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Eksportpakke
Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Alternativet er enige om afsætte 575 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en eksportpakke, der skal understøtte dansk eksport i
lyset af COVID-19 og den forventede lavere internationale efterspørgsel.
Eksportpakken skal imødekomme konkrete ønsker fra eksporterhvervene, så eksportvirksomhederne hjælpes bedst muligt ud på den anden side af COVID-19krisen. Eksporterhvervene har bl.a. peget på, at det er væsentligt at sikre bedre finansieringsmuligheder, hvilket kan bevare og styrke danske eksportørers muligheder og konkurrenceevne på de internationale markeder.
Eksportpakken skal også understøtte, at danske eksportvirksomheder kan gribe de
nye muligheder, som COVID-19-krisen har givet med henblik på at underbygge
danske styrkepositioner. En del af midlerne udmøntes således til at styrke rammerne for life science-industrien og til at understøtte grønne eksportinitiativer, der
kan udbrede grønne, danske løsninger til resten af verden for derved både at
styrke den grønne eksport og bidrage til den internationale grønne omstilling.
Rammen prioriteres til følgende overordnede eksportindsatser.
Eksportfremme- og rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde
Der afsættes 75 mio. kr. i 2021 og 155 mio. kr. årligt i 2022-2023 til eksportfremmeog rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde. Arbejdet skal bl.a. understøtte
grønne eksportinitiativer, som er efterspurgt af erhvervslivet.
Life science strategi
Der afsættes 70 mio. kr. årligt i 2021-2023 til udvikling af en ny life science strategi, som skal understøtte god patientbehandling, arbejdspladser samt vækst og
velfærd i Danmark, herunder mhp. fortsat voksende eksport.
Styrket finansiering og flere grønne projekter til danske eksportører
Der afsættes 275 mio. kr. årligt i 2021-2023 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 for eksportører på samlet set op til 3,5 mia. kr.
Reserve til håndtering af evt. yderligere ønsker fra genstartteams
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Der afsættes 80 mio. kr. i 2021 til opfølgning på eventuelle aktuelle eksportbehov
og/eller yderligere ønsker fra genstartteamene, der i marts 2021 skal gøres status
på eksporterhvervenes situation.
Endelig er aftalepartierne enige om at afsætte en ramme på 75 mio. kr. årligt i
2021-2023 til yderligere initiativer, der styrker dansk eksport, herunder grønne eksportindsatser. Den konkrete udmøntning af rammen drøftes nærmere i Erhvervsministeriet.

