondemaseparataav
1-3:e AP-fonden, 4:e och 5 AP-fonden AP-fondsmodellengörs. I utgångs-är:e
punkten AP-fonden skall användas för till finansieringenbidra pension-att att av

Samtidigt skall tillräcklig fondstyrka finnas under alla år för tjänaatter. en som
framtida buffert demografiska och ekonomiska fluktuationer. Skillnadenmoten

mellan avgiftsintäkter och pensionsutbetalningar avgör behovet användaattav
fondmedel.

Även förvaltningskostnader för AP-fonden och kostnadsersättning till Riksför-
säkringsverket försäkringskassomaoch med flera för administration beräknas.
Detta görs uppräkning kostnaderna vid Förvaltnings-prognosstarten.genom av
och ersättningskostnadema har delats på två kostnadsslag löner och övrigaupp -
kostnader. För varje delfond har kostnadsslagens andelar bestämts vid prognos-

och dessa andelar har sedan antagits konstanta understarten helavara prognospe-
rioden. Löneandelen räknas med den löneutvecklingen och denantagna reste-upp
rande andelen uppräknas med förändring i konsumentprisindex.antagen

Utifrån ovanstående beräknas delfondernas förräntning och storlek på grundval
antal antaganden. beskrivsDessa nedan.ettav

9.6.1 Beräkning 1-3:e AP-fondernaav

Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader, avgiftsinkomster och överföringar
från 4:e och 5:e AP-fonden alla verkställas den juni30 varje år. Kostnads-antas
ersättningen till Riksförsäkringsverket överföras den 1 januari år.varjeantas

Räntorna inflyta den 30 juni och den 31 december varje kalenderår. Dettaantas
medför ränta-på-rånta-beräkning. Räntebetalningsperiodiciteten motsvarar en
genomsnittlig kupongtid månader två likaoch ränteinbetalningarstorasex

placerat kapitalbelopp och år.per
1-3:e AP-fondens placerade medel den januariomsättas 1 varje år medantas en

fjärdedel de totala placerade medlen vid utgången föregående år. Placering-av av
sker till den nyplaceringsräntaantagna gäller för det aktuella året. Rest-en som

erande andel placeringama förräntas under året till föregående årsav genom-
snittsränta.

samtligaI beräkningsaltemativ pensionsutbetalningama i första hand be-antas
lasta 1-3:e AP-fonden. Om avgifter plus minusräntor pensionsutbetal-nettot av
ningar år negativt vid halvårsskiftet, finansieras detta underskott med de räntor

inkommit den 30 juni. Om ränteinkomstema vid halvårsskiftet inte till-ärsom
räckliga för täckning underskottet används i första hand fondmedel inteav som

under året för tillskjuta resterande belopp. I de beräkningsaltemativomsatts att
där 1-3:e AP-fonderna i sin helhet slut används frånkapital 4:e och 5:e AP-tar
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fonden.

5:e AP-fonden9.6.2 Beräkning 4:e ochav

tillgångar på följande slag:beräkningen delas fondemas totalaI upp
Börsnoterade aktier utländska aktiersamt-

banktillgodohavanden, statsskuldväxlar, konver-Räntebärande placeringar-
tibla skuldebrev m.m.

upplupna intäkterRäntelösa tillgångar fondlikvider,-
Onoterade aktier-

och 5:e AP-fondens totalaandelen 4:eBörsnoterade aktier utgör den största av
tillgångar.

uppgifter, och oförändrade underbestäms utifrån faktiskaAndelarna antas vara
fondemas utveckling sker sedan medprognosperioden. Kalkylerhela över en

tillgângsslagen.specifik förräntning för de olika
reala nyplace-aktier räknas med den för varje tidBörsnoterade antagnaupp

uppräkningför 1-3:e AP-fonderna plus 1 procentenhet. Dennaringsräntan avser
aktieut-kursñrändringar plustotalavkastning på aktier, vilken utgör summan av

räknasplaceringama och de onoterade aktiernadelningar. De räntebärande upp
AP-fondema.nyplaceringsräntan för l-3:emed den för varje tid antagna

överföras den 30 juni varje år ochtill l-3:e AP-fondemaAvkastningen antas
rekvirerar det maximala tillåtna be-antagande fondernaberäknas under attom

30 juni varje år.år. Förvaltningskostnader betalas denloppet varje antas
utveckling i fasta priser.AP-fondernas historiskatabell 9.4 visasI
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9.4 Samtliga fonder i utgifter.Tabell ATP-systemet. Inkomster och Mkr.
penningvärdeårs1993

Inkomster Utgifter Fond Fond- ATP-Ar
31122avgf styrka3 avgfförv. däravräntor ATP-

LTFpen.

1965 21,0 3,6 1,2 0,3 75,0 55,3 7,5-
35,81970 13,0 6,8 0,4 221,8 31,0 10,0-

1975 20,0 0,5 343,8 17,3 10,7543,8 23,1 -
1980 53,9 33,4 46,2 0,6 385,6 8,6 12,0-

56,41985 44,2 66,5 0,5 417,4 3,0 6,3 10,0
505,2 5,51990 92,3 54,3 90,6 0,6 21,6 13,0

1991 88,9 58,5 93,9 0,7 514,0 22,7 5,4 13,0
521,4558,01992 87,3 100,8 0,7 5,1 13,0-

1993 81,0 101,4

Från och med år 1983 ingår vinstskattemedel och förhöjd1 även ATP-avgift 0,2
procent.
2 anskaffningsvården.I

Fond vid årets dividerad årets utgifter.3 slut med
4 Från och med år 1982 avgiften på hela lönesumman i stället för på dentas ut

l-7,5del löner mellan basbelopp.motsvararsom
5 Exklusive löntagarfondema LTF.
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Överblick10.1

ochfolkpension, tilläggspension ATPpensioner-ingen omfattarallmännaDen
folkpensioneringen ATPfrån såvälförmåner kandelpension. De utges somsom

omställningspension,barnpension,förtidspensionsjukbidrag,ålderspension,är
folkpensionsfönnåneränkepension. Andra ärefterlevandepension ochsärskild

tilläggsförmånema pensionstillskott,handikappersättning och Vårdbidrag samt
bostadstilläggkommunalthustrutillägg, bamtillågg,särskilt pensionstillägg,

bostadstillägg SKBT.särskilt kommunaltKBT och
och långvarig sjukdomgrundskydd vid ålderdomFolkpension ett m.m.ger

försäkrades tidigareflesta fall oberoende denstorlek i deHuvudförmånens är av
den försäkradesdels på storlekenATP-pensionen däremot berorinkomster. av

försäkrade förvärvsarbetat.på antalet år dentidigare inkomster, dels som
svenskföre 1993 börberättigad till folkpension gälldeFör attatt man varavara

utomlands har varitmedborgare, bosattai riket. Svenskamedborgare, bosatt
ATP-år förminstarbetat till ATPtill folkpension de rättberättigade treom

få full folkpension. Ut-30 ATP-år förfolkpension, minstfå tillrätt attatt
till folkpensionvarit berättigadei Sverige, harländska medborgare, bosatta om

Från och medför olika förmåner.tid hur lång tid är olikai Sverige vissde bott
på dengrundar sig antingentill folkpensiongäller regler. Rätten1993 attnya

folkpension eller påATP-år för fulltill minst 30försäkrade arbetat in ATPrätt
Någotför full folkpension.Sverige minst 40 årbosättningstid igrundval av

bosättning i Sverige.finnas vidinte längrepå medborgarskap kommerkrav att
vill år medATP-år det sägaberättigad till krävs minstATPFör treatt vara

föddaför30 ATP-årfå full ATP krävsintjänad pensionspoäng. För att personer
ATP-år.1924 krävs färreföre

formellt i sin helhetoch finansierasFolkpension KBT SKBTutom genom
socialavgiftdockutgiftema täcksi statsbudgeten. delanslag En stor somav enav
7,45år 1992egenföretagare. Avgiftenarbetsgivare ochbetalas procent avvarav
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Årlönesumman inkomsten och 1993 5,66 1994 den 5,86är Detprocent. procent.
finns inte angivet hur del utgifterna ska täckas avgiften och dennastor av som av
andel har också varierat kraftigt.

KBT och SKBT finansierades tidigare kommunerna till delen.största Frånav
och med år 1993 betalar 70närmare KBT-utgiftema ochstaten allprocent av
SKBT.

Delpensionen finansieras socialavgift, från och med den l juligenom en som
1992 0,2år avgiftsunderlaget, och avkastning frånprocent delpensions-av genom
fonden.

Beträffande finansiering ATP kapitel 3 i huvudtexten.av se

10.2 Pensionssystemets omfattning

Tabellerna 10.1 och 10.2 nedan visar översiktligt den relativa betydelsen olikaav
förmåner betalas den allmänna pensionsförsäkringen. tabell 10.1Avsom genom
framgår det fortfarande finns många ålderspensionäreratt inte har ATP.som
Pensionstillskott och KBT erhålles relativt antal pensionärer vilketett stortav
beror på de har låga eller inga ATP-förmåner. Denatt genomsnittliga pensions-
nivån ökar för varje nytillkommande årsklass pensionärer de iatt storgenom
utsträckning har rått till ATP. Därigenom minskar pensionstillskott och KBT i
betydelse.

