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Fokus på bæredygtighed
Indtil slutningen af 90’erne har fokus i kreditvurderingen 

stort set udelukkende været på en udenlandsk købers 

regnskaber samt evne og vilje til at tilbagebetale gæld. Det 

er ikke længere tilstrækkeligt. EKF kan og vil ikke leve med 

at medvirke i finansiering af projekter og/eller forretninger, 

hvortil der er knyttet dårlige forhold for arbejdstagerne – 

herunder børnearbejde - eller negative miljømæssige for-

hold som f.eks. udledning af forurenet spildevand, mang-

lende røgrensning eller tvangsflytning af lokale beboere.

EKF forudsætter derfor fra slutningen af 90’erne i alle 

større forretninger og projekter (vejledende over 25 mio. 

kr.), at der skal foretages en selvstændig vurdering af de 

sociale og miljømæssige forhold, og det er ofte i større 

forretninger nødvendigt at rejse ud og vurdere forholdene 

på stedet. Når projektet er etableret, er vurderingen af 

de sociale og miljømæssige forhold ikke slut. Der bliver 

løbende fulgt op på, om forretningen og projektet lever 

op til de forhold, som er lovet opfyldt ved etableringen.

I EKF har en særlig enhed ansvaret for vurderingen af 

de sociale- og miljømæssige forhold. Denne vurdering er 

mindst lige så vigtig som vurderingen af købers kommer-

cielle og landets politiske forhold. Overordnet hviler EKFs 

arbejde på FN’s principper og retningslinjer – særligt FN’s 

Global Compact samt FN’s Retningslinjer om Menneske- 

rettigheder og Erhvervsliv. 

De mere konkrete rammer for enhedens arbejde er fast-

lagt i OECD Common Approaches (fra 2003) for vurdering 

af sociale og miljømæssige forhold under eksportkreditter 

samt i rammerne for finansielle virksomheder – Equator 

Principles – som EKF tilslutter sig i 2004. Disse aftaler  

omhandler, hvordan EKF skal vurdere, mitigere og hånd-

tere sociale- og miljømæssige forhold i projekter og forret- 

ninger, som alle bliver målt op mod IFC performance 

standarder. Disse standarder danner rammen for bedste 

praksis for sociale- og miljømæssige forhold. I sagen med 

JG Pears (år 2000 på tidslinjen) er EKFs konkrete behand- 

ling af forretningens sociale- og miljømæssige forhold 

nærmere beskrevet.

Acceptable sociale- og miljømæssige forhold er meget vig-

tige for EKF, og EKF er aktiv i udviklingen af blandt andet 

OECD Common Approaches. 
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