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Note: Prikkerne på boligprisserien angiver det prisniveau, der var kendt på udmeldingstidspunktet. 
Kilde: Boligsiden.
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Kreditrestriktioner og kreditstyring 
skal imødegå uhensigtsmæssige strukturer

Note: Figuren til venstre indeholder lande, der har et lovpligtigt udbetalingskrav.
I flere lande er der ikke noget juridisk til hinder for at yde afdragsfrie realkreditlån, 
men udbredelsen er meget lille, hvorfor landet er markeret som ”Ikke afdragsfrihed”. 
I Holland er der kun rentefradrag såfremt der afdrages.
Kilde: EMF, ESRB, OECD.
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Opskriften på sunde strukturer på boligmarkedet
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Reduktion af 
rentefradraget

En reduktion af rentefradraget vil 
tilskynde til en lavere gældsætning og 

dermed øge robustheden over for 
udsving på boligmarkedet

Boligskatteaftale bør ikke 
udskydes yderligere

Implementering af boligbeskatning vil 
genskabe sammenhæng mellem 

boligskat og boligens værdi

Krav om afdrag for 
højt gældsatte boligejere 

Makroprudentielt tiltag 
der kan begrænse sårbarheden 
over for et senere boligprisfald



-4

-2

0

2

4

6

8

Pct.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fast med afdrag
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Variabel med afdrag

Variabel uden afdrag

4,3 pct.

Afdragsfrie lån fylder mere og mere

Note: Figuren angiver den årlige vækst i husholdningernes realkreditgæld i nominel værdi med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse. Væksten er opdelt på vækstbidrag på de fire låntyper anmærket i figuren.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

Vækst og vækstbidrag i husholdningernes realkreditgæld
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Boligmarkedet har stor betydning for økonomien

Note: Fra Nationalbankens marts-prognose 2022.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Vær forsigtig med kreditgivningen

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Note: Figuren angiver udlån i nominel værdi til lønmodtagere, pensionister og personligt ejede virksomheder.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
Note: Figuren angiver udlån i nominel værdi til ikke-finansielle selskaber i Danmark.

Realkreditudlånet vinder forsat frem blandt husholdningerne, 
mens bankudlånet har stabiliseret sig

Banklånet til erhverv er steget med over 20 pct. det seneste år
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Makroøkonomiske udfordringer



Inflationen er steget kraftigt

12

Danmark Euroområdet USA

Note: HICP for Danmark og Euroområdet frem til april. PCE for USA frem til marts. Lyse serier viser kerneinflationen, dvs. HICP/PCE ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer. 
Kilde: Macrobond.
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Store prisstigninger har ført til pres for politisk kompensation, 
men det har store omkostninger og kan forstærke problemerne

Store stigninger i priserne på energi…

Note: Fødevare- og industriråvareindeks fra Hamburg Institute of International Economics (HWWI).
Kilde: Macrobond og egne beregninger.
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… og råvarer

Kilde: Macrobond og egne beregninger.
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Husholdningernes samlede forbrug
med betalingskort (højre akse)
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Prisstigningerne dæmper det reale forbrug

Forbruget i nominel værdi holder stand trods lav forbrugertillid

Note: Jobannoncer er 3-ugers glidende gennemsnit af nye jobannoncer fratrukket det forventede antal. Det 
forventede antal er baseret på en JobIndex-regressionsmodel, der tager højde for sæsonmønster og 

trendudvikling.
Kilde: Danmarks Statistik, JobIndex A/S og egne beregninger.
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Fortsat høj erhvervstillid og efterspørgsel efter arbejdskraft

Note: Husholdningernes samlede forbrug på betalingskort er et 14-dages glidende gennemsnit fratrukket en 
årlig trendvækst på 4,1 pct. svarende til historisk vækst i nominel privatforbrug og overgangstrend fra 

kontantbetalinger til betalingskort.
Kilde: Danmarks Statistik, Nets Denmark A/S samt egne beregninger.



