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Kan offentliggøres i Berlingske Tidende straks, og senest lørdag den 3. december 1994.

DANSKERNE ER UROLIGE OVER PENSIONEN.
Det viser en aktuel undersøgelse, Gallup har foretaget for Berlingske Tidende. Undersøgelsen omfatter telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning på 1196
personer over 13 år, og er gennemført i dagene fra 31. oktober til 3. november i år.

Privat pensionsopsparing kan betale sig
Adspurgt af Gallup mener et stort flertal, at det kan betale sig at spare op i private pensionsordninger, hvis man vil have lidt ekstra til alderdommen. Denne opfattelse er mest udbredt
blandt mændene, blandt de 30 - 49 årige og blandt de borgerlige vælgere. Der er dog mange
- mere end hver fjerde - der mener, at det er bedre at bruge pengene til noget andet nu, end til
at spare op til man skal på pension. Blandt de, der selv har en privat pensionsopsparingsordning mener tre ud af fire, at den kan betale sig at have.
Det er dog interessant at bemærke, at hver femte, af de der har en privat pensionsopsparing,
ikke selv tror på arrangementet, men mener, det ville være bedre at bruge pengene på noget
andet nu. Selvom de fleste danskere mener, at det kan betale sig at spare op til en større
pension i en af de private pensionsordninger, så tror et stort flertal på 72 pct., at staten før
eller siden vil indføre en reduktion i folkepensionen for dem der har private pensionsindkomster. Kun 15 pct. tror, at folkepensionen forbliver ens for alle.

Få venter højere folkepensioner
Undersøgelsen viser også, at langt de fleste danskere ikke venter nogen forøgelse af
folkepensionen i de næste år. Kun 15 pct. venter, at folkepensionen bliver sat op, mens 54
pct. tror den forbliver uændret, og 25 pct. - eller hver fjerde - tror, at den bliver sat ned. Et
stort mindretal på 39 pct. af danskerne tror, at en eventuel sparerunde i statens budgetter kan
komme til at berøre folkepensionerne, men de fleste tror dog, at pensionerne bliver holdt
udenfor en eventuel sparerunde. Den uro, som de 39 pct. giver udtryk for, er umiddelbart
ganske forståelig, når man husker på, at statsbudgettet ligenu udviser et stort minus. Sociale
ydelser, herunder pensioner, er en af de tunge poster på statens budgetter, og derfor også et
af de steder, hvor besparelser vil kunne reducere budgetunderskuddet markant. Indgreb i
folkepensionerne er dog massivt upopulære.

Overskrift, tekst eller tal i denne artikel må ikke ændres uden foregående aftale med Gallup.

Alt i alt viser denne undersøgelse, at der er en udbredt uro i befolkningen over, hvad politikerne kan "finde på" af indgreb overfor såvel de private pensioner, som overfor den almindelige folkepension.
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