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Meddelelsespunkter:

a. Købekraftspariteter (PPP) og behandlingen af tilbudsvarer
Tilbudspriser indgår kun i PPP-undersøgelser, hvis de er tilgængelige for alle
købere i det meste af året. Midlertidige prisnedsættelser medtages ikke.
Undtagelse – varer på tilbud, hvor tilbuddet varer længere end fire uger og
varer for hvilke en betydelig del af salget sker til tilbudspris.
Fra 2012 er tilbudspriser inddraget i PPP, men kun på eksperimental basis.
Der gennemføres en parallel prisindsamling - både normal-priser og
tilbudspriser indsamles. Kun normal-priser indgår i de officielle PPP
resultater.
Testberegning med og uden tilbudspriser er gennemført for fødevarer,
drikkevarer og tobak. Der er observeret et relativt lavt antal varer som har
været på tilbud. Højest i Danmark og Italien med henholdsvis 51 % og 46 %,
lavest i Island med 0,3 %. Antallet af indsamlede tilbudspriser er ligeledes
relativt lavt: Danmark 13 %, Luxembourg 8 % og Irland 7 %. De fleste
tilbudspriser er indsamlet for vin, kyllingekød og smør. Der er indsamlet
færrest tilbudspriser for tobak, sukker og æg.
Evaluering af om tilbudspriser skal inkluderes i PPP- undersøgelsen, er i gang.
Det har vist sig, at præcise oplysninger om omfanget af tilbud og deres andel
på markedet ofte ikke er tilgængelig for statistiskkontorerne, undtagen i
nogle lande, hvor skannerdata med disse oplysninger er til rådighed. Derfor
kan det være svært at afgøre, hvordan tilbudspriser vægter i forhold til
normale priser. De indsamlede priser er ofte bestemt af, hvad der er
tilgængeligt i butikkerne på tidspunktet for prisindsamlingen
PPP og HICP statistikkerne arbejder på at sikre en harmoniseret
fremgangsmåde i behandlingen af tilbudspriser. Det forventes, at Eurostat vil
komme med forslag til reviderede retningslinjer for tilbudspriser på det årlige
PPP- møde til november.

b. Arbejdet med såkaldte Inventories (metadata) i EU-harmoniseret
forbrugerprisindeks (HICP)
I løbet af 2013 udarbejder Danmarks Statistik en detaljeret beskrivelse af datakilder
og metoder anvendt til at opgøre det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
Da kilder og metoder er de samme i forbrugerprisindekset (FPI), vil beskrivelsen i
praksis også dække dette indeks.
Beskrivelsen, der bliver kaldt ”HICP inventories”, laves som et led i Eurostats strategi
om at overvåge, at EU-landene overholder kravene til HICP. De færdige inventories
vil blive offentliggjort på Eurostats hjemmeside i 2014.
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Efterfølgende er det planen, at Danmarks Statistik vil revidere al øvrig metadata (fx
kvalitetsdeklarationerne) om forbrugerprisindeksene med udgangspunkt i den
danske inventory.
Den nedenstående tabel viser i overskrifter de emner, som inventory’en skal dække.

Code Label
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Organisation
Metadata update
Data description
Legal Base
Treatment of confidentiality
Data collection
Data compilation
Handling of particular product groups
Weights
Quality assurance
Relevance
Accuracy
Timeliness and punctuality
Comparability
Coherence
Costs
Revisions
Release policy
Dissemination

c. Vægtomlægning i Producentprisindekset (PPI) og Tjenesteprisindekset
(SPPI)
Ifølge
EU
forordningen
skal
Producentprisindekset
(PPI)
og
Tjenesteprisindekset (SPPI) skifte vægte hver femte år. Til beregning af disse
vægte anvendes 2010-omsætningstal fra Nationalregnskabet. På den måde
sikrer vægtene at vores stikprøve afspejler populationen så præcist som
muligt. Samtidig skifter indeksene basisår til 2010 = 100.
I forbindelse med vægtomlægningen opdateres stikprøven. Det indebærer, at
listen af basisaggregater skal opdateres, idet virksomheder, varer og tjenester
opstår, ændres og forsvinder over tid. Derudover gennemgås listen af
prisindberettere, sådan at vi fortsat har den gruppe af indberettere, der
repræsenterer den største del af omsætningen indenfor hvert basisaggregat.
Derudover gennemgås listen af indekstyper for PPI. Fra offentliggørelsen af
januar 2014 ønskes en revideret og moderniseret PPI-NYT, hvilket indebærer,
at der skal laves en ny tabel og dermed en ny indekstype. Dette arbejde følger
den øvrige omlægning, da fastlæggelsen af denne er en forudsætning for at
fastlægge den endelige stikprøve.
De nye vægte og basisår implementeres fra januar 2014.
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d. Eksportprisindekset i Statistikbanken
Eurostat offentliggør på deres hjemmeside et indeks for dansk eksport. På nuværende
tidspunkt offentliggør Danmarks Statistik ikke selv dette indeks, hverken på
hjemmesiden eller i Statistikbanken. Det ønsker vi at ændre, såfremt det ikke giver
diskretioneringsproblemer. Derfor udvides det indeks der i Statistikbanken hedder
BRPRIS01: Prisindeks for industriens omsætning. Dette indeks er branchefordelt og
indeholder i dag følgende;
-

Industriens samlede vareproduktion

Fremover kommer BRPRIS01 til at indeholde følgende opdeling;
-

Industriens samlede vareproduktion
Industriens vareproduktion til hjemmemarked
Industriens vareproduktion til eksport

Den nye opdeling forventes at kunne findes i Statistikbanken i løbet af 2013.
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