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1. Sammenfatning

Regeringen nedsatte i august 2020 Forum for 
genstart af dansk eksport og otte genstartsteams. 
Denne afrapportering optegner udfordringsbilledet 
for dansk eksport ifølge Forum for genstart af dansk 
eksport. Endvidere indgår en række overordnede 
anbefalinger til løsningstiltag til genstart af dansk 
eksport.

• Dansk økonomi står over for et tilbageslag af 
næsten samme størrelsesorden som under 
¿QDQVNULVHQ�L�������(NVSRUWHQ�VRP�KHOKHG�YHQ-
WHV�DW�DIWDJH�PHG������SFW��L�������KYLONHW�GRJ�
G NNHU�RYHU�VWRUH�EUDQFKHP VVLJH�IRUVNHOOH�

• Især tjenesteeksporten er svækket, og der 
forventes et fald på 14,3 pct. i 2020.

• Vareeksporten forventes at falde med 7,7 pct. i 
2020, men faldet mindskes af en robust eksport 
af life science, biotek samt en stærk men vigen-
de eksport af fødevarer.

• Næste år forventes imidlertid en bedring 
svarende til, at eksporten stiger med 6,2 pct. i 
2021.1 

• Eksporten er særligt faldet til nærmarkeder som 
Tyskland og Sverige, mens eksporten samlet 
set er steget til Kina og USA drevet af øget 
eksport af fødevarer og medico.

• Faldende international efterspørgsel, øget 
XVLNNHUKHG�RPNULQJ�XGVLJWHUQH�PHG�WLOEDJH-
KROGHQKHG�VRP�NRQVHNYHQV�RJ�EHJU QVHGH�
PXOLJKHGHU�IRU�HUKYHUYVUHMVHU��HU�GH�VW¡UVWH�
udfordringer for dansk eksport.

• Udsigt til stort økonomisk tilbageslag i mange af 
'DQPDUNV�YLJWLJVWH�VDPKDQGHOVODQGH�PHGI¡UHU�
bekymring for, at krisen trækker dybere spor.

Danmark er en lille åben økonomi, og den danske 
YHOVWDQG�RJ�GDQVNH�VW\UNHSRVLWLRQHU�HU�L�K¡M�JUDG�
tilvejebragt på baggrund af den internationale 
VDPKDQGHO��,QWHUQDWLRQDO�VDPKDQGHO�HU�DIJ¡UHQGH�
for dansk velstand. For eksempel giver eksportvirk-
VRPKHGHUV�DIV WQLQJVPXOLJKHGHU�JHQQHP�DGJDQJ�
WLO�Q\H�RJ�VW¡UUH�PDUNHGHU��Q\H�PXOLJKHGHU�IRU�DW�
indgå i internationale værdikæder, der øger den 
1 Økonomisk Redegørelse august 2020

JOREDOH�DUEHMGVGHOLQJ�RJ�JLYHU�PXOLJKHG�IRU�¡JHW�
produktivitet.

0HQ�&29,'����SDQGHPLHQ�KDU�KDIW�VWRU�QHJDWLY�
betydning for den danske og den globale økono-
mi. Der er tale om en markant tilbagegang i efter-
spørgslen. Faldet i det samlede BNP for verden 
i 2020 tegner ifølge OECD til at blive større end 
XQGHU�¿QDQVNULVHQ��0HQ�WLOEDJHVODJHW�HU�±�PRGVDW�
XQGHU�¿QDQVNULVHQ�±�LNNH�XGO¡VW�DI�XQGHUOLJJHQGH�
¡NRQRPLVNH�XEDODQFHU��KYRU�Y VHQWOLJ�RPVWLOOLQJ�
er nødvendig, før aktiviteten vender tilbage. Det 
EHW\GHU�RJVn��DW�GHU�IRU�PDQJH�EUDQFKHU�HU�EHGUH�
PXOLJKHG�IRU�HQ�KXUWLJ�JHQRSUHWQLQJ��7LOEDJHVOD-
JHW�HU�XGO¡VW�DI�HQ�VXQGKHGVNULVH��GHU�LQGHE UHU�
PLGOHUWLGLJH�UHVWULNWLRQHU�RJ�PHGI¡UHU�XVLNNHUKHG�RJ�
WLOEDJHKROGHQKHG�L�LQYHVWHULQJHU�RJ�IRUEUXJ�

Stor usikkerhed og mange udfordringer
'HU�HU�IRUWVDW�VWRU�XVLNNHUKHG�L�IRUKROG�WLO�YDULJKHGHQ�
af det økonomiske tilbageslag. Det er en usikker-
KHG��GHU�SU JHU�LQYHVWHULQJVO\VWHQ�KRV�IRUEUXJHUH�
RJ�YLUNVRPKHGHU�YHUGHQ�RYHU��RJ�VRP�VDPWLGLJ�
XGIRUGUHU�YLUNVRPKHGHUQHV�HYQH�RJ�PXOLJKHG�IRU�DW�
planlægge frem i tiden.

'H�HQNHOWH�HNVSRUWHUKYHUY�HU�JHQHUHOW�SU JHW�DI�
GHQ�HNVWUDRUGLQ UH�XVLNNHUKHG�WLO�GH�IUHPWLGLJH�
XGVLJWHU��GHU�I¡OJHU�DI�&29,'����NULVHQ��.ULVHQ�KDU�
bl.a. medført nedlukninger og begrænsninger på 
personers mobilitet, og restriktionerne er oftest af 
QDWLRQDO�NDUDNWHU�RJ�PHG�K\SSLJH� QGULQJHU�

$OOH�JHQVWDUWVWHDPV�KDU�SHJHW�Sn�HNVWUDRUGLQ UH�
udfordringer som følge af faldende international 
efterspørgsel og som følge af rejserestriktioner, der 
begrænser personstrømmene over grænser. Team-
HQH�KDU�RJVn�XQGHUVWUHJHW�EHKRYHW�IRU�HQ�IRUWVDW�
infrastruktur og logistik til at understøtte eksporten i 
IRUP�DI�I[�À\IRUELQGHOVHU��OXIWKDYQH�RJ�DQGUH�WUDQV-
SRUWPXOLJKHGHU��

)OHUH�HNVSRUWHUKYHUY�SHJHU�GHVXGHQ�Sn�¿QDQVLH-
ULQJVXGIRUGULQJHU��KYDG�HQWHQ�GH�PnWWH�YHGU¡UH�
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OLNYLGLWHWVSUREOHPHU�HOOHU�DGJDQJ�WLO�NDSLWDO�L�IRUKROG�
WLO�LQYHVWHULQJVEHKRYHW��)OHUH�SHJHU�Sn�HQ�IU\JW�IRU��
at der ikke bliver investeret tilstrækkeligt til at indfri 
IUHPWLGLJH�Y NVWPXOLJKHGHUQH��HNVHPSHOYLV�LIW��
innovation og nye produkter, grøn omstilling eller 
digitale løsninger – om end krisen samtidig skubber 
Sn��DW�YLUNVRPKHGHUQH�L�K¡MHUH�JUDG�EOLYHU�GLJLWDOH�L�
såvel kommunikation, salg som servicering. 

På nogle områder resulterer den lavere globale 
efterspørgsel i faldende priser og tilsvarende tab, 
I[�IRU�YLVVH�I¡GHYDUHU��KYRU�SURGXNWLRQHQ�LNNH�NDQ�
WLOSDVVHV�Sn�NRUW�VLJW��RJ�KYRU�GHU�HU�EHJU QVHGH�
PXOLJKHGHU�IRU�RSODJULQJ��KYRUIRU�SURGXNWHU�Pn�
afsættes til lavere priser. 

Flere genstartsteams er bekymrede for, at lavere 
LQYHVWHULQJHU�RJ�HQ�JHQHUHO�WLOEDJHKROGHQKHG�NDQ�
reducere omfanget af investeringer i grøn omstil-
ling. Og samtidig er der en frygt for, at det politiske 
DPELWLRQVQLYHDX��KYDG�DQJnU�NOLPDXGIRUGULQJHQ��
falder internationalt.

Muligheder og anbefalinger
Den grønne omstilling opfattes omvendt også som 
HQ�DI�GH�VWRUH�PXOLJKHGHU��NULVHQ�KDU�Dႇ¡GW��LGHW�ÀH-
re lande og EU lægger op til en ”green recovery” og 
derfor øremærker midler til at stimulere økonomien 
til grønne formål.

2JVn�L�OLIH�VFLHQFH�RJ�ELRWHNLQGXVWULHQ�KDU�NULVHQ�
VNDEW� QGUHGH�LQWHUQDWLRQDOH�KDQGHOVP¡QVWUH�RJ�
GHUYHG�Q\H�PXOLJKHGHU�IRU�VDOJ�RJ�XGYLNOLQJ�DI�Q\H�
produkter. 

'HQ�´GLVUXSWLRQ´��GHU�L�¡MHEOLNNHW�VNHU�Sn�ÀHUH�
PDUNHGHU��RSIDWWHV�VRP�HQ�PXOLJKHG�IRU�DW�NRPPH�
ind og vinde nye markedsandele. Markedsandele, 
der bl.a. kan vindes med fokus på digitale salgs- og 
servicekanaler.

3n�EDJJUXQG�DI�XGIRUGULQJHUQH�IRU�HNVSRUWHUKYHU-
YHQH�WHJQHU�VLJ�HW�EHKRY�KHU�RJ�QX�IRU�HQ�U NNH�
tværgående indsatsområder for dansk eksport, jf. 
boks 1.

'H�RWWH�JHQVWDUWVWHDP�KDU�HQ�U NNH�NRQNUHWH�DQ-
EHIDOLQJHU�WLO��KYRUGDQ�GH�WY UJnHQGH�XGIRUGULQJHU�
NDQ�O¡VHV��RJ�SHJHU�KYHU�LV U�VDPWLGLJ�Sn�O¡VQLQ-
JHU�IRU�GHUHV�VSHFL¿NNH�HUKYHUYVRPUnGH��jf. bilag 4.

Anbefalingerne skal være med til at understøtte den 
danske eksport på kort sigt, men også understøt-
te, at dansk eksport står stærkere efter COVID-19 
NULVHQ��+HU�WHJQHU�GHU�VLJ�HW�EHKRY�IRU�PHUH�YHGYD-
rende løsninger, jf. boks 2.

.RQNUHWH�IRUVODJ�WLO�XGP¡QWQLQJ�KHUDI�IUHPJnU�DI�
bilag 4 med de enkelte genstartsteams anbefalinger 
til det længere sigte.

Eksporten er faldet som følge af COVID-19
Inden COVID-19 var dansk økonomi i en gunstig 
position med økonomisk vækst og jobskabelse og 
HQ�JRG�NRQNXUUHQFHHYQH��,�WLGHQ�RS�WLO�¿QDQVNULVHQ�
var der væsentligt større pres på arbejdsmarkedet, 
KYLONHW�GHQJDQJ�EO�D��RJVn�ELGURJ�WLO�WDE�DI�O¡QNRQ-
kurrenceevne. Der er derfor bedre forudsætninger 
IRU�HQ�KXUWLJHUH�¡NRQRPLVN�JHQRSUHWQLQJ�QX�HQG�
HIWHU�¿QDQVNULVHQ�

Dansk eksport går især til Tyskland, USA, Storbri-
tannien samt de nordiske lande. Det er samtidigt 
ODQGH��KYRU�GHQ�¡NRQRPLVNH�Y NVW�YHQWHV�DW�IDOGH�
væsentligt i 2020 som følge af COVID-19. 

'HQ�GDQVNH�¡NRQRPL�VRP�KHOKHG�HU�Y VHQWOLJW�Sn-
virket af COVID-19-pandemien, jf. tabel 1. Der for-
ventes markant tilbagegang i 2020, men næste år 
VN¡QQHV�HQ�GHOYLV�JHQRSUHWQLQJ��KYRU�GHU�IRUYHQWHV�
en BNP-vækst på godt 4 pct. og en stigning i eks-
porten på godt 6 pct. på baggrund af en forventet 

Boks 1: Tværgående indsatsområder for dansk 
eksport her og nu
• /HWWHUH�DGJDQJ�WLO�HUKYHUYVUHMVHU
• Mere risikovillig kapital
• Styrket international markedsføring af danske 

styrkepositioner i en digital verden
• 6W\UNHW�H�KDQGHO�RJ�GLJLWDOH�VHUYLFHO¡VQLQJHU

Boks 2: Længerevarende indsatsområder for dansk 
eksport
• Fremtidens styrkepositioner gennem grøn og 

digital omstilling
• International koordination af rejseregler- og restrik-

tioner
• Styrket eksportrådgivning og økonomisk diplomati
• Kompetencer til at understøtte grøn og digitalt 

baseret eksport
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stigning i vareeksporten på 5,1 pct. og en stigning i 
WMHQHVWHHNVSRUWHQ�Sn�����SFW��L������

'HU�HU�LQGLNDWLRQHU�Sn��DW�GHQ�GDQVNH�HNVSRUW�KDU�
NODUHW�VLJ�EHGUH�HQG�YHUGHQVKDQGOHQ�JHQHUHOW��jf. 
¿JXU��. Det skyldes bl.a. sammensætningen af den 
danske vareeksport, der generelt er mindre kon-
junkturfølsom.

(Q�U NNH�HNVSRUWRULHQWHUHGH�HUKYHUY�VnVRP�PRGH��
RJ�WHNVWLOEUDQFKHQ��WXULVPH�RJ�OXIWIDUW�EOHY�UDPW�
direkte af forårets nedlukninger. Mange andre eks-
SRUWHUKYHUY��I[�SURGXNWLRQVYLUNVRPKHGHUQH��IRUYHQ-
tes at blive ramt mere gradvist af COVID-19, fordi 
YLUNVRPKHGHUQH�LNNH�Sn�VDPPH�PnGH�EOHY�UDPW�
DI�IRUnUHWV�RSK¡U�L�SURGXNWLRQVPXOLJKHGHUQH��PHQ�
forventes at blive berørt af omslaget i den globale 
økonomi.