Änkepen-Bland förtidspensionärerna har flertalet både folkpension och ATP.
sion efter den tidpunkt änkan fyller 65 år omfattar enbart eftersomATP änkepen-
sion från folkpensioneringen då ersätts den ålderspensionen.av egna
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1000-tal1992,pensioner i december10.1Tabell Antal

medAntalFörmån
folkpensionTillåggsfönnånHuvud- ATP

handi-särsk. barn-KBTförmån pen-
till- kapp-sions-folkp. pens.
lägg ersätt-till-till-

ningläggskott

Ålderspension 0 140,8441220 467569 11
Förtidspension

2617102112383 341Sjukbidrag
3030Bampension

OOmställningsp. 0l3 3
Änkepension 05737756

12Handikappers.
18Vårdbidrag

0213Hustrutillâgg

5492 40170,8587085 9712 1Summa

bara 19folkpensionmedefterlevandepension. Antalet st.särskildInklusive1 var
38 800.cirkahade SKBTdessutomAntalet därav2 varsom
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ÅrsbeloppTabell 10.2 i december 1992, mkr exklusive retroaktiva utbetal-
ningar

ÅrsbeloppFörmån för
Huvud- ATP Tilläggsförmån folkpension
förmån KBT särsk barn handi-pen-
folkp sions- till- kapp-pens.

till- till- lägg ersätt-
skott lägg ning

Ålderspension 45 910 69 935 6 092 6 256 10 2 206
Förtidspension
Sjukbidrag 10 652 19 273 2 655 647l 73 447
Bampension 268 534
Omställningsp 121 69 10 1
Änkepension 1 453 9 220 69 72
Handikappers. 186
Vårdbidrag 997
Hustrutillägg 320 10

9852Summa 59 917 99 031 8 827 7 10 75 654

1 Inklusive särskild efterlevandepension.
2 Till detta bör läggas cirka 182 mkr för SKBT beloppet finns inte uppdelat för

olikade huvudñrmånema.

Översikt10.3 pensionsreglernaöver

lO.3.1 Basbeloppet

Flertalet förmåner inom pensionssystemet knutnaär till det så kallade basbeloppet
vilket regleras i lagen 1962:381 allmän försäkring. Basbeloppet räknasom

gång året och följer oftast förändringarna i konsumentpris-numer om en om
index. Sättet beräkna basbeloppet förändratshar flera gångeratt åren.genom
Från och med 1993 är de flesta pensionsförmånerna knutna till så kallat mins-ett
kat basbelopp uppgår till 98 det egentliga basbeloppet.procentsom av
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I tablån nedan redovisas basbeloppen i januari för några olika år.

1960 4 200 1980 13 900 1993 34 400
1965 5 000 1985 21 800 1994 35 200
1970 6 O0 1990 29 700
1975 9 000 1991 32 200

1992 33 700

10.3 Pensionsgrundande inkomst

ATP-förmåner baseras den försäkrades pensionsgrundande inkomst PGI, som
beräknas varje år för alla försäkrade i åldern 16-64 år. För ñddapersoner
1911-1927 även för deras 65:e år. iPGI princip förvärvsinkomstenutgörs av

åretunder minskat med det basbelopp gällde i januari det aktuella året. Isom
inräknasPGI även vissa inkomstersättningar till exempel sjuk- och föråldra-som

penning, arbetslöshetsersättning, delpension och arbetsskadelivränta. Vid beräk-
ning PGI bortses från inkomster i den mån den sammanlagda inkomsten över-av
stiger 7,5 basbelopp. PGI räknas till pensionspoäng division medom genom
basbeloppet. Maximal pensionspoäng år således 6,5.

Ålderspensionl0.3.3

Ålderspension normalt från och med den månad fyller 65 år.utges Man kanman
börja pensionen redan innan fyllt 65 år, dock tidigast frånta ut 60 års ålderman
förtida uttag. Man kan också senarelägga pensioneringstidpunkten uppskjutet

Vid förtidauttag. reduceras pensionen livsvarigt, vid uppskjutet höjsuttag uttag
den. Den vill kan nöja sig med 14, halv eller 34 pension.att ta utsom

Full folkpension 96utgör det minskade basbeloppet för ogiftaprocent av pen-
sionstagare eller giña pensionstagare make inte har eller har tillrätt pension.vars
För gifta pensionstagare make har hel ålders- eller förtidspension pensio-årvars

storlek 78,5 det minskade basbeloppet.procentnens av
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formel:från följandestorlek beräknasATP-pensionens
basbeloppet, därdet minskade0,6 TNMP xx x

inkomståren.de 15 bästaförGenomsnittlig pensionspoängMP

medpå alla årför 15 år räknas MPregistreratpensionspoängdet inte finnsOm
pensionspoäng.intjänad

överstigaaldrig N.får dockpensionspoäng. TAntal år medT
pension.för få full Förpensionspoängår medAntal erforderligaN att person-

för1915 N 21,födda är1915 20. Förfödda före När personerpersonerer
30.Nfödda 1924 eller är22 Förfödda 1916 Når senarepersonerosv.

pensions-hartidigarekrävs, nämnts,berättigad till ATP attFör att mansomvara
år.för minstpoäng tre

folk-pensionstillskott tillfår normaltlåg eller ATP,med ATP,Personer utan
det55,5närvarandepensionstillskott förMaximalt ärpensionen. procent av

storlek.ATP-pensionensmedPensionstillskottet reducerasminskade basbeloppet.

Förtidspensionsjukbidrag10.3 .4

medicinskaarbetsförmåga nedsattsinfåtttillFörtidspension utges avperson som
före denåtergå till heltidsarbetekantroligt hanbedöms fögaskäl och det att

långvarig intebedömsarbetsnedsättningenpensionsåldem.ordinarie Om men
ñrreglerexaktövrigt gällersjukbidrag. Föri ställetbestående utges samma
fåhelt nedsatt kanarbetsförmåga inte ärsjukbidrag. Denförtidspension och vars

Även förekommer23 förtidspensionförtidspension.3414, halv eller men
med 60ochförtidspension frånTidigare kundeavveckling.nivå underdenna är

har imöjlighetarbetsmarknadsmåssiga skäl. Dennaenbartårs ålder utges av
möjligheten i vissakvarstårövergångsreglergrundprincip upphört på avmen

fall.
påberäknasATPfolkpensioneringenfrån såvälstorlekFörtidspensionens som

för-ATP-pensionen kanberäkningenålderspension. Vidsätt enavsamma som
så kalladesigfå tillgodoräknaförutsättningartidspensionär under vissa antagan-

få till-pensioneringstidpunkten. Förordinariefram till denför åren attdepoäng
sjukpenninggrundande inkomstantingen haskagodoräkna sig pensionspoäng man

pensions-ha fåttpensionsfallstidpunkten ellerbasbelopp vidöverstiger ettsom
åren.fyraminst två deunderpoäng senasteav

försäkrade hadeinkomster densig på destorlek baserarAntagandepoängens
tvåförmånligastedetberäknas enligtförtidspensionär ochinnan han blev av

alternativ:

pensionsfallet.förefyra åren närmastför deGenomsnittlig pensionspoäng
dock16 års åldermedår från ochför allaGenomsnittlig pensionspoäng
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tidigast 1960 till pensionsfallsåret. Emellertid bortses från de sämsta in-
komståren högst hälften alla år.av

En förtidspensionär med låg ATP, eller fårATP, normalt pensionstillskottutan
till folkpensionen. förDetta är närvarande 105,5 det minskade basbe-procent av
loppet det vill säga nästan dubbelt ålderspensionärvad har i pensionstill-av en
skott. Pensionstillskottet reduceras med ATP-pensionens storlek.

10.3 Efterlevandepension

efterlevandeTill barn barnpension tills barnet fyllt 18 år. Barnpensionenutges
kan förlängas till och med juni det år barnet fyller 20 år barnet studerar påom
till exempel gymnasieskola.

Bampension från folkpensioneringen lägst 25är det minskade bas-procent av
beloppet och högst 40 basbeloppet efter varje avliden förälder. Be-procent av
loppet påverkas barnpension från ATP.av

Bampension från 30ATP utgör den avlidnes faktiska eller teoretis-procent av
ka ATP-pension. Om den avlidna hade flera barn tillkommer 20 förprocent
varje barn det första.utöver Beloppet fördelas sedan lika mellan barnen.

Till efterlevande från och med 1990 omställningspension underutges ettvuxen
år efter dödsfallet. Omstållningspensionen förlängs den efterlevande harom
vårdnaden barn under år.tolv Efter det rätten till omställningspensionattom
upphört kan den efterlevande i stället berättigad till särskild efterlevande-vara
pension han eller hon är arbetslös. Omställningspension och särskild efter-om
levandepension upphör den försäkradenär fyller 65 år.senast

1990 kundeFöre änka få änkepension från folkpensioneringen ochelleren
ATP. Genom omfattande Övergångsbestämmelser beviljas fortfarande sådana

Änkepensionpensioner. från folkpensioneringen upphör änkan fyllernärsenast
65 år medan änkepension från ATP kan betalas på livstid.ut

Omställningspension, hel särskild efterlevandepension och änkepension från
folkpensioneringen normalt med 96 det minskade basbeloppet.utges procent av
Omställningspension och hel särskild efterlevandepension från ATP utgör normalt
40 den avlidnes faktiska eller teoretiska ATP-pension. barn medprocent Omav
barnpension finns efter den avlidne blir nivån dock 20 Nivån för änke-procent.
pension från ATP också 40är barn med barnpension finns blirprocent men om
nivån 35 procent.

efterlevandepensionerFör från finnsATP begränsningsregel innebär atten som
efterlevandepensioner från inte fårATP överstiga den avlidnessumman av egen

ATP.
Särskild efterlevandepension kan l4, halv eller 34 hel pension.utges som av

ÄvenkanDen också reduceras samordning med andra förmåner. änke-genom
pensionen kan reduceras olika skäl.av

efterlevandeFör saknar ATP eller har låg ATP pensionstill-utgesvuxna som
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55,5 det minskade basbeloppet.maximaltskott med procent av

.6 Handikappersättning10.3

år blivit handikappadtill 16Handikappersättning kan överutges somperson
tillägg till andra folk-Handikappersättning kanhan fyllt 65 år.innan utges som

ersättningsnivåerfinns beroen-huvudförmån. Detpensionsförmåner eller tresom
orsakar. Nivåerna ärmerkostnader handikappetpå hjâlpbehovet eller dede nu-

skattefri.Handikappersåttningenbasbeloppet. är69, 53 eller 36 procent avmer

Vårdbidrag10.3.7

barn under 16 år.vårdar handikappatVårdbidrag kan till förälderutges som
Vårdbidrag kan250 basbeloppet.uppgår tillHelt Vårdbidrag procent avnumer

