
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.

Nationalbanken overvåger 
betalingssystemerne

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at 
bidrage til, at betalinger kan afvikles sikkert. 
Nationalbanken udstedte de første sedler for 
200 år siden, og kontanter i form af mønter 
og sedler var langt op i 1900-tallet borgerens 
vigtigste betalingsmiddel i forbindelse med det 
daglige forbrug.

Sikre pengesedler og mønter er fortsat vigtige, 
men de benyttes stadig mindre. Når dansker-
ne betaler for varer i butikker, er det i dag kun 
hver femte betaling, der sker med kontanter. 
De fleste benytter andre løsninger som beta-
lingskort eller mobiltelefon. I Danmark er kon-
tantbetalinger markant mindre udbredte end i 
euroområdet.

Uanset hvilken løsning danskerne vælger at 
benytte, når de betaler for en vare, er der ef-
fektive og sikre systemer bag. Nationalbanken 

overvåger, at de danske betalingssystemer  
lever op til internationale standarder.

Den finansielle sektor bruger komplekse it-syste-
mer, og aktørerne i sektoren er forbundet via da-
tacentraler samt betalings- og afviklingssystemer 
for at sikre, at de mange daglige overførsler i det 
finansielle system kan afvikles korrekt og rettidigt. 

Nationalbanken udskiftede i august 2018 beta-
lingssystemet Kronos, der havde været i brug 
siden 2001. Systemet spiller en vigtig rolle, når 
betalinger i Danmark bliver gennemført. Med 
det nye system har Nationalbanken fået en mere 
nutidig og robust teknisk løsning.

Det er vigtigt, fordi Nationalbankens betalings-
system er helt centralt i den danske finansielle 
infrastruktur og er en forudsætning for at kunne 
gennemføre elektroniske betalinger i Danmark.
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Markant færre  
kontantbetalinger  
i Danmark end  
i euroområdet
Kontanters andel i procent af hus- 
holdningernes betalinger i fysiske  
butikker i perioden 2014-16

Kilde: ECB, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank og Danmarks Nationalbank.