(Q�U NNH�DI�SURGXNWLRQVYLUNVRPKHGHUQH�KDU�VDP-
tidig produktionen baseret på ordrer, der er afgivet 
inden krisen. Det indebærer en risiko for, at nogle af 
de tilgængelige oplysninger undervurderer krisens 
NRQVHNYHQVHU�IRU�HNVSRUWHQ��'HUPHG�NDQ�HႇHNWHQ�
af en lavere international efterspørgsel være for-
VLQNHW�IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH��'HW�XQGHUVW¡WWHV�
af en medlemsundersøgelse fra Dansk Eksport-
forening, der viser, at der gennemsnitligt går fem 
måneder fra salg til levering for eksportvirksom-

KHGHUQH��'HW�EHP UNHV�GRJ��DW�GHU�QDWXUOLJYLV�HU�
PHJHW�VWRU�YDULDWLRQ�PHOOHP�EUDQFKHUQH�

Robust eksport af føde- og medicinalvarer 
Føde- og medicinalvarer er generelt mindre påvir-
ket af den globale nedgang i efterspørgslen end 
andre forbrugs- og kapitalgoder, da forbruget af me-
dicin og fødevarer er mindre følsomt over for kon-
junkturudsving. Der er dog store forskelle inden for 
I¡GHYDUHVHNWRUHQ��LGHW�YLVVH�SURGXNWHU�RJVn�L�K¡M�
JUDG�KDU�Y UHW�SnYLUNHW�DI�QHGJDQJ�L�HIWHUVS¡UJVHO�
og priser. På tværs af varegrupper er der derfor stor 
IRUVNHO��KYRU�I[�PHGLFLQDOHNVSRUWHQ�LNNH�KDU�Y UHW�
påvirket negativt i samme grad som fx eksporten af 
færdigvarer. 

'HU�HU�IRUWVDW�VWRU�XVLNNHUKHG�RP��KYRUGDQ�GHW�¡NR-
nomiske tilbageslag, genopretningen og dermed 
RJVn�HNVSRUWHQ�L�'DQPDUN�KHOW�JHQHUHOW�NRPPHU�
WLO�DW�XGYLNOH�VLJ��0HJHW�DIK QJHU�DI�GHQ�VXQG-
KHGVP VVLJH�RJ�¡NRQRPLVNH�XGYLNOLQJ�L�UHVWHQ�DI�
YHUGHQ��&29,'����VWDUWHGH�VRP�HQ�VXQGKHGVNULVH��
PHQ�KDU�VDPWLGLJ�PHGI¡UW�HQ�¡NRQRPLVN�NULVH�Sn�
baggrund af den generelt lavere internationale ef-
terspørgsel. COVID-19 fungerer som et midlertidigt 
negativt økonomisk stød, der ramte i store dele af 
verden nogenlunde samtidig. På den måde adskil-
OHU�GHQ�QXY UHQGH�NULVH�VLJ�IUD�¿QDQVNULVHQ��GHU�L�
første omgang primært ramte de udviklede landes 
¿QDQVLHOOH�VHNWRUHU�RJ�I¡UVW�PHG�IRUVLQNHOVH�¿N�UHDO-
økonomiske konsekvenser i større skala. 

Det nuværende økonomiske tilbageslag er således 
ikke funderet i strukturelle ubalancer i økonomien. 
Men krisen forventes alligevel at være omfatten-
GH�L�nU��EODQGW�DQGHW�IRUGL�GHQ�KDU�UDPW�Vn�KXUWLJW�
og bredt, og krisens natur forstærkes af den store 
XVLNNHUKHG�RP�NULVHQV�YDULJKHG�IRU�Vn�YLGW�DQJnU�
VXQGKHG�RJ�¡NRQRPL��'HW�HU�HQ�XVLNNHUKHG��GHU�
NDQ�VNDEH�WLOEDJHKROGHQKHG�KRV�IRUEUXJHUH�RJ�
YLUNVRPKHGHU�YHUGHQ�RYHU�1 

8GVLJWHUQH�IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�DIK QJHU�L�
K¡M�JUDG�DI�PDUNHGVXGVLJWHUQH��2(&'�Y NVWVN¡Q�
viser generelt stor negativ BNP-vækst på centrale 
danske eksportmarkeder i 2020. En stor risiko for-
bundet med prognoser for resten af 2020 og 2021 
er mulig genopblussen af COVID-19. En anden 
ULVLNR�HU�XYLVKHGHQ�RP�GH�PHUH�ODQJVLJWHGH�¡NRQR-

1 OECD (2020, juni): ”OECD Economic Outlook June 2020”

Tabel 1. Regeringens prognose for dansk øko-
nomi 2020-2021

BNP-vækst Eksport-vækst

2020 2021 2020 2021

-4,5 pct. 4,2 pct. -10,2 pct. 6,2 pct.
Anm. Realvækst. procentvis ændring i BNP hhv. eksport i!. året før. 
Kilde: Finansministeriet “Økonomisk Redegørelse august 2020”

Figur 1. Dansk vareeksport er faldet lidt mindre end 
verdenshandlen

$QP��9HUGHQVKDQGHO�KHU�OLJ�YDUHHNVSRUW�L�YHUGHQ��7�R�P�MXQL������ 
Kilde: World Trade Organization
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PLVNH�NRQVHNYHQVHU�DI�&29,'�����KHUXQGHU�DW�HW�
langsigtet fald i beskæftigelsen og konkurser kan 
føre til en langsommere genopretning. Herudover 
er der fortsat en væsentlig risiko forbundet med den 
PDQJOHQGH�DINODULQJ�DI�EO�D��KDQGHOVUHODWLRQHQ�PHO-
lem EU og Storbritannien fra 1. januar 2021 samt 
KDQGHOVIRUKROGHW�PHOOHP�86$�RJ�.LQD�

Tjenesteeksporten er især påvirket
Dansk tjenesteeksport faldt markant med 16,1 
SFW��L����NYDUWDO��)RUHO¡ELJ�KDU�WMHQHVWHHNVSRUWHQ��
KHUXQGHU�V UOLJW�WXULVPH�RJ�V¡WUDQVSRUW��VnOHGHV�
Y UHW�KnUGHVW�UDPW��6¡WUDQVSRUWHQ��GHU�XGJ¡U����
SFW��DI�WMHQHVWHHNVSRUWHQ��HU�JHQHUHOW�PHJHW�DIK Q-
gig af aktiviteten i den globale økonomi og ventes 
derfor at være fortsat underdrejet på grund af den 
dæmpede globale efterspørgsel. Turismeekspor-
WHQ�KDU�Y UHW�NUDIWLJW�XGIRUGUHW�DI��DW�XGO QGLQJHV�
UHMVHDNWLYLWHW�L�'DQPDUN�KDU�Y UHW�G PSHW�PHJHW�
markant i kraft af nedlukninger, indrejserestriktioner 
RJ�UHVWULNWLRQHU�L�I[�KRWHO���UHVWDXUDWLRQV��RJ�RSOHYHO-
VHVHUKYHUYHW�

'DQVN�YDUHHNVSRUW�¿N�HQ�SRVLWLY�VWDUW�Sn�������PHQ�
faldt med 6,9 pct. i 2. kvartal. Fra marts 2020 faldt 
YDUHHNVSRUWHQ�PDUNDQW��PHQV�WHQGHQVHQ�KHUHIWHU�
synes mere usikker med en lille stigning i maj og 
MXQL��GHU�EOHY�DÀ¡VW�DI�HW�OLOOH�IDOG�L�GH�VHQHVWH�WDO�IRU�
vareeksporten i juli. Den seneste tendens i vareeks-
porten er derfor meget usikker. Det er især vareeks-
SRUWHQ�WLO�Q UPDUNHGHUQH��GHU�HU�IDOGHW��KYRULPRG�
eksporten til både Kina og USA er steget væsentligt 
L������L�IRUKROG�WLO�������MI��¿JXU��.

(NVSRUWRUGUHEHKROGQLQJHQ�L�LQGXVWULHQ�HU�IRUWVDW�OLGW�
lavere end før COVID-19-krisen. Det er endnu for 
WLGOLJW�DW�J¡UH�VWDWXV�IRU��KYRU�VWRU�WLOEDJHJDQJHQ�L�
HNVSRUWHQ�HU��PHQ�RUGUHWLOJDQJHQ�KDYGH�HW�PDUNDQW�
VW¡UUH�G\N�L�XPLGGHOEDU�IRUO QJHOVH�DI�¿QDQVNULVHQ��
)RU�QXY UHQGH�HU�GHU�HQ�U NNH�YLUNVRPKHGHU��VRP�
PHOGHU�RP�XGVNXGWH�RUGUHU��GYV��RUGUHQ�IDVWKROGHV��
men leverancetidspunktet udskydes – nogle gange 
RJVn�IRU�HQ�PHJHW�ODQJ�SHULRGH��KYLONHW�EHW\GHU�DN-
WLYLWHWVQHGJDQJ��ODYHUH�LQÀRZ�DI�OLNYLGLWHW�RJ�YDQVNH-
OLJHUH�SODQO JQLQJ��6n�VHOY�RP�RUGUHEHKROGQLQJHQ�
RSUHWKROGHV��EHW\GHU�NULVHQ�¡JHGH�YDQVNHOLJKHGHU�
IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�
 
'HQ�GDQVNH�HNVSRUW�KDU�VnOHGHV�DOOHUHGH�Y �UHW�
KnUGW�UDPW�L����NYDUWDO������RJ�IRUYHQWHV�IRUWVDW�
DW�Y UH�XGIRUGUHW�L����RJ����NYDUWDO��)RUHO¡ELJW�KDU�
HNVSRUWHQ�GRJ�Y UHW�PLQGUH�KnUGW�UDPW�HQG�L�ÀHUH�
sammenlignelige lande blandt andet på grund af 
øget medicinaleksport.

Figur 2. Øget vareeksport til Kina og USA

$QP��'HQ�V VRQNRUULJHUHGH�YDUHHNVSRUW�HNVNO��VNLEH��À\�RJ�EU QGVHO��
mv. T.o.m. juli 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik
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Udfordringer for dansk eksport ifølge genstartsteamene

COVID-19 SKABER ØGET USIKKERHED

1.1. Udfordringsbilledet for dansk eksport

REJSERESTRIKTIONER  
5HMVHUHVWULNWLRQHUQH�XGIRUGUHU�HUKYHUYVUHMVHU�RJ�NXQGH��RJ�
OHYHUDQG¡UNRQWDNW��'HW�JLYHU�XGIRUGULQJHU�L�IRUKROG�WLO�VDOJ��VHU-

vice- og driftsforpligtigelser, markedsføring og distribution og risikerer at føre til 
tab af markedsandele, fx til indenlandske leverandører i det pågældende land. 
7LOVYDUHQGH�KDU�UHMVHUHVWULNWLRQHU�PHGI¡UW�HW�IDOG�L�IHULH��RJ�IRUUHWQLQJVUHMVHQGH�WLO�
'DQPDUN��8VLNNHUKHGHQ�IRUEXQGHW�PHG�K\SSLJW�VNLIWHQGH�UHMVHYHMOHGQLQJHU��VDPW�
ODQGHVSHFL¿NNH�WLOJDQJH�WLO�UHVWULNWLRQHU�RJ�NDUDQW QHUHJOHU��HU�HQ�XGIRUGULQJ��
9LUNVRPKHGHU�KDU�VY UW�YHG�DW�RYHUVNXH��KYLONH�UHMVHDNWLYLWHWHU��GHU�HU�PXOLJH�
og forsvarlige, og der er forvirring og misforståelser om rejsevejledningerne, 
KYLONHW�VDPWLGLJ�PHGI¡UHU��DW�PDQJH�YLUNVRPKHGHU�RSHUHUHU�PHG�HW�XGYLGHW�
IRUVLJWLJKHGVSULQFLS��KYRU�GHUHV�UHMVHDGI UG�HU�PHUH�UHVWULNWLY�HQG�P\QGLJKH-
dernes anbefalinger. Selv om rejsevejledningerne ikke nødvendigvis er møntet 
Sn�HUKYHUYVUHMVHQGH��DSSOLFHUHV�GHW�RIWH�DI�YLUNVRPKHGHUQH��RJ�YLUNVRPKHGHUQH�
¿QGHU�GHW�YDQVNHOLJW�DW�DIJ¡UH��KYRUQnU�HQ�HUKYHUYVUHMVH�HU�Q¡GYHQGLJ� L�HW�
RPIDQJ��GHU�UHWI UGLJJ¡U�GHQ��%HJU QVHW�WHVWNDSDFLWHW�PHG�WLOK¡UHQGH�ODQJH�
VYDUWLGHU�HU�VDPWLGLJ�HQ�XGIRUGULQJ�IRU�HUKYHUYVUHMVHQGH�

USTABIL LOGISTIK OG FORSYNINGSKÆDER  
1HGOXNQLQJHQ�KDU�JLYHW�SUREOHPHU�PHG�YLUNVRPKHGHUQHV�IRUV\-
QLQJVN GHU��%nGH�L�IRUKROG�WLO�LPSRUW��VRP�LQGJnU�L�SURGXNWLRQHQ��

RJ�L�IRUKROG�WLO�ORJLVWLN�L�IRUELQGHOVH�PHG�HNVSRUW��'HU�HU�SUREOHPHU�PHG�Y VHQWOLJ�
O QJHUH�OHYHULQJVWLGHU��OHYHUDQFHU�IUD�QHGOXNNHGH�ODQGH��KYRU�SURGXNWLRQHQ�JnU�
L�VWn��IHMOEHK IWHGH�OHYHUDQFHU��PDQJOHQGH�PXOLJKHGHU�IRU�OXIWIUDJW�RJ�VWLJHQGH�
IUDJWSULVHU��'HW�XGIRUGUHU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQHV�OHYHUDQFHU�WLO�HJQH�NXQGHU�

FALDENDE INTERNATIONAL EFTERSPØRGSEL   
(NVSRUWHUKYHUYHQHV�KRYHGXGIRUGULQJ�HU�GHQ�¡NRQRPLVNH�WLO-
bagegang på eksportmarkederne og den deraf faldende ef-

WHUVS¡UJVHO��8G�RYHU�GHQ�GLUHNWH�HႇHNW�DI�GHQ�¡NRQRPLVNH�QHGJDQJ�PHGI¡UHU�
XVLNNHUKHG��QHGOXNQLQJHU��UHVWULNWLRQHU��WHQGHQV�WLO�SURWHNWLRQLVPH��RJ�HW�JHQHUHOW�
¡JHW�IRNXV�Sn�VHOYIRUV\QLQJ��ODYHUH�HIWHUVS¡UJVHO�HIWHU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUV�
produkter og services. Eksisterende ordrer bliver udskudt til senere leverance, 
KYLONHW�LQGHE UHU�XYHQWHGH�DNWLYLWHWVSDXVHU�RJ�PHUH�XIRUXGVLJHOLJW�FDVKÀRZ��
Den faldende efterspørgsel medfører på nogle områder også faldende priser og 
GHUPHG�ODYHUH�LQGWMHQLQJ��'HW�UDPPHU�V UOLJW�GH�HUKYHUY��KYRU�GHW�HU�VY UHUH�
at justere på udbuddet via produktionen. Endvidere medfører nedlukningen af 
VSHFL¿NNH�HUKYHUY��DW�DIV WQLQJVPXOLJKHGHUQH�Sn�GLVVH�RPUnGHU�RSOHYHU�HW�
kraftigt efterspørgselsfald. 

