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Høring vedrørende lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkre-

dit  

Generelle bemærkninger 

Til finansiering af den brede politiske aftale indgået i marts 2017 om den fremtidige udvikling af 

Nordsøen, besluttede partierne bag aftalen, at der skal etableres en udbyttepolitik for EKF Dan-

marks Eksportkredit. Efter det oplyste vil det årlige udbytte, som organisationen skal udbetale til 

staten, ligge på 50 pct. af overskuddet dog maksimalt 140 mio. kr. årligt i 2018-2020 og derefter 

maksimalt 100 mio. kr. årligt.  

 

Dansk Erhverv betragter EKF Danmarks Eksportkredit som en meget nær samarbejdspartner og 

dels som en veldrevet og effektiv organisation, der spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte 

dansk eksport af såvel varer som tjenesteydelser. For en lille og åben økonomi, hvor eksporten 

udgør ca. 50 pct. af BNP, er det af fundamental betydning, at danske eksportører opnår en nem og 

omkostningseffektiv adgang til udenlandske markeder. Det er ligeledes afgørende, at danske ek-

sportører nyder godt af optimale finansieringsredskaber, når de begiver sig i kast med eksport 

ikke mindst til mere risikobetonede markeder. Siden 1922 har EKF Danmarks Eksportkredit væ-

ret leverandør af disse løsninger, og organisationen har løbende formået at tilpasse sine aktivite-

ter og ydelser, så der ikke opstår konflikter med det kommercielle marked i Danmark for eksport-

finansiering.  

 

Specifikke bemærkninger 

I bemærkningerne til lovforslaget vurderes det, at lovændringen ikke vil have økonomiske eller 

administrative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Dansk Erhverv finder, at dette bør blive det 

styrende princip fremover for, om de årlige udbyttebetalinger til staten er af en forsvarlig stør-

relse. Den skitserede udbyttepolitik må ikke resultere direkte eller indirekte i et lavere aktivitets-

niveau hos EKF Danmarks Eksportkredit eller i mindre risikovillighed i forhold til at yde garan-

tier, kautioner eller kreditter til danske eksportvirksomheder. Overskuddet hos EKF Danmarks 

Eksportkredit faldt kraftigt i 2015, men rettede sig igen sidste år, og Dansk Erhverv er bekymret 

for, om et udbytte på 50 pct. til staten i et år med markant faldende overskud kunne resultere i 

mindsket risikovillighed.  
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Overskud i EKF Danmarks Eksportkredit 2012-2016 ifølge hjemmesiden:  

 

2012: 473 mio. kr.  

2013: 453 mio. kr.  

2014: 378 mio. kr.  

2015: 162 mio. kr.   

2016: 467 mio. kr.  

 

Dette ville være særdeles beklageligt ikke mindst i forhold til små og mellemstore danske virk-

somheder med begrænset kapital og begrænset erfaring med salg i udlandet, for hvem EKF Dan-

marks Eksportkredit kan være en uvurderlig samarbejdspartner. Lovændringen bør derfor ikke 

afstedkomme mindre risikovillighed hos EKF Danmarks Eksportkredit. Dansk Erhverv værdsæt-

ter den balancerede og fornuftige tilgang med hensyn til risikovillighed, som organisationen an-

lægger i dag. 

 

På denne baggrund ønsker Dansk Erhverv, at der i lovforslaget indarbejdes en bestemmelse om, 

at den skitserede udbyttepolitik skal evalueres senest i 2020, og at der i denne evaluering særligt 

skal ses på, om EKF Danmarks Eksportkredit har ændret sin risikovillighed i forhold til små og 

mellemstore danske virksomheder som konsekvens af lovændringen.   
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