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BETALINGER, 3. KVARTAL 2020 

Udenlandske turisters  
forbrug mere end halveret 

Ved udgangen af 3. kvartal 2020 er kortomsætnin-

gen fra udenlandske kort, udlændinges forbrug, i 

fysiske forretninger knap 57 pct. lavere end ved 

samme tid sidste år. Det svarer til et fald på 11,9 

mia. kr., hvoraf 4,8 mia. kr. kan henføres til 3. kvartal.  

De udenlandske turister kom ikke… 

Rejserestriktionerne indført i foråret i Danmark og 

resten af verden betød fravær af turister, der forkla-

rer det markante fald i omsætningen fra udenland-

ske kort i Danmark. 

… og danskerne rejste heller ikke ud 

Danskerne blev hjemme, og derfor er værdien af 

betalinger med danske kort i udenlandske forretnin-

ger tilsvarende faldet med 12,6 mia. kr. indtil nu i år. 

Det svarer til et fald på 48,9 pct. sammenlignet med 

samme periode sidste år. 

Dansk merforbrug gav en samlet stigning i 3. kvartal 

Da danskerne ikke rejste ud, steg kortomsætningen 

fra danske kort i fysiske forretninger i Danmark med 

6,0 mia. kr. eller 6,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2019. 

Det er en markant højere vækst end den gennem-

snitlige årlige vækst for 3. kvartal på 3,2 pct. for pe-

rioden fra 2016 til 2019.  

Den samlede omsætning fra både danske og uden-

landske kort i danske forretninger blev trukket op 

med ca. 1,2 mia. kr., eller 1,2 pct. i forhold til 3. kvar-

tal 2019.  

Merforbruget er ujævnt fordelt på brancher 

Merforbruget fordeler sig meget forskelligt på tværs 

af brancher. De turistrelaterede erhverv, fx hoteller, 

rejsebranchen mv. er særligt hårdt ramt af turister-

nes fravær og danskernes manglende rejsemulighe-

der. For disse erhverv er kortomsætningen fortsat 

markant lavere end sidste år. Derimod har fx super-

markeder, boligforretninger og byggemarkeder op-

levet en fremgang i kortomsætningen.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Markant fald i kortomsætning fra udenlandske 

kort i 2. og 3. kvartal 2020 
   

 

 

 

 

Anm.:  Figuren viser ændring i kortomsætningen i fysiske forret-

 ninger fordelt efter korttype og land, hvor kortet er 

 brugt til betaling. 
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