RISIKO FOR LAVERE GRØNNE AMBITIONER
Der er bekymring for, at den økonomiske tilbagegang risike-
rer at sætte en stopper for den grønne omstilling og grønne 

investeringer til fordel for billigere og mindre miljø- og klimavenlige løsninger, 
og at det grønne image som konkurrenceparameter vil betyde mindre i den 
globale konkurrence. 

�NRQRPLVN�NULVH 5HVWULNWLRQHU

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ ��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

ØGET PROTEKTIONISME 
OG FLERE HANDELSBARRIERER   
3URWHNWLRQLVWLVNH�WHQGHQVHU�L�IRUP�DI�KDQGHOVUHVWULNWLRQHU��QDWLR-

nale statsstøtteordninger, et øget pres for større anvendelse af lokale produkter 
RJ�ORNDO�DUEHMGVNUDIW�� IRNXV�Sn�VHOYIRUV\QLQJ�RJ�PDQJOHQGH�RYHUKROGHOVH�DI�
international regulering, som favoriserer lokale produkter for at beskytte egne 
QDWLRQDOH�YLUNVRPKHGHU��PHGI¡UHU�XOLJH�NRQNXUUHQFHYLONnU�IRU�GDQVNH�HNVSRUWYLUN-
VRPKHGHU��'HW�VNHU�VDPWLGLJ�PHG��DW�GHQ�IDOGHQGH�HIWHUVS¡UJVHO�PHGI¡UHU�¡JHW�
NRQNXUUHQFH��'LVVH�XGIRUGULQJHU�NRPPHU�RYHQ�L�YHUVHUHQGH�KDQGHOVXGIRUGULQJHU�
PHOOHP�(8�RJ�86$��86$�RJ�.LQD��VDPW�XVLNNHUKHGHQ�LIW��GHW�IRUHVWnHQGH�%UH[LW��

LAVERE INVESTERINGER I NY
TEKNOLOGI OG FREMTIDIG VÆKST  
Rejserestriktioner, nedlukninger, forsamlingsforbud og lignende 

WLOWDJ�YHUGHQ�RYHU�KDU�PHGI¡UW�HW�¡JHW�EHKRY�IRU�GLJLWDOH�O¡VQLQJHU��'HW�J OGHU�
Sn�WY UV�DI�YLUNVRPKHGHUQHV�Y UGLN GHU�RJ�G NNHU�EnGH�LQWHUQH�SURFHVVHU�
RJ�NRQNUHWH�WLOWDJ�VnVRP�H�KDQGHO�RJ�GLJLWDOH�SODWIRUPH��'HW�RPIDWWHU�RJVn�
digitalisering af løsninger, der tidligere er foregået ved fysisk fremmøde, fx on-
line eller virtuel servicering af produkter. Der er desuden udtrykt bekymring for 
manglende investeringer i innovation og forskning bl.a. som følge af nedlukning 
DI�VDPIXQGHW��KMHPVHQGHOVH�DI�PHGDUEHMGHUH�RJ�PDQJOHQGH�DGJDQJ�WLO�NDSLWDO�
VDPW�UHGXFHUHGH�PXOLJKHGHU�IRU�DW�WHVWH�Q\H�SURGXNWHU��

SVÆRERE ADGANG TIL KAPITAL  
.ULVHQ�J¡U�GHW�VY UHUH�DW�¿QGH�WLOVWU NNHOLJ�PHG�ULVLNRYLOOLJ�
NDSLWDO��'HW�HU�V UOLJW�XGIRUGUHQGH�IRU�Y NVWYLUNVRPKHGHU��GHU�

VRP�I¡OJH�DI�NULVHQ�KDU�XGIRUGULQJHU�PHG�DW�Qn�GH�Y NVWPnO��GHU�VNDO�XGO¡VH�
\GHUOLJH�¿QDQVLHULQJ�VDPW�IRU�IRUVNQLQJVWXQJH�YLUNVRPKHGHU��$GJDQJ�WLO�ULVLNRYLOOLJ�
NDSLWDO�HU�DIJ¡UHQGH�IRU�LQYHVWHULQJHU�RJ�Y NVW��KHUXQGHU�XGYLNOLQJ�DI�LQQRYDWLYH�
Q\H�O¡VQLQJHU��.ULVHQ�¡JHU�WLOVYDUHQGH�EHKRYHW�IRU�IRUVLNULQJ�YHG�LQWHUQDWLRQDO�
KDQGHO�L�IRUP�DI�HNVSRUWNUHGLWWHU��

MANGLENDE LIKVIDITET   
.ULVHQ�XGIRUGUHU�Sn�QRJOH�RPUnGHU�OLNYLGLWHWVEHKROGQLQJHUQH�L�
HOOHUV�VXQGH�YLUNVRPKHGHU��VRP�I¡OJH�DI�PLGOHUWLGLJW�IDOGHQGH�

HIWHUVS¡UJVHO��DÀ\VQLQJHU�RJ�UHIXQGHULQJHU��RJ�XGVN\GHOVH�DI�DOOHUHGH�LQGJn-
ede ordrer. Det medfører en ringere betalingsevne, som påvirker likviditeten i 
DQGUH�YLUNVRPKHGHU��0DQJOHQGH�OLNYLGLWHW�NDQ�WUXH�HOOHUV�VXQGH�YLUNVRPKHGHU�
og risikerer at føre til konkurser. 

0DUNHGVDGJDQJ��RJ�XGYLNOLQJ /LNYLGLWHW�RJ�NDSLWDO

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ

��XG�DI���WHDPV�KDU�UHMVW�GHQQH�XGIRUGULQJ



Anbefalinger fra Forum for genstart af dansk eksport

Forum for genstart af dansk eksport er enige om, at følgende tværgående 
indsatsområder bør prioriteres på den korte bane for at understøtte eksporten:

… og at følgende derudover søges prioriteret med henblik på en  
længerevarende indsats, så dansk eksport står styrket også efter COVID-19:

LETTERE ADGANG TIL ERHVERVSREJSER
Styrket information om rejserestriktioner og rejsevejled-
QLQJ��IDVW�WUDFN�RUGQLQJHU�L�IRUKROG�WLO�NRQNUHWH�ODQGH��SUHV�
IRU�¡JHW�LQWHUQDWLRQDO�NRRUGLQDWLRQ�DI�UHJOHUQH��KHUXQGHU�
øget EU-koordination af COVID-19 relaterede rejserestrik-
WLRQHU��EUXJ�DI�FRYLG����SDV�RJ�EHGUH�RJ�KXUWLJHUH�WHVWPX-
OLJKHGHU�L�IRUELQGHOVH�PHG�HUKYHUYVUHMVHU�

FREMTIDENS STYRKEPOSITIONER GENNEM 
GRØN OG DIGITAL OMSTILLING
Der skal investeres mere i at udvikle fremtidens styrkepo-
VLWLRQHU��KYRU�JU¡Q�RPVWLOOLQJ��HW�VW UNW�VXQGKHGVY VHQ�
og digitale løsninger er afgørende katalysatorer for en 
øget konkurrencekraft på den anden side af krisen. Dette 
kræver et fortsat fokus på projekt- og markedsmodning. 
8GYLNOLQJHQ�NDQ�XQGHUVW¡WWHV�DI�HW�SHUPDQHQW�IRUK¡MHW�
fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter. 

STYRKET E-HANDEL OG  
DIGITALE SERVICELØSNINGER
9LUNVRPKHGHUQH��KHUXQGHU�RJVn�GH�VPn�RJ�PHOOHPVWR-
UH�YLUNVRPKHGHU��VNDO�Sn�NRUW�WLG�NXQQH�DJHUH�L�HW�PHUH�
GLJLWDOW�VDOJV��RJ�VHUYLFHXQLYHUV�RJ�KDU�EUXJ�IRU�UnGJLYQLQJ�
og understøttelse i denne udvikling. 

INTERNATIONAL KOORDINATION AF 
REJSEREGLER OG –RESTRIKTIONER
'HU�HU�EHKRY�IRU�DW�VW\UNH�GHQ�GLSORPDWLVNH�LQGVDWV�IRU�DW�
IDFLOLWHUH�HQ�OHWWHUH�DGJDQJ�IRU�HUKYHUYVUHMVHQGH�WLO�XGYDOJ-
WH�ODQGH��RJ�DW�HWDEOHUH�HW�KDUPRQLVHUHW�(8�V\VWHP�IRU�
UHMVHYHMOHGQLQJHU�RJ�KnQGWHULQJ�DI�UHMVHUHJOHU�RJ�UHVWULNWLR-
ner under COVID-19.

STYRKET EKSPORTRÅDGIVNING  
OG ØKONOMISK DIPLOMATI
0\QGLJKHGVVDPDUEHMGHW�VNDO�VW\UNHV�Sn�FHQWUDOH�HNVSRUW-
PDUNHGHU�IRU�DW�XQGHUVW¡WWH�GDQVNH�YLUNVRPKHGHUV�HNV-
port af grønne og bæredygtige løsninger, og den lokale 
eksportrådgivning skal til fortsat lave timepriser understøt-
te robuste og grønne værdikæder med blik for importde-
len. Gennem en styrket grøn og klimadiplomatisk indsats 
VNDO�GDQVNH�YLUNVRPKHGHUV�PXOLJKHGHU�LIW��(8¶V�*UHHQ�
Deal og Genopretningspakke øges. Og presset skal øges 
IRU�DW�QHGEU\GH�KDQGHOVEDUULHUHU�L�RJ�XGHQ�IRU�(8� 

STYRKET INTERNATIONAL MARKEDSFØ-
RING FOR AT STIMULERE EFTERSPØRGSEL 
I EN DIGITAL VERDEN
'HU�HU�EHKRY�IRU�DW�VW\UNH�GHQ�GLJLWDOH�PDUNHGVI¡ULQJ�DI�
danske styrkepositioner, fx gennem de etablerede mar-
kedsføringskonsortier, for at kompensere for de begræn-
VHGH�I\VLVNH�PXOLJKHGHU�Sn�HNVSRUWPDUNHGHUQH�RJ�IRU�
fortsat at være konkurrencedygtige.

MERE RISIKOVILLIG KAPITAL
'HW�HU�EHKRY�IRU�PHUH�ULVLNRYLOOLJ�HNVSRUWNUHGLW¿QDQVLHULQJ��
fx ift. grønne løsninger. Krisen gør samtidig lånemarkedet 
PHUH�WLOEDJHKROGHQGH��Vn�GHU�HU�EUXJ�IRU�DW�VW\UNH�DG-
JDQJHQ�WLO�NDSLWDO�WLO�VPn��RJ�PHOOHPVWRUH�YLUNVRPKHGHUV�
IRUWVDWWH�XGYLNOLQJ�JHQQHP�Y NVWNDXWLRQHU�RJ�PDWFK¿QDQ-
VLHULQJ��3n�WY UV�DI�YLUNVRPKHGHU�RJ�EUDQFKHU�VNDO�GHU�
VNDEHV�EHGUH�PXOLJKHG�IRU�SURMHNW��RJ�PDUNHGVPRGQLQJ�DI�
grønne løsninger.

KOMPETENCER TIL AT UNDERSTØTTE 
GRØN OG DIGITALT BASERET EKSPORT
Der skal investeres i kompetencer, der kan udfolde 
grønne og digitale løsninger til gavn for dansk eksport, 
RJ�I[�JLYHV�EHGUH�PXOLJKHG�IRU��DW�Q\XGGDQQHGH�NRP-
mer ud og udbreder ny viden og digitale kompetencer 
L�VPn��RJ�PHOOHPVWRUH�YLUNVRPKHGHU��)RUWV WWHU�
&29,'����L�O QJHUH�WLG��UHMVHU�GHW�RJVn�HW�EHKRY�IRU��
at servicemedarbejdere og andre med personkontakt 
PHUH�V\VWHPDWLVN�NDQ�KnQGWHUH�VPLWWHIDUHQ��

De enkelte genstartsteams har derudover peget på en række konkrete tiltag på deres erhvervsområder.

Alle eksporterhverv har brug for, at der er en velfungerende infrastruktur og logistik 
omkring rejser og transport. Danmark skal have en global tilgængelighed.

1.2. Tværgående anbefalinger fra Forum for genstart af dansk eksport



2. Eksportanalyse 
 i lyset af COVID-19

2.1. Genstartsteams optegner udfor-
dringsbilledet for dansk eksport
(NVSRUWHQ�KDU�VWRU�EHW\GQLQJ�IRU�GDQVN�¡NRQRPL��
og COVID-19-krisen påvirker i øjeblikket de dan-
VNH�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUV�IRUUHWQLQJVPXOLJKHGHU��
Omkring 30 pct. af den samlede værdiskabelse i 
Danmark bliver afsat i udlandet,1  og de eksporte-
UHQGH�YLUNVRPKHGHU�VWnU�IRU�L�RPHJQHQ�DI���������
danske beskæftigede.2 Omslag i den globale øko-
nomi påvirker i særlig grad en lille åben økonomi 
som den danske.

