
100 år med EKF

1981

EKR kan ikke følge med
EKR oplever i disse år også en voldsom vækst i efter-

spørgslen efter kortfristet risikodækning – især for kredit-

ter med op til 6 måneders løbetid, som er normalt inden 

for salg af fødevarer, forbrugsvarer, reservedele og halv-

fabrikata. Hovedparten af den danske eksport sælges på 

kortfristede kreditter.

Den andel af dansk eksport, som EKR forsikrer, øges fra 

9 pct. i 1974 til 25 pct. i 1984. Samtidig bliver antallet af 

garantikunder firdoblet. Den stigende efterspørgsel pres- 

ser administrationen. Det tager længere tid at behandle 

ansøgninger, og EKR får voksende kritik fra virksomheder 

og erhvervsorganisationer. Sagsbehandlingen er papirba- 

seret, og eksportører skulle indberette forskelligt til EKR. 

Et eksempel er den røde anmeldelse af betalingsforsin- 

kelser.

I begyndelsen af 80’erne indfører EKR to kortfristede 

garantiløsninger – H-garanti og M-garanti – med korte 

ekspeditionstider. EKR udsteder fra begyndelsen begge 

garantier, og eksportøren loves svar inden for otte dage 

(H-garanti) og 3 uger (M-garanti). Har eksportøren ikke 

fået svar inden fristen, så er garantien uanset det mang-

lende svar bevilget. Dette er omvendt sagsbehandling.

En H-garanti kan søges for et udestående op til 300.000 – 

dette bliver senere forhøjet til 500.000. En M-garanti kan 

søges for et udestående på op til 1.000.000. 

Det forudsættes blandt andet:

• At eksportøren medsender en maksimalt 12 måneder 

gammel soliditetsoplysning på den udenlandske køber

• At eksportøren ikke har udestående fordringer ældre 

end 30 dage på den udenlandske køber

• At varerne er produceret i Danmark og har et uden-

landsk indhold på maksimalt 45 pct.

De to hurtige garantiløsninger er en stor succes. F.eks. mod-

tages der 4.500 ansøgninger om H-garanti fra etablering i 

maj til udgangen af 1981. Nogle år efter etableringen gør 

EKR det muligt for eksportøren at søge H-garanti direkte 

i sit pengeinstitut. Pengeinstituttet kan bevilge garanti på 

EKR’s vegne, hvis førnævnte betingelser er opfyldt, og hvis 

soliditetsoplysningen ikke fraråder kreditgivning. 

Udvikling af generalgaranti

Først som supplement og senere som erstatning for H- og 

M-garantier udvikler EKR i slutningen af 80’erne en gene- 

ralgaranti, som anvendes til risikodækning af kortfristede 

kreditter. Som udgangspunkt er hele eksportørens kort-

fristede samhandel med udlandet omfattet. Dog kan sam-

handel med konkrete særligt risikofyldte lande være und- 

taget. Præmien fastsættes individuelt for hver eksportør 

som en procentdel af den garanterede omsætning. Eks-

portørens performance påvirker således præmien positivt 

eller negativt.

Denne type risikodækning er analog med den type risiko-

dækning af kortfristede debitorrisici, det private forsik- 

ringsmarked yder.

 

Nødvendig afskrivning af 825 mio. kr.

Desværre står indtægterne ikke mål med de nødvendige 

hensættelser og udbetalte erstatninger i løbet af 80’erne. 

EKR afskriver i en række år ikke tilstrækkeligt på ude-

stående fordringer, og de nødlidende fordringer i regnska- 

berne giver derfor ikke et retvisende billede. Det bliver 

besluttet at rydde op, og i 1989 afskriver EKR 825 mio. 

kr. i tab på kommercielle fordringer – både langfristede og 

kortfristede. 

Dårlige regnskaber for eksportkredit er ikke et isoleret 

dansk fænomen i disse år. Et tilsvarende billede kan ses 

i en række andre lande – indtægterne står i 80’erne ikke 

mål med udgifterne.
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