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Et stabilt fi nansielt system
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Nationalbanken opgør fi nansiel statistik med henblik på at 
belyse fi nansielle forhold. Tallene kan anvendes til fx at ana-
lysere husholdningernes investeringsadfærd eller erhverve-
nes låneoptagelse og fi nansieringsvilkår. Desuden indeholder 
statistikkerne oplysninger om Danmarks mellemværender 
med udlandet, herunder danske og udenlandske virksomhe-
ders investeringer. Endelig indgår også et dag-til-dag-aspekt 
i statistikkerne, idet der også føres statistik over udviklingen i 
bl.a. valutakurser og rentesatser.
 Statistikken har en breds kreds af brugere, men henven-
der sig særligt til dem, der gennem deres arbejde beskæfti-
ger sig med den fi nansielle sektor. 

Samarbejde med andre myndigheder

Nationalbanken har et tæt samarbejde med Danmarks 
Statistik. De senere år er samarbejdet udbygget således, at 
Nationalbankens tal nu også er at fi nde på Danmarks Stati-
stiks websted www.statistikbanken.dk
 Nationalbanken samarbejder derudover med Finanstilsy-
net om at samordne de statistiske indberetninger fra den 
fi nansielle sektor. Samarbejdet skal mindske indberetnings-
byrden for de virksomheder, der indberetter til statistikkerne.

Internationale retningslinjer

Siden slutningen af 1990’erne har statistikproduktionen 
været præget af arbejdet i EU med at udvikle retningslinjer 
for en ensartet fi nansiel statistik. Retningslinjerne er i dag 
fuldt implementeret i den danske fi nansielle statistik, så den 
er sammenlignelig med statistik fra de øvrige euro pæiske 
lande. 

Statistik

Mere information
Nationalbanken udgiver løbende statistik på 
det finansielle område. Formidlingen sker på 
www.nationalbanken.dk, hvor tallene offent-
liggøres sammen med analyser af udviklin-
gen. Den primære udgivelse er den elek-
troniske publikation NYT. Derudover findes 
tallene i databasen  www.statistikbanken.dk.

STATISTIK I NATIONALBANKEN

Den første danske finansielle statistik går tilbage 
til forløberen for Nationalbanken, Kurantbanken, 
der fra 1736 opgjorde statistik over udstedte 
kurantbanksedler i rigsdaler. I Nationalbankens 
første leveår var statistikproduktionen dog af be-
skedent omfang. Til årsberetningen blev der årligt 
produceret et tabeltillæg, der bl.a. omfattede sta-
tistik over sedddelomløbet, samt Nationalbankens 
udlån og tilgodehavender. Efter 2. verdenskrig ind-
samlede Nationalbanken betalingsbalancestatistik 
i forbindelse med kontrol af valutarestriktioner. 
Siden slutningen af 1990’erne er statistikproduk-
tionen taget til i omfang i forbindelse med opret-
telsen af ECB og arbejdet med at etablere fælles 
retningslinjer for den finansielle statistik i EU.

Væksten i udlånet til virk-
somheder og husholdninger 
giver os vigtig information 
om de økonomiske konjunk-
turer i Danmark. Udlånet til 
husholdninger fi nansierer fx 
privatforbrug og boligin-
vesteringer, mens udlånet 
til virksomheder fi nansierer 
erhvervsinvesteringer. Sam-
men med andre dele af den 
fi nansielle statistik giver tal-
lene indsigt i den fi nansielle 
sektors udvikling og bruges 
også til at vurdere sektorens 
sundhedstilstand.

Udlånsvækst afspejler samfundsvæksten

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.kvt. 03 3.kvt. 03 1.kvt. 04 3.kvt. 04 1.kvt. 05 3.kvt. 05 1.kvt. 06 3.kvt. 06 1.kvt. 07 3.kvt. 07

Pct.

-1

0

1

2

3

4

Vækst i udlån, venstre akse BNP-vækst, højre akse

Pct.

forslag_11.indd   26forslag_11.indd   26 30-05-2008   11:57:2530-05-2008   11:57:25



27

Mere information

Mere information
Nationalbanken lægger vægt på, at befolkningen, det 
politiske system og de fi nansielle markeder har kendskab 
til Nationalbankens opgaver og formål. Det er derfor en 
vigtig del af Nationalbankens arbejde at kommunikere 
klart over for offentligheden. 

Nationalbanken på nettet

Nationalbankens webstedet www.nationalbanken.dk, er 
en central kilde til information om Nationalbanken. Her 
fi ndes bl.a. adgang til Nationalbankens publikationer, 
 artikler, pressemeddelelser, aktuelle tal og markedsinfor-
mationer samt mere information om Nationalbankens 
opgaver. Det er muligt via webstedet at tilmelde sig 
nyhedsservice eller RSS-feed, der løbende giver besked om 
nye udsendelser.
 På Den Kgl. Mønts websted, www.kgl-moent.dk, ligger 
oplysninger om Danmarks mønter, herunder møntserien, 
temamønter, medaljer mv. På webstedet er det muligt at 
tilmelde sig et nyhedsbrev, der orienterer om kommende 
møntbegivenheder. Det er endvidere muligt at købe sam-
lermønter direkte på webstedet. 
 Både www.nationalbanken.dk og www.kgl.moent.dk 
fi ndes også i en engelsk version.

Publikationer

Nationalbanken informerer løbende gennem en række 
forskellige publikationer, herunder Beretning og regnskab, 
Kvartalsoversigt, Finansiel stabilitet, Statens låntagning og 
gæld, Pengepolitik i Danmark, Betalingsformidling i Dan-
mark og Finansiel styring. Publikationerne er – lige som al 
øvrig information fra Nationalbanken – gratis og kan fås 
både elektronisk og i trykt form.

Taler og foredrag

Som et led i at kommunikere klart holder direktionen taler 
og foredrag. Det sker ved årlige møder i den fi nansielle 
sektor, samt lejlighedsvise arrangementer i Nationalban-
ken og rundt om i landet. Derudover holdes foredrag i 
Nationalbanken af et foredragskorps, som består af yngre 
 økonomer. Her er målgruppen hovedsageligt samfunds-
faglige gymnasie- og handelsskoleelever med et vist 
kendskab til økonomi.

Mere information
Ved at kontakte Kommunikation kan du bl.a. 
få besvaret forespørgsler og rekvirere trykte 
publikationer. På www.nationalbanken.dk 
kan du booke foredrag hos foredragskorpset.

Danmarks Nationalbank
Kommunikation
Havnegade 5, 1093 København K. 
Telefon: 33 63 70 00 (direkte) eller 
E-mail: kommunikation@nationalbanken.dk

Nationalbankens forhal og banksal er 
åben for offentligheden på hverdage 
kl. 9.00-16.00.

Nationalbankens foredragskorps holder mange foredrag for 
studerende på bl.a. gymnasium, HF og handelsskole. Kontakt-
information fremgår nedenfor.
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