
DANMARKS
NATIONALBANK

Strategi



DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K  32 DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K

En årvågen,  
engagerende 

og bæredygtig 
centralbank 

Årvågen

Vi har fokus på det relevante og fremtiden.  
Vi handler rettidigt og sikrer, at vi kan håndtere 
fremtidens udfordringer. 

Engagerende

Vi vil dialogen. Internt og eksternt. Både når det 
går godt og mindre godt. Vi involverer hinanden 
og vores omverden.

Bæredygtig

Vi tager medansvar for at sikre en bæredygtig  
udvikling og understøtter en grøn omstilling.  
Vi bruger ressourcerne med omtanke og reducerer 
vores  klimaaftryk. 
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Å R V Å G E N E N G A G E R E N D E B Æ R E D Y G T I G

Fremadskuende 
og reaktionsstærke

Relevante dagsordener  
og banebrydende analyser

Excellent faglighed 
og høj troværdighed

Sikre Danmark  
en robust økonomi

Stabile priser         Sikre betalinger        Finansiel stabilitet
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Nationalbanken blev oprettet i 1818 for at bringe 
orden i pengevæsenet efter statsbankerotten fem år 
tidligere. I 1936 blev banken en selvejende institu-
tion, der fastsætter pengepolitikken uafhængigt af 
regering og Folketing. 

Nationalbanken er ansvarlig for at opretholde et 
sikkert pengevæsen i Danmark og for at lette og 
reg ulere pengeomsætning og kreditgivning, som det 
står i nationalbankloven fra 1936. Vores formål er  
at opnå stabile priser, sikre betalinger og stabilitet  
i det finansielle system. Derigennem bidrager vi til  
at sikre Danmark en robust økonomi. 

Den faste kronekurs over for euroen skaber ram-
merne for en lav og stabil prisudvikling. Vi sørger 
for, at vi til enhver tid har passende instrumenter til 
en effektiv implementering af fastkurspolitikken. For 

at sikre Danmark en robust økonomi skal der være 
troværdighed om den førte økonomiske politik. Sam-
tidig skal danskerne have tillid til, at pengenes værdi 
bevares. 

Nationalbanken bidrager til sikre betalinger, så 
borgere og virksomheder kan gennemføre digitale 
betalinger sikkert og effektivt via moderne og påli-
delige betalingssystemer, og ved at udstede sedler 
og mønter af høj kvalitet. 

Nationalbanken bidrager til stabilitet i det finansiel-
le system gennem overvågning og anbefalinger til 
relevante myndigheder og institutioner. I krisesitua-
tioner kan Nationalbanken understøtte stabiliteten 
direkte ved at yde likviditet til banksystemet og ved 
at koordinere indsatsen i tilfælde af operationelle 
hændelser, fx cyberhændelser.

Nationalbankens  
formål og rolle

Disse opgaver løser vi

Fastkurspolitik. Nationalbanken er kronens 
vogter. Vi fører fastkurspolitik over for euroen for 
derigennem at opnå stabile priser. Vi overvåger 
og analyserer de finansielle markeder og har 
effektive redskaber til at styre kronekursen.

Sikre betalinger. Nationalbanken bidrager til, 
at danskerne har adgang til at betale sikkert og 
effektivt med både digitale betalingsløsninger og 
kontanter. Vi overvåger den digitale udvikling  
og arbejder for at øge sikkerheden, stabiliteten 
og effektiviteten af betalingsinfrastrukturen.

Viden og anbefalinger. Nationalbanken udar-
bejder vurderinger og politikanbefalinger, der 
understøtter sunde økonomiske strukturer og et 
robust finansielt system. Vi indsamler data, ud-
arbejder statistikker, laver analyser og forskning, 
der er relevant for vores opgaveløsning. Vi søger 
ny viden gennem samarbejde med indenlandske 
og udenlandske institutioner. Vi udnytter også 
nye teknologiske muligheder i datascience og 
big data til at få nye indsigter til brug for vores 
analyser.
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Å R V Å G E N E N G A G E R E N D E B Æ R E D Y G T I G

Fremadskuende 
og reaktionsstærke

Relevante dagsordener  
og banebrydende analyser

Excellent faglighed 
og høj troværdighed

Sikre Danmark  
en robust økonomi

Stabile priser         Sikre betalinger        Finansiel stabilitet

Nationalbanken tilpasser løbende sine fokusområ-
der, organisation og opgaveløsning for at kunne 
leve op til sit formål, i takt med at verden omkring 
os forandres. I de kommende år er der udsigt til, at 
digitaliseringen af den finansielle sektor fortsætter, 
og at finansielle produkter og betalinger ydes på 
nye måder. Omstillingen til en bæredygtig økonomi 
og fordelingen af økonomiske ressourcer nationalt 
og globalt har betydning for vores opgaveløsning. 
Samtidig giver udbredelsen af nye medier og kom-
munikationskanaler nye muligheder, men også 
udfordringer.

