
I 2018 fejrer Nationalbanken 200-års jubilæum. Formålet for
Nationalbanken har været stort set uændret i de 200 år, banken  
har eksisteret – nemlig at ”opretholde et sikkert pengevæsen” og at 
"lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning", som det står 
i loven.

Et af Nationalbankens formål er derfor at bidrage til at sikre
stabiliteten i det finansielle system. Nationalbanken begyndte i 2002 
at offentliggøre analyser af den finansielle stabilitet. De indgår i 
Nationalbankens vurdering af det finansielle system i Danmark.

Hvad har vi lært af historiens 
bank- og finanskriser?

De seneste 150 år har der været flere tilfælde 
af bank- og finanskriser. Kriser i den finansielle 
sektor er sjældent ens, og det er vanskeligt  
at forudse, hvordan den næste krise vil tage  
sig ud.

De seneste to bankkriser kom begge efter en 
overophedning af den danske økonomi og 
stærkt stigende ejendomspriser. Den seneste fi-
nanskrise havde rod i den internationale økono-
mi. Men udviklingen forud for krisen havde også 
betydning. Finanspolitikken var for lempelig og 
bidrog til at overophede økonomien. 

Den finansielle sektor er mere reguleret end 
mange andre brancher. Det er der gode grunde 
til, da det kan ramme samfundet hårdt, hvis en 
større bank kommer i vanskeligheder.

I forlængelse af den seneste krise blev der taget 
adskillige initiativer, der skulle gøre det finansiel-
le system mere robust og dermed forhindre, at 
noget lignende sker igen.

Først og fremmest skal bankerne i dag være bedre 
kapitaliserede og have mere likviditet, end de skul-
le før krisen. Det giver dem mere at stå imod med. 
Der er også indført ordninger, så selv store banker 
kan afvikles i en krisesituation. Formålet er at sikre, 
at vigtige funktioner kan videreføres, så kunderne 
ikke pludselig står uden bankforbindelse. 

Et andet nyt tiltag er, at det fremover først og 
fremmest er aktionærer og investorer i et nødli-
dende pengeinstitut, der skal holde for. Og der-
med bliver deres interesser sammenfaldende med 
samfundets. 

I Danmark er Det Systemiske Risikoråd blevet 
etableret. Formålet er at undgå, at risici vokser 
meget og når et niveau, hvor de kan få store, 
negative effekter på det finansielle system og 
samfundsøkonomien. 

Der er desværre ikke nogen garanti mod, at vi 
rammes af en ny bank- eller finanskrise, men vi 
er forhåbentligt bedre rustede næste gang.
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