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Áttekintés 

2020-ban Írországban volt a második legmagasabb az egy főre jutó GDP EU 111 %-kal magasabb az uniós 

átlagnál, és csak Luxemburg van magasabb szinten. Bulgária volt a legalacsonyabb egy főre jutó GDP, amely 

45 %-kal maradt el az uniós átlagtól. A tényleges egyéni fogyasztás szintje valamelyest homogénebb volt, de 

még mindig jelentős különbségeket mutatott Európa-szerte.Luxemburgban volt a legmagasabb az egy főre jutó 

AIC EU az uniós átlagnál 31 %-kal magasabb, a legmagasabb árszint pedig 53 %-kal haladja meg az uniós 

átlagot.  

 
Ábra: Az egy főre jutó GDP és AIC volumenindexe, 2020, (EU=100) Forrás: Eurostat (prc_ppp_ind) 
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Az egy főre jutó GDP relatív volumene 

A nemzeti számlák adatainak nemzetközi összehasonlításakor, mint például az egy főre jutó GDP, kívánatos, 

hogy a számadatokat ne csak közös valutában fejezzék ki, hanem az árszínvonalbeli különbségekhez is 

igazodjanak. Ennek elmulasztása a magas árszinttel rendelkező országok GDP-szintjének túlbecslését 

eredményezné az alacsony árszinttel rendelkező országokhoz képest.  

Az országok egy főre jutó GDP-jének volumenindexeit az 1. táblázat bal oldali része mutatja. Az egy főre jutó 

GDP megoszlása az uniós tagállamokban meglehetősen figyelemre méltó. Az összehasonlításban szereplő 37 

ország közül Luxemburg rendelkezik messze a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel, ami több mint két és 

félszerese az uniós átlagnak. Ez részben azzal magyarázható, hogy az országban nagyszámú külföldi lakos 

dolgozik, és így hozzájárul az ország GDP-jéhez, miközben nem tartozik a rezidens népesség körébe.  

 
Táblázat: Egy főre jutó volumenindexek, 2018-2020, (EU=100) Forrás: Eurostat (prc_ppp_ind) 

Írország a második helyen áll az uniós tagállamok között, 111 %-kal magasabb az uniós átlagnál, majd Dánia, 

Hollandia, Ausztria, Svédország és Németország következik, mindegyikben az egy főre jutó GDP több mint 

20 %-kal haladja meg az átlagot. Az EFTA-tagországok, Svájc, Norvégia és Izland egy főre jutó GDP-je 60 %-

kal, 42 %-kal, illetve 25 %-kal haladja meg az uniós átlagot.  

Belgium, Finnország és Franciaország a többi olyan uniós tagállam, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az 

uniós átlagot, ezt követi az Egyesült Királyság. Málta, Olaszország és Csehország egy főre jutó GDP-je nem éri 

el az uniós átlag 10 %-át. Szlovénia, Litvánia, Ciprus, Észtország és Spanyolország egy főre jutó GDP-je 10-
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20 %-kal alacsonyabb az uniós átlagnál. Portugália, Lengyelország, Magyarország, Lettország, Románia és 

Szlovákia egy főre jutó GDP-je kevesebb mint 30 %-kal marad el az átlagtól. Horvátország, Görögország és a 

tagjelölt Törökország egy főre jutó GDP-je nem éri el az átlag 40 %-át. Bulgária 45 %-kal az uniós átlag alatt 

van, ezt követi a tagjelölt országok: Montenegró, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina (potenciális 

tagjelölt ország) és Albánia.  

Az egy főre jutó fogyasztás relatív mennyiségei 

Míg a GDP főként a gazdasági tevékenység szintjének mutatója, a tényleges egyéni fogyasztás (AIC) olyan 

alternatív mutató, amely jobban igazodik a háztartások anyagi jólétének leírásához.  

Az országok egy főre jutó AIC-számindexei az 1. táblázat jobb oldalán találhatók. Az egy főre jutó AIC szintje 

általában homogénebb, mint a GDP, de még mindig jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok között.  