Nationalbankens strategi for de kommende år består 
af de hovedelementer, der indgår i viste illustration.

Nationalbankens 
strategiske målsætninger
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Vi bygger på excellent faglighed  
og høj troværdighed

Excellent faglighed og høj troværdighed er grundlæg-
gende forudsætninger for, at vi kan leve op til vores 
formål. Det forudsætter en attraktiv arbejdsplads med 
dygtige og engagerede medarbejdere. Samarbejde, 
fleksible arbejdsformer og læringsfællesskaber med 
eksterne parter samt tidssvarende værktøjer under- 
støtter trivsel, arbejdsglæde og vidensdeling. For at  
kunne levere på vores strategiske målsætninger har  
vi derfor fokus på:

Strategisk udsyn. Strategisk udsyn er en fast integreret 
del af vores måde at arbejde på. Vores arbejdsform har 
fokus på interaktion med omverdenen, både nationalt 
og internationalt. Vi er på forkant med de samfund-
sændringer, der kan påvirke Nationalbankens formål, 
arbejde og arbejdsplads. Vi udnytter de teknologiske 
muligheder til at forbedre løsningen af vores kerne- 
opgaver og vores organisation.

Diversitet og inklusion. Nationalbanken er en videns-
organisation, hvor løsningen af opgaver ofte kræver 
forskellige kompetencer og perspektiver. Diversitet og 
inklusion er et vigtigt fundament for at opnå de bedste 
resultater og et godt arbejdsmiljø. Vi har derfor fokus  
på at understøtte diversitet og inklusion. Det gælder  
en lang række områder, fx køn, etnicitet, seksuel oriente-
ring, uddannelse og alder.

Stærk læringskultur. Vi har en stærk læringskultur. Vi 
skal være nysgerrige og have lysten og evnen til at lære 
nyt. Det er forudsætningen for at kunne forstå vores 
omverden samt videreudvikle og skabe nye produkter 
og viden. Vi lader os udfordre samt giver og modtager 
feedback. 

Vi sætter relevante dagsordener  
og leverer banebrydende analyser

Vi lever i en foranderlig verden, hvor hyppigt skiftende 
dagsordener præger samfundsdebatten og medier. Vi er 
årvågne og engagerede i, hvordan nye temaer påvirker 
vores formål om at sikre Danmark en robust økonomi 
– også på længere sigt. Det gælder blandt andet klima-
forandringer, digitalisering og cybertrusler. Vi kvalificerer 
samfundsdebatten ved at sætte langsigtede strukturelle 
dagsordener og ved at være til stede i aktuelle relevante 
debatter. Vi formidler og kommunikerer i formater, der 
når ud til et bredt og forskelligartet publikum.

Vi leverer analyser, forskning og vurderinger af den  
økonomiske og finansielle politik. Vi styrker og sikrer  
fagligheden og kvaliteten gennem integration af de 
nyeste metoder. Dette understøttes af samarbejde og 
videns deling med andre centralbanker, universiteter  
og organisationer, både nationalt og internationalt.  
Vi opdyrker og udforsker nye teknologiske muligheder 
og nye datakilder, herunder mikro- og realtidsdata. Vi 
laver banebrydende analyser og leverer nye forsknings-
resultater, der er relevante og rettidige i forhold til  
vores formål.

Vi er fremadskuende  
og reaktionsstærke

Vi er årvågne og analyserer, hvordan globaliserings- 
tendenser påvirker udbuds- og efterspørgselsmønstre 
globalt og i Danmark. Accelereret energiomstilling og 
makroøkonomiske stød kan betyde, at inflationen bliver 
højere og mere volatil i de kommende år end i det 
foregående årti. Vi analyserer, hvordan normaliseringen 
af pengepolitikken internationalt påvirker Danmark. Vi 
trækker på internationalt samarbejde og forskning for 
at være på forkant med den økonomiske udvikling og 
konsekvenserne for den økonomiske politik. 