0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Danmark Tyskland Frankrig USA Italien

Pct. af BNP Pct. af BNP

Offentlig underskud i 2020
Offentlig gæld (højre akse)

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Pct. af BNP

Strukturel saldo

Strukturel saldo 
inkl. COVID-19 engangsforhold

Budgetlovens underskudsgrænse 
for strukturel saldo

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Store offentlige underskud under pandemien

COVID-19 tiltag har givet store offentlige underskud

Note: Offentlig bruttogældskvote i 4. kvt. 2021.
Kilde: Macrobond, Eurostat og IMF.

15

Høj offentlig gæld efter pandemien i nogle lande

Note: Fra Økonomisk Redegørelse, Maj 2022.
Kilde: Finansministeriet.
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Ledigheden er lav…

Kilde: Macrobond og egne beregninger.
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… og mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft

Kilde: Macrobond og egne beregninger.
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Risiko for at inflationen bider sig fast på et højt niveau

Kilde: Macrobond og Dansk Arbejdsgiverforening.
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Note: Markedsforventninger er de 5-årige markedsbaserede inflationsforventninger startende om fem år. 
Ekspertforventninger er de langsigtede forventninger til inflationen fra ECB- og FED-spørgeskemaer.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og egne beregninger.

Lønstigningstakten er især taget til i USAInflationsforventningerne er steget
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Høj inflation slår ud i højere renter 
– fra et meget lavt niveau

Statsrenterne er steget hurtigt…

Note: Den 30-årige realkreditrente er Nationalbankens benchmarkrente.
Kilde: Nationalbanken og Nordea Analytics.
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… og det samme er realkreditrenterne

Note: 10-årige statsrenter.
Kilde: Nordea Analytics.
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Krigen i Ukraine har økonomiske konsekvenser
– men fortsat udsigt til økonomisk vækst

Note: Danmarks Nationalbanks prognose fra marts 2022.
Kilde: Macrobond og egne beregninger.
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Det er hensigtsmæssigt at opbygge en kontracyklisk kapital-
buffer, som kan frigives ved stress i det finansielle system 
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Kilde: Det Systemiske Risikoråd.Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Den kontracykliske kapitalbuffer genopbygges gradvist frem 
mod marts 2023

De ikke-systemiske institutter har en pæn overdækning til 
kravet til egentlig kernekapital 
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Færre kontantbetalinger men stigende seddelomløb
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Kilde: Coop Danmark A/S, Salling Group, REMA1000, 7-Eleven og Danmarks Nationalbank. 

Corona har medvirket til et yderligere fald i brugen af kontanter 
i Danmark …

… men seddelomløbet er samtidig steget de seneste år

Note: Kontanters andel af de samlede betalinger i supermarkederne. 
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Kilde: Danmarks Nationalbank.

Kontanthævninger er faldet med ca. 50 pct. de sidste 5 år Det samme er tilfældet for kontantindskuddet



Eksisterende og nye former for digitale “penge”?
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Cybersikkerhed er vigtigt – for den enkelte
virksomhed og for samfundet som helhed
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Finanstilsynet fører tilsyn
med institutter og datacentraler

FSOR fokuserer på fælles 
operationelle initiativer – med 
særligt fokus på cyberrobusthed

Nationalbanken overvåger 
kritisk betalingsinfrastruktur 
og -løsninger

NFCERT videndeler om det 
generelle trusselsbillede og 
konkrete hændelser

Nationalbanken er myndighed 
for TIBER-DK programmet

DCIS koordinerer med 
centrale myndigheder og 
andre kritiske sektorer

NFCERT

DCIS

Der foregår et tæt samarbejde 
i den finansielle sektor

F&P

Infrastruktur
Banker

Datacentraler

Realkreditinstitutter

De individuelle 
institutioner har ansvaret 

for egne systemer og data



Mange tak
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Slide 4 

 

Temperaturen på boligmarkedet 

• Ejerboligpriserne er centrale for boligejerne, bankerne og den gene-

relle økonomi i kraft af indvirkningen på formuerne, byggeincitamen-

ter og den finansielle sektors balancer. 

• Danmark har i en international sammenhæng en ekstraordinær kom-

bination af høj udbredelse af afdragsfrihed og et højt, asymmetrisk 

rentefradrag (den enkelte trækker boliggæld fra til en høj sats og pla-

cerer i pensionsopsparing til en lav sats), hvilket er med til at presse 

priserne op.  