å förmån.34, halv eller l4också utges somå
3 för merkostnader. Dennaersättningvårdbidraget kan bestämmasdelEn somavSh basbe-36, 53 eller 69del kan uppgå till 18,skattefri. Dennadel ärv procent av

250demerkostnadsdelen tillkomma utövervissa fall kanloppet. I procent av
helt vårdbidrag.basbeloppet utgörsom

barntilläggHustrutillägg och10.3.8

har ålders-åldern 60-64 år hennestill kvinna iHustrutillägg kan utges manom
till kvinnor.fall hustrutilläggförtidspension. vissa kan äveneller I utges yngre
efter 1934 intefödda kanavvecklas. Kvinnor ärHustrutillägget kommer att som

beviljas hustrutillägg.längre
förtidspensionär hadetill ålders- ellerkunde tidigareBamtillägg utges som

inte nybeviljas deår. Bamtillägg kan längrebarn under 16vårdnaden menom
fyllt1990 får behålla detta tills barnetvid ingången årbamtillägguppbar avsom

16 år.

pensionstilläggSärskilt10.3.9

eller handi-ålderspensionär vårdat sjuktpensionstillägg kan tillSärskilt utges som
förvärvsarbete ochavstått frånminst vårdår och därmedbarn underkappat sex

tillgodoräkna-under dessa år. Förintjänat någon pensionspoängsåledes inte sex
basbeloppet, för sju5särskilda pensionstillåggetde vårdår detär procent av

Maximalt pensionstillägg är10 basbeloppettillgodoräknade vårdår etc.procent av
fler vårdår.basbeloppet för 15 eller50 procent av
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10.3.1O Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg kan tillKBT uppbär ålderspension,utges person som
förtidspension eller efterlevandepension för från folkpensioneringenvuxna och

tilldessutom kvinna med hustrutillågg.
Storleken på KBT beroende pensionärens bostadskostnad.är Varje kommunav

bestämmer själv i viss utsträckning grunderna för KBT. I de flesta kommuner
betalas för bostadskostnadKBT till 3 500 kronor månad. mindreEttut upp per

kommunerantal har gräns högre 3 500 kronor.är än KBT inkomst-ären som
ochprövat skattefritt.

finns förslagDet KBT med helt statsñnansieradersätta förmån,ett attom en
bostadsstöd till pensionärer BTP.

finnsDessutom speciell förmån, särskilt kommunalt bostadstillägg SKBT.en
betalas tillSKBT pensionärer inkomster efter avdrag för skälig bostads-ut vars

kostnad inte når tillKBT kommunens socialbidragsnorm eller socialsty-trots upp
relsens vägledande socialbidragsnorm.

10.3. 1 1 Delpension

Delpension kan till mellan 60 år och ordinarie pensionsålderutges person som
sinminskat arbetstid efter fyllda 60 år. Kvarvarande arbetstid måste dock uppgå

till 17 35lägst och högst timmar vecka.per
Delpensionens storlek i princip 65är inkomstbortfallet på grundprocent av av

minskningen arbetstiden. Delpensionen vârdesäkradär anknytning tillav genom
det minskade basbeloppet.
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Beräkningar11 förkostnaderav

för delninglöpandeett system
pensionsrättav

1 l Sammanfattning

Avsikten med detta kapitel redovisa kostnadsberâkningarär för medatt ett systern
löpande delning pensionsrätt mellan makar: Pensionsrått intjänas underav som
äktenskapets bestånd delas lika mellan makarna. Delning upphör dock denom

maken går i ålderspension eller får förtidspension antagandepoäng.utanena
Endast inkomster från och med år 1995 och endast pensionsrätt intjänad enligt
reformerade regler delas. För övergângskohortema gäller makarna haratt om
olika tjugondedelarantal i det så delas endast det lägre antaletsystemetnya av
dessa delar för båda makarna. Ytterligare 20-delar i det för densystemetnya ena

ingårmaken inte i delningen, liksom inte heller pension beräknad enligt nuvaran-
de regler.

Kalkylerna med obligatorisk delning eller med fri-ett system ett systemavser
delningvillig dår alla väljer dela. skiljerSystemet sig i två avseenden från detatt

delningssystem föreslås i betänkandet. första sker ingenFör det nedskrivningsom
eller uppskrivning överförda pensionsrâttigheter med hänsyn till skillnaden iav
medellivslängd mellan kvinnor och eftersom avsikten med kalkylenmän, är just

beräkna storleken på den merkostnad uppstår då sådan ned- respektiveatt som en
uppskrivning inte görs. För det andra omfattar det delningssystem har stude-som

hår föddaäven åren 1935-1953 enligt den modell beskrevsrats personer som
Avsikten har varit visa vilken kvantitativ betydelse delningssystematt ettovan.

skulle ha för dessa kohorter.
Vid beräkningarna har förenklingarantal gjorts varför resultaten får betrak-ett

uppskattning den möjliga merkostnaden jämfört medtas ettsom en grov av sys-
delning. Genom utföra beräkningarna med olika alternativatem utan att antagan-

den har vi troligen ändå kunnat relativt tillförlitlig bild inom vilka inter-ge en av
vall kostnaderna skulle ligga sådant skulle införas inom förett systemom ramen

reformeradedet pensionssystemet.
Med de antaganden förgäller vår huvudkalkyl blir resultaten visas isom som
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tabell 11.1.
mednegativa, det vill2025 kostnaderna sågamed årtill och ärFram systemet

pensionssystemet.besparing förmedförakommerdelning pensionsrätt att enav
medingår ide pensionärernaendasttill detta ärOrsaken systemetyngstaatt

makormed pensioneradeförbesparing görs mändelning och denatt som
2035Från och med årför änkoma.merkostnademadominerakommer överatt

delning.medpensionärernade äldstaberörs även systemetav

års1995 penningvärdedelning i miljoner kronor.Merkostnad forTabell 11.1

År Merkostnad MerkostnadBesparingmänBespar m
totaltänklingar änkormakorpens

-70 -l2005 6
-20885312015 262
-1896741562025 708

1305 2762547742030
78723344112035 1136

128831635702040 1305
, 220041127122045 1201

275848608262050 1276

kommer växaefter delningpension före ochSkillnaden i kvinnornas att succes-
intjänadeinkomsterendastdels på det ärfödelseåret. berorsivt med Detta att

ingårför övergångskohorternadels påingår i delningen,efter år 1995 attsom
delningen.regler ienligt reformeradeberäknasendast 20-delar som

kvinnornas pensionökningengenomsnittligaframgår denfigur 11.1Av att av
övergångskohorterna. Förtidigahelt försumbar för deföljd delningentill ärav
delning ökningenmed äromfattas70-talistema fullt straxsystemetut avsom

år 1995 års penning-kronor icirka 14 000det vill sägaunder 0,4 basbelopp, per
värde.
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kvinnorefter delning förSkillnad pension före ochFigur 11.1 i i genomsnitt
födda 1938-1985. Basbelopp

0,45 -
0,4 -

0,35 -
0,3 -

0,25 -
0,2 w

0,15 -
0,1 -

0,05 -

Ännu före år 1970.de kvinnliga pensionärerna födda2050 35-40år är procent av
delningen bidrar till hålla1995 inte ingår i därförföre årinkomsterAtt att nere

vår kalkylperiod. inkomsteri slutet Om ävenför delning ävenmerkostnaden av
2050 uppskattas tillkan merkostnaden år1995 ingå i delningenföre år skulle

cirka 3 800 miljoner kronor.
bygger antaganden blandkostnadsberäkningen påredovisadeDen annatovan

befolkningsutvecklingen, BNP-tillväxt-civilståndsfördelningen,den framtidaom
inkomster relationen mellangiftasgiftas och ickerelationen mellan samten,

alternativaavsnitt 11.6 redovisas kalkyler förinkomster. Ioch kvinnorsmäns
avsnittbefolkningsutvecklingen. Icivilstándsfördelningenantaganden ochom

olika civilstånds-utvecklingenstatistik11.3 och 11.4 har sammanställt över av
antaganden irimliga alternativaförvariabler underlag bedömning avsom en

dessa avseenden.
måttligt i dessavarierar ganskaSammanfattningsvis kan resultatensågas att

relatio-kånslighetskalkyler förkalkyler med alternativa antaganden. Motsvarande
antagandekunnat Detgiftas och icke giftas inkomster har inte göras.mellannen

pensionsgrundande inkomstergenomsnittgifta i har likaanvänds är storaattsom
alternativa scenarier för hurmedbefolkningen. Några beräkningarrestensom av

hellerutvecklas harkvinnors inkomster kommerförhållandet mellan ochmäns att
obser-bygger på denkostnadsberäkningamainte genomförts. här redovisadeDe

ochmellan mäns1980-talet för förhållandetutvecklingstendensen underverade
kapitel 9.kvinnors inkomster. Se
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Översikt11.2 beräkningsförfarandetöver

Under de år båda makarna lever och har ålderspension är den sammanlagda
pensionen kostnaden föroch makarna densamma i med delning isystemet som

delning.det Så fallet äktenskapet har upplöstsår även skils-utan om genom
föremässa eller efter pensioneringen. Kostnadsskillnader mellan uppstårsystemen

i följande situationer:

Kvinnan har pension har avlidit.men mannen
2. har pension kvinnan avlidit.Mannen harmen

Båda lever. pensionär kvinnan.Mannen är men
4. Båda lever. Kvinnan pensionärär men mannen.

Nettoeffekten för pensionärer i situation 3 och 4 har vi i denna beräkning app-
roximerat i varje äktenskap är 2,7 år äldre kvinnan.änatt anta attgenom mannen
Talet 2,7 motiveras Med detta antagande bortfaller situation 4.senare.

I genomsnitt blir pensionen i med delning lägre för och högresystemet mannen
för kvinnan. Systemet med delning leder därför till högre kostnader i situation 1

lägre i situation 2 3.ochmen
De pensionärer ñr vilka med delning leder till högre eller lägre kost-systemet

nader kan delas in i följande delvis överlappande kategorier:

Änka1a.
2a. Ankling
3a. Gift makan har pensionman,

1b. Skild eller omgift kvinna, före detta make avliden
2b. Skild eller omgift före detta maka avlidenman,
3b. Skild eller omgift före detta pensionmaka harman,

skiljer fallen lb-3b frånDet 1a-3a endast den period under vilkenär attsom
pensionsrätten delas i genomsnitt kortare eftersom delningenår upphör vid skils-
mässan.

