Coronavirus: Sådan hjælper
EKF dansk erhvervsliv
COVID-19
Coronavirus har med lynets hast vendt op og ned på det danske
og internationale samfund. Situationen kan for mange virksomheder give usikkerhed om ordrer, samhandel og indtægter. Hos
EKF kan virksomheder og deres samarbejdspartnere veksle den
usikkerhed til sikkerhed – også i krisetider.
Øget adgang til eksportkredit og kreditforsikring er en del af
regeringens hjælpepakker til erhvervslivet, og derfor har EKF to
nye initiativer til danske virksomheder:

Initiativ

1a

Likviditetskaution til små og mellemstore eksportvirksomheder (SMV’er)
Med den nye Likviditetskaution kan EKF bane vejen for nye lån til hundredvis af
eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på
minimum 30 % som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen virker ved, at
EKF dækker 80 % af bankernes eventuelle tab på nye kreditter, der går til at sikre
virksomhedernes likviditet.
EKF's kautioner kan bane vejen for nye banklån til SMV'er for i alt 1,25 mia. kr.

Initiativ

1b

Likviditetskaution til store eksportvirksomheder
EKF kan også kautionere for store virksomheder, der er blevet ramt af økonomiske tab som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen til store virksomheder
(over 250 ansatte) dækker 80 % af bankernes eventuelle tab.
EKF's kautioner kan bane vejen for nye banklån til store virksomheder for i alt
7,1 mia. kr.

Initiativ

2

Normaliseret dækning på det danske kreditforsikringsmarked
EKF har siden finanskrisen genforsikret de private kreditforsikringsselskaber, når
selskaberne forsikrer en eksportordre med en kredittid på op til 180 dage på
usikre markeder.
På grund af coronakrisen er både indenlandsk samhandel og samhandel med
udenlandske kunder i mere sikre markeder nu også blevet ekstra risikabelt. Staten
har derfor oprettet en garantiramme, som EKF administrerer, for at sikre et
velfungerende kreditforsikringsmarked.
EKF kan genforsikre samhandel for i alt 30 mia. kr. i 2020.

Læs mere på www.ekf.dk/coronavirus

EKF har været på pletten i snart 100 år
Lige siden 1922 har EKF’s formål været at understøtte dansk eksport og internationalisering samt skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.
EKF hjælper grundlæggende med tre behov hos danske eksportvirksomheder:

At sælge mere (ﬁnansiering til kunderne)
EKF kan tilbyde finansiering til danske virksomheders udenlandske kunder og til
projekter. Det øger salget og styrker den internationale konkurrenceevne blandt
danske eksportører. Det foregår ved, at EKF stiller en garanti for forretningen eller
projektet til en dansk eller udenlandsk bank og overtager størstedelen af risikoen
på finansieringen.
Eksempler på garanti- og låneprodukter: Køberkreditgaranti, SMV-garanti, Projektfinansieringsgaranti og Eksportlån.

At ﬁnansiere deres virksomhed
EKF kan give eksportører og underleverandører til eksportører plads til flere kunder
og større ordrer ved at forbedre deres likviditet. Det sker ved, at EKF stiller kaution
til banken for virksomhedernes drifts- og anlægskreditter.
Eksempler på kautionsprodukter: Eksportkaution, Kaution for anlægslån og Likviditetskaution (corona-initiativ 1a og 1b COVID-19 ).

At beskytte deres eksport
EKF kan tage risikoen, når danske virksomheder handler med udlandet. Det giver
dem sikkerhed for, at de får deres betalinger. Hvis noget går galt, betaler EKF
erstatning. I forbindelse med coronakrisen kan EKF i hele 2020 også genforsikre
samhandel inden for Danmarks grænser.
Eksempler på garantiprodukter: Kontraktgaranti, Rembursgaranti og Genforsikring
(corona-initiativ 2 COVID-19 ).
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