• Aktuelle forhold som stigende realkreditrenter og stigende gaspriser 

er begge med til at dæmpe udviklingen. Den høje inflation påvirker 

gennem to kanaler: Lavere realrente understøtter udviklingen i bolig-

priserne mens en udhulet realløn omvendt dæmper den.  

• Fraværet af reformer har specifikt øget risikoen på boligmarkedet. 

• Danmarks Statistik har besluttet at lukke de foreløbige udgivelser af 

den månedlige statistik for ejendomssalg, herunder statistik på udvik-

lingen i ejendomspriserne på bagkant af større revisioner i udviklin-

gen af boligpriserne. 
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Slide 5 

 

Kreditrestriktioner og kreditstyring skal imødegå uhensigtsmæssige 

strukturer på boligmarkedet 

• Som alternativ til - eller kompensation for - bedre generelle strukturer 

på boligmarkedet er der med Tilsynsdiamanten, God Skik-reglerne og 

Vækstvejledningen udviklet et detaljeret sæt af restriktioner gæl-

dende for institutternes porteføljesammensætning og de enkelte lån.  

• Den gode nyhed er, at de mange restriktioner overvejende har haft 

den tilsigtede effekt. Den opbyggede risiko er mindre end den ellers 

ville have været.  

• Den dårlige nyhed er, at kreditrestriktionernes effektivitet er begræn-

set, når hop i efterspørgslen kombineres med ekstraordinært stærke 

og procykliske stimuli, som det er sket siden pandemiens udbrud. 

• Systemet i sin helhed er modsætningsfyldt samt kompliceret og admi-

nistrativt krævende for både myndigheder, pengeinstitutter og bolig-

ejerne.  

Slide 6 

 

Opskriften på sunde strukturer på boligmarkedet 

• Når vi foreslår at styrke strukturerne på boligmarkedet, er det af hen-

syn til robustheden af systemet. 

• Krav om afdrag for de mest forgældede boligejere vil øge robusthe-

den for husholdningerne – og dermed boligmarkedet og dansk øko-

nomi som helhed.  

• Et afdragskrav ved gæld over 60 pct. og en reduktion af rentefradra-

gets skatteværdi med 10 procentpoint (fra 33 til 23 pct.) havde over 

en 10-årig periode dæmpet prisstigningerne, svarende til den stig-

ning vi har set efter Nationalbankens og Risikorådets anbefalinger om 

bedre strukturer og større robusthed for blot et år siden. 
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Slide 7 

 

Afdragsfrie lån fylder mere og mere 

• Siden 2018 har bidraget til væksten i realkreditgælden fra fastforren-

tede lån uden afdrag været støt stigende. I det meste af perioden 

blev dette i nogen grad modsvaret af færre variabelt forrentede lån 

uden afdrag. Denne modsvarende effekt er nu ophørt. 

• Stigningen i markedsrenterne i den forløbne del af 2022 øger risikoen 

for at boligkøbere forsøger at kompensere for den højere renteydelse 

med lavere afdrag.  

• Pengeinstitutterne bør i denne situation være endnu mere opmærk-

somme på risikoopbygningen. 

Slide 8 

 

Boligmarkedet har stor betydning for økonomien 

• Figuren viser over 3 ½ årti, at der er en stærk sammenhæng mellem 

boligpriserne og den samlede konjunktursituation. Ejerboligmarkedet 

er afgørende for hele økonomien. 

• Figuren afspejler også, hvordan store rentefald forøgede boligpri-

serne i 1990’erne og 2010’erne, og hvordan stigende realrenter som 

følge af faldende inflation pressede boligpriserne nedad i perioden 

fra anden halvdel af 1980’erne. 

• Endelig afspejler figuren, hvornår der har været gennemført større re-

former eller forandringer af rammevilkårene på boligmarkedet. Pilene 

indikerer hvorvidt ændringerne virkede som begrænsninger eller eks-

tra stimuli. Desuden vises om omfanget og timingen var vellykket set i 

sammenhæng med de økonomiske drivkræfter i øvrigt. 