Om med delning skulle omfatta tillkommeräven sambor ytterligaresystemet
kategorier pensionärer behöver beaktas:av som

22Taket för den pensionsgrundande inkomsten appliceras på vardera makens
inkomst före delningen. Delningen får därför inte till följd inkomstdelar överatt
taket blir pensionsgrundande.
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lc. Kvinna sambo avliditvars
2c. Man sambo avliditvars
30. samboMan ännu har pensionvars

kategorierDessa kan dessutom delas fall där samboförhållandet bestå-upp var
tillsende endera avled eller gick i pension och fall där samboför-parten mannen

hållandet upplöstes innan dessa händelser inträffade. Uppdelningen har betydelse
för längden på den period under vilken pensionsrätten delas och därmed för
storleken på det årliga pensionsbelopp i genomsnitt överförs från tillsom mannen
kvinnan.

Vi har beräknat merkostnaden för med delad pensionsrätt för årensystemet
2005, 2015, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 och 2050. För och dessavart ett av
år har antalet änkor, änklingar och pensionerade män med pensioneradeännu
makor uppskattats utifrån antaganden redovisas i avsnitt 11.4. antals-Dessasom
uppskattningar gjortshar kohortvis. Antalet har sedan multipliceratspersoner
med beräknad genomsnittlig skillnad i pension med och delning. Dennautanen
skillnad har beräknats för olika ñdelseårgångar. Beräkningarna har gjortsseparat

hjälpmed Riksförsäkringsverkets prognosmodell med kalkylförutsätt-av samma
ningar i övrigt har i denna bilaga.använts Det totala antalet pensionärer frånsom

ñdelseårgångarolika hämtatshar från fyra SCB-prognoser den i Sverigeöver
bosatta befolkningen med alternativa dödlighetsantaganden.

statistiskaDet underlaget alltför bristfälligt förär skadet meningsfulltatt vara
försöka antalet kategoriernauppskatta pensionärer i lb-3b och förlc-3c kal-att

kylåren i förstsynnerhet det kring åren 2035-2045är medsystemetsom som-
delning börjar omfatta pensionärernas pensionsrätter. Det ocksåärmerparten av
svårt med statistiktillgänglig uppskatta hur del livsinkomsten skaatt stor av som
ingå i delningen för kategorier.dessa

Bland de generationer hittills uppnått pensionsåldem har det varit relativtsom
Ävensällsynt med samboförhâllanden yrkesverksammaunder den tiden. andelen

skilda pensionärer relativt liten. framtidenär I kan vi vänta ökad andeloss en
pensionärer i kategorierna lb-3b och 1c-3c och i motsvarande mån minskaden
andel i kategorierna 1a-3a. dessa skäl orimligtAv torde det inte att anta attvara
den andel änkor i den historiska i framtidenstatistiken kommer attsom ser

andelen änkor, kvinnorandelen skilda make avlidit ochmotsvara summan av vars
andelen kvinnor sambo avlidit. förMotsvarande gäller änklingarvars resonemang
och män maka inte har pension.vars

Endast pensionsrätt intjänas under äktenskapets bestånd ska delas. Vilkensom
del den totala livsinkomsten denna delningsbara andel i genomsnittutgörav som
för gift har varit uppskatta schablonkalkyltvungna atten person genom en
eftersom datamaterialet inte innehåller uppgifter civilstånd eller tidpunkter förom
vigslar och skilsmässor.

schablonkalkylenI år äldre kvinnan. Vi har här valtänantas tremannen vara
det heltal ligger närmast 2,7 år. Vid beräkningen antalet manliga pensio-som av
närer hustrur ännu uppnått pensionsåldem har åldersskillnadenanväntvars
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12,7 heltalsapproximation inte nödvändig i denna del beräk-år eftersom var aven
ningen. 3

kvinnan sålunda 25 ålder.gifta sig vid 28 års ålder och vid årsMannen antas l
3gifter i genomsnitt ha inkomstförhållandensigDe antas sammapersoner som
fde förblir ogifta.som som

varje kohort har vi beräknat den genomsnittliga andelen den totala livs-För 1av
1995 28 64 års ålder förinkomsten intjänas efter år och mellan och män och gsom

övergångs-mellan 25 och 61 års ålder för kvinnor. Särskild hänsyn måste tilltas
tjugondedelar frånkohorterna. i övergångskohortema delar hela antalet detMån

födda 1938-1957 endast delar det antal tjugondedelarmedan kvinnorsystemetnya
den frånår äldre maken har det systemet.tresom nya

demografiska bilden11.3 Den

Kostnaderna för med delning pensionsrätt kommer främst på-ett system attav
verkas änklingar. demografiska föränd-förändringar i antalet änkor och Deav
ringar på år, har och kommer ha påverkan på dessa.har skett att storsom senare

påverkar våra beräkningarDe demografiska förändringarna främst är densom
minskade giñermålsfrekvensen, det ökade samboendet och det ökade antalet skils-

Även medellivslängden för och kvinnor intresse.mässor. ökning män ären av av
civilstånds-medför naturligtvis svårigheterDet göra överattstora en prognos

i här fallet, skall sträcka sigfördelningen i framtiden. Särskilt den, detom som
civilståndsfördelningen fram till sekel-ända fram till år 2050. I överprognosen

dödligheten roll. handlar dåskiftet för åldrarna 80 år spelar endast Detöver en
skriva fram 65 år och äldre. dessa åldrar ärde är Iatt anta-personer som nuom

vigslar jämfört civilståndsförändringarlet och skilsmässor försumbara med orsa-
kade dödsfall.av

giftermåls-skall sträcka sig bortom sekelskiftet krävsI ävenatten prognos som i
prognosticeras. Eftersom inteoch skilsmässofrekvenser mycket vadvet om

icivilståndsfördelningen i framtiden får nöjakommer hända medattsom oss
med historiska och dessa försöka göra rimlig bedömningstudera dataatt en avav
framtida civilståndsfördelning. l

civilståndsprognos från år 1991Statistiska centralbyråns sträckerSCB senaste
jsig fram till 2000. bygger på antaganden fruktsam-och med år Den separata av

gäller civilståndsförändringar,heten, dödligheten och in- och utvandringen. Vad ä
det gjorts framskrivningdet vill giftermåls- skilsmässofrekvenser harsåga och en

1983 års nivå. 5av
ihistorisk beskrivning det förändradeI det följande först inledandegörs aven

giftermålsmönstret, samboendet Ökningen i antalet skilsmässor idet ökade och
ÄvenSverige förändring i medellivslängd skettde decennierna. densenaste som

detta haunder detta redovisas och de eventuella konsekvenser kommersekel att
följer genomgång varjeför framtiden. Däreftercivilståndsfördelningen i en av
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civilstånd för sig. Det inleds med historisk beskrivning och därefter följervar en
försök till och motivering tidigaretill denna. Som detnämnts ärett prognos en

mycket svårt försöka prognosticera civilståndsfördelningen. hu-Förutomatt ett
vudaltemativ därför högaltemativäven och lågaltemativ vadpresenteras ett ett

denna fördelning.gäller

11.3.1 Giftermål

Giftermålsbenågenheten år mått andelen giftermål bland ogifta ochmänett
kvinnor i vissa åldrar. Måttet standardiseratär med avseende på åldersfördel-i

ingås.ningen och har beräknats för åldrarna 20-49 år då de flesta äktenskap
Figuren nedan visar giñermålsbenägenheten för dessa åldrar sedan mitten på
1960-talet.

GiftermålsbenägenhetFigur 11.2 åldrarna år.i 20-49 årAndel per

1965 1975 1980 19851970 1990

Källa: Befolkningsförändringar,SCB:s olika årgångar.

23 Giftermålsbenågenheten, Gb, kan beräknas som:
GbüVüx,yM(i,xK(i,y))2 x,y20,..., 49 i,jogift, änkaänkl., frånskild
där ViJ-x,y faktisktår antal Vigslar
Mi,x antal i åldernmän år tillhörande civilstånd ix
Kj,y antal kvinnor i åldern år tillhörande civilstånd jy

ochM K vidantalet slutet åranger av
Källa: framtidaDen befolkningen 1986.
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faktiska vigslar i förhållandemått på antaletGiftermålsbenägenheten alltsåär ett
Benägenheten ingå äktenskapVigslar i viss åldersgrupp.till antalet möjliga atten

då från 0,038 till 0,02.1965 1980. sjönk Dehalverades mellan och Dennästan
i konstant.tio åren har den varit stort settsenaste

kraftigdet här skettförstagångsäktenskapen har ävenStuderar enbart enman
medår 1980 jämförthar halveratsnedgång i giftermålsbenågenheten Den änmer

1965.motsvarande siffra år
samtligaväxande andel1970-talet har omgiftena utgjortFrån mitten en avav

giftermål där respek-andelen samtligaäktenskap. Figuren nedan visar mannenav
tive kvinnan frånskild.är

civilstånd.Giftermål Andel11.3 efter förutvarandeFigur makarnas samt-av
giftermålliga

25

204. ..

15

10---

5

0
1985 19901975 19801955 1965 19701960

År

årgångar.Befolkningsförändringar, olikaKälla: SCB:s

ingångna äktenskap däruppgång i andelensedan 1970-talet skettharDet en
omgiften samtliga äkten-frånskild. Andelenrespektive kvinnan är av nyamannen

1980.20 år Upp-år 1966 till knapptfrån knappt 10skap procentsteg procent
sedan dessomgiftesfrekvensen haravstannade i mitten på 1980-talet ochgången

15 20mellan ochlegat procent.
äktenskapAndelen ingångnaannorlundaänklingar och änkor bildenFör ut.ser

lägrenaturliga skål betydligt änänkling eller änkadär någon makarna ärär avav
År äktenskapen där1966 utgjordeminskat stadigt.för frånskilda och den har

ingångna äktenskap1,7 allaminst makarna änkaänkling procent aven av var
år 1990.endast 1mot procent
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Figur Giftermål11.4 efter civilstånd.makarnas förutvarande Andel samt-av
liga giftermål

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Källa: SCB:s Befolkningsförändringar, olika årgångar.

