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Charterrejser, COVID-19 og forbrugerprisindekset
Estimering af priserne på charterrejser under COVID-19
I forbindelse med COVID-19 krisen har det siden april 2020 ikke været muligt
at indsamle og medtage faktiske priser for charterrejser i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), da branchen mere eller mindre har været lukket ned.
I de tilfælde, hvor en branche har været lukket ned, og bortfaldet af prisobservationer derfor har været 100 pct., har Danmarks Statistik for alle tre prisindeks fulgt de vejledninger, som Eurostat har udstukket vedrørende HICP, og
som kan findes på
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP_guidance.p
df
For basisindeks, hvor der er et sæsonmønster, er basisindeksene blevet fremskrevet med den tilsvarende stigning fra sidste år. Fx er stigningen fra maj 2021
til juni 2021 blevet sat lig stigningen fra maj 2020 til juni 2020. Dette har bl.a.
været gældende for charterrejser.
Genintroduktion af faktiske priser på charterrejser i juli
Fra og med juli 2021 er det igen muligt at indsamle faktiske priser på charterrejser samt at medtage dem i forbrugerprisindeksene. De faktiske priser vil
blive sammenlignet direkte med estimerede priser fra juni. Det betyder, at det
vil have betydning for forbrugerprisindekset i hvilket omfang de faktiske priser
i juli afviger fra de estimerede priser i juni.
Den nedenstående figur viser betydningen på det samlede forbrugerprisindeks,
hvis de faktiske priser på charterrejser i juli 2021 kommer ind på samme prisniveau som i juli 2019, hvis de kommer ind på det halve niveau samt ind på
dobbelt niveau. I beregningerne er det antaget, at prisudviklingen fra og med
juni 2021 måned for måned følger den samme prisudvikling som den tilsvarende måned i 2020. Bortset fra charterrejser hvor priserne i juli 2021 springer til
det halve, det samme eller det dobbelte prisniveau i forhold til juli 2019. Efterfølgende fra og med august følger charterrejsepriserne også samme månedlige
udvikling som i 2020 fra det nye højere/lavere niveau.
Årlig stigning i pct. i det samlede forbrugerprisindeks ved forskellige niveauer
af priser på charterrejser i juli 2021
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Af figuren fremgår det, at årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks med
fordoblede faktiske charterrejsepriser vil ligge ca. 0,3 pct.point højere, i forhold
til hvis charterrejsepriserne kommer ind på samme niveau som i juli 2019.
Omvendt vil årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks med halverede
faktiske charterrejsepriser ligge ca. 0,2 pct. point under indekset med uændrede priser.
Det er formodentligt urealistisk, at de faktiske charterrejsepriser i juli 2021 vil
være det halve eller det dobbelte af prisniveauet i juli 2019. Hvis charterrejsepriserne i juli 2021 derfor ”kun” ligger i intervallet mellem 75 pct. og 125 pct. af
prisniveauet i juli 2019, vil betydningen for det samlede forbrugerprisindeks
ligge i intervallet plus/minus 0,1 pct.point på årsstigningen og dermed være
relativt begrænset.
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