&29,'����SDQGHPLHQ�VNDEWH�I¡UVW�HQ�VXQGKHGVNUL-
VH��VRP�VLGHQ�KDU�XGYLNOHW�VLJ�WLO�HQ�JOREDO�¡NRQR-
misk krise. Først skabte nedlukningerne aktivitets-
nedgang og forsinkede leverancer, og siden kom et 
IDOG�L�GHQ�JOREDOH�HIWHUVS¡UJVHO�RJ�WLOEDJHKROGHQ-
KHG�L�SULYDWIRUEUXJ�RJ�LQYHVWHULQJHU�L�O\VHW�DI�GHQ�
HNVWUDRUGLQ UH�XVLNNHUKHG�RP�NULVHQV�XGYLNOLQJ��(Q�
XVLNNHUKHG��GHU�IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�NRPPHU�
RYHQ�L�GHQ�HNVLVWHUHQGH�XVLNNHUKHG�L�GHQ�JOREDOH�
KDQGHO�EO�D��VRP�I¡OJH�DI�%UH[LW��VWLJHQGH�WHQGHQVHU�
WLO�SURWHNWLRQLVPH�RJ�KDQGHOVKLQGULQJHU��VRP�I[�VHW�L�
KDQGHOVIRUKROGHW�PHOOHP�86$�RJ�.LQD�

COVID-19-krisen skaber mange udfordringer, men 
GHU�HU�RJVn�PXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�HNVSRUWYLUNVRP-
KHGHU��I[�L�IRUKROG�WLO�PHGLFLQDOSURGXNWHU�RJ�JUXSSHU�
DI�I¡GHYDUHU��RJ�L�IRUKROG�WLO�JU¡Q�RPVWLOOLQJ��VRP�GHU�
fortsat skal investeres i. Dynamikken i konkurrence-
VLWXDWLRQHQ�Sn�GH�LQWHUQDWLRQDOH�PDUNHGHU�À\WWHU�VLJ��
RJ�PDQJH�HNVSRUWHUHQGH�YLUNVRPKHGHU�VNDO�IRUKRO-
de sig til den lavere internationale efterspørgsel.

,�O¡EHW�DI�&29,'����NULVHQ�KDU�UHJHULQJHQ�RJ�
)RONHWLQJHW�LQGI¡UW�KM OSHSDNNHU�WLO�HUKYHUYVOLYHW�
generelt rettet mod at understøtte danske arbejds-
pladser og indenlandsk efterspørgsel. Det er tiltag, 
VRP�RJVn�NRPPHU�HNVSRUWHUHQGH�YLUNVRPKHGHU�WLO�
gode. I april 2020 blev der med Eksport- og inve-
steringspakken afsat 225 mio. kr. bl.a. til at styrke 
��(NVSRUWHQ�XGJ¡U�FD�����SFW��DI�Y UGLVNDEHOVHQ���QnU�GHU�WDJHV�K¡MGH�IRU��DW�HQ�GHO�DI�
eksporten udgøres af input fra udlandet. Økonomisk Redegørelse, august 2020 
2 Der er forskellige tilgange til opgørelser af eksportrelateret beskæftigelse og opgø-
UHOVHUQH�HU�EHK IWHW�PHG�EHW\GHOLJ�XVLNNHUKHG��MI���NRQRPLVN�UHGHJ¡UHOVH��DXJXVW�
2020.

ambassadernes COVID-19 rådgivning samt afsat 
en statslig garantiramme på 30 mia. kr. til statslig 
JDUDQWLG NQLQJ�DI�YLUNVRPKHGHUV�HNVSRUW��,�MXQL�
�����EOHY�GHU�PHG�$IWDOH�RP�XGIDVQLQJ�DI�KM OSH-
pakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer afsat 
½ mia. kr. i 2020 til at understøtte en genstart af 
dansk eksport. For at få et aktuelt situationsbillede 
RJ�DQEHIDOLQJHU�WLO�LQLWLDWLYHU��GHU�NDQ�KM OSH�GDQVNH�
HNVSRUWYLUNVRPKHGHU��EOHY�GHU�L�DXJXVW�LJDQJVDW�
RWWH�JHQVWDUWVWHDPV�PHG�LQGGUDJHOVH�DI�HUKYHUYVOL-
vet, jf. boks 3.

Formændene for de otte genstartsteams deltager 
i Forum for genstart af dansk økonomi sammen 
med repræsentanter for fagbevægelsen og bran-
FKHRUJDQLVDWLRQHUQH��2SJDYHQ�HU�VDPPHQ�PHG�
genstartsteamene at udfolde udfordringsbilledet for 
GDQVNH�HNVSRUWYLUNVRPKHGHU�L�O\VHW�DI�&29,'����
og komme med anbefalinger til politiske tiltag, der 
NDQ�ELGUDJH�WLO�DW�VW\UNH�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH��MI��
kommissorium i bilag 1. 

Boks 3: Forum for genstart af dansk eksport
De otte genstartsteams repræsenterer følgende er- 
KYHUYVRPUnGHU�PHG�WLOK¡UHQGH�IRUP QG�

• 3URGXNWLRQVYLUNVRPKHGHU�RJ�JU¡Q�WHNQRORJL
��������Y��0LFKDHO�/XQGJDDUG�7KRPVHQ��$DOERUJ�3RUWODQG�
• Det Blå Danmark
��������Y��+HQULHWWH�+DOOEHUJ�7K\JHVHQ��0 UVN�
• Mode og tekstil
��������Y��)UHGHULNNH�6FKPLGW��5RFFDPRUH�
• Turisme og oplvelsesøkonomi
       (v/ Lars Liebst, Tivoli)
• Luftfart
       (v/ Simon Pauck Hansen, SAS)
• Life science og biotek
       (v/ Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk)
• Fødevaresektoren
��������Y��-DLV�9DOHXU��'DQLVK�&URZQ�
• 6Pn�RJ�PHOOHPVWRUH�YLUNVRPKHGHU�
      (v/ Carsten Jensen, CKJ Steel)

I Forum for genstart af dansk eksport indgår desuden Dansk 
Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark, Landbrug & Føde-
varer, Danske Rederier, Lægemiddelindustrieforeningen, 
HORESTA og dansk Mode og Textil, samt FH, Dansk Metal 
og 3F.
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De kommende eksportinitiativer er en målrettet ind-
sats, der bygger oven på de eksisterende massive 
KM OSHSDNNHU�RJ�VWLPXOLLQLWLDWLYHU��VRP�VLJWHU�Sn�DW�
KM OSH�GDQVN�¡NRQRPL�JHQQHP�&29,'����NULVHQ��
og som også understøtter mange danske eks-
SRUWYLUNVRPKHGHU��jf. bilag 2.

Denne rapport udgør den fælles afrapportering 
fra Forum for genstart af dansk eksport og de otte 
genstartsteams til regeringen med fokus på såvel 
tværgående udfordringer og mulige løsninger, som 
LQGLYLGXHOOH�XGIRUGULQJHU�RJ�EHKRY��$QEHIDOLQJHU�IUD�
de enkelte teams ses i bilag 4.

2.2 Eksportens betydning for dansk øko-
nomi og arbejdspladser
'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�HNVSRUWHUHU�YDUHU�RJ�WMHQH-
ster for omkring 1.250 mia. kroner om året, især til 
Tyskland, USA, Storbritannien samt de nordiske 
lande, jf. tabel 2��'HW�HU�VDPWLGLJW�ODQGH��KYRU�GHQ�
økonomiske vækst ventes at falde væsentligt i 2020 
som følge af COVID-19.

Tabel 2. Danmarks største eksportmarkeder 2019
Eksport af varer og 
tjenester, mia. kr.

Tyskland 157
USA 143
Sverige 114
Storbritannien 96
Norge 79
Kina 54
Nederlandene 50
Frankrig* 26

Resten af EU 213
Resten af verden 320

I alt 1.252
Anm. *Eksporten til Frankrig er eksklusiv tjenester. 
'HQ�V VRQNRUULJHUHGH�HNVSRUW�HU�RSJMRUW�HNVNOXVLY�VNLEH��À\�RJ�EU QG-
VHO�PY��Sn�EDJJUXQG�DI�XGHQULJVKDQGHOVVWDWLVWLNNHQ��³5HVWHQ�DI�(8´�HU�
EU-27 fratrukket Tyskland, Sverige, Nederlandene og Frankrig. ”Resten 
af verden” er den samlede eksport af varer og tjenester fratrukket EU-
27, USA, Kina, Norge og Storbritannien. 
Kilde: Danmarks Statistik 

Skøn fra EU-Kommissionen peger på, at EU-lan-
GHQHV�%13�NDQ�IDOGH�PHG�FD����SFW��L�������KYLONHW�
HU�PHUH�HQG�YHG�¿QDQVNULVHQ�L������1  Eksporten 
er typisk af relativt afgørende betydning for mindre 

1 Europa Kommissionen (2020, juli): ”European Economic Forecast Summer 2020”

lande som Danmark end for større økonomier. I 
Danmark udgør eksporten omkring 30 pct. af den 
GDQVNH�Y UGLVNDEHOVH��QnU�GHU�WDJHV�K¡MGH�IRU��DW�
en del af eksporten udgøres af importeret input fra 
udlandet.2  Det indebærer, at fald i eksporten kan 
bidrage til betydelige konjunkturudsving. De danske 
HNVSRUWYLUNVRPKHGHU�EHVN IWLJHU�VDPWLGLJ�L�RPHJ-
QHQ�DI���������SHUVRQHU�L�'DQPDUN�3  Når der ses 
Sn��KYRU�GH�GDQVNH�HNVSRUWYDUHU�HQGHOLJW�DQYHQ-
des, var USA i 2015 den største aftager af dansk 
eksport efterfulgt af Tyskland, Sverige, Kina og 

Storbritannien. Derudover er lande i Asien, Mellem-
østen og Rusland også store aftagere.4

,QWHUQDWLRQDO�VDPKDQGHO�HU�DIJ¡UHQGH�IRU�HW�ODQGV�
økonomi og dermed velstand. Det gælder særligt 
små åbne økonomier som Danmark. For eksempel 
¡JHU�HNVSRUW�YLUNVRPKHGHUV�DIV WQLQJVPXOLJKHGHU�
gennem adgang til nye og større markeder, der 
JLYHU�PXOLJKHG�IRU�DW�LQGJn�L�LQWHUQDWLRQDOH�Y UGL-
kæder, der øger den globale arbejdsdeling og giver 
PXOLJKHG�IRU�¡JHW�SURGXNWLYLWHW�

Inden COVID-19 stod dansk økonomi på solid 
grund, og Danmarks konkurrenceevne rangerede 
i 2019 som verdens 10. bedste.5  Det er opnået 
blandt andet på baggrund af en stabil makroøko-
nomisk udvikling, en stærk digitalisering samt et 
robust arbejdsmarked. Samtidig er produktivitets-
QLYHDXHW�EODQGW�GH�K¡MHVWH�L�2(&'��RJ�SURGXNWL-
YLWHWVY NVWHQ�KDU�Y UHW�UHODWLY�K¡M�L�LQWHUQDWLRQDO�
sammenligning de seneste 10 år.6 

,�GH�VHQHVWH����nU�KDU�YHUGHQVKDQGOHQ�RJVn�Y UHW�
i fremgang generelt, MI��¿JXU����,�WLGHQ�HIWHU�¿QDQVNUL-
VHQ�KDU�YHUGHQVKDQGOHQ�RSOHYHW�HQ�VW¡UUH�VWLJQLQJ�
end den danske vareeksport, som dog foreløbigt 
KDU�RSOHYHW�HW�PLQGUH�IDOG�XQGHU�GHQ�QXY UHQGH�
COVID-19-krise. 

2 Økonomisk Redegørelse, august 2020
3 Der er forskellige tilgange til opgørelser af eksportrelateret beskæftigelse, og 
RSJ¡UHOVHUQH�HU�EHK IWHW�PHG�EHW\GHOLJ�XVLNNHUKHG��MI��EO�D���NRQRPLVN�5HGHJ¡UHOVH��
august 2020.
��6HQHVWH�GDWD�IRU�HQGHOLJ�DQYHQGHOVH�HU�IUD�������'DWDJUXQGODJ�HU�2(&'¶V�7L9$�GDWD�
(Trade in Value Added). Ny opdatering i efterår 2020.
��:RUOG�(FRQRPLF�)RUXP��������7KH�*OREDO�&RPSHWLWLYHQHVV�5HSRUW������
��5HGHJ¡UHOVH�RP�Y NVW�RJ�NRQNXUUHQFHHYQH������

Vi skal ikke bare skabe politiske rammer, 
der fungerer for os, og som vi kan være stolte af 
her i Danmark – det skal også være noget, der 
virker ude i verden, og som giver os adgang til 
de globale markeder. (Arla)

”
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Mange erhverv er negativt påvirket af COVID-19
(Q�U NNH�HUKYHUY�EHU¡UHV�GLUHNWH�HOOHU�LQGLUHNWH�DI�
restriktioner som følge af COVID-19 og den falden-
GH�HIWHUVS¡UJVHO��(UKYHUY�VRP�WXULVPH�	�RSOHYHO-
sesøkonomi samt luftfarten og skibsfarten påvirkes 
direkte af, at den internationale mobilitet er mind-
sket væsentligt som følge af rejserestriktioner, risiko 
IRU�VPLWWHVSUHGQLQJ�RJ�JHQHUHO�WLOEDJHKROGHQKHG�
VRP�I¡OJH�DI�VWRU�XVLNNHUKHG�

6DPWLGLJ�KDU�HUKYHUY�VRP�I[�'HW�%On�'DQPDUN��
PRGH�RJ�WHNVWLO��SURGXNWLRQVHUKYHUY�RJ�JU¡Q�WHNQR-
ORJL�VDPW�PDQJH�VPn�RJ�PHOOHPVWRUH�YLUNVRPKH-
der også oplevet udfordringer på baggrund af den 
generelt faldende efterspørgsel.

Omvendt medfører det ændrede internationale 
KDQGHOVP¡QVWHU�Q\H�PXOLJKHGHU�LQGHQ�IRU�OLIH�
VFLHQFH��KHDOWKWHFK�RJ�ELRWHN��VRP�VWnU�IRU�JRGW����
pct. af vareeksporten, samt i dele af fødevaresek-
WRUHQ��KYRU�'DQPDUN�KDU�HQ�K¡M�I¡GHYDUHVLNNHUKHG��
6HUYLFHHUKYHUYHQH�HU�PHUH�LQGLUHNWH�SnYLUNHGH�DI�
lavere global efterspørgsel som underleverandører 
af fx rådgivning, IT-services, revision, byggeindu-
strien samt kommunikation.

