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Vellykket privatisering af 
risikodækning af kortfristede risici
Etableringen af EU’s indre marked i begyndelsen af 90’-

erne gør, at den danske stat ikke længere må risikodække 

kortfristede kommercielle risici på gode markeder – 

markedsmæssige risici. Disse defineres inden for EU/

OECD som kommercielle risici i op til 2 år og på øvrige 

markeder som kommercielle risici i op til 1 år. Staten må 

fortsat godt risikodække kortfristede kreditter på særligt 

risikofyldte lande, og staten må også gerne – uanset risiko-

periodens længde – dække politiske risici. De markeds-

mæssige risici udgør på dette tidspunkt over 80 % af den 

danske eksport. 

I april 1992 oprettes et 100 pct. statsejet selskab – A/S 

EKR Eksportkredit. Ud over ejerskabet har staten ingen 

direkte indflydelse på selskabets drift, som en bestyrelse 

og en direktion har ansvaret for. Næsten hele ledelsen i 

Eksportkreditrådet og hovedparten af medarbejderne 

flyttes over i A/S EKR Eksportkredit, som samlet får knap 

100 medarbejdere. A/S EKR Eksportkredit overtager fra 

1. maj 1992 ansvaret for alle generalgarantier og andre 

kortfristede markedsmæssige risici, og Eksportkreditrådet 

nedlægges. 

Det samlede garantiansvar i A/S EKR Eksportkredit er 

omkring 4 mia. kr. Det resterende garantiansvar under 

Eksportkreditrådet – den statslige eksportkredit – har 

nogenlunde samme størrelse. Besluttende myndighed  

under den statslige eksportkredit er fra maj 1992 et 

Eksportkreditudvalg, der svarende til Eksportkreditrådet 

er sammensat af repræsentanter fra ministerier, styrelser 

og erhvervsorganisationer. 

Til at betjene Eksportkreditudvalget etableres et kontor 

for statslig eksportkredit i Erhvervsfremme Styrelsen. 

Ud over betjening af Eksportkreditudvalget har kontoret 

ansvaret for politisk risikovurdering, administration af 

moratorier samt deltagelse i internationale forhandlinger 

om eksportkredit.

A/S EKR Eksportkredit og statens eksportkredit indgår to 

administrationsaftaler: 

• Kundekontakt og administration af forpligtelserne 

under den statslige eksportkredit bliver varetaget af 

en særlig enhed i A/S EKR Eksportkredit

• A/S EKR Eksportkredit får ansvaret for inddrivelse af 

nødlidende kommercielle fordringer under den stats-

lige eksportkredit 

A/S EKR Eksportkredits administration af den statslige 

eksportkredit er identisk med den model, som både den-

gang og nu bruges i blandt andet Tyskland og Holland. 

Her har to private selskaber – Euler-Hermes og Atradius –  

aftale med staten om at administrere den statslige eks- 

portkredit.

Fokus i A/S EKR Eksportkredit er på egne løsninger over 

for eksportører inden for markedsmæssige risici. A/S 

EKR Eksportkredit udvikler sig positivt, og fra 1994 kan 

kunderne også få risikodækket danske risici. De årlige 

præmieindtægter er omkring 130 mio. kr., og driften giver 

overskud. Kunderne betaler præmie ud fra deres omsæt-

ning, og i 1995 anslår A/S EKR Eksportkredit, at kunderne 

samlet har en omsætning på 65 mia. kr.

I 1995 lykkes det staten at sælge 25 pct. af aktierne i A/S 

EKR Eksportkredit til hollandske NCM – i dag Atradius. I 

1997 køber NCM de resterende 75 pct. På mindre end 5 år 

er en vellykket privatisering af et statsligt selskab gennem-

ført. Salget giver staten indtægter på omkring 500 mio. kr.
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Offentlige køkkener anvender arligt 10 mia. kr. til 
lønninger og råvarer
A f Frank Korsholm
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Det v i s q  b e r e g n in g q .  
som direktq Bjern Nak- 
skoi- Petersen fra SAS Sq- 
vice Partnq, Hospital (date-
ring hw foretaget. Han q  
nået frem til. at d q  i kom- 
munq og am tq i alt findes 
1300 offentlige såkaldte 
produkUoRskokkenq, som 
tilftiruf**̂** snvcndcr 10 
mia. kr. til persooalefannin- 
g q  og indkob af råvarq.

— I Sverige hw SAS Ca-

tering indgået aftalq med 
svenske sygehuse, som be-
tydq. at SAS nu drivq 15 
bospitalskokkenq i samw- 
bejrå med rå  lokale kommu- 
nq. Og h q  visq resultatq- 
ne. at d q  alene gennem en 
managemenaftale og ved at 
bevare medarbejderstaben 
kan spares 15-20 pct. af om-
kostningerne, sigq Bjern 
Nakskov Petersen.

