
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”, som det 
står i loven. Men måden, sikkerheden opretholdes, har ændret sig 
løbende og udvikler sig fortsat.

Et af Nationalbankens formål er at sørge for stabile priser. Det sker 
ved at opretholde en fast kronekurs over for euroen. I 1800-tallet 
fulgte vi først sølv- og senere guldstandarden. Siden 1982 har 
Danmark ført fastkurspolitik over for først D-marken og siden euroen.

Derfor fører Danmark 
fastkurspolitik

Hovedformålet for pengepolitikken i de fleste 
lande er stabile priser, forstået som lav og  
stabil inflation. 

Sådan er det også i Danmark, hvor der er en 
lang tradition for at have fastkurspolitik som 
pengepolitisk strategi. Beslutningen om at føre 
en konsekvent fastkurspolitik blev truffet i be-
gyndelsen af 1980erne, da dansk økonomi var i 
krise, og den politik har været en hjørnesten  
i dansk økonomi lige siden. 

Regeringen og Nationalbanken vurderede, at 
der grundlæggende skulle sadles om efter en 
periode med store underskud på betalings-
balancen og gentagne devalueringer. Skiftende 
regeringer devaluerede kronen op gennem 
1970erne, og det gjorde danske varer billigere 
i udlandet. Men rækken af negative effekter 
mere end overskyggede fordelene. 

Devalueringer gør importerede varer dyrere, og 
når borgerne forventer, at der kommer en deva-

luering på et tidspunkt, smitter det af på priser og 
lønninger og fører til højere rente og inflation. 

Med fastkurspolitikken har Danmark en enkel 
og entydig regel for pengepolitikken. Der er  
en klar fordeling af ansvaret i den økonomiske 
politik. I et fastkursregime som det danske er  
de pengepolitiske renter reserveret til styring  
af valutakursen. Nationalbanken skal med pen-
gepolitikken således alene sørge for, at krone-
kursen holdes stabil over for euro. Regeringen 
sørger for, at såvel finanspolitikken som den 
øvrige økonomiske politik er orienteret mod  
en stabil samfundsøkonomi. 

Målet med den danske pengepolitik er kort sagt 
at sikre stabile priser, og det har fastkurspolitikken 
været med til at levere. Den stabile værdi af kro-
nen er vigtig for danskernes økonomi og virksom-
hedernes muligheder for at planlægge fremtiden.
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