'HU�HU�IRUVNHO�Sn��KYRU�PHJHW�EHVN IWLJHOVH�GHU�HU�
NQ\WWHW�WLO�HNVSRUWHQ�LQGHQ�IRU�IRUVNHOOLJH�HUKYHUY��
Medicinalsektoren, som er mindre konjunkturføl-
som, fylder en stor del af eksporten målt i værdi, 
men en betydelig mindre del af beskæftigelsen. Det 
samme gælder for fødevarer. Omvendt er beskæfti-
JHOVHVLQWHQVLWHWHQ�VW¡UUH�L�HNVSRUWHQ�LQGHQ�IRU�KDQ-
GHO��UHMVHU�RJ�HUKYHUYVVHUYLFH��VRP�QRUPDOW�HU�PHUH�
konjunkturfølsom og som særligt påvirkes negativt 
under indeværende tilbageslag. Derfor påvirkes 
EHVN IWLJHOVHQ�NQ\WWHW�WLO�HNVSRUW�SRWHQWLHOW�KnUGHUH�
end eksportværdien1.

2.3 Seneste eksportudvikling
Hele den globale økonomi er påvirket af det økono-
miske tilbageslag, som giver lavere efterspørgsel 
Sn�WY UV�DI�ODQGHJU QVHU��(NVSRUWHQ�VRP�KHOKHG�
YHQWHV�DW�DIWDJH�PHG������SFW��L�������KYLONHW�G N-
ker over et forventet fald i vareeksporten på 7,7 pct. 
og et fald i tjenesteeksporten på 14,3 pct. I 2021 
skønnes en delvis genopretning af eksporten med 
en stigning på 6,2 pct. på baggrund af en forventet 
stigning i vareeksporten på 5,1 pct. og en stigning i 
WMHQHVWHHNVSRUWHQ�Sn�����SFW�

'DQVN�YDUHHNVSRUW�¿N�HQ�SRVLWLY�VWDUW�L�������PHQ�
faldt med 6,9 pct. i 2. kvartal, MI��¿JXU��. Fra marts 
2020 er vareeksporten løbende faldet, men der er 
XVLNNHUKHG�RP�WHQGHQVHQ�HIWHU�XGYLNOLQJHQ�L�PDM�RJ�
juni indikererede, at faldet var stoppet, mens tallet 
for juli igen peger nedad. Det er især vareeksporten 
WLO�Q UPDUNHGHUQH��GHU�HU�IDOGHW��KYRULPRG�HNVSRU-
ten til både Kina og USA samlet set er steget væ-
sentligt i 2020 ift. 2019. For USA er det blandt andet 
øget medicinaleksport, mens den øgede eksport til 
Kina blandt andet kan forklares af udbruddet af svi-
nepest i Asien i 2019. Eksporten til Nederlandene 
HU�RJVn�VWHJHW�L�������KYLONHW�GRJ�LV U�NDQ�EHJUXQ-
GHV�DI�HNVWUDRUGLQ UH�RPVW QGLJKHGHU�L�IRUP�DI�
enkelte store vindmølleprojekter.2

1 Nationalbanken (2020, juni): ”Udsigt til gradvis genopretning af økonomien”
2 Økonomisk Redegørelse august 2020

Vi kunne se med det samme, at det her ville 
få enorm betydning for efterspørgsel af !yrej-
ser både for erhvervsrejsende og turister. Da 
Danmark lukkede grænserne, var det, det sidste 
tydelige signal om, at nu var selv nødvendige 
rejser ikke noget, man skulle foretage. (SAS)

”

I løbet af få dage lukker lande ned overfor 
hinanden – det ødelægger vores forretning, og 
vi kan ikke gøre noget ved det. (DFDS)
”

Det har betydning for os, hvis arbejdsløs-
heden i Europa stiger med 25 millioner. Det får 
betydning for forbruget. Det følger vi meget 
med i, [og] hvis det kommer dertil, må vi juste-
re. (Jysk)

”

Figur 3. Verdenshandlen i bedre udvikling end dansk 
YDUHHNVSRUW�RYHQSn�ÀQDQVNULVHQ

$QP��9HUGHQVKDQGHO�KHU�OLJ�YDUHHNVSRUW�L�YHUGHQ��7�R�P��MXQL������ 
Kilde: Danmarks Statistik
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Tjenesteeksporten faldt markant med 16,1 pct. i 2. 
kvartal, MI��¿JXU����)RUHO¡ELJ�KDU�WMHQHVWHHNVSRUWHQ��
KHUXQGHU�V UOLJW�WXULVPH�RJ�V¡WUDQVSRUW��VnOHGHV�
Y UHW�KnUGHVW�UDPW�

Søtransporten, der udgør 40 pct. af tjenesteekspor-
WHQ��HU�JHQHUHOW�PHJHW�DIK QJLJ�DI�DNWLYLWHWHQ�L�GHQ�
globale økonomi og ventes derfor at være fortsat 
underdrejet på grund af den dæmpede globale 
HIWHUVS¡UJVHO��7XULVPHHNVSRUWHQ�KDU�Y UHW�NUDIWLJW�
udfordret af, at udlændinges rejseaktivitet i Dan-
PDUN�KDU�Y UHW�PDUNDQW�G PSHW�L�NUDIW�DI�QHGOXN-
ninger, indrejserestriktioner og restriktioner som 
I[�IRUVDPOLQJVIRUEXG�L�I[�KRWHO���UHVWDXUDWLRQV��RJ�
RSOHYHOVHVHUKYHUYHW��/XIWIDUWHQ�KDU�RJVn�RSOHYHW�HW�
markant fald som følge af nedlukninger og rejsere-
VWULNWLRQHU�L�GHW�I¡UVWH�KDOYnU�DI�������MI��¿JXU��.

Nogle erhverv hårdere ramt end andre
På tværs af varegrupper er der forskel på påvirk-
QLQJHQ��KYRU�I[�HNVSRUWHQ�DI�NHPLNDOLHU�RJ�NHPLVNH�
produkter, der inkluderer medicinaleksporten, ikke 
KDU�Y UHW�SnYLUNHW�QHJDWLYW�L�VDPPH�JUDG�VRP�I[�
eksporten af færdigvarer, MI��¿JXU��.

'HU�HU�LQGLNDWLRQHU�Sn��DW�GHQ�GDQVNH�HNVSRUW�KDU�
NODUHW�VLJ�EHGUH�HQG�YHUGHQVKDQGOHQ�JHQHUHOW�L�GHQ�
nuværende situation, og den danske vareeksport 
KDU�I[�RSOHYHW�HW�PLQGUH�IDOG�HQG�VYHQVN�RJ�W\VN�
eksport, MI��¿JXU��.

Figur 5. Markant fald i tjenesteeksporten

Anm. Den sæsonkorrigerede tjenesteeksport. T.o.m. 2. kvartal 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik
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$QP��'HQ�V VRQNRUULJHUHGH�YDUHHNVSRUW�L�DOW�HNVNO��VNLEH��À\��EU QG-
sel, mv. T.o.m. juli 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik
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Ser man på industriproduktionen, var der et mar-
kant større fald i den tyske produktion, mens den 
svenske og danske industriproduktion er faldet i 
nogenlunde samme omfang, om end mere brat i 
Sverige, MI��¿JXU��.

(NVSRUWRUGUHEHKROGQLQJHQ�L�LQGXVWULHQ�HU�IRUWVDW�OLGW�
lavere end før COVID-19-krisen. Det er endnu for 
WLGOLJW�DW�J¡UH�VWDWXV�IRU��KYRU�VWRU�WLOEDJHJDQJHQ�L�
HNVSRUWHQ�HU��PHQ�RUGUHWLOJDQJHQ�KDYGH�HW�PDUNDQW�
VW¡UUH�G\N�L�XPLGGHOEDUW�IRUO QJHOVH�DI�¿QDQVNULVHQ��
MI��¿JXU���.

Ved det igangværende tilbageslag vedrørte akti-
vitetsnedgangen i første omgang særligt service-
sektoren, fordi smittefare begrænsede mange 
DNWLYLWHWHU�GLUHNWH�L�I[�UHVWDXUDWLRQVEUDQFKHQ�RJ�
RSOHYHOVHVHUKYHUYHQH��0RGVDW�EOHY�LQGXVWULHQ�L�
mindre grad påvirket af de direkte smitteinddæm-
ningstiltag. Det afspejles bl.a. i Danmarks Statistiks 
NRQMXQNWXULQGLNDWRU��KYRU�LQGLNDWRUHQ�IRU�VHUYLFHYLUN-
VRPKHGHU�DIWRJ�EHW\GHOLJW�PHUH�L�PDM��HQG�GHQ�JMRU-
GH�IRU�LQGXVWULYLUNVRPKHGHU��6LGHQKHQ�HU�NRQMXQN-
turindikatorerne vendt tilbage til i underkanten af 
niveauet før COVID-19, MI��¿JXU���. Blandt industri-
YLUNVRPKHGHUQH�LQGLNHUHU�',¶V�NRQMXQNWXULQGLNDWRU�
GRJ�EHGUH�XGVLJWHU�IRU�GH�KMHPPHPDUNHGVRULHQWH-
UHGH�YLUNVRPKHGHU�HQG�IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH��
'HU�HU�QDWXUOLJW�VWRU�XVLNNHUKHG�KHURP�

Forventede fald i eksporten
'HU�HU�VWRU�XVLNNHUKHG�RPNULQJ�XGYLNOLQJHQ�L�GDQVN�
HNVSRUW�L�DQGHW�KDOYnU�DI������RJ�LQG�L�������'HW�
skyldes ikke kun den direkte påvirkning af CO-
VID-19-udbruddet, men også eventuelle ændrede 
forbrugspræferencer og ændrede investeringsbe-
slutninger.

Anm. Sæsonkorrigeret. Industriproduktionen i Danmark, Sverige, 
7\VNODQG��MDQ��������MXOL�������7UHQG�HU�EHUHJQHW�YHG�HW�FHQWUHUHW���
måneders glidende gnst. af de faktiske observationer. T.o.m. juli 2020, 
for Tyskland dog kun t.o.m. juni 2020.  
Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat

Figur 9. Indutriproduktionen er hårdere ramt i Tyskland
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Figur 10. Industriens eksportordrer

Anm. Vurderinger i industrien. T.o.m.. august 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik
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Figur 11. Serviceerhvervene ser mere negativt på udvik-
lingen end industrien

Anm. Sammensat konjunkturindikator. Sæsonkorrigeret. T.o.m. august 
2020. 
Kilde: Danmarks Statistik
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Anm. Eksport af varer omregnet til indeks ift. samme periode i 2019. 
T.o.m. juni 2020. 
Kilde: OECD

Figur 8. Større eksportfald i Tyskland og Sverige
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Overordnet set har de forskellige restriktio-
ner medført, at vores omsætning på nuværende 
tidspunkt er faldet med omkring 20-25%. Dog 
er det de langsigtede konsekvenser, som vi er 
mest bekymrede for. Hvis investeringslysten og 
verdenshandlen ikke kommer tilbage, så kom-
mer vores forretning heller ikke tilbage.  (MAN 
Energy Solutions)

”



9LUNVRPKHGVXQGHUV¡JHOVHU�SHJHU�Sn��DW�HNV-
SRUWYLUNVRPKHGHUQH�HU�KnUGW�SnYLUNHW�Sn�NRUW�VLJW��
%ODQGW�',¶V�PHGOHPVYLUNVRPKHGHU�IRUYHQWHV�HW�IDOG�
Sn����SFW��L�DQGHW�NYDUWDO��PHQV�HNVSRUWRPV WQLQJ�
samlet ventes at falde 13 pct. i 2020.1  En med-
OHPVXQGHUV¡JHOVH�IUD�'DQVN�(UKYHUY�YLVHU��DW�YLUN-
VRPKHGHUQH�DQJLYHU��DW�HNVSRUWHQ�JHQQHPVQLWOLJW�
YDU����SFW��ODYHUH�L�PDM�L�IRUKROG�WLO�PDM�VLGVWH�nU��RJ�
at der er en forventning om 26 pct. lavere eksport 
i perioden juni-august sammenlignet med samme 
periode sidste år.2   

6YDU�IUD�YLUNVRPKHGHUQH�LQGLNHUHU�VDPWLGLJ��DW�
PDQJH�KMHPPHPDUNHGVYLUNVRPKHGHU�KDU�VHW�HQ�
form for normalisering i de seneste måneder, mens 
HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQHV�IRUYHQWQLQJHU�HQGQX�LNNH�
HU�VWDELOLVHUHW��'HW�DIVSHMOHV�EO�D��L��DW�OLGW�ÀHUH�
YLUNVRPKHGHU�PHG�VWRUW�VDOJ�WLO�XGODQGHW�YXUGHUHU�
fremtidsudsigterne negativt i 3. kvartal. Omvendt er 
IRUYHQWQLQJHUQH�EODQGW�YLUNVRPKHGHU��GHU�KRYHGVD-
JHOLJW�RULHQWHUHU�VLJ�PRG�KMHPPHPDUNHGHW��IRUEHG-
ret fra 2. til 3. kvartal ifølge en undersøgelse fra DI, 
MI��¿JXU���.

