
Internationell prisjämförelse 2013

Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter
betalade år 2013
Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2013.
Prisnivån i Schweiz och Norge översteg EU-genomsnittet med mer än 50 procent. Av de
europeiska länderna hade Makedonien den lägsta prisnivån och där var priserna under hälften
av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i
Bulgarien. Av euroländerna var Luxemburg och Finland de dyraste, medan Slovakien var det
förmånligaste.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2013, EU28=100

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 19.6.2014
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På grund av olika beskattningspraxis var skillnaderna i prisnivån tydligast när det gäller alkoholdrycker
och tobak. Prisnivån i Norge var nästan sju gånger högre än prisnivån i Europas billigaste landMakedonien.
Produktgrupperna för tjänster (transport-, hotell- och restaurangtjänster) innehöll också stora
prisnivåskillnader på grund av tjänsternas arbetskraftskostnader. Däremot var prisnivån mycket enhetlig
i produktgrupperna för bl.a. klädsel, hemelektronik och hushållsmaskiner, som alla omfattade relativt
många starka internationella varumärken. Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om
produktgruppspecifika prisnivåer.

Finland hör tillsammans med de andra nordiska länderna till Europas dyraste länder. Norges totala prisnivå
överskrider EU-genomsnittet med 55 procent. Danmarks och Sveriges prisnivå överskrider genomsnittet
i EU med 40 respektive 30 procent. I Finland överskrider prisnivån genomsnittet i EU med 23 procent
och på Island med 12 procent. År 2013 var kommunikationspriserna i Finland klart under EU:s genomsnitt.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I
programmet deltar EU:s 28 medlemsländer, fyra kandidatländer (Makedonien (FYROM), Montenegro,
Turkiet och Serbien), länderna i Västra Balkan (Albanien och Bosnien-Hercegovina) och tre EFTA-länder
(Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 2 400 produkter

Priserna för jämförelsen samlades in under åren 2011–2013 och Eurostat har uppdaterat demmed valutakurs-
och inflationsförändringar så att priserna motsvarar medelpriserna för år 2013. Statistikcentralen har
sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mera omfattande i serien Statistics Explained som ges ut av Eurostat. Publikationen
finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2013, EU28=100
1)ProduktgruppStat
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152124114106941129697118119120150156Schweiz

18995146160111121109104146141259177155Norge

1499711715511311297132123124124140140Danmark

14684129108110119109123131130141125130Sverige

1287813411410910910794117118135123123Finland

107941149594941098410510186118123Luxemburg

12811911911110594851089398178117118Irland

10811113197102109116989193161101114Storbritannien

12310014911714114911864140137171120112Island

1151281091171039710011111410510897110Nederländerna

1161249510310710710110010910696112109Belgien

11110310310410410511192104104108108109Frankrike

10610210910495951081061029790122107Österrike

11010683979910211211710910798112103Italien

97841109894969511710510290108102Tyskland

100100100100100100100100100100100100100EU28

911479510199102951069187879395Spanien

88127899410390929896949210289Grekland

976591921131159511793899710886Cypern

77120771169992901109695869086Portugal

8691768810110084909098839983Slovenien

77697687104938581118106838880Estland

89859810111314010089103949910080Malta

7580678897927373104103848771Lettland

681315684949176949299808871Slovakien

581056481929069878691788471Tjeckien

748370941039671718694779368Kroatien

64586088100937081104101737865Litauen

7888551089694648067681008564Turkiet

531166586947560718475668060Ungern

527341871018062579587746957Rumänien

75685785867959698390736257Polen

638142879788565710696577856Montenegro

50595184908967469998537554Serbien

59727185979053528692507553Bosnien-Hercegovina

4295437910310168597569426951Albanien

47784585958350537582596948Bulgarien

42744385927757558077385947Makedonien

Produktgrupperna i publikationen täcker inte hela den privata konsumtionen.1)
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