Az összehasonlításban szereplő 37 ország közül Luxemburgban a legmagasabb az egy főre jutó AIC, amely 

31 %-kal haladja meg az uniós átlagot. Ezt követik az EFTA-országok: Norvégia, Izland, Svájc és az uniós 

tagállamok, Németország és Dánia, ahol az egy főre jutó AIC 28 %, 24 %, 23 %, 23 %, illetve 21 %-kal haladja 

meg az uniós átlagot. Bár megállapítható, hogy Luxemburg a GDP szempontjából „saját felosztásához” tartozik, 

az AIC esetében ez kevésbé igaz. Ennek egyik oka, hogy a határ menti ingázók hozzájárulnak a luxemburgi 

GDP-hez, míg fogyasztási kiadásaikat a lakóhelyük szerinti ország nemzeti számláiban számolják el. 

Írországban, ahol az egy főre jutó GDP szintje a második legmagasabb az EU-ban, az egy főre jutó AIC 6 %-kal 

alacsonyabb az uniós átlagnál.  

Árszínvonal Európában 

A 2. táblázat az országok jobbra eső árszintjeit mutatja be, az uniós átlag 100-ban, csak az AIC esetében. 

Bemutatja az árszínvonal-indexek kiszámítása során alkalmazott átváltási árfolyamokat is (lásd az 

adatforrásokban leírt módszertant). Az alábbiakban a vita az AIC árszintjére korlátozódik, mivel ez közelebb áll 

az emberek által ismert árszint fogalmához, mint a GDP-n alapuló árszínvonal-mutató.  



 
Táblázat: AIC árfolyamai és árszínvonalindexei, 2018-2020, (EU=100) Forrás: Eurostat (prc_ppp_ind) 

A tagállamok közül Luxemburgban a legmagasabbak az árak, 53 %-kal az uniós átlag felett. Az EFTA-

országokban azonban Svájc, Norvégia és Izland magasabb, az uniós átlagnál 80 %-kal, 49 %-kal, illetve 47 %-

kal magasabb árszinttel rendelkezik. Az uniós tagállamok, Dánia, Svédország, Írország és Finnország árai több 

mint 20 %-kal meghaladják az uniós átlagot. Az Egyesült Királyság árszintje 24 %-kal haladja meg ezt az 

átlagot. Ausztria, Hollandia, Belgium, Franciaország, Németország és Olaszország az uniós átlag feletti árszinttel 

rendelkező többi uniós tagállam.  

Spanyolország és Ciprus árszínvonalaz 10 %-nál alacsonyabb az uniós átlagnál, Málta, Portugália, Szlovénia, 

Görögország, Észtország és Szlovákia pedig kevesebb mint 20 %-kal marad el az uniós átlagtól. Lettország 

árszínvonala nem éri el az uniós átlag 30 %-át, ezt követi Csehország (30 %-kal az uniós átlag alatt), Litvánia és 

Horvátország, ahol az árszint nem éri el a 40 %-ot. Magyarország, Lengyelország, amelyet a tagjelölt országok, 

Albánia, Szerbia, uniós tagállam Bulgária, a potenciális tagjelölt Bosznia-Hercegovina és Montenegró (tagjelölt 

ország) követnek, 40-50 %-kal alacsonyabbak az uniós átlagnál. Románia, a tagjelölt országok, Észak-

Macedónia és Törökország (68 %-kal az átlag alatt) árszínvonala mind több mint 50 %-kal az uniós átlag alatt 

van.  
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Az árfolyamok döntő fontosságúak az árszintek meghatározásában, következésképpen az árfolyammozgások 

gyakran jelentős hatást gyakorolnak az árszintek alakulására. Valójában a 2018 és 2020 között megfigyelt 

jelentős árszínvonal-változások közül több legalább részben az adott ország valutájának euróhoz viszonyított 

ingadozásával magyarázható. 2019-ben és 2020-ban Törökország nemzeti valutája jelentős leértékelődést 

mutatott az euróval szemben; 2018 és 2020 között ugyanebben az országban csökkent a legnagyobb árszínvonal-

csökkenés.  

