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Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. oktober 2009.

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at eksportlåneordnin-
gen kan yde eksportlån med fast rente, herunder at der allerede i tilbudsfasen kan indgås aftale om fast
rente til eksportlån imod betaling.

Endvidere anmodes om tilslutning til, at eksportlåneordningen i forhold til kredittider, dækningspro-
cent mv. fremover følger de til enhver tid gældende EU- og OECD-regler på eksportkreditområdet. På
nuværende tidspunkt betyder det bl.a., at kredittiden for vedvarende energi forlænges fra 15 år til 18
år.

b. Der blev i forbindelse med Kreditpakken etableret en eksportlåneordning med hjemmel i Lov om
Dansk eksportkreditfond m.v.(LBK nr. 913 af 09/12/1999) og i Akt. 87 af 6. februar 2009. Det fremgår
af aktstykket, at lånene baseres på en variabel rente og kan have kredittider på op til 15 år. Ordningen
administreres af Eksport Kredit Fonden. Bortset fra de to ændringer, der fremgår i nærværende akt-
stykke, forbliver eksportlåneordningen, således som den er beskrevet i Akt. 87 af 6. februar 2009,
uændret.

Eksportlån med fast rente
Eksportlåneordningen bygger på den statslige genudlånsordning. Eksportlåneordningen kan dermed

basere sine udlån på statsobligationer udstedt af Nationalbanken, der i øjeblikket alene udsteder fast-
forrentede statsobligationer. Med forslaget åbnes der op for, at fast rente enten kan tilbydes ved
låneaftalens indgåelse eller allerede i tilbudsfasen imod en særskilt betaling i form af et tillæg.

Der er stor efterspørgsel efter eksportlån med fast rente fra erhvervslivet med henvisning til lignende
ordninger i udlandet. En række OECD-lande tilbyder i dag eksportlån med fast rente, herunder Tysk-
land, Sverige, Norge og Finland.

Det er vurderingen, at indførelse af muligheden for også at tilbyde fast rente i eksportlåneordningen
vil medføre, at flere virksomheder, herunder mindre virksomheder, vil anvende ordningen. Ordningen
forventes at blive billigere i forhold til den eksisterende eksportlåneordning, da det vil åbne op for
enklere dokumentation og dermed færre omkostninger for danske virksomheder. Eksport Kredit Fonden
vil kunne tilbyde eksportlån til mindre forretninger bl.a. på grund af enklere dokumentation og forret-
ningsgange. Det vil øge muligheden for at levere et enklere produkt til de mindre virksomheder.
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Ved eksportordrer med lang tilbagebetalingstid, giver en fast rente endvidere både sælger og køber
mulighed for at gennemskue et projekts samlede omkostninger inklusiv finansieringsomkostningerne
allerede ved låneaftalens indgåelse eller i tilbudsfasen. Det vil styrke danske virksomheders konkur-
renceevne og give dem bedre muligheder for at opnå eksportordrer.

Som hidtil skal den rente, eksportlåneordningen modtager, dække ordningens udgifter, jf. Akt. 87 af
6. februar 2009. Muligheden for fastforrentede lån vil derfor som udgangspunkt ikke medføre øgede
omkostninger eller tabsrisici for eksportlåneordningen.

Det foreslås på den baggrund, at Eksport Kredit Fonden under eksportlåneordningen kan yde eks-
portlån også med fast rente. Der kan indgås aftale om fast rente ved låneaftalens indgåelse. Der kan
endvidere indgås aftale om fast rente allerede i tilbudsfasen af en forretning mod en særskilt betaling i
form af et tillæg. Tilsagnet om fast rente i tilbudsfasen vil som udgangspunkt være gældende i op til
120 dage. Tillægget fastsættes af Eksport Kredit Fonden ud fra en kommerciel vurdering og skønnes
at være i størrelsesordenen 1-1,5 pct. af hovedstolen på eksportlånet.

Muligheden for fast rente gælder også for eksportlån, der allerede er ansøgt om, men som endnu ikke
er færdigbehandlede.

Den faste rente vil blive fastsat således, at den til enhver tid overholder OECD’s regler herom.

Eksportlåneordningen følger de til enhver tid gældende EU- og OECD-regler på eksportkreditområdet
For at sikre danske eksportvirksomheders konkurrenceevne over for andre OECD-lande foreslås det,

at eksportlåneordningen i forhold til kredittider, dækningsprocent mv. fremover følger de til enhver tid
gældende EU- og OECD-regler på eksportkreditområdet. På nuværende tidspunkt betyder det bl.a., at
kredittiden for alle former for vedvarende energi forlænges fra 15 år til 18 år.