• I tre tilfælde var ændringerne i rammevilkårene vellykkede og bidrog 

til mere balancerede konjunkturer, herunder over for de store rente-

fald i 1990’erne og 2010’erne. I ét tilfælde i midten af 00’erne var æn-

dringerne procykliske og bidrog til overophedningen. 

• Tiltag og reformer i anden halvdel af 1980’erne var omfattende og 

helt nødvendige i lyset af landets økonomiske situation dengang. De 
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kan kritiseres for at komme på bagkant og ikke på forkant af den for-

udgående overophedning. 

• Desværre blev der efter den langvarige lavkonjunktur frem til 1993 

udviklet en mytologi om, at enhver begrænsning af politisk bestemte 

stimuli på boligmarkedet risikerer at starte en sådan boligdrevet lav-

konjunktur. Det er der ikke belæg for, og praksis har adskillige gange 

sidenhen demonstreret, at hypotesen er forkert. De samlede dæm-

pende effekter fra realrente og lånevilkår var i øvrigt i størrelsesorde-

nen op til 10 gange så store som de reformer, der har været drøftet, 

men ikke gennemført, i denne omgang. 

• Der ses ikke eksempler i de foregående mange årtier på, at en kraftig 

fremgang på boligmarkedet (sådan en kommer typisk en gang hvert 

årti) er endt godt i fravær af væsentlige reformtiltag.  

Slide 9 

 

Vær forsigtig med kreditgivningen  

• De strukturelle forhold skal håndteres politisk – men det fritager jer 

ikke fra jeres del af ansvaret.   

• Jeres kernekompetencer, i form af kreditvurderinger kombineret med 

en fornuftig kreditpolitik, skal i sidste ende sikre imod store uventede 

tab.   

• For at tage et eksempel, er det vigtigt, at I forsat er opmærksomme, 

når I kreditvurderer husholdninger med lave rådighedsbeløb eller lav 

likvid formue, da disse vil være dårligere rustet til at håndtere eksem-

pelvis rentestigninger.  
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Inflationen er steget kraftigt 

• Konjunkturforløbet var inden pandemien stærkt, men balanceret. 

• Pandemien og nedlukningerne viste sig globalt, at virke udbudsbe-

grænsende uden at dæmpe efterspørgslen andet end kortvarigt og 

mekanisk. I stedet blev efterspørgslen forskudt fra service til varer. 

• De vigtigste effekter har været forstyrrelser af forsyningskæder og re-

duceret arbejdsudbud. 
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• Store stigninger i energi- og råvarepriserne er drevet af udbud og ef-

terspørgsel. 

• Ruslands invasion af Ukraine har forstærket effekterne på energi- og 

råvaremarkederne. 

Slide 12 

 

Store prisstigninger har ført til pres for politisk kompensation, men det 

har store omkostninger og kan forstærke problemerne  

• Olieprisen er steget kraftigt, men er ikke ekstraordinært høj i historisk 

perspektiv. Det er gasprisen til gengæld. Også priserne på råvarer til 

fødevarer og industri er steget ekstraordinært. 

• Prisen på energi fremkommer på markedet som et resultat af udbud 

og efterspørgsel. Hvis udbuddet er fastlåst og politisk bestemt, og 

det er det i høj grad på den korte bane, så vil brugerpriserne inkl. af-

gifter nødvendigvis stige så meget, at efterspørgslen presses ned på 

det niveau, udbuddet har. Der kan ikke bruges mere energi end det, 

der er til rådighed. 

• Det kan lavere afgifter eller tilskud til energiforbrug ikke lave om på – 

hverken på verdensmarkedet eller det mere lokale europæiske gas-

marked. Med andre ord vil hver krone eller euro brugt på sådanne 

formål som udgangspunkt øge afregningspriserne for energiekspor-

tørerne og mellemhandlerne tilsvarende – især på den korte bane, 

hvor udbuddet er fastlåst. 

• Det enkelte land kan for delsektorer eller landets samlede energifor-

brug skubbe den uundgåelige stigning i brugerpriserne over på an-

dre sektorer og lande. Jo flere lande der gør det samme, jo værre, og 

jo mere skubbes brugerpriserne op. Det koster på statsfinanserne og 

betalingsbalancerne og virker som indkomstoverførsler til energiek-

sportører og mellemhandlere. 

