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Pristallene pr. 1. januar 2011
Forbrugerpriserne er steget 1,7 pct. det seneste år
Årlig stigning i
forbrugerpriserne

Figur 1

Forbrugerpriserne opgjort ved forbrugerprisindekset er steget med 1,7 pct. i perioden
1. januar 2010 til 1. januar 2011. Hermed er den årlige stigning i forbrugerpriserne
lavere end den var for et halvt år siden, idet årsstigningen i forbrugerpriserne pr. 1.
juli 2010 er opgjort til 2,3 pct. jf. figur 1.
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Halvårlig prisudvikling

Det seneste halve år fra 1. juli 2010 til 1. januar 2011 steg det samlede
forbrugerprisindeks med 0,5 pct. Forbrugerprisindekset dækker prisudviklingen
inden for de kategorier af varer og tjenester, som forbrugerne køber.

Stigende priser på
fødevarer og stigende
huslejer …

Den samlede halvårlige stigning i forbrugerprisindekset skyldes bl.a. en prisstigning
på fødevarer. Fødevarer mv. steg med 1,3 pct. i andet halvår 2010. Fødevarer vægter
24,1 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har væsentlig betydning for
beregningen af det samlede forbrugerprisindeks. Bolig steg med 1,1 pct. i andet
halvår 2010. Stigningen skyldes især højere priser for husleje (1,4 pct.).

…samt stigende priser for
at spise ude

Restauranter og hoteller steg med 2,4 pct. i andet halvår 2010, bl.a. fordi priserne på
at spise ude steg med 2,4 pct.

Faldende priser på
børnepasning og medier
til dataopbevaring

Priserne på andre varer og tjenester faldt med 1,6 pct. i andet halvår 2010. Prisfaldet
skyldes primært lavere priser på børnepasning, som faldt 10,5 pct. som følge af
ændringer i takstbetalingerne. Priserne på fritid og kultur faldt med 1,1 pct. i samme
periode. Prisfaldet skyldes især faldende priser på medier til dataopbevaring samt
faldende priser på radio og tv.

Den årlige
forbrugerprisudvikling i
Danmark

Det danske forbrugerprisindeks steg med 2,7 pct. fra januar 2010 til januar 2011. Det
er bl.a. prisstigninger på huslejer, benzin og elektricitet, som holder årsstigningen
oppe, jf. ”Forbruger- og nettoprisindeks januar 2011” i serien Nyt fra Danmarks
Statistik nr. 65.
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Publikationen er tilgængelig på vores hjemmeside, som er www.stat.gl
Kontakt os på:
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