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Europæisk købekraftsundersøgelse  
– realøkonomiske sammenligninger 2009 

Indkomst, forbrug og priser 

 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/13969 

Dansk forbrug på niveau med vore nabolande 

Det danske faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i 2009 ligger 12 pct. over gen-
nemsnittet for EU-landene. Dermed er det danske forbrug på niveau med forbruget i 
vore to nabolande Tyskland og Sverige. Tallene for det faktiske individuelle forbrug er 
prisniveaujusteret landene imellem og omfatter de varer og tjenester, en husholdning 
forbruger, hvad enten de er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På 
den måde kan forbruget sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, 
hvem der i praksis foretager betalingen; i Danmark betaler det offentlige fx hovedpar-
ten af udgifterne til sundhed og uddannelse. 
 
Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2009* 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Luxem
bourg

Storbritannien
N

ederlandene

Tyskland
Sverige

Ø
strig

Frankrig
D

anm
ark

Finland
B

elgien

G
ræ

kenland
Irland
Italien

Spanien
Portugal

C
ypern

Slovenien

M
alta

Tjekkiet
Slovakiet

Polen
Litauen
U

ngarn

Estland
Letland

B
ulgarien

R
um

æ
nien

Tyrkiet

N
orge

Schw
eiz

Island

Indeks, EU-27 =100

 
* Foreløbige tal.  

 
Dansk BNP 21 pct. over EU-gennemsnittet  

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt, BNP pr. indbygger, ligger 21 
pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. 

indbygger og faktisk individuelle forbrug pr. indbygger, er spredningen landene imel-
lem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For Danmark, 
Frankrig, Sverige, Østrig, Tyskland og Nederlandene befinder det faktiske individuelle 

forbrug sig inden for et interval fra 12 til 16 pct. over EU-gennemsnit. Denne besked-
ne forskel på mindre end 5 procentpoint betyder, at landene reelt ligger på samme 
niveau, og at der er en vis grad af usikkerhed om landenes indbyrdes placering. For 
de samme landes BNP pr. indbygger er der en spredning fra 8 til 31 pct. over EU-
gennemsnittet.  
 
Nye EU-lande langt under EU’s gennemsnit 

Cypern er det eneste af de 12 nye EU-lande, hvor det faktisk individuelle forbrug er 
over EU-gennemsnittet (4 pct. over). De øvrige 11 nye lande ligger mellem 18 pct. og 
55 pct. under EU-gennemsnittet. Lavest ligger Rumænien og Bulgarien, hvor det fak-

tiske individuelle forbrug er under halvdelen af EU-gennemsnittet. 
 
11 pct. mindre til privat forbrug i Danmark 

Måler man på samme måde det private forbrug, dvs. de varer og tjenester som hus-
holdningerne selv betaler direkte, ligger Danmark på gennemsnittet i EU-27. I forhold 
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til de 15 gamle EU-lande har Danmark et privat forbrug, som ligger 11 pct. under 
gennemsnittet. Blandt EU-15 ligger kun Portugal og Spanien under det danske niveau 
for det private forbrug.  

 
Sammenlignelige tal 

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det teknisk set sige, at de er om-
regnet med købekraftparitet. Købekraftparitet er en slags reel valutakurs, der udjæv-
ner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der 
omregnes med købekraftspariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner 
forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer og muliggør derfor 
sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne. 
 
Faktisk individuelt forbrug, det private forbrug og BNP pr. indbygger,  
prisniveaujusteret. 2009* 
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EU-27 100 100 100  Cypern 104 119 99 
EU-15  110 111 110  Slovenien 82 84 88 
     Malta 80 80 79 
Luxembourg 152 152 271  Tjekkiet 73 69 82 
Storbritannien 125 124 112  Slovakiet 72 72 73 
Nederlandene 116 107 131  Polen 64 63 61 
Tyskland 116 118 116  Litauen 63 61 55 
Sverige 114 103 118  Ungarn 61 56 65 
Østrig 114 120 124  Estland 56 51 64 
Frankrig 113 110 108  Letland 50 51 52 
Danmark 112 100 121  Bulgarien 46 46 44 
Finland 108 100 113  Rumænien 45 43 46 
Belgien 107 106 116      
Grækenland 104 117 93  Tyrkiet 49 51 46 
Irland 102 101 127      
Italien 101 106 104  Norge 134 127 178 
Spanien 96 97 103  Schweiz 123 138 145 
Portugal 84 86 80  Island 110 101 118 

 

* Foreløbige tal   

 

Mere information  Mere detaljerede oplysninger om købekraftpariteter (PPP) findes i abonnementsserien Ind-
komst, forbrug og priser (Statistiske Efterretninger) samt Eurostats database: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/data/database. 

Kilder og metoder  Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stik-
prøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive 
moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer 
og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark op-
gøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra 
huslejeundersøgelsen og Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Prisniveaujusterede økonomiske 
aggregater pr. indbygger har til formål til at give en indikation af størrelsesordenen af disse i 
et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle 
landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. Se 
www.dst.dk/varedeklarationer/93647.  

Næste offentliggørelse  Europæisk købekraftsundersøgelse – realøkonomiske sammenligninger 2010 udkommer uge 
51 i 2011.  

Henvendelse  Niels G. Petersen, tlf. 39 17 30 68, ngp@dst.dk 
Zdravka Bosanac, tlf. 39 17 34 46, zbo@dst.dk 

 
 