11.3.2 Samboende äktenskaputan

Den allmänna nedgång giftermâlsfrekvenseni hänger folkmed attsamman sam-
manbor äktenskap. förstDet år från mitten 1970-talet säkra uppgifterutan av som

andelen gifta alla samboende föreligger. Enligt 75FOB uppgick andelenom av
ogifta samboende alla Samboende till 11 Denna andel till 18procent. stegav

år 1990 enligt 90.F0B Figuren nedan visar andelen gifta totalaprocent män av
antalet samboende mån.
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samtliga sammanboendeigifta mänFigur 11.5 Sammanboende procent av

100 :-F08 75-p g
80r 80F08

o 60 g\ FoB ssc
40 k me . 90FoB--20n

: 3-1:;---.-.--.-.-..t 0
l6-m-2S-30-35-40-45-50-55-60-65-

49 54 59 6439 4424 29 3419
År

sammanboende.ochdel 2: Folkmängdbostadsräkning,Folk ochKälla: SCB:s

Ökningen 1975 1985.åren ochmellangifta samboende störsti andelen var
något,giftermål minskatsamboende1985 1990 har andelenåren ochMellan utan

40 dennaunder åri åldrarnatill 18,2 Det ärfrån 18,7 procent.procent som
giftermål år 1989ökningendeninträffat. Orsaken till detta årminskning stora av

ökade40 åränkepensionslagstiftningen. åldrarna överIändringen itill följd av
iäktenskap minskar högreSamboendegifta.samboendeandelen utan upp

innanhann gifta sig60 år och äldrei dag äråldrarna kommer. Personer somman
65 åråldersklassema över årbli vanligt. Förbörjadesamboende äktenskaputan

5mindreandelarna än procent.
nedgången i äkten-samboförhållanden har inte kompenseratökade antaletDet

i åldrarna mellanensamståendelevablivit vanligarehar såledesskap. Det att som
Även ochandelen änkornaturligtvis påverkadetta kommer20 och 50 år. att

pensionssystemet.förkostnadernaänklingar och

11.3 Skilsmässor

hittillsgenerationerdeantagit det, blandberäkningar harvåraI att som upp-
Antalet skilsmässorskilsmässor.relativt sällsynt medvaritnått pensionsåldern,

i åldrarnabörjat utslagtid och detta har ävenkraftigt påhar dock ökat gesenare
65 år.över

1970-talet.och början1960-taleti Sverige underskilsmässor ökadeAntalet av
tjugoSverige deiskilsmässotakten har utvecklatshurfiguren nedanI senasteses

År denberoende påhögst1974 antaletolika åldrar.uppdelat pååren nyasomvar
hemskillnadsåretblandFörändringen innebaräktenskapslagstiftningen. attannat
Stabilisering ochsedanskeddemånader. Detbetänketid påmedersattes ensexen
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sedan början 1980-talet har antalet skilsmässor minskat något. Skilsmässofre-av
blirkvensen lägre högre i åldrarna kommer. åldrarna 35-39I år harupp man

den legat på omkring 20 sedan mitten 1970-talet. I de åldrarnaprocent av yngre
ligger den betydligt högre, mellan 30 och 35 för 20-24-åringama.procent

frånskildaFigur 11.6 Nyblivna påkvinnor 1000 gifta kvinnor

10

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989
År

Källa: Befolkningsförändringar, årgångar.SCB:s olika

inteär nödvändigtvis så ökning iDet antalet skilsmässor 1000 giftaatt en per
betyder skilsmässofrekvensen har ökat. Om det ñnns andel gifta i lågaatt storen
åldrar får högt skilsmässotal frekvensenäven skilsmässor låg iärettman om av
varje åldersintervall. beror skilsmässorDetta på frekventaär i år.att mest unga

ökning i giftaEn antalet skilsmässor 1000 skulle alltså kunna spegla för-per en
ändring i den gifta befolkningens åldersstruktur giñermål i allt åldrar.lägremot

detta inte fallet i Sverige. börjanNu är Sedan 1970-talet har medelåldern vidav
giftermål för 3,5män ökat med år och för kvinnor med drygt år. Vi kan alltsåtre
dra slutsatsen skilsmässofrekvensen harverkligen ökat.att

våraVi har i beräkningar antagit det, bland de generationer hittillsatt som
uppnått pensionsåldem. varit relativt sällsynt med skilsmässor. Den ökning av
skilsmässoma skett sedan 1960-talet har börjatdock utslag i åldrarna översom ge
65 år.
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år65äldre änkvinnorochskilda bland män11.2 AndelenTabell

o KvinnorMånKvinnorMänArtal
65-69 år65-69 år65- år65- år

4,33,53,42,51965
4,33,63,82,91970
5,54,84,43,71975
7,06,15,34,61980
8,47,36,55,81985
10,39,39,37,11990

årgångar.olikaBefolkningsförändringar,Källa: SCB:s

kvinnor.både och65 år ñr månfrånskilda överi andelenökninghärVi enser
frånskilda65-69 år andelenåri åldrarnakvinnorochvi enbart mänStuderar

med åldern.alltsåskildaAndelenför hela avtarhögre än gruppen.
minstäktenskap däringångnaandelenharkonstateratredanvi tidigareSom en

för de ärgäller även1970-talet. Dettasedanfrånskild ökatmakarna somvarav
kan kom-omfattning deninte dendockÖkning äräldre. att65 år och Denna av

tidpunkt ökarvid varjefrånskildaAntaletfrånskilda.andelenökningen ipensera
tiden.alltså hela

Äktenskapens kon-kanår. Dettaminskat påocksåharvaraktighet mansenare
skils-på grundupplösesäktenskapmångastudera huratt avstatera somgenom
1950-ingicks påäktenskapår. deoch tioexempel fem Avtilleftermässa som

ingicksäktenskapår. Blandefter tioupplösts10ungefärtalet hade procent som
alltså sketttid. harDetefterupplösts201972-1974 hadeåren procent ensamma

äkten-Bland deåktenskapen.bland deskilsmåssofrekvensenfördubbling i unga
äktenskap-för delikadock inteökningenlänge ärskap storvarat ungasomsom

en.
beståndäktenskapetsunderintjänasinkomstendelendast denEftersom somav

kostnader.lägremedföraantalet skilsmässorökadedetkommer attskall delas

Medellivslängd11.3.4

ägdenedgångenkraftigastel900-talet. Denhelasjunkit underharDödligheten
Vidbamadödligheten.dettagällerminsthälft.första Intesekletsunderrum

promille6-7levnadsåretdet förstabarnen mot9-10sekelskiftet dog procent av
nu.

början1900-talet. Iökat undermotsvarande sättpåMedellivslängden har av
1950-tillkvinnor. Fram55 föroch årför53 år mänmedellivslängdenseklet var

parall-utvecklingdödlighet. Dennasjunkandealla åldrardet iskeddetalet varen
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förell kvinnor.män och I början 1950-talet stagnerade uppgången i medel-av
livslängd för män medan den något försvagad fortsatte för kvinnor. Under några
år det till och med viss uppgång dödligheten för mån. En trolig förklaringvar en
till detta år uppgång i cirkulationsorganens sjukdomar under denna tiden som
drabbade hårdaremännen än kvinnorna.

ÃterståendeFigur 11.7 medellivslängd vid födseln

lg . .
1901- 1911- 1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1981 1991
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Pödelsekohort

Källa: SCB:s Befolkningsförändringar, olika årgångar.

Från slutet 1960-talet uppvisade medelålders mån årligen ökad dödlighet.av en
Försämringen länge,varade dock inte alltsedan slutet 1970-talet har dödsrisk-av

återigen fortsatt minska. Sedan 1970-talet ökar livslängden åter parallellt.attema
olikartadeDen utvecklingen 1950-taletpå ledde dock till skillnaden mellanatt
och kvinnorsmäns medellivslängd ökade cirkaoch år.är sexnu

Det är naturligtvis svårt bedöma medellivslängdens utveckling i längreatt ett
perspektiv. Vissa variationer den förväntade dödligheten har liten betydelse förav
den totala folkmängden i framtiden. Förändringar i dödligheten påverkar däremot
kraftigt antalet äldre vilket medellivslängdensgör utveckling harattpersoner,

betydelse för till exempel pensioner. Vi har i våra beräkningarstor dels använt
huvudaltemativet i SCB:s befolkningsprognos och dels gjortsenasteoss treav

alternativa dödlighetsantaganden.
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civilståndsfördelningenAntaganden11.4 om

andelen änkorgiftermålsfrekvens och ökat samboende betyderminskadEn attett
minska i framtiden. Vi kan konstatera stigandeänklingar kommer ävenoch att en

1960-talet. i kombination medskilsmässofrekvens sedan mitten Detta, enav
sedan slutet 1950-talet,giftermålsfrekvens för änkor och änklingarminskad av

för pensionssystemet med deladpåverka kostnadernakommer ett systematt om
urskilja någondock så länge för tidigt kunnapensionspoäng inñrs. Det är än att

utveckling.änklingar på grund ovanstående Iminskning antalet änkor och avav
gjorts framtida civil-vilka antaganden har denavsnitt redovisardetta som om

ståndsfördelningen.

