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International aftale om vilkår for 
mellem- og langfristet eksportkredit
I april 1978 slutter Danmark sig gennem medlemskabet 

af EF til OECD Arrangementet inden for eksportkredit. 

Aftalen gælder for kredittider på 2 år og derover, hvor 

der forudsættes en forudbetaling på mindst 15 pct., og 

at kreditten afvikles efter serielånsprincippet. Desuden er 

der en række sektoraftaler for blandt andet skibe, fly og 

atomkraftværker.

Denne aftale er det vigtigste regelgrundlag for mellem- og 

langfristede eksportkreditter, og en række højindkomst- 

lande deltager i den. Efter 1978 har der været en del  

ændringer og tilføjelser til aftalen – blandt andet i 1999 

omkring harmonisering af præmierne for eksportkreditter. 

En fælles kategorisering af debitorlande er en konsekvens 

heraf, og denne kategorisering er i dag en international 

standard for vurdering af lande og anvendes af en række 

instanser.

I 2007 tager Danmark initiativ til at få etableret en sektor- 

aftale for vedvarende energi – herunder vindkraft. I 2012 

bliver en sektoraftale for vedvarende energi forhandlet på 

plads. Aftalen indebærer blandt andet, at der kan ydes lån 

med op til 18 års løbetid til vedvarende energiprojekter. 

Der er i dag 74 eksportkreditinstitutter i verden, og kun 31 

eksportkreditinstitutter er tilsluttet OECD Arrangementet. 

Blandt andet Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Sydafrika 

er ikke med. Disse lande tilbyder ofte eksportkreditter på 

bedre vilkår end vilkårene fastsat i OECD Arrangementet, 

og landene under denne aftale oplever derfor voksende 

unfair konkurrence. En illustration af problemets omfang 

er, at Kina i 2018 etablerer eksportkreditter i stort set 

samme omfang som alle EU-landene tilsammen. Derfor 

har man i adskillige år forhandlet med Kina om at tilslutte 

sig aftalen. Forhandlingerne er endt resultatløse – Kina 

ønsker ikke at tilslutte sig fælles regler og retningslinjer for 

eksportkreditter.

Vurdering af risici på lande og banker

Vurdering af udsigten til krig og andre konflikter samt af 

et lands evne og vilje til at tilbagebetale gæld får stigende 

betydning i 70érne. Indtil midten af årtiet er notater fra 

Udenrigsministeriet og danske ambassader den vigtigste 

kilde til vurdering af de politiske risici. Da Danmark i 1954 

bliver medlem af Berner Unionen, suppleres med oplys-

ninger om andre eksportkreditinstitutters holdninger til 

og erfaringer med risikodækning på de forskellige lande.

Fra midten af 70’erne begynder EKR selv at analysere et 

lands politiske og økonomiske forhold. Ud over materiale 

fra Udenrigsministeriet, danske ambassader og Berner 

Unionen har EKR også adgang til rapporter udarbejdet af 

internationale organisationer – herunder IMF. 

I tilknytning til vurderingen af politiske risici på et land bliver 

det også vigtigt for EKR at vurdere risikoen på større 

banker rundt omkring i verden. I denne vurdering bruges 

både oplysninger fra det internationale netværk i Berner 

Unionen og fra større danske bankers internationale 

afdelinger.
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