��'DQVN�,QGXVWULV�YLUNVRPKHGVSDQHO���������PDM������
��'DQVN�(UKYHUYV�PHGOHPVXQGHUV¡JHOVH����MXQL�����MXQL������

Figur 12. Ingen bedring i de eksporttunge virksomhe-
ders forventninger

$QP��/DYW�VDOJ�WLO�XGODQGHW�G NNHU�RYHU�YLUNVRPKHGHU��KYRU�VDOJ�WLO�
XGODQGHW�XGJ¡U�KDOYGHOHQ�HOOHU�GHUXQGHU�DI�RPV WQLQJHQ��+¡MW�VDOJ�
WLO�XGODQGHW�G NNHU�RYHU�YLUNVRPKHGHU��KYRU�VDOJ�WLO�XGODQGHW�XGJ¡U�
RYHU�KDOYGHOHQ�DI�RPV WQLQJHQ��.RQMXQNWXULQGLNDWRUHQ�HU�HW�VLPSHOW�
JQVW��DI�LQGLNDWRUHUQH�IRU�KKY��RPV WQLQJ��LQGWMHQLQJ�RJ�EHVN IWLJHOVH��
Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gnst. af vurderinger fra en 
UXQGVS¡UJH�EODQGW�����YLUNVRPKHGHU��VRP�HU�WLOGHOW�SRLQW�IUD����WLO����
KYRU�QHJDWLYH�Y UGLHU�YLVHU�WLOEDJHJDQJ��7�R�P��DXJXVW������ 
.LOGH��',¶V�9LUNVRPKHGVSDQHO�����

-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0

Kun salg til
hjemmemarked Lavt salg til udlandet Højt salg til udlandet

Nettotal

 2. kvartal 2020  3. kvartal 2020

Genstart af dansk eksport – i lyset af COVID-19 14



Genstart af dansk eksport – i lyset af COVID-19 15

Nedgang i industriens eksportomsætning Meget færre skibsanløb i Europa i 2020

Stort fald i turismeindtægter fra rejser ind i landet Luftfarten hårdt ramt - meget svag genstart

Modeeksport i stort fald i foråret Medicinaleksport i stigning ift 2019

Fødevareeksport aftager fra ellers stærkt udgangspunkt Fald i eksporttillid blandt SMV’er

Anm. Mode og tekstil. Eksport af beklædningsgenstande- og tilbehør samt fodtøj. 
Omregnet til indeks i!. samme måned året før. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Life science. Eksport af medicinske og pharmaceutiske produkter. Omregnet 
til indeks i!. samme måned året før. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Turisme og oplevelsesøkonomi. Tjenesteeksport af forretningsrejser og ferie-
rejser. T.o.m. 2. kvartal 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Lu!fart. Dagligt antal "yafgange med passager"y fra Københavns Lu!havn. 
T.o.m. 29. august. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Fødevaresektoren. Eksport af næringsmidle rog levende dyr. Omregnet til 
indeks i!. samme måned året før. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Små og mellemstore virksomheder. Positivt nettotal betyder forventning om 
øget eksport, negativt nettotal forventning om fald i eksport. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Produktionsvirkosmheder og grøn teknologi. Sæsonkorrigeret eksportomsæt-
ning i industrien i løbende priser. Indekseret med 2015=100. T.o.m. juli 2020. 
Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Det Blå Danmark. Udviklingen i antallet af skibsanløb til EU-havne fra 2019 
til 2020 i ugerne 1-35. 
Kilde: Danmarks Statistik
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2.4 Udfordringer for dansk eksport

0DQJH�HNVSRUWHUKYHUY��I[�SURGXNWLRQVYLUNVRPKH-
GHUQH��EOHY�L�I¡UVWH�RPJDQJ�LNNH�OLJH�Vn�KnUGW�UDPW�
DI�QHGOXNQLQJ�RJ�UHVWULNWLRQHU�VRP�GH�KMHPPHPDU-
NHGVRULHQWHUHGH�YLUNVRPKHGHU��KYRUDI�PDQJH�HU�
VHUYLFHYLUNVRPKHGHU��VRP�KXUWLJHUH�EOHY�UDPW�DI�
restriktioner som følge af COVID-19. Mange virk-
VRPKHGHU�RSOHYHGH��DW�HIWHUVS¡UJVOHQ�IRUVYDQGW��
fordi danske forbrugere var bekymrede for den 
¡NRQRPLVNH�XGYLNOLQJ�RJ�VPLWWH��$QGUH�YLUNVRPKH-
der oplevede at blive nedlukket med få eller ingen 
PXOLJKHGHU�IRU�DW�RPVWLOOH�IRUUHWQLQJVPRGHOOHQ��,�
WDNW�PHG�DW�VDPIXQGHW�HU�JHQnEQHW��KDU�PDQJH�DI�
GH�KMHPPHPDUNHGVRULHQWHUHGH�YLUNVRPKHGHU�InHW�
gang i produktionen igen.

'DQVNH�HNVSRUWRULHQWHUHGH�YLUNVRPKHGHU�HU�L�K¡MH-
re grad berørt af det markante omslag i global øko-
nomi som den dominerende udfordring. COVID-19 
KDU�GRJ�RJVn�PHGI¡UW�HQ�U NNH�DQGUH�XGIRUGULQJHU�
IRU�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�

Udfordringsbilledet i dette afsnit bygger på meldin-
ger fra genstartsteams, analyser og medlemsunder-
V¡JHOVHU�IUD�EUDQFKHIRUHQLQJHU�RJ�HUKYHUYVRUJDQL-
VDWLRQHU�VDPW�YLUNVRPKHGVLQWHUYLHZV�IRUHWDJHW�DI�
(UKYHUYVVW\UHOVHQ�1 

Forsinkelse og tværgående udfordringer
3n�WURGV�DI��DW�YHUGHQVKDQGOHQ�UHDJHUHU�KXUWLJW�Sn�
ændrede indkøbsmønstre fra forbrugere, gen-
nemføres eksport typisk via kontrakter med en vis 
YDULJKHG��'HW�EHW\GHU��DW�HႇHNWHQ�DI�ODYHUH�LQWHU-
national efterspørgsel kan være forsinket.2  En ny 
medlemsundersøgelse fra Dansk Eksportforening 
YLVHU��DW�RS�PRG�ô�DI�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�KDU�
ordrelængder på op mod 6 måneder. Den gennem-
snitlige periode fra salg til levering estimeres til 5 
måneder.

Undersøgelsen fra Dansk Eksportforening teg-
QHU�Sn�WY UV�DI�YLUNVRPKHGHUQH�HW�ELOOHGH�DI��DW�
RPNULQJ�WUH�XG�DI�¿UH�YLUNVRPKHGHU�GHOV�RSOHYHU�

��6DPOLQJ�DI�YLUNVRPKHGVFDVHV�YHGODJW�XGHQ�IRU�ELODJ�
2 Eksportkontrakter er typisk på 30-45 dage, 2-5 måneder eller op mod 1 år. EKF 
VN¡QQHU��DW�XQGHU����SFW��DI�HNVSRUWHQ�VNHU�Sn�NRQWUDNWHU�DI�RYHU���nUV�YDULJKHG�

udfordringer forbundet med rejserestriktioner og 
GHOV�RSOHYHU�GHQ�VWRUH�XVLNNHUKHG�IRUEXQGHW�PHG�
den nuværende situation som en stor udfordring. 
.QDS�KDOYGHOHQ�DI�YLUNVRPKHGHUQH�RSOHYHU�IDOGHQ-
de efterspørgsel som en udfordring, mens mange i 
tillæg oplever salgsudfordringer. 20 pct. af virksom-
KHGHUQH�RSOHYHU�XGIRUGULQJHU�PHG�OLNYLGLWHWHQ�3

Genåbningen af samfundene er undervejs mange 
steder, men går langsommere end forventet, og 
XVLNNHUKHGHQ�L�IRUKROG�WLO�IUHPWLGHQ�HU�HQGQX�VWRU��
(NVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�RSOHYHU�ÀHUH�XVLNNHUKHGV-
PRPHQWHU�HQG�GH�YLUNVRPKHGHU��GHU�NXQ�V OJHU�WLO�
det danske marked. Der er særlig bekymring for en 
fortsat svag efterspørgsel samt nye markedsluknin-
JHU�RJ�EHJU QVHGH�PXOLJKHGHU�IRU�NXQGHEHV¡J�

9LUNVRPKHGHUQH��YLD�'DQVN�,QGXVWULV�9LUNVRP-
KHGVSDQHO��XQGHUVWUHJHU�HQGYLGHUH��DW�RJVn�
XQGHUOHYHUDQG¡UHU�WLO�HNVSRUWYLUNVRPKHGHU��VDPW�
YLUNVRPKHGHU��GHU�V OJHU�WLO�XGHQODQGVNH�WXULVWHU�L�
Danmark, oplever den faldende efterspørgsel som 
den primære udfordring, MI��¿JXU���.

3 Dansk Eksportforenings medlemsundersøgelse, august 2020

Hvis der bliver ved med at komme varer 
ind, men ingen ud, så får man et pladsproblem. 
(Jysk)
”

Der er hård konkurrence på eksportmarke-
det. Men som vi ser det, skal man bruge krudt 
på at få gang i økonomien igen, og ikke kun i 
Danmark, men i hele Europa. Det værste der 
kan ramme os, det er, at der indtræder en pes-
simisme, og alle holder på pengene. Det er som 
at trykke på en knap, så vælter alt.  (Egernsund 
Tegl)

”

Figur 13. Især lavere efterspørgsel og rejserestriktioner 
udfordrer

$QP��6YDU�WLO�VS¡UJVPnOHW��´+YDG�HU�GH�VW¡UVWH�XVLNNHUKHGHU��GHU�NDQ�
SnYLUNH�GLQ�YLUNVRPKHGV�VDOJ�L�QHJDWLY�UHWQLQJ"´� 
.LOGH��'DQVN�,QGXVWULV�9LUNVRPKHGVSDQHO��XJH����DXJXVW�����
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)¡GH��RJ�PHGLFLQDOYDUHU�KDU�RIWH�NRUWH�NUHGLWWHU��
PHQV�IRUEUXJV��RJ�NDSLWDOJRGHU�KDU�O QJHUH�NUH-
GLWWHU��KYLONHW�DIVSHMOHU��DW�I[�SURGXFHQWHU�DI�IRU-
brugsgoder er mere eksponeret over for nedgang 
i efterspørgslen.1  For life science- og biotekindu-
VWULHQ�KDU�GHW�LV U�Y UHW�VDOJ�RJ�PDUNHWLQJ�VDPW�
IRUVNQLQJV��RJ�XGYLNOLQJVDNWLYLWHW��GHU�KDU�Y UHW�
negativt påvirket.

'HQ�IDOGHQGH�HIWHUVS¡UJVHO�L�YHUGHQVKDQGOHQ��VRP�
er den primære udfordring for en lang række eks-
SRUWHUKYHUY�Sn�WY UV�DI�ODQGHJU QVHU��HU�VDPWLGLJ�
en udfordring, en lille økonomi som Danmarks ikke 
kan præge. 

Foruden efterspørgselsnedgangen er også mange 
HNVSRUWYLUNVRPKHGHU�XGIRUGUHW�DI�&29,'����UHODWH-
rede restriktioner både i Danmark og i udlandet og 
den generelt mere usikre økonomiske situation.

Faldende efterspørgsel og presset likviditet
)OHUH�YLUNVRPKHGHU�RSOHYHU�IDOGHQGH�HIWHUVS¡UJVHO�
samt ændrede adfærds- og forbrugsmønstre, der 
forventes at påvirke eksporten negativt.

'HVXGHQ�RSOHYHU�ÀHUH�YLUNVRPKHGHU��DW�GH�VHOY�
eller deres kunder er udfordret på likviditeten og 
efterfølgende indtjeningen. En udfordret likviditet 
KRV�NXQGHUQH�NDQ�PHGI¡UH��DW�RUGUHU�RJ�OHYHUDQFHU�
Pn�XGVN\GHV��%ODQGW�GH�LQWHUYLHZHGH�YLUNVRPKH-
GHU�JnU�GHWWH�ELOOHGH�LJHQ�EODQGW�ÀHUH�HUKYHUY�PHG�
undtagelse af dele af life science.

��(.)�YXUGHUHU��DW�HNVSRUW¡UHU��GHU�KDQGOHU�Sn�O QJHUH�NUHGLWWHU��HUIDULQJVP VVLJW�
EOLYHU�KnUGHUH�UDPW�DI�NRQMXQNWXUXGVYLQJ��HQG�GH��GHU�KDQGOHU�Sn�NRUWH�NUHGLWWHU�

Vanskeligt at gennemføre erhvervsrejser
)OHUH�YLUNVRPKHGHU�Q YQHU��DW�UHMVHUHVWULNWLRQHU�
HQWHQ�KDU�Y UHW�HQ�EDUULHUH�IRU�GHUHV�HNVSRUW�HOOHU�
KDU�KDIW�EHW\GHOLJH�NRQVHNYHQVHU��EnGH�L�IRUKROG�WLO�
den direkte kundekontakt samt udførelsen af salg 
RJ�VHUYLFH��9LUNVRPKHGHUQH�HU�DIK QJLJH�DI��DW�
deres sælgere, specialiserede teknikere og rådgi-
vere kan rejse ud for at indgå aftaler om at afsætte 
deres produkter og services og for at kunne opfylde 
allerede indgåede kontrakter og for turisme gælder, 
DW�PDQ�HU�KHOW�DIK QJLJ�DI��DW�NXQQH�In�J VWHU�LQG�L�
'DQPDUN��1RJOH�YLUNVRPKHGHU�HU�SnEHJ\QGW�GHUHV�
DNWLYLWHW�L�(8�LJHQ��PHQ�HU�VWDGLJ�IRUKLQGUHW�L�DW�UHMVH�
til markeder såsom USA og Rusland. Ud over den 
direkte adgang til forskellige markeder efterlyses 
RJVn�NODUH�UHWQLQJVOLQMHU�L�IRUKROG�WLO��KYRUGDQ�GH�
VNDO�IRUKROGH�VLJ�L�IRUVNHOOLJH�ODQGH��Vn�PHGDUEHMGH-
re trygt kan sendes på forretningsrejser.

0DQJH�YLUNVRPKHGHU�XGWU\NNHU�EHKRY�IRU�EHGUH�
PXOLJKHGHU�IRU�KXUWLJHUH�DW�NXQQH�WDJH�HQ�&29,'�
���WHVW��I[�L�OXIWKDYQHQ��'HW�XGIRUGUHU�YLUNVRPKHGHU-
QH��DW�GH�ÀHUH�VWHGHU�VNDO�IUHPYLVH�HQ�QHJDWLY�WHVW��
men at dette for nuværende er meget besværligt og 
XÀHNVLEHOW�

&29,'����KDU�PHGI¡UW�HW�Y VHQWOLJW�IDOG�L�À\DN-
WLYLWHWHQ��KYLONHW�EnGH�VN\OGHV�QHGJDQJHQ�L�HU-
KYHUYV��RJ�IHULHUHMVHU��0HG�EHVY UOLJ�DGJDQJ�WLO�DW�
IRUHWDJH�HUKYHUYVUHMVHU�XG�DI�'DQPDUN�NDQ�GDQVNH�
YLUNVRPKHGHU�WDEH�RUGUHU�RJ�PDUNHGVDQGHOH��GD�
UHMVHUHVWULNWLRQHU�V WWHU�YLVVH�JU QVHU�L�IRUKROG�WLO�
HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQHV�PXOLJKHGHU�IRU�DW�LQGJn�
nye kontrakter.

