16. marts 2020

Faktaark: Garantiordninger

Spredningen af Covid-19 har indtil videre medført aflysninger af blandt andet
konferencer, forretningsrejser og ferier. Det har blandt andet ramt indtjeningen i
en lang række brancher, herunder luftfarts-, rejse-, hotel-, service- og turismebranchen. Som situationen udvikler sig, må man forvente, at flere virksomheder vil
blive berørt i de kommende dage og uger.
Virksomhederne mister indtægterne, men har stadig regninger, der skal betales.
Det kan meget hurtigt betyde, at de ikke har penge til at betale de almindelige udgifter for at holde driften kørende.
Det gælder ikke mindst blandt de små og mellemstore virksomheder. Derfor etablerer regeringen to garantiordninger.
Garantiordning for SMV’er:
Mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er tydeligt presset på likviditeten. Derfor indfører regeringen en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån
til ellers sunde SMV’er, der kan dække omsætningstab som følge af Covid-19. For
at blive omfattet af ordningen, skal virksomheden have oplevet eller forvente et
omsætningstab på over 30 pct. som følge af spredningen af Covid-19.
Hvis man antager, at 1.600 virksomheder bruger ordningen og i gennemsnitligt låner 3 mio. kr., så vil ordningen samlet set kunne understøtte udlån til virksomhederne på i alt 4,8 mia. kr.
Ordningen vil for eksempel kunne hjælpe den mindre rejsearrangør, som oplever
en dramatisk nedgang i salget, fordi den aktuelle situation betyder, at kun meget få
planlægger og bestiller ferier.
Ordningen indebærer statsstøtte og skal derfor godkendes af EU-kommissionen.
Der afsættes i første omgang en tabsramme på 1 mia. kr. til ordningen.
Garantiordning for større virksomheder:
Det er ikke kun de små og mellemstore virksomheder, der er ramt af Covid-19
udbruddet. Derfor indfører regeringen en garantiordning for 70 pct. af bankernes
udlån til større virksomheder, der oplever et tab i omsætningen på over 30 pct. eller forventer et tab af den størrelse som følge af spredningen af Covid-19. Ordningen skal fungere på markedsvilkår.

