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Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än
i EU i genomsnitt
Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker våren 2012 ligger
konsumentpriserna i Finland 19 procent över EU-genomsnittet. Inom EU är prisnivån högst i
Danmark. Där kostar en matkorg över två gånger så mycket som i Polen som är det förmånligaste
EU-landet. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2012.

Prisnivån påmat och alkoholfria drycker i Europa i år 2012, EU27=100

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.6.2013
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Av euroländerna hör Österrike, Irland och Luxemburg till samma grupp som Finland, dvs. de som
överskrider EU-genomsnittet med omkring 20 procent. I jämförelse med de nordiska länderna hör Finland
till den förmånligare hälften, vilket för sin del beror på att de skandinaviska kronorna har blivit starkare
i förhållande till euron. I jämförelsen höjer kronornas ökade värde prisnivån i dessa länder.

Alkoholpriserna i Finland är de dyraste i EU då de är 75 procent högre än EU-genomsnittet. Den billigaste
alkoholen i EU finns i Bulgarien. På grund av olika beskattningspraxis är skillnaderna i alkoholpriser
mycket stora mellan de olika länderna.

Tobaksprodukterna i Finland följer medelpriserna, dvs. de ligger nära genomsnittet för EU-länderna. Den
dyraste tobaken i EU finns på Irland och i Storbritannien, där prisnivån är nästan dubbelt så hög jämfört
med EU-genomsnittet. I de förmånligaste EU-länderna Ungern, Litauen, Bulgarien och Polen är priset på
tobak mindre än 60 procent av EU-genomsnittet. Också tobaksbeskattningen varierar mycket efter land.

Norge är dyrast i Europa i alla ovan nämnda produktgrupper och Makedonien förmånligast. Mat och
alkoholfria drycker kostar nästan 90 procent mer i Norge än i EU i genomsnitt, i Makedonien omkring 60
procent av EU-genomsnittet. I Norge är prisnivån på alkoholprodukter och tobak nästan tre gånger så hög
som EU-genomsnittet. I Makedonien kostade alkoholprodukterna 35 procent mindre än EU-genomsnittet.
I flera länder i Balkanområdet är prisnivån på tobak mindre än en tredjedel av EU-genomsnittet.

Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om produktgruppspecifika prisnivåer.

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

Resultaten presenteras mera omfattande i publikation nummer 15/2013 i serien Statistics in Focus (SIF)
Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet på adressen: Eurostats
publikation
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Prisnivån på mat, drycker och tobak i Europa år 2012, EU27=100

ProduktgruppStat

TobakAlkoholdryckerAlkoholfria dryckerMat

270288204184Norge

131120116159Schweiz

115140190139Danmark

132161126124Sverige

8696113121Österrike

8190101119Luxemburg

102175128118Finland

131212124117Island

199162131117Irland

999890113Italien

9597104110Belgien

1298896110Frankrike

82110114109Cypern

10282104106Tyskland

74131111104Grekland

194143118102Storbritannien

100100100100EU27

671019198Slovenien

108969097Nederländerna

8810910997Malta

83878594Spanien

5710310890Kroatien

84899590Portugal

642059987Turkiet

621029886Estland

739110485Slovakien

6411111185Lettland

69969882Tjeckien

52798780Ungern

34958575Montenegro

559410075Litauen

34848475Bosnien-Hercegovina

30787770Serbien

57677967Bulgarien

68757467Rumänien

27729166Albanien

58937960Polen

25656558Makedonien
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