På den hjemmelige front, 
oplysq Björn Nakfaov Pe-
tersen. at d q  indenfq syge-
husvæsenet ikke q  sket en 
eneste udlicitering, mens 
d q  inden f q  madlavning til 
penskmistq kun q  udlicite-
ret 5-10 pct. af opgaverne. 
Det q  primaqt sket i rå 
mindre og mellemstore 
kommunq. mens f.eks. Ko-
benhavns kommunq ikke

hw foretaget en eneste ud- 
lidtering på madlavnings- 
området.

Bjarn Nakskov Petersen 
menq, at rå  meget store 
produkthionskakkenq på 
især rå  danske sygehuse 
kan udnyttes langt bedre 
end det q  tilfældet i dag.

— Kokkenerne q  typisk 
lavet til at kunne klare en 
meget s tq  produktion. Men 
i rå  seneste år, har mange 
sygehuse lukket sengeaf- 
debngq i takt med at be-
handlingerne nu i storre om-
fang skq  ambulant. Det be- 
tydiér, at d q  q  fiqre patien- 
t q  at beqnse og det p v q  
en s tq  ledig ks|>adtets- 
mængrå, som amterne og 
kommunerne i dag q  meget 
dårlige til at udnytte, sigq 
Björn Nakskov Petersen.

DA-k>bbyisme for øget 
kommunal udlicitering
A f Frank Korsholm
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Det tiplysq underdirek- 
t q  Henning Gade, DA. 
Han voitq . at d q  i labet af 
ganske f i år kan ske en fq- 
dobling i antallet af udlidte- 
rerå opgavq, så det samlet 
lobq op i storrelsen mindst 
70mia.kr.

— Det handlq om at få en 
dialog med kommunqne, så

man dels får nedbrudt nogle 
barrierq i forhold td q - 
hvervabvet, og deb t tr  db- 
ku teret, hvilke sociale op-
gavq virksomhedq lun 
hjælpe kommunerne af 
med. sigq han.

Han menq, at virksom-
hederne generelt  set q  me-
get indstfllet på overtage en 
række sodab forpbgtebq i 
kommunerne, hvb det om-
vendt betydq, at kommu-
nerne overiadq visse funk- 
tionq til erhvervsbvet.

-  Både ISS og Jydsk 
Rengaring h q  bvet aftabr 
med kommunq om ansæt-
telsen af unge bistandsldi- 
entq. Men i en række min-
dre virksomhedq kan det

være vanskeligt at påtage 
aig f q  store sodab opga-
vq , aigq Henning Gade.

Det såkaldte lidterings-
udvalg undq finansminis- 
t q  Henning Dyremose hol-
d q  i dag sit sidste mode.

H q  vil Kommunernes 
Landsforening/ Amtsråds-
foreningen og flere bnmod- 
tagerorganisatkmq slå til 
lyd fq . at det også bbvq 
muligt f q  nabokommunq 
at byrå på andre kommuna- 
b  opgavq i lidtatk».

Hraning Gade sigq, at 
dette klart vil stride mod
lcnmmiin«lfiilHm«g4jn og
at det ikke kan være me- 
ningqi at kommunerne skal 
konkurrere indbyrdes.

kidiielri- ogIri- og ansrginiinjs 
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k r e d it te n
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Omfatter eksporten til OECD
A f Jan Horsager

Regeringen frem sæ ttq en 
af de acrm este dage et 
l o v f o r ^ .  d q  slud starte 
privatberingen af den eks- 
portkretbt, d q  kan kobes
ved eksport til OEC3>- 

me. Danmark q  det
siibte land i EF, i lq  enråu 
h q  al eksportkredit i 
statslig regi

— 1 forste omgang vil vi 
foreslå, at staten oprettq et 
forsilmngsaktiesebksb. 
Dernæst skal hovedparten 
af sebkabet dog sælges hur-
tigst muligt, sigq industri- 
og enqgiministq Anne Bir-
gitte Lundholt til Bersen.

Hun regnq med. at tor- 
slaget q  igennem, såendel 
af salget aUererå kan være 
o v e rs tå  til juL

Hereftq vil al ek^iort- 
kredit td OECDJatiKletæ 
skufle kebes bos et privat 
sriskab. Dog vfl sstkredit- 
terne og rå  avrige politiske 
kredittq stadig blive fq- 
midlet vb  et kontq i Indu-
stri- og Handelsstyrelsen 
med Eksportkreditråilet i 
qMdsen.

Regeringen hw forhand-
let og opnået engihed med 
fagforeningq og medarbej-
dere. I alt faal diér overfares 
108 årsværk til det nye

statslige forsikringssel-
skab.

— Vi q  enige med HK, 
AC og Eksportkreditrådet 
qn, at det rette tidspunkt 
f q  privatberingen q  nået. 
Afle rå  andre lande i EF hw 
været gennem processen. 
Derfq anskq afle at selska-
bet får tid tfl at etablere sig, 
inden det marked Uivq gi-
vet frit i EF den 1. januw 
1993. » g q  Arme Birgitte 
Lundholt.

