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Internationale sammenligninger
Organisationer som Eurostat og OECD laver internationale sammenligninger af indkomstniveauer og fordelinger. Det er dog kompliceret at sammenligne på tværs af lande, og denne type opgørelser bør derfor tolkes med lidt forsigtighed.
De bedste data til
internationale
sammenligninger

Eurostat og OECD er de bedste kilder til internationale sammenligninger af
indkomster. Danmarks Statistik er dataleverandør til Eurostat og regeringen
leverer data til OECD. I dette papir fokuseres der primært på Eurostatsopgørelse. Der er væsentlige forskelle på opgørelsesmetoderne af indkomster fra land
til land. De internationale organisationer forsøger at eliminere så mange af
disse forskelle så muligt. Derfor er det oftest bedst at benytte disse data, fremfor selv at begynde at indsamle og sammenligne data fra forskellige lande.

Eurostat er en af
de primære datakilder

I Eurostats database findes en række indikatorer om både indkomstniveau og
fordelingsmål som fx gini-koefficienten. Eurostats database indeholder indkomststatistik for samtlige 28 EU-lande samt en række samarbejdslande heriblandt Schweiz, Norge og Island. Indikatorerne er baseret på Statistics on Income and Living conditions (SILC), som er en stikprøveundersøgelse.

Figur 1

Indkomstniveau i Europa. Ækvivaleret disponibel indkomst. 2016
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Anm.: SILC 2016 beskriver indkomsterne i 2015. Data er behæftet med statistisk usikkerhed, som varierer fra land til land.
Kilde: Eurostats database, tabel ilc_di01

Høje indkomster og
priser i Danmark

Danmark har et af de højeste indkomstniveauer i EU målt på SILCs ækvivalerede disponible indkomst. Et niveau der ligger signifikant højere end mange af
de lande, vi normalt sammenligner os med. Men hvis man justerer indkom-
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sterne for købekraft (PPS), så er velstandsniveauet nogenlunde det samme hos,
vores svenske og tyske naboer.
Indkomstulighed

Figur 2

Indkomstuligheden har været voksende i Danmark. Danmark er gået fra relativt konsistent at være blandt de mest lige lande til at være mere på niveau med
resten af Nordvesteuropa.
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Anm.: SILC 2016 beskriver indkomsterne i 2015. Data er behæftet med statistisk usikkerhed, som varierer fra land til land.
Kilde: Eurostats database, tabel ilc_di12

Det bør du være opmærksom på
Vær forsigtig med at
tolke på niveauer

Forskellige kilder samt forskellige metoder til indsamling og bearbejdning af
data fra land til land betyder, at man skal være forsigtig med at tolke på mindre
forskelle mellem landene. Inden for de internationale retningslinjer kan der
også foretages valg, som kan påvirke niveauet for indkomstuligheden i de enkelte lande. For eksempel medfører mindre forskelle mellem OECD og Eurostat
samt mellem regeringen og Danmarks Statistik, at OECDs estimat for gini i
Danmark er 1,5-2 gini-point lavere end Eurostats opgørelse. Forskellene kan
primært tilskrives behandlingen af selvstændiges indkomst, pensioner samt at
OECD ikke tillader negative indkomster.

Brug helst de danske
serier, hvis det
internationale ikke er
vigtigt

Selvom mange indikatorer hedder det samme hos Eurostat, som dem man fx
kan finde i Statistikbanken, så er det vigtigt at være opmærksom på, at dataserierne ikke er direkte sammenlignelige. Det skyldes blandt andet, at Eurostat
(og OECD) benytter andre husstandsdefinitioner og definitioner af fx disponibel indkomst, end vigør i Danmark. Hvis man ikke er interesseret i internationale sammenligninger men udelukkende i uligheden i Danmark, bør man holde
sig til at benytte de danske tidsserier. Man bør som udgangspunkt ikke sammenkæde serier fra forskellige institutioner.

Forskelle til de
nationale opgørelser

SILCs indkomstbegreber adskiller sig lidt fra de begreber, som i øvrigt anvendes af Danmarks Statistik. SILCs definition af disponibel indkomst er fx uden
værdi af frynsegoder (fri bil er dog inkluderet), lejeværdi af egen bolig og prioritetsrenter, som alle er en del af vores nationale definition af disponibel indkomst. Det er også værd at bemærke, at SILC 2016-data dækker over husstandssammensætningen i foråret 2016, men indkomsterne for 2015. Derfor er
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der ikke fuld overensstemmelse mellem opgørelserne, man finder hos Eurostat
og dem, som offentliggøres af Danmarks Statistik.
Vær opmærksom på
stikprøveusikkerhed

Mens de danske tal i statistikbanken er baseret på data om hele befolkningen,
så er Eurostats SILC-data baseret på en stikprøve. I den danske SILC består
stikprøven af 6.000 husstande. Det betyder, at man særligt, når der kigges på
undergrupper (fx indkomsten for en specifik aldersgruppe) af befolkningen,
skal være opmærksom på, at der kan være betydelig stiprøveusikkerhed påSILC-data. Usikkerheden varierer en del fra land til land. I de lande, hvor SILC
er hovedkilden til indkomststatistik, er stikprøven ofte større.

Vær opmærksom
på databrud

De danske SILC-serier har pt. databrud i 2004, 2009 og 2010. Dette er forårsaget af en revision af SILC. En del af de tidsserier, som findes på Eurostats
hjemmeside, er derfor ikke fuldstændig konsistente over tid, ligesom stikprøveusikkerhed gør år-til-år ændringer usikre på nogle tidsserier. Derfor anbefales det at anvende de nationale danske registerbaserede data i stedet for SILC
til opgørelser af ændringer over tid, hvis hovedformålet ikke er internationale
sammenligninger.

Husk, at der kun bliver
målt på indkomsten

Den disponible indkomst er ikke den eneste determinant for, hvordan personers privatøkonomi ser ud. Det har også stor betydning, hvilke serviceydelser
man skal købe herfor. Indkomstopgørelserne tager således ikke højde for kvalitet og pris på ydelser som børnepasning, uddannelse, medicinudgifter, tandlægeregninger, sundhedsforsikringer mv. som kan variere en hel del fra land til
land. Til gengæld kan man hos Eurostat ofte korrigere indkomsten for de forskellige prisniveauer mellem landene ved at vælge de købekraftsjusterede indkomster, når man vælger hvilken valuta, man ønsker indkomsterne præsenteret i.
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