Udviklingen i eksportlåneordningen
Økonomi- og Erhvervsministeriet vil fortsat følge udviklingen i eksportlåneordningen og vil vende

tilbage til Finansudvalget, såfremt det vurderes, at der er behov for yderligere ændringer i ordningen.

c. Finansudvalgets tilslutning søges, da der hos eksportørerne er et stort og presserende behov for at
kunne finansiere eksportforretninger med eksportlån med fast forrentning.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at eksportlåneordningen kan yde eks-
portlån med fast rente, således at der kan indgås aftale om fast rente ved låneaftalens indgåelse, og at
der endvidere kan indgås aftale om fast rente allerede i tilbudsfasen af en forretning imod betaling.
Endelig anmodes om tilslutning til, at eksportlåneordningen i forhold til kredittider, dækningsprocent
mv. fremover følger de til enhver tid gældende EU- og OECD-regler på eksportkreditområdet.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. oktober 2009

LENE ESPERSEN

/ Niels Ammitzbøll

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 30-10-2009. Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres
medlemmer af udvalget tilslutter sig aktstykket. Partierne finder, at initiativerne isoleret set kan være udmærkede,
men er langt fra svar nok på den historiske krise, som Danmark befinder sig i: 1. Pakken er for lille. Krisen er så dyb
og har ramt så mange virksomheder, at 4 mia. kr. er alt for lidt. Samme synspunkt har organisationen Dansk Erhverv
fremhævet i sin kritik af erhvervspakken. 2. Pakken kommer for sent. Krisen for dansk økonomi og erhvervsliv
udvikler sig dramatisk hver dag, og længe har S, SF og RV presset på for tiltag, der kunne afhjælpe erhvervslivets
særlige problemer. 3. Pakken hjælper for få. Pakken har fortrinsvist fokus på eksporterende virksomheder og vækst-
iværksættere. Andre typer af erhvervsdrivende - som fx håndværksvirksomheder, industrivirksomheder og butiks-
drivende, der primært retter sig mod det danske marked - får ingen hjælp. Dagligt må danske virksomheder dreje
nøglen om. Siden juni 2008 er ledigheden eksploderet fra 45.900 personer til 113.500 personer, og prognoser for
dansk økonomi viser, at krisen fortsætter længe endnu.
Danmark har behov for en vækstpakke for at komme sikkert gennem den historiske krise. Både S, SF og RV har
fremlagt vækstplaner, som her og nu med fremrykninger af offentlige investeringer vil tage toppen af stigningen i
ledigheden. Samtidig vil S, SF og RVs vækstplaner via investeringer i uddannelse og forskning bidrage til de nød-
vendige strukturelle ændringer af dansk økonomi, der er forudsætningen for, at eksempelvis dansk erhvervsliv kan
vinde kampen om fremtidens arbejdspladser.
En effektiv erhvervspakke havde indeholdt satsninger på uddannelse, forskning, innovation og fremrykninger af of-
fentlige investeringer.
Regeringen har valgt en anden strategi. Dette forslag er endnu et udtryk for regeringens dryp-strategi, som ikke for
alvor tager fat om roden til problemerne for dansk økonomi; den kraftigt stigende arbejdsløshed.
De samlede initiativer i aktstykkerne er derfor udtryk for et isoleret tiltag fra regeringens side, som ikke er præget af
udpræget sammenhæng med øvrige fremlagte tiltag. Den såkaldte erhvervspakke er derfor illustrativ for regeringens
økonomiske politik; uden retning og bevis for at kunne bringe Danmark sikkert gennem krisen.
På trods af en historisk krise og behovet for brede aftaler for at bringe Danmark sikkert gennem krisen, valgte VK-
regeringen endnu engang blokpolitikken ved denne aftales udformning. S, SF og RV har ikke haft mulighed for at få
indflydelse på aftalen på trods af klare tilkendegivelser om interesse for det modsatte. Forløbet er udtryk for en svag
regering uden evne til brede løsninger om store udfordringer.
Enhedslistens medlem af udvalget støtter aktstykket, fordi det giver bedre mulighed for at producere og eksportere
udstyr til vedvarende energi, selv om det ikke, som Enhedslisten ønsker, lever op til, at statslige støtteordninger skal
have et generelt krav om bæredygtighed såvel socialt som miljømæssigt.
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