Hun frygtq, at markedet 
f q  forsfloing af ekqiort til 
OECn>-landene vifle for-
svinde helt tfl udlandet, 
hvb Darunark ventq med 
privatiseringen tfl det tids-
punkt, h v q  EF-re^erne 
tvingqos.

I ejeblikket kan den 
statslige eksportkredit til 
OECDJandene kun opret-
holdes fordi både EF’s fq- 
ste og andet Skadesforsik-
ringsdirektiv undtagq eks-
portkredit frn den generelle 
liberalisering af af forsik-
ringsmarkedet.

Men i øjeblikket forhand- 
b r rå  ansvarlige EF-minis- 
tre om et tredje Skadesfq- 
sikringsdirektiv. h v q  rån 
undtagelse foreslåes fjq- 
net. Dermed vfl Damnwk 
indenfq en overskuelig 
fremtid blive tvunget tfl pri-
vatiseringen.

Energisyn bygges ind i C02-afgiften
A f Frans Ronnov

De tre partier bag C02- 
afgiftes q  nu ved at have 
fleree forslag klw. C02- 
afgiftea skal kædes sam- 
mea awd den type energi- 
syusmråing. s<Nn ladu- 
strirådet k q  foreslået. IR 
findq udvikUagen iatercs- 
saot <ig spocq i avrigt op- 
hlodoing i C02-sporgsmå- 
IK.

Ifolge Bqsens opl.vsnin 
g q  q  det hensigten, at d q  
skal være tre fqfaellige af- 
giftssatsq. d q  udleses v«l 
tre forskellige energifq- 
brugs-grænsq. hvq  energi- 
forhruget q  sat i forhold tfl 
virksomhedens omsætning.

D q vil tUsyneladende ik-
ke være undtagebesbe- 
stemmebq fq  heie bran- 
chq som sådan. I stedet 
akal rå  refustonaordningq. 
som rå  tre partiq. S. SF og

rå  radikale, heb tiden hw t  
varslet, nu kædes sammen 
med en enqgisynsordning a g 
U dén. Industrirådet har fo- $ 
reslået. Kun virksomhedq, 5 
d q  q  tilknyttet ordningen. |  
faal kunne få en delvis refu- o 
skm af den afgift, rå  hw be o 
talt.

EF-tilpasning
Det q  fremdeles hensigten, 
at forslaget for industriens 
vedkommende skal tilpas-
ses det forslag, som EF- 
ko4nmbsiaiien f q  nylig hw 
barabtmed.

Barsen hw fået bekræf-
tet. at rå t q  ensbetycbnrå 
med. at d q  i begyndelaen 
kommq et mindre provenu 
i statskassen end rå t eUers 
vw rå  tte partiers tanke. 
Men jævnfq EF-forslaget 
kommq provenuet tfl at sti-
ge frem mod år 2000.

Forelagt disse oplysnin-
gq . sigq afdelingschef i In-
dustrirådet. Nieb O. Gram, 
at rå t lydq »interessant«. 
Han f l n ^  det positivt, at 
rå  tre (X)2-partiq vil fore-
slå IR's »el-synsordnmg«, 
sqn IR kakbr den. fordi 
halvdelen af den (X)2, d q  
udledes i Danmark, kom-
m q f n  el-forbrug. IR q  i 
disse ugq  ved at lægge sid-
ste hånd på detaljerne i ord-
ningen.

Energisyn

AfdaHnoschol i Industri- 
lidoL Mate O. Gram. findq
dal poaHM, al da Ira  
CO^partbr
■oFsyi

«Hforaalilirs
dnøssomlR

— Meningen q .  at virksom- 
hedq med et el-forbrug ovq 
en vb sterrebe skal have fa 
forbruget gået igennem 
hvert femte år med henblik 
på at identificere muU(^ be-
spareisq. I sådanne ord- 
ningq vfl det væ n  muligt 
at tage andre energiformq 
med. sigq Nieb O. Gram.

— Den meget fastlåste og 
stejb hddn i^ . rå  tre C02- 
partbr hidtil har haft, q  nu 
blødt op til fordel f q  en li-
nb, der liggq tæt på EF. si-
ger Nbls O. Gram.

Niveauet f q  C02-afgif- 
ten i EF-forslaget q  3 doUw 
pr. tenrå i 1993 stigende til 
ti dollar pr. tenrå i år 2(XX). 
Det oprindriige danske 
(X)2-fqslag fra i fqåret 
svarer, i N bb O. Gram's 
»oversættelse«, til 7,5 dollar 
pr. twide.

Han bekræftq. at EF- 
fqslaget begynder på et la-
vere afgiftsniveau end det 4 
oprindfage danfae forslag, 
men at det når højere end 
det oprindelige danfae CO- 
2-forslag frem mod år 2000. 
Men nu fa q  der altså en 
»EF-harmonbering« af det 
danfae forslag. Hvorved 
også det danfae forslag får 
et hojere shitniveau.
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