Ãnkor11.4.1

Historisk utveckling

kani olika åldrar legat relativt konstant. ManHistoriskt har andelen änkorsett
65-75 år ökning iminskning i åldrarna ochdock konstatera en svagsvagen

låter denna utveckling den gällandeåldrar. vårt huvudaltemativövriga I vara
framtidaden osäkerhet råderi fortsättningen. På grundäven stora omav som

lågaltemativ vaddärför gjort hög ochcivilståndsfördelning har även ett ett
sjunka något i fram-lågaltemativet låter andelen änkorgäller andelen änkor. I

minskning kostnaderna. hög-kommer innebära Itiden, vilket i sin tur att en av
ökastiga vilket betyder kostnaderna kommeralternativet låter andelen attatt

pensionspoäng.vid delning aven
65 årentotala antalet kvinnor år och äldre underAndelen änkor i procent av

1965-1990 i tabell 11.3 nedan.kan ses
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Tabell 11.3 Andelen änkor i kvinnor åldrartotala antalet i olikaprocent av
årunder olika

Ålder 1965 1970 1975 1980 1985 1990

65 22,8 22,7 21,9 22,2 20,8 19,3
70 33,5 33,2 33,3 32,5 32,2 30,3
75 45,2 45,2 45,2 45,6 44,6 44,0
80 56,1 56,5 56,8 57,5 58,1 57,5
85 65,4 65,4 65,7 67,1 67,1 69,0
90 72,5 70,9 69,9 69,9 73,5 74,0
95 74,6 74,6 73,5 71,9 73,5 76,0
99 72,0 75,9 71,5 77,0 72,2

Källa: SCB:s Befolkningsförändringar, olika årgångar.

Figur 11.8 Andelen åldraränkor i olika i totala antalet kvinnor iprocent av
åldersamma

1965 1970 1975 1980 1985 1990

Andelen änkor bland äldre kvinnor ligger 20på cirka i 65-årsâldem. Denprocent
ökar sedan successivt för i 90-årsåldern ha stigit till cirka 75 Sedanatt procent.
mitten 1960-talet har det skett minskning andelen änkor i åldrarnaav en svag av
65-75 år och ökning i övriga åldrar.en

Huvudalternativ

huvudaltemativSom har vi valt fortsatt utveckling för andelen änkor helten som
följer den historiska utvecklingen. Som tidigare konstaterades minskade andelen
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65-75 minskning har varit i genomsnitt 0,4änkor i åldrarna år. Dennasvagt
år 25 åren. Motsvarande ökning i övriga åldrar har legatdeprocent senasteper

fortsättapå 0,1 år. vi låter dessa förändringar det resultatetOmprocent gerper
andelen änkor totalt minskar i framtiden.att sett

Högalternativ

frånhögaltemativet bortser den minskning andelen änkor skett iI av som
65-75-årsåldem ökningen skett i övriga åldrar. Vi denna andeloch antar attsom

så förbli i framtiden. förkonstant och den skall även Medelvärdet beräknasär att
åren resultatet, i tabell 11.4 ligger tillde olika i tabell 11.3 och nedan,som ses

i olikagrund för beråknandet antalet änkor åldrar.av

åldrarna årkvinnor i 65Tabell 11.4 Andelen änkor totala antalet ochav
äldre, medelvärde

Ålder 65 70 75 80 85 90 95

Andeli% 58,6 71,8 7421,6 32,5 45 66,6

Källa: Befolkningsförändringar, olika årgångar.SCB:s

Lågalternativ

En möjlig utveckling andelen änkor minskar inom alla åldersgrupper.år Dettaatt
skulle till exempel medellivslängden för förkunna bero mån ökar änatt mer
kvinnor minskning åldersskillnaden vigsel. låtereller vid I lågaltemativeten av
den minskningen fortsätta i åldrarna 65-75 år. övriga åldrar fårnuvarande I
ökningen sekelskiftetvid och sedan vidtar minskning.avstanna en svag
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Figur 11.9 Andel änkor äldre 65 år.än lågalternativHuvud-, hög- och
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Änklingar11.4.2

Historisk utveckling

Vad gäller änklingarna har utvecklingen varit helt annorlunda förän änkoma.
Andelen änklingar har minskat kraftigt, åtminstone sedan mitten på 1940-talet.
Denna minskning, fortfarande pågår, har ägt i alla åldrar över 65 år. Isom rum
tabell 11.5 nedan andelen änklingar i totala antalet iprocent män respekti-ses av

ålder.ve

Tabell 11.5 Andelen änklingar i totala antalet i åldermänprocent av samma

Ålder 1965 1970 1975 1980 1985 1990

65 7,6 6,6 6,2 6,0 5,3 4,9
70 13,3 12,0 10,6 9,72 8,9 8,4
75 23,2 20,3 18,1 16,3 15,2 13,7
80 36,7 33,1 29,7 26,6 24,1 22,6
85 53,1 50,0 44,8 41,5 38,2 35,4
90 69,1 64,2 61,9 57,9 54,0 51,2
95 86,1 77,5 73,1 73,1 70,0 64,7
99 86,8 82,3 82,1 82,0 82,8

Källa: SCB:s Befolkningsförändringar, olika årgångar.
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mäntotala antaletåldrar iolikai procentänklingarAndelen11.10Figur av
ålderi samma

s...

199019851980197519701965
Å:

908580757065

95-- 99

medelvärdetanvändainte utankanminskartidenhelaandelenEftersom avoss
Låterfortsätta.kommernågotpåminskning attdenna sett manmåste attanta

i vissaandelarnegativafåkommerdensamma snart attminskningstakt vara
antagandenolikadetta görsundvika2000-talet. Förpåbit in att omåldrar en

minskningstakt.avtagande
minskningkraftigapågåendetill denförklaringartroligen flerafinns avDet

kvinnorförmedelåldernhandstill ärligger nära attänklingar. Enantalet som
1970-taletSedan1960-talen.1950- ochpåfalletför Dettamän.ökar än varmer

parallellt. Enutvecklatsåterför kvinnorrespektiveförmedelåldern mändockhar
efterutsträckningisig större attgiftermänkundeförklaring att omvaraannan

mänkvinnor. Attförhållandevismeddetde görellerblivit änklingarde att yngre
redantidigareemellertidharkvinnorutsträckning änsig igifter störreinte om

med alltsiggiftermännenförklaringenhellerInte att yngrekonstaterat. om
deminskatomgifte harvidi ålderGenomsnittsskillnadenriktig.är senas-kvinnor

åren.60te
därdet vill sägadöd,hustrunsupplösesde äktenskapStuderar genomsomman

vad ärmindre änmakarnamellanâldersskillnadenänkling,blir är sommannen
1960-talet.sedanhar minskatoch deni övrigtfallet
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Åldersskillnaden11.6Tabell ii äktenskap upplöstsmellan makar ochsom
med makans död

Årtal Åldersskillnad Genomsnitt

1965 2,5 2,7 1951-1991
1981 1,8
1991 1,8

Källa: Befolkningsförändringar,SCB:s olika årgångar.

vill förklaringDet säga, till andelen änklingar minskar skulle kunnaatten vara
antalet äktenskap där och kvinnans ligger varandra i ålder ökar.näraatt mannen

ochI med detta skulle risken blir änkling minska. Totalt minskaratt settmannen
Ävenintedock genomsnittsåldern vid vigsel. makarna åldersmässigt alltom mer

signärmar varandra i del äktenskap betyder alltså åldersskillnadendet ökaratten
lika mycket i andra äktenskap och på så intesätt kan förklaring tillvara en
minskningen i andelen änklingar.

Huvudalternativ

I vårt huvudaltemativ minskningengörs antagandet fortsätter i omfatt-att samma
ning fram till år 2005. Därefter får den heltnästan upphöra, det vill säga andelen
änklingar håller sig konstant efteri detta årtal.stort sett

Tabell 11.7 Prognosticerade andelar änklingar i åldrarna år65 och äldre
årunder olika

Ålder 2005 2015 2025 20352030 2040 2045 2050

65 3,3 3,0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,42,6
70 5,5 5,0 4,5 4,14,2 4,2 4,1 4,0
75 8,0 7,1 6,1 5,5 5,4 5,3 5,25,6
80 14,1 12,7 11,3 10,6 10,3 10,1 9,910,4
85 24,8 23,0 21,2 19,920,4 20,1 19,7 19,5
90 40,5 38,7 36,9 35,536,0 35,8 35,3 35,1
95 51,9 49,7 47,6 45,746,5 46,2 46,0 45,4
99 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82 82,0
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Högalternativ

tillfortsätta framminskningstaktennuvarandehuvudaltemativ lät denvårtl
idenminskningstaktenhögaltemativet får2005.och med år I somvara samma

utplaning iDärefter skerår 2005.fram till och medhuvudaltemativet men nuen
från med årandel änklingar ochVi får på så sätt störrelångsammare takt. en

medförai sinfallet. kommer2015 tidigare varit Dettaän vad tur att ensom
pensionsrätt.med delningpensionssystemförminskning kostnaderna ett avav

Lågalternativ

kom-andelen änklingarmöjlighetenberäkningenlågaltemativet med iI atttar
därförår. Vi låteri ytterligare någraoförändrad taktminska ifortsättaatt attmer

2015. Däreftermed årfram till ochomfattningminskningen fortsätta i samma
huvudaltemativet.minskning isker somsamma

år.år hög- och65 olika Huvud-,underänklingar äldre änFigur 11.11 Andel
lågalternativ
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Åldersskillnad vigselvid114.3

Historisk utveckling

lägreerhållakommer hanpension makanår maken gått iUnder de att enmen
år ihur mångaalltsådelning. Vi behöverfalletpension vad ärän vetautansom

med kvinnan. Dennapension jämförtgår igenomsnittförväg i mannensom
tabellenredovisas ivid vigsel,åldersskillnadenskillnad, är densamma somsom
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nedan för åren 1951-1991.

Tabell 11.8 Medelålder vid vigsel

Artal Man Kvinna Skillnad

1951-55 28,0 25,3 2,7
1956-60 27,6 24,6 3,0
1961-65 26,6 23,7 2,9
1966-70 26,0 23,6 2,4
1971-75 26,9 24,6 2,3
1976-80 28,4 25,8 2,6
1981-85 29,7 27,1 2,6
1986 30,4 27,7 2,7
1987 30,4 27,7 2,7
1988 30,6 27,9 2,7
1989 33,7 31,0 2,7
1990 30,3 27,6 2,7
1991 30,4 27,8 2,6

Källa: SCB:s Befolkningsförändringar, olika årgångar.

