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Kronen har modstået kriser i 30 år

Nationalbankens vigtigste værktøjer

Hvorfor har vi fastkurspolitik?

RENTEÆNDRING

Markedskursens udvikling siden 1987

KØBE ELLER SÆLGE KRONER

Et af Nationalbankens overordnede formål er at 

bidrage til at sikre stabile priser – det vil sige lav 

inflation. Det gøres ved at holde kronekursen fast 

over for euroen. Eurolandene har nemlig et mål 

om en lav inflation på under, men tæt på 2 pct. 

om året.

Danmark har en lang tradition for at basere 

pengepolitikken på en valutakursmålsætning.

I 1930'erne var kronen knyttet til britiske pund. 

Senere deltog Danmark i det dollarbaserede 

fastkurssystem. Det brød sammen i begyndelsen 

af 1970'erne. Herefter blev kronen knyttet til det, 

der blev kaldt det europæiske Slangesamarbejde. 

Senere var det alene D-marken og euroen.

Med fastkurspolitikken har Danmark en simpel og entydig regel for pengepolitikken.

Nationalbanken benytter primært køb og salg af valuta eller renteændringer som værktøj.

Ved at forhøje eller nedsætte den styrende 
rente kan kronen styrkes eller svækkes. Når 
der er ro på valutamarkedet, ændrer 
Nationalbanken normalt sine renter i takt 
med Den Europæiske Centralbanks renter, 
men Nationalbanken kan ændre sine renter 
ensidigt, hvis der er pres opad eller nedad 
på kronen.

Nationalbanken kan også påvirke kronekursen 
ved at intervenere – dvs. ved at købe eller 
sælge valuta på valutamarkedet. Når 
Nationalbanken køber kroner, vil kronen blive 
styrket. Når Nationalbanken sælger kroner, vil 
kronen blive svækket.

KRONENS CENTRALKURS

Spekulationsangreb 
mod kronen

Den internationale finanskrise bryder 
ud Spekulationsangreb mod kronen

Statsgældskrise i nogle eurolande.
Kronen er sikker havn

Europæiske valutaer svækkes overfor D-mark

Spekulationsangreb mod kronen

EMS-samarbejdet og kronen under pres

Euro officiel valuta i 11 lande

Danskerne stemmer nej til at indføre 
euro, og der opstår pres mod kronen

Danskerne stemmer nej til Maastrichttraktaten

Spekulationsangreb mod det europæiske 
valutasamarbejde

Afstemning om Amsterdam-traktaten og 
konflikt på det danske arbejdsmarked

Uro på internationale markeder og 
spekulation mod nordiske valutaer

Schweiz stopper valutamål
overfor euro

Pres mod styrkelse af 
kronen og valutareserve 
vokser til 737 mia. kr.

Fastkurspolitik giver stabil kronekurs og lav og stabil inflation

Fastkurspolitik sikrer en klar ansvarsfordeling i dansk økonomisk politik

Fastkurspolitik er enkel og entydig

Efter 30 år med uændret centralkurs har Danmark stor troværdighed

Fastkurspolitik er en god ramme for stabilitetsskabende økonomisk politik

7,46038