• Disse negative effekter kan stort set undgås ved at støtte indkomst og 

personer i stedet for at støtte prisen på fossile brændsler, med forbe-

hold for at den samlede finanspolitik bør tilpasses med nøje blik for 

økonomiens samlede kraftige inflationspres. 
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Prisstigningerne dæmper det reale forbrug 

• De seneste tal for kortomsætningen ligger fortsat højere end den un-

derliggende tendens, men givet prisstigningerne svarer niveauet til, 

at den reale omsætning er faldet. 

• Forbrugerne har en ekstraordinær (ufrivillig) opsparing efter nedluk-

ningerne og har fået udbetalt feriepenge. 

• Forbrugertilliden er aktuelt lav, men erhvervstilliden er høj, og efter-

spørgslen efter arbejdskraft er fortsat på et meget højt niveau. 

• Investeringer og produktion kan blive stimuleret af energiomstilling, 

lageropbygning, militær oprustning og opbygning af nye værdikæ-

der. 
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Store offentlige underskud under pandemien 

• Gælder ikke i Danmark. 

• Dansk finanspolitik er svagt konjunkturdæmpende i 2022, når der ses 

bort fra bortfaldet af COVID-19 éngangsforhold, der sammen med 

nedlukningerne ikke virkede ekspansivt i deres helhed, og derfor hel-

ler ikke virker afdæmpende, når de bortfalder. Tiltagene virkede na-

turligvis ekspansivt sammenlignet med en hypotetisk situation med 

nedlukning uden kompensation mv. 
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Arbejdsmarkederne er stramme 

• Arbejdsløsheden er ekstraordinært lav i Danmark og manglen på ar-

bejdskraft er klart større end i euroområdet og i Danmark op til fi-

nanskrisen. 
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Risiko for at inflationen bider sig fast på et højt niveau 

• Lønstigningstakten i euroområdet, og – knap så klart – i Danmark er 

ikke steget mærkbart endnu. Inflationsforventningerne er derimod 

steget betydeligt, om end klart mindre end den faktiske inflation. 

Sammen med højere kerneinflation er højere lønstigning og forventet 

inflation faktorer, der kan løfte inflationen mere vedvarende.  

• Kombinationen af mangel på både varer og arbejdskraft samt pres-

sede globale markeder for energi og råvarer rummer risiko for, at den 

ellers stærkt forankrede tillid og kultur omkring lav inflation får et for 

kraftigt skub opad.  

• På flerårigt sigt, men dog næppe på den korte bane, øger dette risi-

koen for en recession. En recession kan komme fra såvel markeds-

mæssige tilpasninger, herunder stigende markedsrenter, som fra nød-

vendige pengepolitiske stramninger møntet på genetablering af lav 

og stabil inflation. 
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Høj inflation slår ud i højere renter – fra et meget lavt niveau 

• Renteniveauet og realrenterne er fortsat lave, men stigningerne i den 

forløbne del af 2022 er betydelige. 
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Side 8 af 12 

Krigen i Ukraine har økonomiske konsekvenser 

• Dansk økonomi kom meget kraftigt ud af 2021, også kraftigere end 

hvad der lå til grund for prognosen i marts. 

• Dansk økonomi står stærkt og kan stå igennem en vækstafmatning 

som følge af krigen i Ukraine og forstyrrelser af de globale forsynings-

kæder. 

• En afbrydelse af gas-/olie-leverancer fra Rusland rummer yderligere 

økonomiske risici. 
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Det er hensigtsmæssigt at opbygge en kontracyklisk kapital-buffer, som 

kan frigives ved stress i det finansielle system  

• Stor spredning i kapitaloverdækningen blandt institutterne men pæn 

overdækning for de ikke-systemiske institutter.  

• Institutterne skal være forberedt på, at der kan komme en recession 

om nogle år – her kan de få brug for deres overdækning. 

• Det er derfor også vigtigt, at den kontracykliske buffer opbygges, når 

det går godt økonomien, og risici bygges op, så institutterne har no-

get at stå imod med, når udviklingen vender, og risici og tab materia-

liseres. 
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Færre kontantbetalinger men stigende seddelomløb 

• Forstærket tendens til fald i brugen af kontanter. Pandemien synes at 

have haft en effekt her.  

