
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FROM  
THE PERSPECTIVE OF THE DANISH CENTRAL BANK 

Governor Hugo Frey Jensen, Bestyrelsesforeningen, April 3rd, 2018 



Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Børsen 22. august 2017 

Berlingske 28. januar 2018 

Børsen 16. december 2017 

Jyllands-Posten 27. maj 2017 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Where is the advantage? 
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BLOCKCHAIN  
TECHNOLOGY 

CRYPTOCURRENCIES 



What are the functions of money? 
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Unit of 
account 

Medium of 
exchange 

Store of value 



Types of money  
– what's apples and what's oranges? 
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Valgfrit at vælge note og kilde: 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Cryptocurrencies are far from stable 

Note: The rate is daily observations: The number of transactions is a monthly moving average. Last observation is 24th of January 2018 

Source: Blockchain.info 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

 

 

 

 

STABLE 

What is a good medium of exchange? 

 

 

 

 

BROAD ACCEPTANCE 

 

 

 

 

EFFICIENT 

 

 

 

 

SECURE 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

 

 

 

 

 
STABLE 

Cryptocurrencies is challenged 

 

 

 

 

 
BROAD ACCEPTANCE 

 

 

 

 

 
EFFICIENT 

 

 

 

 

 
SECURE 
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Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Potential for blockchain  
and its sister technologies? 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Lot's of talk  
– where is the walk? 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Danmarks Nationalbank participates  
in an European distributed ledger project 
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CENTRAL BANK 

          

DANMARKS NATIONALBANK 

          

CENTRAL BANK 

Distributed 
ledger 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

The advantages for society  
is found in the technology 
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BLOCKCHAIN  
TECHNOLOGY 

CRYPTOCURRENCIES 



Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

A new role for central banks:  
Issuing digital central bank  
money to the general public? 
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Types of money  
– including digital central bank currency  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

What is the point? 
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To improve the safety 
and efficiency of  
the payment system? 

To improve  
financial stability? 

To give the public 
unlimited access  
to convenient  
risk-free central  
bank money? 

To ensure that  
the central bank  
does not fall behind  
in the digital age? 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

To improve the safety  
and efficiency of the payment system? 

In Denmark the payment system  
is safe and efficient 

New solutions are being developed  
by private actors 

A digital central bank currency  
is not an efficient contingency  
measure 

3. april 2018 
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Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 
i tekst-niveauer 
 
Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-
niveauer, 
brug SHIFT + TAB 
 
 
Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

To improve financial stability 

On the contrary CBDC may  
pose a threat 

A vehicle for instant bank runs 
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Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

To give the public unlimited access  
to convenient risk-free central bank money? 

Providing unlimited risk-free  
asset to the public 

Cannibalizing deposits from banks  
– who will finance the banks'  
funding gap? 
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Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 
i tekst-niveauer 
 
Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-
niveauer, 
brug SHIFT + TAB 
 
 
Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

To ensure that the central bank  
does not fall behind in the digital age? 
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CBDC is not a question of technology 
but rather one of liabilities 

The central bank could start  
opening accounts to the public  
like any regular bank 

Or we could issue pre-paid cards 



DANMARKS 
NATIONALBANK 
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THANK YOU! 