På det finansielle område udvikles der nye muligheder 
for værdioverførsler og værdiopbevaring. Vi arbejder for 
løsninger, der giver værdi for danskerne, uden at gå på 
kompromis med sikkerhed og effektivitet. Vi anvender 
i videst muligt omfang fælleseuropæisk betalingsinfra-
struktur for at opnå robuste, billige og innovative beta-
lingsløsninger. Vi følger udviklingen nøje, både nationalt 
og internationalt, og vurderer konsekvenserne for den 
danske finansielle sektor. Vi reagerer, hvis nye finansielle 
ydelser og nye former for private penge udfordrer finan-
siel og monetær stabilitet eller fastkurspolitikken.

Fremadskuende  
og reaktionsstærke

Vi overvåger den økonomiske og finansielle 
udvikling og analyserer konsekvenser for den 
økonomiske politik og implementeringen af 
fastkurspolitikken.

Vi er på forkant med udviklingen i den finansielle 
sektor og vurderer nye trends og teknologier med 
fokus på at opretholde finansiel stabilitet og en 
sikker og effektiv betalingsinfrastruktur.

Vi samarbejder nationalt og internationalt om  
at analysere økonomien og sikre hensigtsmæssig 
regulering af nye aktører og produkter i den 
finansielle sektor. 

Relevante dagsordener  
og banebrydende analyser

Vi udarbejder rettidige og banebrydende analyser 
af emner, der er relevante for dansk økonomi og 
den finansielle sektor, både på kort og lang sigt.

Vi er førende inden for økonomisk og finansiel 
analyse og brug af ny teknologi, nye datakilder  
og forskningsmetoder. 

Vi sætter nye dagsordener og kvalificerer 
samfunds debatten, og vi tilpasser os udviklingen  
i kommunikationsformer og -kanaler.

Excellent faglighed  
og høj troværdighed

Strategisk udsyn er integreret i vores opgave-
løsning, og vi understøtter det med tidssvarende, 
cyberrobuste og effektive it-værktøjer og 
infrastruktur.  

Vi skaber bedre resultater ved at bringe vores 
forskelligheder i spil. Vi har fokus på diversitet  
og inklusion.

Vi har en stærk læringskultur, der udvikler excellent 
faglighed og tiltrækker de bedste medarbejdere. 
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Nationalbankens 
strategiske målsætninger 
med udfoldet indhold

Sikre Danmark  
en robust økonomi

Stabile priser         Sikre betalinger        Finansiel stabilitet
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Fremadskuende 
og reaktionsstærke

Relevante dagsordener  
og banebrydende analyser

Excellent faglighed 
og høj troværdighed

Vi overvåger den økonomiske og finansielle udvikling 
og analyserer konsekvenser for den økonomiske politik 
og implementeringen af fastkurspolitikken.

Vi er på forkant med udviklingen i den finansielle sektor 
og vurderer nye trends og teknologier med fokus på at 
opretholde finansiel stabilitet og en sikker og effektiv 
betalingsinfrastruktur.

Vi samarbejder nationalt og internationalt om at ana-
lysere økonomien og sikre hensigtsmæssig regulering 
af nye aktører og produkter i den finansielle sektor. 

Strategisk udsyn

Strategisk udsyn er integreret  
i vores opgave løsning, og vi  
understøtter det med tids svarende, 
cyberrobuste og effektive  
it-værktøjer og infrastruktur. 

Diversitet og inklusion

Vi skaber bedre resultater ved  
at bringe vores forskelligheder  
i spil. Vi har fokus på diversitet  
og inklusion.

Stærk læringskultur

Vi har en stærk læringskultur, 
der udvikler excellent faglighed 
og tiltrækker de bedste 
medarbejdere. 

Vi udarbejder rettidige og banebrydende analyser  
af emner, der er relevante for dansk økonomi og den 
finansielle sektor, både på kort og lang sigt.

Vi er førende inden for økonomisk og finansiel analyse 
og brug af ny teknologi, nye datakilder og forsknings-
metoder. 

Vi sætter nye dagsordener og kvalificerer samfunds
debatten, og vi tilpasser os udviklingen i kommunika-
tionsformer og -kanaler.
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