• Modsat er der flere kontanter i omløb. Virksomheder kan have nedsat 

frekvensen for indlevering af kontanter, og lave indlånsrenter kan 

spille ind. 

• Faldende brug af kontanter volder i sig selv ikke bekymringer i Natio-

nalbanken. 

• Men bankerne har et ansvar for, at kontantsystemet fungerer smidigt 

og effektivt. Der er behov for at arbejde videre med andre løsninger 

på bagkant af stadigt færre fysiske filialer og betjente kontantkasser. 
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Markant fald i hævninger og indskud af kontanter 

• Pengeinstitutterne i Danmark har oplevet et markant fald i efter-

spørgslen efter kontanthåndtering.  

• Flere borgere er blevet mere fortrolige med at benytte digitale beta-

lingsløsninger. 

• Butikker og bankers stordriftsfordele ved at håndtere kontanter er 

mindsket i takt med en mindre anvendelse i samfundet. 

• Mange banker har derfor lukket hovedparten af deres betjente kon-

tantkasser og erstattet dem med kontantautomater, der kan tage 

imod indskud.  

• Lavere udbud af kontantservices som eksempelvis betjente kontant-

kasser er omvendt også med til at reducere antallet af hævninger og 

indskud af kontanter.  

• Der er stadig gode muligheder for at tilgå en kontantautomat, og 

borgere har også andre muligheder for at tilgå og indlevere kontan-

ter 
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Eksisterende og nye former for digitale ”penge” 

• Kryptoaktiver kan forklares og forstås på flere måder, men et godt bil-

lede er et omsætteligt indlån i en bank uden kapital, aktiver eller re-

gulering. Hertil kommer, at nogle kryptoaktiver behandles i et usæd-

vanligt energitungt transaktionssystem. Den forholdsvis store udbre-

delse af opkøb og handel med den type aktiver er et bekymrende 

tegn på risikovillighed. 

• Stablecoins kan med en tilstrækkelig robust forretningsmodel – især 

fuld match af hele indlånsaktiviteten med sikre og likvide aktiver – 

bringes tæt på sikkerheden i et traditionelt bankindlån. De kan have 

visse fordele i forbindelse med f.eks. grænseoverskridende betalin-

ger. Der er imidlertid eksempler på, at udtrykket er brugt som tvivl-

som varebetegnelse, hvor såkaldte algoritmiske stablecoins pludselig 

har mistet hele deres værdi. Her er der brug for mere og 
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internationalt koordineret regulering. Det må ikke føre til regulatorisk 

arbitrage eller systemisk ustabilitet. 

• Digitale centralbankpenge (CBDC) har vi i dag i form af konti for de fi-

nansielle institutioner i centralbankerne. Dette er i realiteten ”whole-

sale CBDC”. Nogle centralbanker har valgt at anvende betegnelsen 

”wholesale CBDC” om muligheden for at bruge blockchain eller anden 

DLT til opbevaringsformål eller transaktionsformål i dele af den finan-

sielle infrastruktur, f.eks. i forbindelse med værdipapirafvikling, indgå-

else af kontrakter og grænseoverskridende betalinger. Det er ikke 

nødvendigvis juridisk, økonomisk eller organisatorisk nyt, men kan 

rumme effektiviseringspotentialer. Det er altid velkomment, hvis an-

dre teknologier eller arbejdsgange kan løfte den samlede vifte af hen-

syn til sikkerhed, stabilitet og effektivitet i betalingsinfrastrukturen. 

Spørgsmålet undersøges. 