A 2. táblázat utolsó három sora három országcsoport árszínvonalának relatív szórását mutatja: az euróövezet 

(EA-19), az uniós tagállamok (EU) és a 37 országot magában foglaló teljes csoport. Ezen együtthatók idősora 

meredek árkonvergenciamutatóként értelmezhető.  

Ezek az adatok azt mutatják, hogy először is, és nem meglepő módon, az árak szórása sokkal kevésbé markáns 

az euroövezetben, mint az EU egészében és a 37 országcsoportban, amit részben befolyásolhat az árfolyamok 

ingadozása. Másodszor, ebben a hároméves időszakban az árak nagyon kis mértékben közelítenek egymáshoz az 

EA-19-en belül, az EU-ban és mind a 37 országban.  

Adatforrások 

Az ebben a cikkben szereplő adatokat a következők állítják elő: Eurostat — OECD Vásárlóerő-paritás 

„program”: A programban alkalmazott teljes módszertant az alábbi dokumentum ismerteti:Eurostat-OECD 

Methodological manual on purchasing power parities .  

A vásárlóerő-paritások (PPP-k) olyan valutaátszámítási árfolyamok, amelyeket a gazdasági mutatók nemzeti 

valutáról egy mesterséges közös valutára, az úgynevezett vásárlóerő-egységre (PPS) történő átváltása érdekében 

alkalmaznak, amely kiegyenlíti a különböző nemzeti valuták vásárlóerejét, és lehetővé teszi az országok közötti 

érdemi volumen-összehasonlítást. Ha például az összehasonlításban részt vevő egyes országok nemzeti 

valutájában kifejezett egy főre jutó GDP-t vagy AIC-t elosztjuk PPP-jükkel, az így kapott adatok semlegesítik az 

árszínvonal-különbségek hatását, és így a GDP vagy AIC reálvolumenét jelzik közös árszinten. Egy adott év 

nominális árfolyamával elosztva a PPP becsült egy adott ország árszintje például az EU egészére vonatkoztatva.  

A PPP-ket évente határozzák meg. A szokásos közzétételi naptár szerint a PPP-ket előzetes becslésként 12 

hónappal a referenciaév végét követően teszik közzé, és 24 hónap elteltével felülvizsgálják, míg a végső 

eredményeket 36 hónappal a referenciaév végét követően teszik közzé. Továbbá: korai becslés a részben 

előrejelzéseken alapuló PPP-ket 6 hónappal a referenciaév végét követően teszik közzé. A köz-magán társulások 

rendszeres felülvizsgálata és közzétételi naptár összhangban van a nemzeti számlák adataira vonatkozó 

adatszolgáltatási ütemtervvelESA 2010 Regulation 549/2013 (2013. május 21.) Ezért az e kiadványban 

ismertetett 2018-as eredményeket véglegesnek kell tekinteni, míg a 2019-es és 2020-as eredmények még 

előzetesek.  

A legegyszerűbb formában a PPP-k nem többek, mint az árak egymáshoz viszonyított aránya, amelyek a 

különböző országokban ugyanarra az árura vagy szolgáltatásra vonatkozó, nemzeti valutában kifejezett árak 

arányát mutatják. Ha például egy hamburger ára Franciaországban 2,84 euró, az Egyesült Királyságban pedig 

2,20 font, a Franciaország és az Egyesült Királyság közötti hamburgerek PPP-je 2,84-2,20 font vagy 1,29 euró a 

fontnak. Más szóval, az Egyesült Királyságban a hamburgerekre költött minden egyes font után 1,29 eurót 

kellene elkölteni Franciaországban annak érdekében, hogy a hamburgerek mennyisége és minősége azonos 

legyen.  

