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Finanstilsynets undersøgelse af systemisk risiko – 2021 
Denne undersøgelse spørger til, hvilke forskellige risici, der på en treårs horisont kan udgøre en risiko for 
hele eller dele af det finansielle system i Danmark, for udførelsen af finansielle kerneydelser eller for 
forbrugerne. I lyset af den aktuelle situation med COVID-19, indeholder spørgeskemaet i år også spørgsmål 
omkring, hvordan COVID-19 forventes at påvirke dansk økonomi og det finansielle system. Spørgeskemaet  
tager 5-10 minutter at udfylde.  

Spørgeskemaet er sendt til risikoansvarlige i udvalgte finansielle virksomheder i Danmark. Til sidst i 
skemaet anføres, hvem der har udfyldt skemaet, og om vedkommende må kontaktes for eventuel 
yderligere uddybning. Der er mulighed for at uddybe svarene. Svarerne vil indgå i Finanstilsynets samlede 
vurdering af finansielle risici, og konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive offentliggjort. 
Konklusionerne vil blive offentliggjort på en måde så enkeltbesvarelserne ikke kan identificeres. 

Svarfrist 17. februar 2021 til stl@ftnet.dk 

1. Hvilke kilder kan udgøre en risiko for det finansielle system i Danmark?
Nederst findes en liste af emner, der kan bruges som inspiration.

1.1 Hvilke risici vurderer du, kan have den største betydning for den 
finansielle stabilitet i Danmark indenfor de kommende tre år? Angiv 
venligst risiciene i rangorden med den væsentligste først. 

1.

2.

3.

4.

5. 

1.2 Hvilke vurderer du, vil være 
mest udfordrende at tackle for 
din virksomhed? (angiv maks. 2) 

1.3 Hvilke primære grunde, vurderer du, er årsag til ovennævnte risici? 
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1.4 Hvilke nye eller eksisterende produkter, vurderer du, kan medvirke eller medvirker til opbygning af risiko 
i det finansielle system i Danmark? 

2. Overordnede risici for det finansielle system i Danmark
For at følge udviklingen i opfattelsen af systemisk risiko, er følgende spørgsmål inddelt i kategorier. Der er
mulighed for at give uddybende svar nederst i skemaet.

2.1 Hvordan vurderer du risikoen for, at det finansielle system i Danmark vil få et betydeligt negativt stød? 

Meget lav Lav Mellem Høj Meget høj 
Kort sigt (0-12 måneder) 
Mellem-lang sigt (1-3 år) 

2.2 Hvordan vurderer du, at risikoen for et betydeligt negativt scenario har ændret sig over de sidste seks 
måneder? 

Faldet Uændret Steget 
Kort sigt (0-12 måneder) 
Mellem-lang sigt (1-3 år) 

2.3 I hvilken grad har du tillid til, at det finansielle system i Danmark vil være stabilt over de næste tre år? 

Særlig lille grad Lille grad Hverken/eller høj grad Særlig høj grad 

 2.4 Hvordan har din tillid til den finansielle stabilitet ændret sig over de seneste seks måneder? 

Faldet Uændret Steget 

3. COVID-19
Hvordan forventer du, at COVID-19 vil påvirke din virksomhed og dansk økonomi fremadrettet. Der er
mulighed for at give uddybende svar nederst i skemaet.

3.1 Hvordan vurderer du, at COVID-19 vil påvirke bundlinjen i din virksomhed? 

Stor 
forværring 

Lille 
forværring 

Stort set ikke Lille 
forbedring 

Stor 
forbedring 

Kort sigt (0-12 måneder) 
Mellem-lang sigt (1-3 år) 
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3.2 Hvordan forventer du, at COVID-19 vil påvirke dansk økonomi (f.eks. beskæftigelse og BNP)? 

Stor 
forværring 

Lille 
forværring 

Stort set ikke Lille 
forbedring 

Stor 
forbedring 

Kort sigt (0-12 måneder) 
Mellem-lang sigt (1-3 år) 

Øvrige kommentarer vedrørende spørgeskemaet eller eventuelle uddybninger er meget velkomne her: 

Mulige emner til inspiration: 
Cyberangreb 
Dansk recession 
En finansiel institutions konkurs 
Geopolitik (f.eks. Brexit, handelskrig) 
Global recession 
Husholdningers gæld 
Hvidvask 
Inflationsrisici 
Lavrentemiljø 
Manglende tillid 

Operationel risiko 
Pandemi 
Prisfald på de finansielle markeder 
Prisfald på ejendomsmarkedet 
Statsgæld i EU 
Stigende finansieringsomkostninger 
Usikkerhed om indtjening 
Usikkerhed om regulering 
Ændring af infrastruktur 
Ændring af risikopræmie 

4. Baggrundsoplysninger

4.1 Titel:  
4.2 Navn: 
4.3 Virksomhed:  

4.4 Hvilken type passer bedst på den virksomhed, som du arbejder i? 
Bank Realkredit Pension 
Forsikring Investeringsselskab Andet 
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Mail: 

Telefon: 

4.5 Må Finanstilsynet tage kontakt for en eventuel uddybning af svarene? Hvis ja, angiv da venligst 
kontaktoplysninger. 
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