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Velkommen til webinaret:

Hvordan påvirker corona tysk erhvervsliv

Velkomst ved Analyse af tysk økonomi ved        Tyske støtteordninger ved

Claus Peter Michelsen Søren V. Kristensen Poul Wehmeyer

Områdedirektør Erhverv Cheføkonom Erhvervsdirektør Sydbank Tyskland
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Tysk økonomi i lyset af COVID-19

Webinar, Erhverv
Cheføkonom Søren V. Kristensen, april 2020
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Ifo-indekset og BNP

Krisen har lammet tysk økonomi
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Tyskland er eksponeret overfor den globale økonomi

Industrien som andel af BNP, procent
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Produktion af biler, indekseret

Tyskerne havde også problemer inden COVID-192
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De tyske politikere har krudt på lager – og nu skal det bruges

Offentlig saldo og gæld, procent af BNP
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Tyskland og mange andre reagerer hurtigere og kraftigere end under 

finanskrisen

Hjælpepakker i procent af BNP
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Tyskland kan investere sig ud af krisen
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Vi har fundet bunden under renten, men den vil forblive lav

Centralbankernes indlånsrente, procent

Eurozonen

Danmark
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Mange tak for ordet. Tid til spørgsmål.
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29.04.2020

Indblik i støtteordninger, som tyske virksomheder har adgang til
Ved erhvervsdirektør Poul Wehmeyer, Sydbank Tyskland
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Sydbank Tyskland

• Sydbank har drevet bank i Tyskland 

siden 1984

• Filialer i Flensborg, Kiel og Hamborg

• Et indgående kendskab til tysk 

økonomi og erhvervsliv

• Dele vores viden med dig og står klar 

til at sparre og vejlede om de tyske 

støtteordninger til erhvervslivet
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Der findes forskellige typer støtteordninger
�du skal henvende dig til kommunen, skattevæsnet, osv.

Støtteordningerne er også 

for danske virksomheder 

med datterselskaber i 

Tyskland
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KfW udbyder attraktive lån gennem de tyske banker
�fx gennem Sydbank Tyskland

De tyske hjælpepakker består af flere elementer:

• Lønkompensation

• Direkte tilskudsmuligheder (til de allermindste virksomheder)

• Regarantiordning for ”Bundesländer-ordninger” 

• Socialsikring (div. ordninger – fx kan man ikke lukke for vand/strøm )

• Udsættelse af forskudsskat og skattebetalinger m.v. 
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Baggrund for KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau

• En institution i Tyskland

• Startet op i november 1948

• Marshallplanen – 1 mia. €

• Normalt år ”fordeles” 80 mia. €

• Corona-2020 p.t. 822 mia. €

• Danske pakker udgør ca. 50 mia. €

• Ca. 6.500 ansatte i KfW

• Refinansiering af bankernes udlån

• Tyske stat 80 % - Länder 20 %
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Betingelser for at bruge KfW-ordningerne
� man skelner efter størrelse 

Helt små virksomheder – Kleinstunternehmer

• Mindre end 10 ansatte og omsætning/balance < 2 mio. €

Små virksomheder – Kleine Unternehmen

• Mindre end 50 ansatte og omsætning/balance < 10 mio. €

Mellemstore virksomheder – Mittlere Unternehmen

• Mindre end 250 ansatte og omsætning < 50 mio. €/ balance < 43 mio. €

Store virksomheder – Grosse Unternehmen
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Betingelser for at bruge KfW-ordningerne

Privatejede tyske virksomheder kan søge støttede lån 

• Store virksomheder kan søge kreditter med 80 % ”statsgaranti” 2,00 – 2,12 % p.a.

• Øvrige virksomheder kan søge kreditter med 90 % ”statsgaranti” 1,00 – 1,46 % p.a.

• Der findes også en 100 % ”statsgaranti”-ordning, som koster 3,00 % (for bonitetssvage kunder)

Lånestørrelse:

• 25 % af årsomsætningen i 2019 eller

• 2 x lønomkostninger i 2019 eller

• det konkrete likviditetsbehov for de næste 18 måneder/12 måneder

Dog en beløbsbegrænsning på 1 mia. € pr. ansøgning

Løbetider:

• 2 års fastrentelån til fuld indfrielse – uden afdragsfrihed

• 10 års fastrentelån med op til 2 års indledende afdragsfrihed  (< 800.000 €)

• 5-6 års fastrentelån med op til 2 års indledende afdragsfrihed  (> 800.000 €)
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Processen

• Ansøgning skal ske gennem en ”akkrediteret” bank i KfW, fx Sydbank Tyskland

• Normalt skal man blot tage fat i sin ”Hausbank” 

• Ansøgninger på op til 3 mio. € kreditbehandles alene i ”Hausbank”, dvs. KfW

”overtager” den risikovurdering, som ”Hausbank” har lavet/vurderet

• Ansøgninger > 3 mio. € < 10 mio. € behandles i en ”Fast Track”-ordning med en 

forenklet risikovurdering i KfW

• Ansøgninger > 10 mio. € og ansøgninger, som ikke kan leve op til ”Fast Track”-

krav, gennemgår en ”normal” kreditvurdering i KfW

• www.kfw.de

• Tag fat i jeres normale kontaktperson i banken

• Vær ikke overrasket over krav til formalia – det er helt normalt ☺

• Status pr. 20.04.2020 – der ændres næsten dagligt i programmerne2.
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Next step

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig

Poul Wehmeyer

Erhvervsdirektør

Telefon: 74 37 87 10

Mail: wehmeyer@sydbank.dk