Az ebben a cikkben közzétett, az egy főre jutó GDP és AIC relatív volumenére vonatkozó indexeket 

kiigazították az árszínvonal-különbségekkel, és az európai uniós átlaghoz (EU=100) viszonyítva fejezik ki. Így 

például, ha egy ország volumenindexe 100 alatt van, az adott ország egy főre jutó GDP-je (vagy AIC) 

alacsonyabb, mint az EU egészére nézve. Az árszínvonal-kiigazítási tényezők, amelyeket vásárlóerő-paritásként 

említenek, az országok árszintjeivel összehasonlítva is alkalmazhatók.  

Az e kiadványban bemutatott árszínvonalindexek a PPP-k árfolyamhoz viszonyított arányai. Az egyes országok 

közötti árszínvonal-különbségeket úgy mérik, hogy egy adott termékcsoportra vonatkozóan megadják azon 

közös valutaegységek számát, amelyek az egyes országokban a termékcsoport vagy aggregátum azonos 

mennyiségének megvásárlásához szükségesek. Ezek az európai uniós átlaghoz viszonyítva kerülnek 

bemutatásra: ha az árszínvonal-index 100-nál magasabb, az érintett ország az uniós átlaghoz képest viszonylag 
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drága, és fordítva. Az uniós átlagot a nemzeti PLI-k súlyozott átlagaként számítják ki, az árszínvonal-

különbségekkel korrigált kiadásokkal súlyozva.  

A volumen- és árszínvonalindexek célja nem az, hogy szigorúan rangsorolják az országokat. Valójában csak az 

egyik ország volumenének vagy árszintjének nagyságrendjét jelzik a többi országhoz képest, különösen akkor, 

ha az országok az eredmények nagyon szűk köre köré csoportosulnak. Az alapáradatokhoz és a nemzeti számlák 

adataihoz kapcsolódó bizonytalanság szintje, valamint a PPP-k összeállításához használt módszerek arra utalnak, 

hogy a közel sávon belüli indexekkel rendelkező országok közötti különbségeket nem szabad túlértékelni.  

A nemzeti számlákban a háztartások végső fogyasztási kiadásai (HFCE) a háztartások által megvásárolt és 

kifizetett árukra és szolgáltatásokra fordított kiadásokat jelölik. A tényleges egyéni fogyasztás (AIC) viszont az 

egyének által ténylegesen fogyasztott javakat és szolgáltatásokat foglalja magában, függetlenül attól, hogy 

ezeket az árukat és szolgáltatásokat a háztartások, a kormányzat vagy nonprofit szervezetek vásárolják és fizetik. 

A nemzetközi volumen-összehasonlítások során az AIC-t gyakran tekintik preferált intézkedésnek, mivel ezt 

nem befolyásolja az a tény, hogy a háztartások által igénybe vett egyes fontos szolgáltatások, például az 

egészségügyi és oktatási szolgáltatások szervezése országonként igen eltérő. Ha például a fogászati 

szolgáltatásokat az egyik országban a kormány, a másikban pedig a háztartások fizetik, a HFCE-n alapuló 

nemzetközi összehasonlítás nem hasonlítana össze a hasonlóval, míg az AIC-n alapuló összehasonlítás.  

Háttér 

Egy főre jutó GDP volumenindexei (regionális alapon – lásd: Regionális GDP ) a következők elosztásánál 

használják fel: Strukturális alapok az EU-n belül. Azok a régiók, ahol az egy főre jutó reál-GDP három év alatt 

nem éri el az uniós átlag 75 %-át, jogosultak a strukturális alapokból nyújtott támogatásra.  

Az Eurostat szorosan együttműködik más nemzetközi intézményekkel a PPP-k előállításában és terjesztésében. 

Együttműködik az OECD-vel, hogy PPP-statisztikákat készítsen az OECD-országok és a[1]és aValutaalap 

(IMF)globális PPP-adatok előállítása. Lásd az alábbi külső linkeket.  

További információ 

A Covid19-világjárvány hatással volt a vásárlóerő-paritások (PPP-k) árának beszedésére 2020-ban, valamint a 

2020. évi köz-magán társulásokra vonatkozó első becslések kiszámításához felhasznált 2020. évi kiadások 

becslésére. További információk[2].  
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