
Forbrugerprisindeksene:
ECOICOP og ny 
indeksreferenceperiode



Fra og med tallene for januar 2016 bliver en række 
ændringer implementeret i forbruger- og 
nettoprisindekset samt HICP:

� Stregkodedata

� Ny og mere detaljeret klassifikation (ECOICOP)

� Ny indeksreferenceperiode (2015=100)

Ændringer i forbrugerprisindeksene
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� Varer- og tjenester i forbrugerprisindeksene er grupperet efter 
nomenklaturen COICOP (Classification of Individual Consumption 
According to Purpose)

� COICOP er ned til 4-cifret niveau (117 grupper) fastlagt af FN (eks.: 
01.1.2 kød)

� Eurostat har lavet en ny underopdeling (ECOICOP med 303 grupper) 
ned til det femte ciffer (eks.: .1.1.2.1 okse- og kalvekød) 

� ECOICOP bliver implementeret i HICP, PPP og også i den danske
forbrugsundersøgelse => nemmere at anvende tallene i kombination
fremover

ECOICOP – ny og mere detaljeret 
nomenklatur
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� Kommende HICP rammeforordning vil kræve brug af ECOICOP. Den 
forventes at træde i kraft fra januar 2017. 

� De fleste lande har aftalt at overgå til ECOICOP allerede fra januar 
2016 (på frivillig basis).

� Arbejdet med at implementere ECOICOP i forbrugerprisindeksene 
og forbrugsundersøgelsen er støttet via et EU-grant.

ECOICOP - lovkrav
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� ECOICOP bliver implementeret i HICP fra januar 
2016 og bliver også implementeret i forbruger- og 
nettoprisindekset

� ECOICOP vil medføre ændringer på 
offentliggørelsesniveau, fx:

� Ombyttede koder (Diesel skifter fx fra 07.2.2.2 til 07.2.2.1 og 
benzin fra 07.2.2.1 til 07.2.2.2)

� Delindeks udgår og erstattes (fx udgår 01.1.4.1 mælk og 
erstattes af 01.1.4.1 mælk, højt fedtindhold og 01.1.4.2 
mælk, lavt fedtindhold

� Flytninger på tværs af 4-cifrede grupper (leje af fritidsbolig)

ECOICOP - ændringer
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� Langt henad vejen kan ændringerne klares ved 
ændret gruppering af allerede eksisterende 
basisindeks, men der er nogle nødvendige 
ændringer:

� Opsplitning af eksisterende basisindeks (23)

� Nye basisindeks skal oprettes (11)

� Nogle ECOICOP grupper forbliver tomme (47) afhængigt af 
den beregnede vægt i forbrugsundersøgelsen

� Samlet set bliver stikprøven lidt større fremadrettet

ECOICOP – ændringer i stikprøven
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� Forbrugerprisindeksene vil blive tilbageberegnet 
med brug af ECOICOP til og med 2009

� Basisindeks vil blive genbrugt og vægte vil blive fordelt på 
de nye 5-cifrede grupper=> indeks og udviklinger på 
overliggende niveauer vil ikke ændres i forhold til det 
allerede offentliggjorte (men hvad med fritidsboliger?)

� De tilbageberegnede indeks vil blive stillet til rådighed for 
brugerne inden januar 2016 (på vores hjemmeside)

ECOICOP - tilbageberegning
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� I januar 2016 skal HICP (og HICP-CT) overgå til 
indeksreferenceperioden 2015=100 (EU lovkrav), 
hvilket falder sammen med overgangen til ECOICOP

� Samtidigt vil forbruger- og nettoprisindekset også 
overgå til 2015=100

� => ”brud” i tidsserierne

Reskalering til 2015=100
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� Formidling af de kommende ændringer

� Har I forslag eller ønsker?

Formidling
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