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Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010
Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2010.
Prisnivån i Schweiz var 48 procent över EU-genomsnittet, medan Makedoniens prisnivå var
under hälften av genomsnittet i EU. EU:s dyrastemedlemsland var Danmark och det förmånligaste
Bulgarien. Av euroländerna var Finland dyrast, medan Slovakien var förmånligast.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2010, EU27 = 100

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.6.2011
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När man jämför den totala prisnivån mellan de nordiska länderna bildar Danmark och Norge sin egen
grupp, vars prisnivå överskrider genomsnittet i EU med över 40 procent. Finland och Sverige följer efter
med en total prisnivå som är ungefär 20 procent över EU-genomsnittet. Förmånligast av de nordiska
länderna är Island, där den totala prisnivån är ungefär 10 procent ovanför genomsnittet i EU.

Prisnivåskillnaderna på alkoholdrycker och tobak var stora mellan olika länder i Europa, vilket beror på
olika beskattningspraxis. Prisnivån i Norge var nästan sex gånger högre än prisnivån i Europas billigaste
land Makedonien. Produktgrupperna för tjänster innehöll också stora prisnivåskillnader på grund av
tjänsternas arbetskraftskostnader. Däremot var prisnivån mycket enhetlig i produktgrupperna för bland
annat klädsel, hushållsmaskiner och hemelektronik. Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om
produktgruppspecifika prisnivåer.

Finland hör tillsammans med de andra nordiska länderna till Europas dyraste länder. År 2010 var
kommunikationspriserna i Finland under EU:s genomsnitt. Priserna för jämförelsen samlades in under
åren 2008–2010 och Eurostat har uppdaterat demmed valutakurs- och inflationsförändringar så att priserna
motsvarar medelpriserna för år 2010. Resultaten innehåller inte skatte- och prisförhöjningarna som trädde
i kraft i början av år 2011. Likaså finns t.ex. ändringarna av mervärdesskatten i juli 2010 med i Finlands
priser med endast sex månaders viktning.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I
programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, fyra kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM),
Montenegro och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina och Serbien) och
tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 2 500 produkter.
Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mera omfattande i publikation nummer 28/2011 i serien Statistics in Focus (SIF)
Economy and Finance 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/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-028/EN/KS-SF-11-028-EN.PDF
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Prisnivåindexer för olika produktgrupper 2010, EU27=100

Restau-
ranger
och
hotell

Post och
kommuni-
kation

Trans-
port-
tjänster

FordonHem-
elektronik

Hushålls-
apparater

Möbler,
mattor
och
inredning

El, gas
och
andra
bränslen

SkorKläderAlkohol-
haltiga
drycker
och
tobak

Livs-
medel
och
alkohol-
fria
drycker

Total
prisnivån
för privat
konsum-
tion

141103134106103112104116118126112149148Schweiz

17883158158117129113151141138237165147Norge

15384129167113119103175113125125136143Danmark

12982131114106108111105120122136113123Finland

107879197969611110410810588116120Luxemburg

138651299811512597123115126140116120Sverige

1291041211169495991118095170120118Irland

1041201061021031081049896107108109112Frankrike

112112109101103103105109111115100115112Belgien

1148011811815315311260136135155113111Island

104961001061029610411010110392115107Österrike

1059010311398919811510710210296106Nederländerna

1039111010196939611910210498110104Tyskland

1071088010010610710894113101104106104Italien

1031011299198102105878589142102100
Stor-
britannien

100100100100100100100100100100100100100EU27

9512892981001091079510190809497Spanien

9611588961009710878107107909896Grekland

106499498106115989790949510689Cypern

8110279120999310011386100839188Portugal

8784889410210396978798809584Slovenien

7786142114110126118869188919379Malta

71897588101938379109100808175Estland

9187909710496747596104829274Kroatien

7910481115110100758972731069073Turkiet

5910763909799801069798827872Tjeckien

71124598997928710091102828171Slovakien

778260919687707199100838369Lettland

54998095998375869085688165Ungern

656364929791718010398787263Litauen

77837090918372838596747063Polen

6264658592836058111105507759Montenegro

50764988968061569494646759Rumänien

5988758610090546693100587557
Bosnien-
Hercegovina

54395385948656479698496552Serbien

45734588898762617375646651Bulgarien

427250981019958557677517050Albanien

42744090927973527576415144Makedonien

4



Priser och kostnader 2011

Förfrågningar
(09) 1734 3490Tomi Liimatainen
(09) 1734 3567Harri Kananoja

Ansvarig statistikdirektör:
Kari Molnar
www.stat.fi
Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

ISSN 1799-8387 (pdf)Statistikcentralen, försäljning
PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN
tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


