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BETALINGER, 4. KVARTAL 2020 

Forbruget mindre ramt af 
den seneste nedlukning 

Den 17. december 2020 blev Danmark for anden 

gang lukket ned, og yderligere stramninger af re-

striktionerne fulgte 25. december. Resultatet blev, at 

forbruget målt ved kortomsætningen under de før-

ste fem uger af nedlukningen faldt med 10,0 pct. i 

forhold til samme periode året forinden. Til sammen-

ligning dykkede kortomsætningen med 18,7 pct. 

under de første fem uger af nedlukningen i foråret, 

og der er således tegn på en blødere opbremsning 

af økonomien.  

Danskerne var forberedte på endnu en nedlukning 

Det mindre fald i kortomsætningen under den sene-

ste nedlukning kan muligvis forklares ved, at dan-

skerne – både private og erhvervsdrivende – i højere 

grad var forberedte på en ny nedlukning. Usikker-

hed om fremtiden og de økonomiske konsekvenser 

var derfor mindre i anden omgang. Det afspejles 

ved, at kortomsætningen i de første tre uger af ned-

lukningen i december faldt med 6,0 pct. Til sammen-

ligning lå den daglige kortomsætning under de før-

ste tre uger af nedlukningen i foråret gennemsnitligt 

18,5 pct. under niveauet fra året forinden.  

Efter tredje uge stabiliserede kortomsætningen un-

der begge nedlukninger sig omkring 85 pct. af ni-

veauet fra året før. 

E-handel afbøder effekten af seneste nedlukning 

En yderligere forklaring på, at den seneste nedluk-

ning rammer forbruget mindre hårdt end i foråret, 

er, at danskerne i højere grad benytter sig af e-

handel. Hvor kortomsætningen i e-handel steg med 

24,8 pct. over de første to uger af den seneste ned-

lukning i forhold til samme periode 2019, så faldt 

den med 11,5 pct. under de første to uger af ned-

lukningen i marts. 

Kortomsætningen i fysiske forretninger faldt med 

12,6 pct. og 15,2 pct. i løbet af de første to uger af 

henholdsvis første og anden nedlukning. Dermed 

har den øgede e-handel lagt en dæmper på ned-

gangen i forbruget, til trods for at gaderne ligger 

øde. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Mindre fald i kortomsætningen under 

vinter-nedlukningen end i foråret 
  

 

 

 

 

Anm.: Kortomsætningen dækker transaktioner med dansk ud-

stedte kort. X-aksen viser antal uger fra nedlukningen 11. 

marts og 17. december 2020 markeret ved den stiplede 

linje. 

Kilde:  Nets Denmark A/S og egne beregninger. 
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Uger fra nedlukning

Indeks, 100 = samme dag året før

Nedlukningen i marts
Nedlukningen i december

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Betalinger-2-20210201.aspx

