Faktaark: Genstart af dansk eksport II

Regeringen foreslår at afsætte yderligere 500 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023
til initiativer, der skal understøtte mulighederne for dansk eksport i lyset af COVID-19 og den lavere internationale efterspørgsel.
Med Aftale om genstart af dansk eksport af 8. oktober 2020 fulgte regeringen og et
bredt flertal af Folketingets partier op på anbefalinger fra Forum for genstart af
dansk eksport og de otte genstartsteams på det korte sigte i 2020. Med indsatsen
vil regeringen nu følge op på nogle af genstartsteamenes anbefalinger med længere
sigte. Initiativerne er i således i vid udstrækning efterspurgt af erhvervslivet, men
skal så vidt muligt også bidrage til grøn omstilling samt CO2-reduktioner.
Med krisen er der også opstået en række muligheder for dansk eksport. Fx inden
for det grønne område, hvor bl.a. mere end en tredjedel af EU's genopretningsindsats er øremærket til den grønne omstilling. Regeringen ønsker derfor også, at
en del af midlerne afsættes til at understøtte, at danske eksportvirksomheder kan
gribe de nye muligheder for herved at underbygge danske styrkepositioner.
Konkret lægger regeringen således op til, at iværksætte tre overordnede spor målrettet eksporten:
1. Eksportfremme- og rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde

Regeringen foreslår, at der afsættes 75 mio. kr. i 2021 og 105 mio. kr. årligt i 202223 til eksportfremme- og rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde. Arbejdet
skal bl.a. understøtte særligt grønne eksportinitiativer, som er efterspurgt af erhvervslivet og sikre hurtig og rettidig implementering.
2. Life science strategi

Regeringen foreslår, at der afsættes 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af national life science strategi, som skal understøtte god patientbehandling, arbejdspladser samt vækst og velfærd i Danmark, herunder mhp. fortsat voksende eksport.
Strategien vil bl.a. indeholde initiativer vedr. forskning og udvikling, sundhedsdata, innovation og videnhjemtag, grøn og sund vækst samt styrket sundhedsdiplomati, myndighedssamarbejde og eksportindsats.
3. Styrket finansiering og flere grønne projekter til danske eksportører

Regeringen foreslår, at der afsættes 275 mio. kr. årligt i 2021-23 til styrket finansiering af danske eksportører. Indsatsen indebærer bl.a. finansieringsinitiativer i
EKF, herunder at øge risikovilligheden i EKF. Finansieringsinitiativerne skønnes
at skabe basis for ny finansiering på samlet set op til 2¼ – 2¾ mia. kr.
Herudover foreslår regeringen, at afsætte 50 mio. kr. årligt i 2022-23 til fastholdelse af eksisterende eksportfremme og myndighedssamarbejde og 80 mio. kr. i
2021 til at imødekomme evt. yderligere akutte ønsker fra genstartteamene, når de i
marts 2021 skal gøres status på eksporterhvervenes situation.
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