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.

Derfor holder Nationalbanken
øje med finansiel stabilitet
Nationalbanken skal i tide identificere,
om udviklingen i den finansielle sektor
kan skabe problemer for stabiliteten
i det finansielle system. Derfor
udarbejder Nationalbanken analyser af
den finansielle stabilitet.
Analyserne indgår som led i en af Nationalbankens vigtigste opgaver med at bidrage til at
sikre finansiel stabilitet i Danmark. En velfungerende finansiel sektor er vigtig for samfundsøkonomien, da det er en forudsætning for, at
låntagere og långivere kan mødes.
Borgere kan have behov for at låne til at købe
fx hus eller bil, mens virksomheder ofte vil låne
til investeringer, der kan få virksomheden til at
vokse og dermed skabe flere arbejdspladser.
Modsat kan der være borgere, der ønsker at
placere deres opsparing på en sikker måde.

Kreditgivning i
Danmark,
1857-2017

På den måde er banker og realkreditinstitutter
centrale for et samfund som det danske. Erfaringer fra tidligere finansielle kriser viser, at der kan
være store samfundsøkonomiske omkostninger
forbundet med finansiel ustabilitet. Det er derfor
vigtigt at forebygge og begrænse risikoen for
perioder med finansiel ustabilitet. I forlængelse
af finanskrisen har Nationalbanken desuden
arbejdet for, at nødlidende banker kan afvikles
uden brug af statslige midler.
Nationalbanken definerer finansiel stabilitet
som en tilstand, hvor det finansielle system som
helhed er så robust, at eventuelle problemer i
sektoren ikke spreder sig og hindrer systemet i
at fungere. Finansiel ustabilitet kan fx opstå, hvis
et enkelt stort institut kommer i problemer. Eller
hvis problemer i et enkelt institut spreder sig til
resten af systemet.
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Anm.: Indenlandske udlån fra banker og realkreditinstitutter.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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