
I 2018 fejrer Nationalbanken 200-års jubilæum. Nationalbanken 
blev oprettet i 1818 for at skabe orden i pengevæsenet, efter at 
finanspolitikken løb helt af sporet under Napoleonskrigen. Meget 
høj inflation skabte behov for en gennemgribende pengereform.

Et af Nationalbankens formål er derfor at sørge for sikre betalinger. 
Nationalbanken udstedte sine første sedler i 1819, og kontanter 
i form af mønter og sedler var langt op i 1900-tallet borgernes 
vigtigste betalingsmiddel i dagligdagen.

Nationalbanken bidrager  
til sikre betalinger

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at 
bidrage til, at betalinger kan afvikles sikkert. Det 
gør Nationalbanken ved at udstede sedler og 
mønter med et højt sikkerhedsniveau. National-
banken står også bag de systemer, der sikrer, at 
bankerne kan afvikle indbyrdes betalinger.

Sedler og mønter var de dominerende beta-
lingsmidler, da Nationalbanken blev etableret 
for 200 år siden for at skabe orden i pengevæ-
senet. Baggrunden var de enorme underskud 
på statsbudgettet under Napoleonskrigen som 
blev finansieret ved at lade seddelpressen køre. 

En uafhængig nationalbank med eneret til at 
udstede mønter og sedler skulle genskabe 
tilliden, som er så afgørende, når det drejer 
sig om betalinger. I dag udgør betalinger med 
kontanter en mindre del af danskernes betalin-
ger, da de fleste benytter betalingskort, mobil-
betalinger eller netbank.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i 
verden, og vi har et velfungerende og moderne 
marked for betalinger. Betalinger afvikles hurtigt 
og sikkert, og via Nationalbanken kan betalinger 
mellem alle bankkonti i Danmark ramme hinan-
den.

Selv om udviklingen har skubbet kontanter i 
baggrunden er Nationalbankens opgave den 
samme. En betaling er en betaling – uanset om 
det sker med kontanter eller via mere moderne 
metoder, og tilliden er fortsat afgørende.

En god betalingsform er kendetegnet ved mindst 
tre vigtige egenskaber: Der skal være tillid til 
den, og den skal være både stabil og effektiv. 
Når de egenskaber er opfyldt, tager forbrugerne 
betalingsformen til sig, og den indgår som en 
naturlig del af hverdagen.

Danskernes kortbrug er blandt det højeste i Europa

I Danmark kan penge flyttes på sekunder

Danmark er i front som digitalt samfund

Danmark har et velfungerende og moderne marked for betalinger. 

Betalinger afvikles hurtigt, smidigt og sikkert. Alle bankkonti kan ramme hinanden, 

og med straksoverførsler er pengene på plads i løbet af få sekunder. 

Få sekunder

Med ca. 5,8 mio. udstedte dankort er der flere dankort end indbyggere i Danmark. I gennemsnit betaler 

hver dansker med betalingskort ca. 300 gange om året. Det er en stigning på næsten 50 pct. siden 2011.

Danmark scorer højest på digital performance i Europa, og det skyldes bl.a. det offentliges fokus på 

digitalisering. 

Danskerne tager hurtigere ny teknologi til sig

Danskerne er blevet hurtigere til at tilegne sig nye betalingsmuligheder. MobilePay nåede 3 mio. brugere 

på 3 år. Det tog over 16 år for dankortet at nå det samme antal brugere. Kontaktløse betalinger er seneste 

eksempel på, hvor hurtigt danskerne kan ændre betalingsadfærd. På halvandet år er 15 pct. af 

dankortbetalingerne blevet kontaktløse.
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