• Retail CBDC, dvs. borgere og ikke-finansielle virksomheders direkte 

krav på centralbanken – kan opfattes som indlånskonti – har vi ikke i 

dag, og det ville være en omfattende ændring og udvidelse af cen-

tralbankernes rolle i det finansielle system. Det er helt overvejende et 

institutionelt spørgsmål – medmindre en banebrydende teknologi 

ville kunne realisere sit potentiale via borgervendte konti i centralban-

kerne frem for i de private banker. De operationelle omkostninger og 

udfordringer for centralbankerne ville være omfattende. Det ville 

være et produkt i direkte konkurrence med indlån i de private banker 

og ville medføre udfordringer i forbindelse med at finde et design 

(herunder integration med det eksisterende betalingssystem, udlicite-

ring af praktisk håndtering og loft over indeståendet), der på den ene 

side opfattes som attraktivt for brugerne og på den anden side ikke 

volder problemer for den finansielle stabilitet. Der er ikke hidtil påvist 

eksempler på, hvilke forbedringer et sådant produkt kunne bibringe 

det danske system, hvor vi har straksbetalinger, indskydergaranti, 

fuld adgang til bankkonti og lave omkostninger. Det er med andre 

ord svært at få øje på, hvilke markedsfejl det skulle løse. Derimod er 

det tænkeligt, at de mange analyser af problemfeltet i centralbanker 

og teknologivirksomheder verden over kan bibringe en stærkere for-

ståelse af det finansielle system og teknologiske nyskabelser, der vil 

kunne anvendes (også) i den private sektor. Derfor følger National-

banken udviklingen tæt og deltager aktivt i internationale arbejds-

grupper og fora med fokus på ny betalingsteknologi samt muligheder 

og risici ved en retail CBDC. Hvis andre lande udsteder en retail 

CBDC, er det væsentligt, at vi forstår, hvilke konsekvenser det potenti-

elt kan få for det danske finansielle system, hvorfor vi også følger 

denne udvikling tæt. 

• Over for alle disse – for den finansielle sektor – mulige konkurrerende 

produkter er det bedste råd fortsat at være helt på forkant med sik-

kerhed, stabilitet og effektivitet i de ydelser, den tilbyder, herunder 

for indlån og betalinger. 
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Cybersikkerhed er vigtig – for den enkelte virksomhed og for samfundet 

som helhed 

• Cyberrisici er de risici, som finansielle virksomheder er mest bekym-

rede for, og også dem, de finder mest vanskelige at håndtere (Kilde: 

Finanstilsynet).  

• Et alvorligt cyberangreb kan have store konsekvenser for den ramte 

virksomhed og – i værste fald – også for den finansielle stabilitet.  

• Det er afgørende, at den enkelte virksomhed arbejder professionelt 

med sin egen cybersikkerhed og også, at der samarbejdes på tværs i 

den finansielle sektor.  

• Selv den mindste bank eller sparekasse er en potentiel angrebsvinkel 

for en hacker. 

• De individuelle institutioner har ansvar for egne systemer og data – 

og for egen cybersikkerhed. 

• Finanstilsynet fører tilsyn med de enkelte finansielle institutioner og 

datacentraler, mens Nationalbanken overvåger kritisk betalingsinfra-

struktur og betalingsløsninger. 

• Nationalbanken er også myndighed for TIBER-DK programmet, hvor 

centrale finansielle institutioner tester deres cyberforsvar i livesyste-

mer ved at blive angrebet af etiske hackere, som efterligner virkelige 

trusler. De første test blev foretaget i 2019, og Nationalbanken var 

blandt de første i Europa til at indføre programmet. 

• Nationalbanken arbejder tæt sammen med den finansielle sektor om 

både forebyggelse og operationel håndtering på cyberområdet. 

• Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, blev etable-

ret i 2016 som et privat/offentligt samarbejdsforum i den finansielle 

sektor. Nationalbanken varetager formandskab og sekretariat for 

samarbejdet.  

• FSOR fokuserer på fælles operationelle initiativer med særligt fokus 

på cyberrobusthed – både for at hjælpe de individuelle organisatio-

ner og på sektorniveau med fokus på finansiel stabilitet.  

• Nordic Financial CERT, NFCERT, har fokus på trusselsbilledet og hæn-

delser og videndeler herom.  

• Der er tæt samarbejde mellem FSOR og NFCERT. Samarbejdet både i 

og mellem de forskellige enheder fungerer rigtig godt - og sikrer, at 

opgaver løses der, hvor viden er. Endvidere sikrer konstruktionen en 

bred ressourceindsats på området. 
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• Decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed, DCIS, koordine-

rer med centrale myndigheder og andre kritiske sektorer. 

   