Åldersskillnaden 1950-taletpå från 2,7 till år. Den sjönksteg sedan fram tilltre
mitten 1970-talet för sedan åter stiga. På 1980-talet låg skillnaden iattav stort

konstant på 2,7 år.sett

Huvudalternativ

I vårt huvudaltemativ låter åldersskillnaden den den varit påvara samma som
1980-talet, det vill 2,7säga år.

åldersskillnadDenna kommer alltså kostnadsbesparing.medföra Föratt atten
kunna beräkna denna besparing behöver del årethur i demänstorveta av
olika kohorterna har makor Eftersomär pensionerade. räknar medsom en
åldersskillnad på 2,7 år mellan maken och berör detta baramakan i åldrarnamän
66-69 år.
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åretåldrar. med makorolika AndeliPensionerade män11.9Tabell av
pensionerade

Ålder 65666768

0,50,94 l0,22Andel

under 22pensionerademakornagenomsnittbetyder i är procentDetta att av
tidpunkteni pension vid dengår68 år. Eftersomfyllerår då makendet manman

genomsnitt varit65-åringar iallaåret harvid slutetbetyder detfyller 65 år att av
åren40De0,50 i tabellenandelenhalvår.pensionerade i Därav senasteett ovan.

respektive2,7 år. ökninggenomsnitt Enpå ivigselålder legatskillnaden ihar
besparingdeninnebärakommeråldersskillnaddennaminskning attatt somav
förvärvsarbetarfortfarandemakorpensioneradepå män ärgörs varsmensom

lägsti vigselålder11.8 har skillnadentabellEnligtrespektive minskar.ökar som
framtiden kom-händer ipå vad3,0 år. Beroendeår och högstvarit 2,3 somsom

i kostnaderna.få variationeralltsåvi attmer

giftaAndel män11.4.4

behöverpensionerade makormedförbesparingen mänberäknakunnaFör att
makenåldrar då äri detotala antalet mängiftaandelen mänäven veta av
dekonstantlegat iandel harmakan.pensionerad inte Denna stort sett senas-men

11.10 nedan.25 tabellåren,te se

åldrari vissamäntotala antaletigifta män11.10 AndelenTabell procent av

Ålder 19901985198019751965

7375757665 75
737575757566
727575747467
727474747368

årgångar.olikaBefolkningsförändringar,Källa: SCB:s

Huvudalternativ

antalettotala72gifta mänandelenkostnadsberâkningama procentI antas avvara
åldersgruppema.aktuellai demän
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Högalternativ

Som vi tidigare redan diskuterat minskar giftermålsfrekvensen i Sverige. Detta
har redan utslag i de åldrarna. Bland i åldrarna 45-49män år hargett yngre
andelen gifta minskatmän med 15 tjugo åren.de Det därförärprocent senaste
troligt vi kommer få minskade andelar gifta i åldrarnamån även 65 åröveratt att
i framtiden. En kostnadsberâkning därför andelengörs där gifta 65män är pro-

totala antalet män.cent av

Lågalternativ

Man kan tänkaäven sig scenario där utvecklingen denär det villett motsatta,
andelensäga gifta 65 årmän över ökar, i detta fallet till 80 Vi får dåprocent. ett

lågaltemativ där besparingen för mån med pensionerade makor ökar.

11.5 Resultat: huvudkalkylen

Förutsättningarna i vår huvudkalkyl har redovisats i avsnitt 11.4 och kan sam-
manfattas följer. För civilstånden änkor respektive änklingar har antaletsom
uppskattats kohortvis. Andelen låter viänkor i huvudkalkylen oförändradvara
jämfört med tidigare. änklingamaVad gäller låter vi den nuvarande minsknings-
takten fortsätta fram 2005till och med år för sedan och sakta planaatt avta ut.
Åldersskillnaden vid vigsel i huvudaltemativetär 2,7 år och andelen gifta män av
totala antalet i åldrarna 65-68 år 72män Befolkningens storlek bygg-procent.var

på befolkningsprognosSCB:s från år 1991 enligt huvudaltemativet slutligmeder
medellivslängd på 76,4 och 82,1år för män år för kvinnor. BNP-tillväxten 1,5är

år.procent per
tabellenI nedan redovisas kostnaderna för delning pensionsrått. I huvudkal-av

kylen redovisas denäven totala merkostnadens delkomponenter, villdet desäga
kostnader respektive besparingar delningen medför.extra som
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års1995 penning-Tabell 11.11 for delning i miljoner kronor.Merkostnad
värde

År besparing merkostnad merkostnadbespar män m
änklingar änkormakor totaltpens

2005 -706 -1
2015 85 -208262 31
2025 -189708 156 674
2030 1305 276774 254
2035 7871136 411 2334
2040 1305 570 3163 1288
2045 22001201 712 4112
2050 4860 27581276 826

medtill 2025 kostnaderna negativa, det villFram och med år är säga systemet
delning medföra besparing för pensionssystemet.pensionsrätt kommer attav en

pensionärerna ingår i medOrsaken till detta endast deär systemetatt yngsta
makormed pensioneradedelning besparing föroch den görs månatt som

2035Från och med årkommer dominera merkostnadema för änkoma.överatt
berörs med delning.även de äldsta pensionärerna systemetav

1995 ingår i delningenEftersom intjänade efter årdet endast inkomsterär som
efter prognosperiodens slut. Det ärkommer merkostnaden fortsätta växaattatt

skaförst år tjänat hela den delen inkomsten2067 alla kohorter har somavsom
1995.ingå efter åri delningen enligt vårt schablonantagande

delningSkillnaden pension före och efter kommer växai kvinnornas att succes-
intjänadeinkomstersivt med födelseåret. beror dels på det endast ärDetta att

ingårår dels på för övergångskohortemaefter 1995 ingår i delningen, attsom
delningen.2enligt reformerade regler iendast 20-delar beräknassom

ñguren ñr alla kohorter.I visas hur denna skillnad ärnedan stor



239delningkostnader för för pensionsrättBeräkningar ett system avav

kvinnorefter delning förFigur 11.12 Skillnad i pension i genomsnitt fore och
födda 1938-1955. Basbelopp
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ingår fulltkompensera för inte alla kohorter i med delningFör att utatt systemet
2050, den slutliga kostnadsnivån beräk-år har vi försökt uppskatta attens genom

2050 maximal skillnad i pension delning förkostnaderna år med före och efterna
framgår 0,38alla kohorter. figur 11.12 den slutliga skillnaden cirkaårAv att

med denna 2050 årsbasbelopp. Beräknat kostnaderna skillnad, medman men
befolkning, på 3 987 miljonerfås slutlig kostnad kronor, det vill såga enen

miljonerökning med cirka 1 200 kronor.

Barnårsinkomstens betydelse

Införandet denbamår innebär i genomsnitt kvinnans pension. Iökningav en av
mån bamårsinkomsten erhålls 25 detta iefter år 1995 och efter års ålder betyder
sin skillnaden i pension före minskar. På grund dettaoch efter delningtur att av
minskar besparingen för pensionerade makor och för änklingar. Detmän med

ocksåinnebär merkostnaden visas i tabellerna nedan.för ånkor minskar. Dettaatt
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års1995 penning-Tabell 11.12 Merkostnader vid delning i miljoner kronor.
barnårvärde. Utan

År Besparing Merkostnad merkostnadBespar mån m
änkor totaltmakor änklingarpens

-72005 6 0 -1
2015 85 -211265 31
2025 165 698803 -270

1404 1722030 952 280
2035 1438 472 2629 720
2040 1620 672 3693 1402
2045 4944 25841500 860
2050 5987 33681599 1020

årsvid delning i miljoner 1995 penning-Tabell 11.13 Merkostnader kronor.
barnårvärde. Med

År Merkostnad MerkostnadBesparingBespar män m
makor änklingar änkor totaltpens

2005 6 0 -7
2015 85262 31 -208
2025 708 156 674 -189
2030 774 254 1305 276
2035 2334 7871136 411
2040 1305 570 3163 1288
2045 712 4112 22001201
2050 1276 826 4860 2758

För de tjugo första kohonema den del barnårsinkomsterna ingår iår av som
delningen liten. betyder fram till och med kohort 58 skillnaden iDet äratt pen-
sionspoång med och bamâr marginell. figur 11.13 nedan.Seutan
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efter delningFigur 11.13 Skillnad i pension i genomsnitt fore och med och
barnår. Basbelopputan
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innebär kohorter del pensionärskollektivetDet de år då dessa utgöratt storen av
besparingen för änklingar och merkostnader för änkor ungefär lika medär stora

59 inträffarbamår. Från och med kohort märkbar skillnad ioch utan pen-en
besparingen änklingar merkostnad-sionspoäng. Resultatet detta är för ochattav

barnår ingår i beräkningama.för änkor ökar då inte Pâ grund detta äravema
i fallet med barnår år 2035 och där-den totala merkostnaden högre till och med

Årbamår. 2050 skillnadenefter lägre i fallet är 610 miljoner kronor.än utan

alternativa11.6 Resultat med antaganden

1.6. Befolkningsprognoserl 1

befolkningsprognosHittills redovisade beräkningar har baserats på SCB:s senaste
för Riks-enligt huvudaltemativet. ordinarie riksprognosen harDen prognosen

försäkringsverkets Enligt huvudaltemativet minskarräkning förlångts till år 2100.
slutligadödligheten successivt fram varefter oförändrad.till år 2010 den är Den

medellivslängden 76,4 kvinnor.är år för och 82,1 år förmån
pensions-för delningdetta avsnitt redovisas beräkningar merkostnaderI avav

kommer utvecklas.med alternativa antaganden hur dödlighetenrätt tre attom
Följande prognosantaganden har gjorts:

riks-i huvudaltemativet iAlternativ fruktsamhet och migrationSamma som
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årfram till år 2050 för kvinnor och tillDödligheten har reduceratsprognosen.
för i riksprognosen fram-lågaltemativet dödlighet2070 för Motsvararmän. men

fråntill år 2025. Slutlig medellivslängdskrivningen dragits fram längre änhar
84,0 för kvinnor 87,0.år 2070 för ochoch med år mån

huvudaltemativet i riks-och migration iAlternativ 2. fruktsamhetSamma som
perioden. högaltema-Dödligheten har förändrats under Motsvararprognosen.

