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Inkomstskillnaderna i Finland mindre än i genomsnitt i
Europa
Inkomstskillnaderna i Finland är fortfarande mindre än i genomsnitt i EU, även om de internationellt
sett ökade ganska snabbt under slutet av 1990-talet. År 2011 fanns de minsta relativa
inkomstskillnaderna i Europa i Norge och de största i Lettland. I Finland var medelinkomsterna
för befolkningen i den högsta inkomstdecilen 5,4 gånger så stora som för befolkningen i den
lägsta inkomstdecilen, medan de var mer än tio gånger så stora i länder med stora
inkomstskillnader. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor, där
uppgifterna om Finland baserar sig på materialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.
Inkomstskillnader i Europa år 2011, Gini-index (%), disponibla
penninginkomster per konsumtionssenhet

Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2012, referensår för inkomster 2011).

Den vanligaste mätaren på inkomstskillnader, Gini-indexet, uppgick år 2011 i Finland till 25,9, medan
medelvärdet för EU-länderna uppgick till 30,6. Gini-indexet antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster,
och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju lägre Gini-koefficienten är, desto mindre är
inkomstskillnaderna. Inkomstskillnaderna är i regel större i länder i Öst- och Sydeuropa, där inkomstnivån
också är lägre. Finland placerar sig i en grupp som främst består av mellan- och nordeuropeiska länder
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

när det gäller både inkomstnivå och inkomstskillnader. Med inkomster avses köpkraftskorrigerade
penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.
I Finland minskade inkomstskillnaderna från mitten av 1960-talet till 1980-talet. Efter det var förändringarna
små, ända till dess att inkomstskillnaderna under några år under senare hälften av 1990-talet ökade till
nära den nivå som gäller nu. Gini-koefficienten för disponibla penninginkomster ökade med omkring fem
procentenheter från år 1994 till år 2001. År 2012 var Gini-koefficienten nästan samma som år 2001 och
omkring en procentenhet lägre än före finanskrisen år 2007. Uppgifterna baserar sig på ett internationellt
jämförbart inkomstbegrepp, som inte omfattar kalkylerade inkomstposter eller försäljningsvinster.
Inkomstskillnader i Finland under åren 1966–2012, Gini-index (%),
disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet

Källa: Inkomstfördelningsstatistik (1987-2012), Konsumtionsundersökning (1966-1981).
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