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Faktaark 

Oversigt over besluttede initiativer, der hjælper danske 
eksportvirksomheder 

Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af 

danske arbejdspladser  

Udenrigsministeriet har d. 25. maj 2020 lanceret tre initiativer, som led i udmønt

ning af de afsatte midler til en eksport- og investeringsfremmepakke, jf. tabel 1: 

• Markant reduktion af Udenrigsministeriets betalingsordning for eksport- og 

markedsrådgivning for virksomheder. 

• Fordobling af Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling i 2021 med hen

blik på afholdelse af erhvervsfremstød. 

• Oprettelse af en taskforce i Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, der 

skal hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID19-krisen ved at 

bidrage til fastholdelsen af markedsandele samt udenlandske investeringer. 

Tabel 1 
Initiativer i Eksport- og investeringsfremmepakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og 
fastholdelse af danske arbejdspladser 

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 
Eksport- og investeringspakke 100,0 125,0 
- heraf reduktion i UMs betalingsordning for eksport- og mar
kedsrådgivning 91,6 75,9 

- heraf fordobling af UMs eksportfremmebevilling - 34,7 

- heraf Eksport- og Jobskabelsestaskforce 8,4 14,4 

Garantiordninger i EFK og Vækstfonden 

Der er desuden allerede oprettet en række låne- og garantiordninger i Vækstfon

den og EKF, som bl.a. har fokus på at understøtte danske virksomheders eksport: 

• I EKF er der oprettet to garantiordninger, hvor staten i 2020 inden for to 

statsgarantier på 1 mia. kr. og 5 mia. kr. kan stille garanti for lån optaget i pri

vate låneinstitutter i hhv. SMV’er og store virksomheder. 

• Yderligere er i der i EKF etableret en midlertidig statslig garantidækning på 30 

mia. kr. til forsikring af virksomheders samhandel med udenlandske og inden

landske købere i 2020. 

• I Vækstfonden er der oprettet to garantiordninger målrettet hhv. SMV’er og 

større virksomheder med dertilhørende statsgarantier på hhv. 17,5 mia. kr. og 

25 mia. kr. 

• Der er endvidere oprettet to nye matchfinansieringsordninger i Vækstfonden 

målrettet hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder, hvor 

Vækstfonden i 2020 får mulighed for at kunne finansiere op til mellem 75 pct. 

og 100 pct. af virksomhedernes kapitalbehov. Til ordningerne er der afsat en 

låneramme på 2,2 mia. kr. og en tabsramme på 800 mio. kr. 
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• Dertil har Vækstfonden i 2020 fået et kapitalindskud på 1,2 mia. kr. til finan

siering af kapitalindskud mhp. at styrke fondens indsats med at stille risikovil

lig kapital til rådighed for iværksættere og venturefonde. 

Herudover er der med hjælpepakkerne igangsat med en række kompensationsord

ninger, der bl.a. hjælper virksomheder med deres faste omkostninger og lønom

kostninger, samt en udskydelse af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og 

moms mv., som generelt understøtter danske virksomheder, herunder også ek

sportvirksomheder. 
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