2025.till årframskrivningen har dragits fram längre äntivet i riksprognosen men
74,8 för och 80,5 för kvinnor.Medellivslängd mån

ifruktsamhet och migrationAlternativ kombination. SammaExtrem som
dödlighetsutveckling för imänhuvudaltemativet i riksprognosen. Samma som

dödlighetsutvecklingen för kvinnor ärhuvudalternativet i riksprognosen medan
medellivslängd från med år 2070alternativ Slutlig ochdetsamma i 1 ovan.som

kvinnor 87,0.för 76,4 och förär män
visas i tabelldelning för respektive befolkningsprognoserMerkostnadema vid

11.14 och figur 11.14 nedan.

års penning-miljoner 1995för delning i kronor.Tabell 11.14 Merkostnader
3enligt alternativvärde. SCB:s Befolkningsprognos

3Alternativ Alternativ 2 Alternativ1Huvud-Ar
alternativ

-7 -72005 -7 -7
-213 -202 -2082015 -208

-1702025 -189 -205 -178
275 3472822030 276
765 9922035 787 858

16751450 12172040 1288
2550 2061 28732045 2200

2554 37832050 2758 3326

påmedför beror3 alternativ de högsta kostnaderna. DettaAlternativ år det som
samti-skillnaden medellivslängd mellan och kvinnor här är störsti månatt som

hög. Alternativ 1 medför de högstadigt kvinnornas medellivslängd är nästsom
i alternativ 3medellivslängd visserligen lika högkostnaderna. Kvinnornas är som

medellivslängd betydligtoch kvinnornas härskillnaden mellan ärmännensmen
medför de merkostnaderna.det alternativ lägstamindre. Huvudaltemativet år som
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årsFigur 11.14 1995 penning-Merkostnader för delning i miljoner kronor.
SCB:s Befolkningsprognos alternativ 3värde. enligt
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11.6.3 Förändringar i andelen änkor

civilstândsfördelningenantagandenI kostnadsberäkningama i framtiden.görs om
fördelningEftersom det råder osäkerhet hur denna kommer kanstor att utom se

respektive underskattningar framtidadetta medföra kostnader. I detöver- av
för variationer iföljande undersöks hur känsliga är denkostnadsberäkningarna

civilståndsfördelningen.prognosticerade
variationer civilstånds-I beräkningarna har inte i visstagits hänsyn till att en

variabel påverka till exempel kommer ökningkommer andra variabler. Såatt en
änkor Till den kost-åldersskillnaden vid vigsel innebära andelen ökar.att attav

nadsbesparing för i pension får alltså läggagörs makor gåttmänsom manvars
den kostnadsökning ökade andelen änkor. Avsiktensker på grund densom av
med beräkningarna inte scenarier för civilståndsför-har varit skapa konsistentaatt

pådelningen endast vilken påverkan civilståndsvariablema har denvisautan att
beräknade merkostnaden.

Vad självfallet osäkerhet. Kost-gäller andelen änkor i framtiden råder det stor
beträffande andel. vårtnaderna beräknas därför vid några olika alternativ denna I

huvudaltemativ historiska utvecklingen.låter vi andelen änkor följa den Den
65-75 årinnebär, tidigare redan denna andel minskar i åldrarnanämnts, attsom

och ökar övriga högaltemativet låter vi ovanstående minskningi åldrar. Isvagt
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respektive ökning försumbar och beräknar andelen änkor medelvärdeettsomvara
25 låterde årens andelar. lågaltemativet vi den minskningIsenaste svaga avav

åldrarna 65-75 år öka något. Vi får alltså minskatandelen änkor skett i ettsom
änkor i sin medför minskade kostnader.antal tursom

årsför i miljoner 1995 penning-11.15 Merkostnader delning kronor.Tabell
lågalternativFörändringar ivärde. andelen änkor, huvud-, hög- och

År Huvudaltemativ galtemativ LågaltemativHö

2005 -7 -7 -7
-199 -2092015 -208

2025 -189 -133 -202
2502030 276 373

2035 787 944 743
15 12252040 1288 ll

2045 2200 2483 2119
3089 26632050 2758

högaltemativet då änkor 0,79 högre i samtliga åldersklasserandelen ärI procent
kostnaderna ökat med 7,2 jämfört med huvud-i huvudalternativet harän procent

andelen änkor minskat med 0,75 jämförtalternativet. lågaltemativet harI procent
2050.medfört kostnadsminskning på 1,9 årmed huvudaltemativet och procenten

alternativen kan också i figuren nedan.Kostnaderna vid de olika ses

årsi miljoner 1995 penning-Figur för delning kronor.11.15 Merkostnader
lågalternativFörändringar i andelen änkor, huvud-, hög- ochvärde.

2005 2035 20502020
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11.6.4 Förändringar i andelen änklingar

Även alternativahär beräknas kostnaderna för några andelar änklingar. detI
första alternativet, högaltemativet, får nuvarande minskningen fortsätta tillden

för Därefteroch med år 2010 i stället tidigare år 2005. görs antagan-sammasom
huvudaltemativet. kommerde avtagande minskningstakt i Detta alltså attom som

ökning änklingar blir mindremedföra kostnaderna eftersom andelen ochaven
besparingen för minskar. andra alternativet, lågaltemativet,dessa därmed I det
får minskningstakten densamma nuvarande till och med år 2005,denvara som
skillnaden utplaning tidigarehär det sker långsammare än vadär att en som var

minskning påfallet. Detta kommer då kostnaderna grundatt motsvaras av en av
den högre andelen änklingar.av

års11.16 för delning i miljoner kronor. 1995 penning-Tabell Merkostnader
lågalternativFörändringar i änklingar, huvud-, hög-värde. andelen och

År galtemativHuvudaltemativ LågalternativHö

-62005 -7 -7
-1832015 -208 -238
-1202025 -189 -268
3522030 276 190

2035 898 661787
1415 11432040 1288
23162045 2200 2066
2882 26162050 2758

då lägre i samtliga åldersklasserhögaltemativet andelen änklingar 15I år procent
huvudaltemativet lågaltemativet hari har kostnaderna med 12 Iän ökat procent.

kostnadsminskning på 3,4 åravtagande minskningstakten medförtden procenten
huvudaltemativet. Kostnaderna2050 antalet änklingar 9,5då är fler iänprocent

alternativen kan nedan.vid de olika också i figurenses
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Figur 11.16 Merkostnader för delning i miljoner årskronor. 1995 penning-
värde. Förändringar i änklingar, lågalternativandelen huvud-, hög- och
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huvudaltermtiv högaltemativ lågaltemativ°

11.6.5 Förändring i andelen gifta män

Andelen gifta i de åldrar då maken pensionerad intemän år makan har varitmen
i konstant de åren. skilsmässofrekvensenDen ökande i de lägrestort sett senaste
åldrarna kommer dock förmodligen avspeglas efter pensionsâldern. vårtäven Iatt
högalternativ därför 65beräknas även kostnaderna då andelen gifta män är pro-

har lågaltemativVi räknat med där andelen gifta 80även män ärcent. ett pro-
cent.
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årsi miljoner 1995 penning-Tabell 11.17 Merkostnader för delning kronor.
IågalternativFörändringar ivärde. andelen gifta huvud-, hög- ochmän,

År LågaltemativHu vudaltemativ galtemativHö

2005 -7 -7 -7
2015 -208 178 -238-
2025 189 107 -271- -
2030 276 379 169
2035 787 922 644

1288 172040 1449 11
2045 2200 20582332
2050 2758 2887 2626

högaltemativet har andelen gifta minskat med 9,7 minsk-I män Dennaprocent.
ning medför kostnadsökning år 2050 med 4,5 påDetta grund attprocent.en av
besparingen för pensionerade makar minskar.med lågaltemativet ökarmän I

gifta 5,1 blirandelen med Resultatet minskning kostnadernamän procent. en av
med 4,9 år 2050.procent

Figur 11.17 för delning i miljoner 1995 års penning-Merkostnader kronor.
lågalternativFörändringar i gifta huvud-,värde. andelen män, hög- och
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huvudalteznativ lågaltcxuaüvhögaltcmativj
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vid vigselåldersskillnadenFörändring i11.6.6

beroendepensionerade makar ävenandelen med ärBesparingen för mån av
skillnaden i vigselålder legat40 åren harvid Vigseln. Deåldersskillnaden senaste

åldersskillnadrespektive minskning dennaökninggenomsnitt 2,7 år. Enpå i av
på pensioneradebesparing görs män ärinnebära denkommer att att somsom

Enligt tabellrespektive minskar.fortfarande förvärvsarbetar ökarmakormen vars
högst 3,0 år. Hurlägst varit 2,3 år ochi vigselâlder11.8 har skillnaden somsom

tabellåldersskillnader redovisas ivariera vid dessakostnaderna kommer att
1.18.1

års penning-delning i miljoner 1995för kronor.11.18 MerkostnaderTabell
Iågalter-åldersskillnaden vid vigsel, hög- ochi huvud-,Förändringarvärde.

nativ

År galtemativ LågaltemativHuvudaltemativ Hö

-5 -4-52005
-158 -2102015 -184

-26996 -1222025 l-
10 16216 3 12030

802 5436772035
98612861402040 1

2095 183719712045
2643 240125232050

medföra0,3 år alltsååldersskillnaden vid vigsel med kommerEn ökning attav
skillnaden i4,7 minskningmed Enminskning kostnaderna procent. aven av

2050.kostnadsökning på 4,8 år0,5 innebäraålder med år kommer procentatt en
grafiskt i figuren nedan.kostnadsförändringar illustreras ävenDessa
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Figur 11.18 Merkostnader för 1995 årsdelning i miljoner kronor. penning-
åldersskillnadenvärde. Förändringar i lågalter-vid vigsel, huvud-, hög- och

nativ
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