Markeder med stor usikkerhed omkring 
håndteringen af pandemien, f.eks. USA, UK, 
Brasilien, Mexico og hele Latinamerika, går for-
sat ikke særligt godt. Vi er stadig i krise-mode, 
men dog på en måde, hvor virksomheden ikke 
længere taber penge. (Demant)

”

Den barriere, der går mest igen, er beta-
lingsevnen for de kunder, hvor landet eller 
området er lukket ned, og hvor de ikke får 
omsætning i !ere måneder. Her afhænger det 
af, hvilken støtte de forskellige lande kan give 
de forskellige butikker i forhold til sikkerhed. 
(DK Company)

”

Vi kan godt frygte lidt for fremtiden, særligt 
hvordan den "nansielle sektor reagerer på det 
her. (Vestas)
”

Det er "nt at kunne få det på vej ind men 
når vi skal ud i verden skal vi vise en testrap-
port der ikke er mere end 48-72 timer gammel, 
når vi kommer frem til en kunde. Om det er 48 
timer eller længere afhænger af kunden. Og det 
er umuligt i dag... (Cabinplant)

”

Restriktioner på bevægelsen har været en 
stor begrænsning, som har skabt forsinkelser 
på mange projekter – og forsinkelser koster 
penge. (Vestas)

”
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8GIRUGULQJHQ�IRU�YLUNVRPKHGHUQH�KDU�L�QRJOH�WLOI O-
GH�Y UHW��DW�HUKYHUYVUHMVHU�DOW�DQGHW�OLJH�HU�OHWWHUH�
at dokumentere i forbindelse med gennemførelse 
DI�HNVLVWHUHQGH�NRQWUDNWHU��KYRULPRG�GHW�NDQ�Y UH�
vanskeligere i forbindelse med et opsøgende arbej-
de ift. kommende kontrakter.

Forsinkelse og usikkerhed
Det ser ud til, at de økonomiske efterdønninger 
DI�NULVHQ�HQGQX�LNNH�KDU�VDW�VLW�IXOGH�DIWU\N�Sn�
HNVSRUWHQ��KYRUIRU�YLUNVRPKHGHUQH�EODQGW�DQGHW�
afventer større investeringsbeslutninger. Samtidig 
IRUYHQWHU�PDQJH�DI�GH�LQWHUYLHZHGH�YLUNVRPKHGHU��
at stabiliseringen kan tage adskillige år – svaren-
GH�WLO�¿QDQVNULVHQ�±�KYRUIRU�GHU�YLO�VHV�HQ�GDOHQGH�
investeringslyst på markederne.

'HW�HU�EOHYHW�PHUH�YDQVNHOLJW�IRU�YLUNVRPKHGHUQH�
at planlægge deres produktion, drift og forretning. 
)OHUH�YLUNVRPKHGHU�EHVNULYHU�XVLNNHUKHGHQ�RP�
fremtiden som en af de største udfordringer. Dette 
J OGHU�EnGH�YLUNVRPKHGHU��KYRU�HNVSRUWHQ�HU�Sn-
YLUNHW��RJ�YLUNVRPKHGHU��GHU�DOOHUHGH�QX�RSOHYHU�DW�
være tilbage på sporet. 

8VLNNHUKHGHQ�HU�LNNH�LVROHUHW�WLO�&29,'�����PHQ�UH-
ODWHUHU�VLJ�RJVn�WLO�%UH[LW��KDQGHOVNULJ�PHOOHP�86$�
RJ�.LQD��HNVLVWHUHQGH�KDQGHOVEDUULHUHU�PY�

De samlede konsekvenser for dansk eksport 
DIK QJHU�L�K¡M�JUDG�DI�IRUKDQGOLQJVUHVXOWDWHW�LIP��
%UH[LW��(Q�DQDO\VH�YXUGHUHU��DW�KYLV�IRUKDQGOLQJHUQH�
UHVXOWHUHU�L�HQ�IULKDQGHOVDIWDOH��IRUYHQWHV�'DQPDUNV�
eksport af varer og tjenester til Storbritannien at 
være mellem 10 og 20 pct. lavere i 2030, sammen-
OLJQHW�PHG�IRUWVDW�PHGOHPVNDE�DI�(8�±�DIK Q-
gig af integrationsniveauet i den konkrete aftale. 
Tilsvarende forventes eksporten til Storbritannien at 
PLQGVNHV�PHG�Q VWHQ����SFW��L�������KYLV�VFHQDUL-
HW�HQGHU�L�´QR�GHDO´��KYRU�SDUWHUQH�LNNH�EOLYHU�HQLJH�
RP�HQ�IULKDQGHOVDIWDOH�1

  
Forsyningskæder
,�VWDUWHQ�DI�NULVHQ�YDU�GHU�VWRU�QHUY¡VLWHW�RP�KYRU-
vidt de internationale forsyningskæder kunne 
RSUHWKROGHV�HOOHU�RP�PDQJOHQGH�OHYHUDQFHU�NXQQH�
udgøre en barriere for produktionen. Hertil kom en 
KHOW�NRQNUHW�EHN\PULQJ�L�IRUKROG�WLO�Y UQHPLGOHU��'H�
WLOJ QJHOLJH�XQGHUV¡JHOVHU�KDU�LNNH�NXQQH�GRNX-
mentere ustabile forsyningskæder som et stort og 

XGEUHGW�SUREOHP�EODQGW�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�
Det kan blandt andet afspejle, at alle – både dan-
VNH�RJ�XGHQODQGVNH�YLUNVRPKHGHU�±�KDU�HQ�VW UN�
LQWHUHVVH�L�DW�IRUV\QLQJVN GHUQH�RSUHWKROGHV��
COVID-19-krisen og de forskellige landes reaktio-
QHU�KHUSn�KDU�LPLGOHUWLG�VN USHW�YLUNVRPKHGHUQHV�
RSP UNVRPKHG�Sn��KYRU�ÀHNVLEOH�IRUV\QLQJVN -
GHUQH�HU��RJ�KYRU�DIK QJLJH�PDQ�PnWWH�Y UH�DI�
enkeltleverandører.

��&RSHQKDJHQ�(FRQRPLFV�IRU�(UKYHUYVPLQLVWHULHW��´7MHQHVWHKDQGHO�RJ�GHW�IUHPWLGLJH�
IRUKROG�PHOOHP�(8�RJ�6WRUEULWDQQLHQ´������

Det sløver markedet, når man ikke kommer 
ud til kunden. (MiR - Mobile Industiral Robots)”

Lige nu er rejsevejledningerne jo en gene-
ralisering, hvor man rammer alle lige meget. 
Men det er kun en meget lille procentdel, der 
har corona. (CPH Lufthavn)

”

I midten af marts kunne ingen forestille sig, 
at vi her i slutningen af august stadig sidder i 
den suppedas, som vi sidder i. Men vi er blevet 
meget klogere. (Arp Hansen)

”

Da vi nåede ind i maj, kunne vi se, at !ysel-
skaberne begyndte at reducere deres kapacitet 
ved at pensionere gamle og oversøiske !y. Der-
med sagde de, at deres kapacitet ikke umiddel-
bart kom tilbage før engang om 3-4 år. Der gik 
det op for os, at det her ville være en varig krise. 
(Billund Lufthavn) 

”

Der er mange politiske usikkerheder: et 
amerikansk valg, den kinesiske handelskrig, 
der er corona, og der er Brexit. Vi må se hvad 
der sker og være parat til at handle. (Jysk)

”

Vi har betragtelig import af elektronik-
dele, men vi har ikke haft nogle problemer med 
vores forsyningskæder under denne situation. 
(Windowmaster)

”
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Ting der ellers blev lavet i Malaysia og Kina, 
de bliver lavet i Danmark. Og det betyder, at vi 
mister noget af vores konkurrenceevne. (MiR - 
Mobile Industrial Robots)

”



Bekymring for den grønne omstilling
'HQ�¡JHGH�¡NRQRPLVNH�XVLNNHUKHG�LQWHUQDWLRQDOW�
VRP�NRQVHNYHQV�DI�&29,'����KDU�PHGI¡UW�EH-
kymring for, om der slækkes på ambitionerne i EU 
inden for blandt andet den grønne omstilling. Der-
XGRYHU�HU�GHU�ÀHUH�YLUNVRPKHGHU��VRP�HU�EHN\PUH-
de for den europæiske økonomi og ønsker politiske 
tiltag på europæisk niveau, så den europæiske 
¡NRQRPL�VRP�KHOKHG�NLFNVWDUWHV�

1\W�(8�EXGJHW�PHG�JU¡QW�IRNXV
(8�KDU�YHGWDJHW�HW�Q\W�VDPOHW�EXGJHW��VRP�LQNOX-
derer en ekstraordinær genopretningsindsats (Next 
Generation EU), der udgør 750 mia. euro, og skal 
skabe jobs og rette op på de umiddelbare skader, 
VRP�&29,'����SDQGHPLHQ�KDU�IRUnUVDJHW��'HW�HU�
vedtaget, at 30 pct. af de samlede udgifter i det nye 
budget målrettes klimarelaterede projekter.1

Handelsbarrierer
$OOHUHGH�I¡U�&29,'����YDU�GHQ�JOREDOH�KDQGHO�
SnYLUNHW�DI�HW�VWLJHQGH�DQWDO�KDQGHOVEDUULHUHU��,I¡OJH�
WTO steg det globale omfang af import omfattet 
DI�KDQGHOVUHVWULNWLYH�IRUDQVWDOWQLQJHU�PHG����SFW��
L�������'HU�HU�WDOH�RP�GHW�K¡MHVWH�QLYHDX�VLGHQ�
������(8�KDU�WLOVYDUHQGH�L�GHFHPEHU������UHJLVWUH-
UHW�����DNWLYH�KDQGHOV��RJ�LQYHVWHULQJVEDUULHUHU�L����
WUHGMHODQGH��KYRU�ÀHUH�WLOWDJ�\GHUPHUH�¿QGHU�DQ-
vendelse i længere tid end tidligere. De seks lande 
PHG�ÀHVW�EDUULHUHU�IRU�HXURS LVNH�YLUNVRPKHGHU�HU�
Kina, Rusland, Indonesien, USA, Indien og Tyrkiet. 
6W¡UVWHGHOHQ�DI�KDQGHOVEDUULHUHUQH�RSWU GHU�YHG�
varernes krydsning af eksportmarkedernes grænser 
i form af eksempelvis udfordringer med standar-
GHU�IRU�G\UH��RJ�SODQWHVXQGKHG��636�VWDQGDUGHU���
et stigende antal toldmæssige foranstaltninger, 
komplicerede toldprocedurer og kvantitative restrik-
tioner. 

'HU�¿QGHV�LPLGOHUWLG�RJVn�EHW\GHOLJH�XGIRUGULQJHU�
HIWHU�HQ�YDUH�KDU�SDVVHUHW�JU QVHQ��KYRU�EDUULHUHU�L�
K¡MHUH�JUDG�EHVWnU�DI�Q\H�WHNQLVNH�KDQGHOVKLQGULQ-
ger i relation til fx intellektuel ejendomsret. Samtidig 
KDU�PDQJH�ODQGH�L�O\VHW�DI�&29,'����LQGI¡UW�UHVWULN-

1 Det Europæiske Råd, ”Langsigtet EU-budget 2021-2027”, 21. juli 2020

tioner for eksporten af essentielle produkter som 
medicinsk udstyr, værnemidler og fødevarer i form 
af primært eksportforbud og midlertidig anvendelse 
af eksporttilladelser. Dette afspejles i tal fra Inter-
national Trade Centre, som ved udgangen af juni 
KDYGH�UHJLVWUHUHW�PHUH�HQG�����KDQGHOVEHJU Q-
sende tiltag indført i lyset af COVID-19, fordelt på 
PHUH�HQG����ODQGH�RYHU�KHOH�YHUGHQ��
  
I EU er der ligeledes blevet indført en række natio-
nale tiltag samt fælleseuropæiske undtagelser fra 
de eksisterende regler i det indre marked grundet 
COVID-19. Visse tiltag er indført for at begrænse 
forsyningsproblemer med kritiske værnemidler 
og medicinsk udstyr, såsom EU-kommissionens 
PLGOHUWLGLJH�RJ�QX�RSK¡UWH�NUDY�RP�HNVSRUWWLOODGHOVH�
for værnemidler til lande uden for EU, mens andre 
WLOWDJ�KDU�KDIW�WLO�KHQVLJW�DW�PLQGVNH�GH�¡NRQRPLVNH�
følger af nedlukningen i EU-landene, fx. i form af 
O¡QNRPSHQVDWLRQ�RJ�VW¡WWH�WLO�YLUNVRPKHGHU��

8G�RYHU�GH�\GHUOLJHUH�KDQGHOVEDUULHUHU��VRP�HU�
fulgt i kølvandet på stigende protektionisme og 
COVID-19, begrænses eksporten også af mere 
VWUXNWXUHOOH�XGIRUGULQJHU�IRU�YLUNVRPKHGHUQH�L�GHW�
indre marked. Dette gælder eksempelvis på det 
digitale område med komplekse nationale regel-
sæt og store forskelle i graden af digitalisering af 
administrative procedurer i de enkelte EU-lande. 
På lignende vis præges det indre marked fortsat af 
XHQVDUWHW�JHQQHPI¡UHOVH�RJ�PDQJOHQGH�KnQGK -
velse af regler vedrørende både serviceydelser og 
varer.
 
(NVHPSOHU�Sn�VSHFL¿NNH�XGIRUGULQJHU
Søtransporten, der alene står for 16 pct. af den 
VDPOHGH�HNVSRUW��HU�EOHYHW�KnUGW�UDPW��'HW�HU�HQ�
generel tendens, at den danske eksport af trans-
porttjenester bevæger sig med udviklingen i ver-
GHQVKDQGOHQ��'HQ�DIG PSHGH�JOREDOH�KDQGHOVDN-
tivitet, som kan konstateres efter nedlukningerne af 
ODQGHJU QVHU�PY��UXQGW�RP�L�YHUGHQ��KDU�PLQGVNHW�
EHKRYHW�IRU�WUDQVSRUW��'HQ�IRUKROGVYLV�KXUWLJH�
genopretning af den kinesiske økonomi og den 
ODYH�ROLHSULV�KDU�GRJ�KMXOSHW�WLO�DW�XQGHUVW¡WWH�LV U�
søtransporten.

