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Samlet kortomsætning
tilbage på 2019-niveau
Kortomsætningen er efter et betydeligt fald på 30
pct. samlet set tilbage på niveauet fra 2019. Det
dækker dog over væsentlige forskelle på tværs af
brancher, og da betaling med kort de seneste måneder har vundet frem på bekostning af betaling
med kontanter, er tallene ikke udtryk for, at forbruget er normaliseret.

inklusive forbruget. Faldet i forbruget tydeligøres i
et betydeligt fald i kortomsætningen.

Nedlukning og genåbning
Regeringen gennemførte i midten af marts en række
midlertidige tiltag for at mindske smittespredning af
coronavirus. Foranstaltningerne og den ændrede
adfærd har begrænset den økonomiske aktivitet,

Store forskelle på tværs af brancher
Det er langt fra i alle brancher, at kortomsætningen
er tilbage på 2019-niveau, og for flere er der stadig
et godt stykke vej endnu. Nogle brancher har til
gengæld oplevet større kortomsætning igennem
hele perioden og opvejer derfor dele af faldet hos
øvrige brancher. Fx har kortomsætningen i supermarkeder og for boligrelaterede varer og tjenester
igennem hele perioden været højere end i 2019. Ca.
en tredjedel af den samlede kortomsætning i 2019
kan henføres til de to brancher. Siden nedlukningen
er andelen steget betydeligt, og kortvarigt til mere
end halvdelen af den samlede kortomsætning.
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Anm.: Kortomsætningen dækker transaktioner med dansk udstedte kort, som Nets processerer. Kategorier for forbrugsgoder er bredt defineret og indeholder relaterede
goder samt tjenesteydelser relateret til goderne. Seneste
observation er 24. maj 2020.
Kilde: Nets Denmark A/S og egne beregninger.

I takt med at smittespredningen er kommet under
kontrol, og foranstaltningerne gradvist er lempet,
har kortomsætningen samlet set bevæget sig tætte1
re mod et niveau svarende til 2019.

Find data på Nationalbankens hjemmeside
I figurdata kan du finde udviklingen i kortomsætningen i 2020 opdelt på brancher sammenlignet med
2019. Data for kortomsætningen dækker både over
transaktioner med Dankort og dansk udstedte internationale kort, og omfatter både handel i fysiske
forretninger og e-handel. Metoden bag sammenlig1
ningen med 2019 fremgår ligeledes af figurdata.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
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Sammenligningen med 2019 tager ikke højde for en øget brug af kort i
forbindelse med betalinger eller for ændringer i priserne.

