
100 år med EKF

1960

Eksportkreditrådet (EKR) etableres
I slutningen af 50’erne presser eksportører og erhvervs- 

organisationer på for at få opdateret den danske eksport-

kreditordning. Eksportørerne oplever, at konkurrenter fra 

andre lande kan få bedre vilkår, og det reducerer konkur-

renceevnen for danske varer.

Handelsministeriet nedsætter et udvalg, der vurderer 

mulighederne for at modernisere den danske eksport-

kreditordning. Resultatet bliver etableringen af Eksport-

kreditrådet (EKR) i marts 1960 under Danmarks Erhvervs-

fond. Der er følgende særlige og nye vilkår:

• Under Handelsministeriet oprettes en særlig fond 

– Danmarks Erhvervsfond – der skal fremme erhver- 

venes effektivitet og konkurrenceevne ved blandt andet 

at yde eksportkredit 

• Under Danmarks Erhvervsfond etableres Eksportkre- 

ditrådet (EKR) som en selvstændig enhed med egen 

direktion

• Ud over en formand udpeget af Handelsministeriet er 

følgende organisationer medlemmer af EKR:

 · Handelsministeriet

 · Udenrigsministeriet

 · Finansministeriet

 · Landbrugsministeriet

 · Fiskeriministeriet

 · Nationalbanken

 · Finansrådet

 · Danske Handelsstands Fællesrepræsentation

 · Industrirådet

 · Landbrugsrådet

 · Danske Husmænd

 · Fiskerirådet

 · Håndværksrådet

 · Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

• Det bliver muligt at dække risici før afsendelse

• Det bliver muligt at risikodække ingeniørarbejder og 

salg af tjenesteydelser. Dette hænger tæt sammen 

med muligheden for at dække risici før afsendelse

• Kautionsordningen fastholdes på eksisterende vilkår 

Det overordnede mål er, at ordningen skal hvile i sig selv, 

og den samlede ramme fastsættes til 1,5 mia. kr. EKR 

starter op med en egenkapital på 190 mio. kr., som blandt 

andet stammer fra dollarpræmieringsordningen. Risiko-

præmierne nedsættes generelt med en tredjedel. 

En anden organisation under Danmarks Erhvervsfond er 

Eksportfremme ordningen, der fremmer danske eksport- 

interesser ved blandt andet at udstationere eksportråd- 

givere på de danske repræsentationer i udlandet. Der 

etableres et administrativt fællesskab mellem Eksport-

fremme ordningen og EKR.

Udviklingen i 60’erne

Det bliver nemmere at eksportere, idet frihandelsområdet 

EFTA med deltagelse af Danmark etableres i 1960. Sam-

tidig bliver den globale verden dog mere risikofyldt. En  

række lande – specielt i Afrika – opnår selvstændighed i 

disse år. Samtidig vokser den globale handel. I Danmark 

nærmer størrelsen af industrieksporten sig nu landbrugs- 

eksporten, og blandt andet derfor vokser efterspørgslen 

efter EKRs ydelser pænt.

En af årsagerne til væksten er øget efterspørgsel fra de 

kommunistiske lande i Central- og Østeuropa. Ved handel 

med disse lande ønsker de fleste eksportører risiko- 

dækning.
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