Det må være i alles interesse, at man holder 
hånden under europæisk økonomi. Det er nød-
vendigt med jobs i Europa for at afsætte vores 
varer. (Jysk)

”

Der er sket en kraftig recovery på fragtmar-
kederne. (DFDS)”
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Det Blå Danmark er med verdens femte største 
KDQGHOVÀnGH�HQ�WRQHDQJLYHQGH�DNW¡U�LQWHUQDWLRQDOW��
som med sin styrkeposition på maritime grønne 
løsninger kan føre an ift. den globale søfarts omstil-
ling til klimaneutralitet. Den globale efterspørgsels-
QHGJDQJ�KDU�LPLGOHUWLG�PHGI¡UW�HQ�QHGJDQJ�L�GHQ�
JOREDOH�LQYHVWHULQJVO\VW��KHUXQGHU�IRU�Q\E\JQLQJ�RJ�
YHGOLJHKROG�DI�VNLEH��'HWWH�KDU�HQ�P UNEDU�NRQVH-
NYHQV�IRU�LNNH�NXQ�VNLEVY UIWHUQH��PHQ�KHOH�GHQ�
maritime værdikæde. En undersøgelse blandt med-
OHPPHU�DI�EUDQFKHRUJDQLVDWLRQHQ�'DQVNH�0DULWLPH�
YLVHU��DW�RYHU����SFW��DI�GH�DGVSXUJWH�YLUNVRPKHGHU�
forventer at være negativt påvirket af krisen i op til 
et år.1 

6¡WUDQVSRUWHQV�DIK QJLJKHG�DI�XGYLNOLQJHQ�L�YHU-
GHQVKDQGOHQ�KDU�PHGI¡UW��DW�V UOLJW�RႇVKRUHVNLEH�
samt skibe, der transporterer industrielle råvarer, 
KDU�Y UHW�KnUGW�UDPW��5HMVHUHVWULNWLRQHU�KDU�GHV-
uden medført aktivitetsnedgang for passagertrans-
SRUW��KHUXQGHU�IRU�NU\GVWRJWVNLEH�RJ�LQWHUQDWLRQDO�
færgedrift.

6HUYLFHHUKYHUYHQH��VRP�I[�KRWHO�RJ�UHVWDXUDWL-
RQVEUDQFKHQ��NRQIHUHQFHFHQWUH�VDPW�RSOHYHOVHV-
HUKYHUYHQH��HU�GLUHNWH�SnYLUNHW�DI�PDQJH�DI�GH�
restriktioner, der følger i kølvandet på COVID-19. 
En kraftig nedgang i antallet af udenlandske ferie- 
RJ�IRUUHWQLQJVUHMVHQGH�L�GHW�I¡UVWH�KDOYnU�LQGLNHUHU�
VWRUH�XGIRUGULQJHU�LQGHQ�IRU�GH�VHUYLFHHUKYHUY��GHU�
særligt er drevet af turisme. Udenlandske turister 
VWnU�QRUPDOW�IRU�NQDS�KDOYGHOHQ�DI�GHQ�GDQVNH�WXULV-
PHRPV WQLQJ��VDPW�IRU�RPNULQJ�KDOYGHOHQ�DI�DOOH�
RYHUQDWQLQJHU�Sn�KRWHOOHU��IHULHKXVH�RJ�OLJQ�2

1 Danske Maritime (2020, juli) ”Den maritime industri går på sommerferie i coronaens 
skygge”
2 OECD (2020): ”OECD Tourism Trends and Policies 2020”

+RWHOEUDQFKHQ�KDU�RSOHYHW�HW�IDOG�Sn����SFW��I UUH�
udenlandske overnatninger fra januar til juli 2020 
sammenlignet med samme periode i 2019.3  En 
prognose for udviklingen fremadrettet viser, at 
KRWHOOHU�KDU�HQ�IRUWVDW�IRUYHQWQLQJ�RP�HW�ODYHUH�DQWDO�
LQWHUQDWLRQDOH�EHV¡JHQGH�KHOW�IUHP�PRG�������,�
2021 forventes et fald blandt europæiske gæster på 
10-20 pct., mens antallet af gæster fra øvrige lande 
ventes at falde 30-40 pct. I 2022 forventes antallet 
af europæiske gæster at være tilbage på 2019-ni-
veau, mens antallet af gæster uden for Europa først 
ventes at være tilbage på niveau i 2023.4  

&29,'����NULVHQ�KDU� QGUHW�DIV WQLQJVPDUNHGHU-
QH�IRU�GDQVNH�I¡GHYDUHYLUNVRPKHGHU��GD�IRUEUXJHU-
QH�KDU� QGUHW�DGI UG�RJ�IRUEUXJHW�DI�I¡GHYDUHU�KDU�
Y UHW�G NNHW�DI�GHWDLOKDQGOHQ��HIWHUVRP�UHVWDXUDQ-
WHU�P�P��KDU�Y UHW�OXNNHW�QHG�L�O QJHUH�SHULRGHU��
(IWHUVS¡UJVOHQ�Sn�KLJK�HQG�SURGXNWHU�HU�IDOGHW��
da det særligt er relativt dyrere typer varer som 
afsættes på restauranter.5�9ROXPHQP VVLJW�KDU�
der været stort set samme efterspørgsel, men der 
er tale om produkter af lavere værdi. I modsætning 
til andre sektorer er der for en stor del af fødeva-
UHNO\QJHQ�LNNH�PXOLJKHG�IRU�Sn�NRUW�VLJW�DW�WLOSDVVH�
SURGXNWLRQHQV�YROXPHQ��KYRUIRU�YDUHUQH�V OJHV�WLO�
mindre pris og med mistet indtjening til følge. 

3 Danmarks Statistik (2020, september)
��&ROOLHUV��������MXQL���´+RWHOEUDQFKHQ�HIWHU�FRURQD´
��/DQGEUXJ�	�)¡GHYDUHU��������PDM���´(NVSRUWPDUNHGHUQH�nEQHU�JUDGYLVW�RS�LJHQ´

Der var nul gæster, erhvervssegmentet lå 
ned, alle vores møder blev annulleret, og vores 
restauranter blev tvangslukket. Overvejelserne 
gik jo på, skulle man sætte en G4S mand på til at 
holde foran døren, eller skulle man selv be-
mande det, og redde hvad reddes kunne. (Arp 
Hansen)

”

Åbningen af grænserne har været afgøren-
de for sommersæsonen. Hvis ikke vi var blevet 
tvangslukket som institution, så havde vi allige-
vel været nødt til at overveje, om vi skulle holde 
åbent, hvis der ikke var gæster i sommerlandet. 
(Ringkøbing-Skjern Museum)

”

Vi kan i kystturismen skabe vækst på den 
meget korte bane, og også i 2021. I udlandet 
bliver Danmark set som et sikkert sted, hvor vi 
har styr på corona, og det skal vi udnytte i vores 
markedsføring især i Tyskland (…). (Sol og 
Strand)

”

Når man har styr på pandemien, kan man 
jo begynde at se på markedsføringen af tryghe-
den, altså eksempelvis ”Nordtyskere, I kommer 
til at betale lidt mere, end hvis I holder ferie 
hjemme i Tyskland, men til gengæld kommer I 
til det tryggeste land i Nordeuropa. Vi har styr 
på pandemien, og her kan I roligt tage på ferie. 
(Jesperhus)

”
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%UDQFKHRUJDQLVDWLRQHQ�'DQVN�0RGH�	�7H[WLO�JHQ-
nemførte i august en undersøgelse blandt deres 
PHGOHPVYLUNVRPKHGHU�RP�GHQ�DNWXHOOH�VLWXDWLRQ��
Undersøgelsen viser, at eksporten for mode- og 
WHNVWLOYLUNVRPKHGHUQH�L������IRUHO¡ELJW�KDU�Y UHW�
13 pct. lavere end i 2019. Manglende salg, tab på 
GHELWRUHU�RJ�XVLNUH�XGVLJWHU�L�KHOH�(XURSD�HU�EDUH�
QRJOH�DI�GH�IRUKROG��GHU�SnYLUNHU�EUDQFKHQ�L�HQ�
negativ grad.1

De lukkede grænser og den faldende globale efter-
VS¡UJVHO�KDU�EHW\GHW��DW�EHKROGQLQJHQ�DI�HNVSRU-
WRUGUHU�L�LQGXVWULHQV�RUGUHE¡JHU�KDU�Y UHW�Sn�GHW�
laveste niveau i ti år.2��6DPWLGLJ�KDU�GHU�Y UHW�HW�
samlet fald på 5,7 pct. i industriens produktion i maj 
WLO�MXOL�L�IRUKROG�WLO�SHULRGHQ�IHEUXDU�WLO�DSULO��'HW�NDQ�
skyldes den faldende globale efterspørgsel som 
følge af COVID-19.

2.5 Åbner krisen op for nye eksportmu-
ligheder?
'H�RWWH�JHQVWDUWVWHDPV�KDU�RJVn�LGHQWL¿FHUHW�HQ�
U NNH�Q\H�PXOLJKHGHU�L�N¡OYDQGHW�Sn�&29,'�����MI��
boks 4.

��'DQVN�0RGH�RJ�7H[WLO��������DXJXVW���´&RYLG������HႇHNW�Sn�GHQ�GDQVNH�PRGHEUDQ-
FKH
2 Dansk Industri (2020, juli): ”Industriproduktionen steg i juni efter fald i foråret”

Den grønne omstilling ses som en af de store 
PXOLJKHGHU�Dႇ¡GW�DI�NULVHQ�±�LGHW�ÀHUH�ODQGH�RJ�(8�
lægger op til en grøn genopretning og øre-mærker 
en række midler til at stimulere økonomien til grøn-
QH�IRUPnO��'HU�HU�VDPWLGLJ�PXOLJKHGHU�IRU�DW�VWLOOH�
NUDY�L�LPSRUWVLWXDWLRQHU��I[�WLO�KYRU�JU¡QQH�SURGXNWHU-
ne er.

Flere danske styrkepositioner inden for eksport står 
VW UNW�LIW��HNVHPSHOYLV�IRUV\QLQJVVLNNHUKHG��OLJH-
VRP�HQ�UHVROXW�VPLWWHEHN PSHOVH�KDU�EHW\GQLQJ�
for andre landes efterspørgsel efter danske fødeva-
rer. Dansk eksport er samtidig præget af en relativt 
K¡M�DQGHO�DI�YDUHU��VRP�LNNH�HU�Vn�NRQMXQNWXUI¡O-
somme, men fortsat vil være efterspurgte under en 
krise.

Særligt life science- og biotekindustrien er en af 
GH�EUDQFKHU��GHU�L�PLQGUH�JUDG�HU�QHJDWLYW�SnYLU-
NHW�DI�NULVHQ�RJ�KDU�Y UHW�PHG�WLO�DW�KROGH�GDQVN�
HNVSRUW�RSSH��%UDQFKHQ�KDU�RJVn�Y UHW�SnYLUNHW�DI�
udfordringer med længere leveringstider og øgede 
IUDJWSULVHU��PHQ�KDU�JHQHUHOW�RSOHYHW�HQ�VWLJQLQJ�L�
HIWHUVS¡UJVOHQ��KYLONHW�YLUNVRPKHGHUQH�IRUYHQWHU�
fortsætter i den kommende tid. Der ses også mu-
OLJKHGHU�LQGHQ�IRU�ELRWHNQRORJLVNH�NOLPDO¡VQLQJHU��
Det er dog ikke alle dele af life science, der oplever 
¡JHGH�PXOLJKHGHU�L�O\VHW�DI�&29,'�����I[�KDU�VDOJ�
DI�SHUVRQOLJH�KM OSHPLGOHU�VRP�K¡UHDSSDUDWHU�
været udfordret.
 
Efterspørgslen efter medicinalprodukter og visse ty-
per af fødevarer er mindre følsom over for udsving 
i den globale økonomi end fx maskineksporten og 
HNVSRUWHQ�DI�KDOYIDEULNDW��RJ�KDU�RJVn�Y UHW�GHW�
KLGWLO�XQGHU�&29,'����NULVHQ��'HU�HU�VDPWLGLJ�NRP-
met ekstra fokus på stabile leverancer, og fødeva-
UHVLNNHUKHG�WLOO JJHV�VW¡UUH�Y JW��(Q�PLQGUH�NRQ-
junkturfølsom eksport er en styrke under globale 
ODYNRQMXQNWXUHU�RJ�UHFHVVLRQHU��RJ�GHU�KDU�Y UHW�HQ�
tendens til, at den samlede danske eksport vinder 

Boks 4. Nye muligheder i lyset af COVID-19
• Grøn genopretning som vækstdriver
• 'LVUXSWLRQ�Sn�PDQJH�PDUNHGHU�JLYHU�PXOLJKHG�

for at vinde markedsandele især gennem digitale 
salgskanaler

• 'DQVNH�VW\UNHSRVLWLRQHU�HU�NHQGW�IRU�K¡M�WURY U-
GLJKHG��IRUV\QLQJVVLNHNHUKHG�RJ�VWDELOLWHW

• Fokus på fremtidig vækst via innovation og forsk-
ning

Med 90 pct. af vores omsætning, der går 
til eksport, er det situationen i Europa, der er 
altafgørende for os. På den måde har nedluk-
ningen i Danmark været en udfordring, men 
det har langt fra været hovedudfordringen i det 
store billede. (DK Company)

”

Hvis vi skal komme i mål med den grønne 
omstilling, kræver det, at vi laver nogle fysiske 
investeringer i den tunge ende, der kan under-
støtte en grøn industri. Vi skal huske på, at den 
grønne omstilling kræver et vist industriappa-
rat, det bliver tit glemt i debatten. (Pond)

”
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Som mange andre fødevarevirksomheder, 
så vi en markant tilbagegang i vores food ser-
vice forretning da coronakrisen lukkede mange 
lande, mens forbruget i hjemmet steg kraftig 
fordi folk bagte og spiste mere hjemmelavet 
mad. Overordnet har stigningen i detailsalget 
opvejet faldet i food service, som vi ser, er på vej 
tilbage til normalen igen. (Arla)

”



markedsandele under lavkonjunkturer.1

'HVXGHQ�IRUYHQWHU�ÀHUH�RUJDQLVDWLRQHU��DW�KH-
DOWK�WHFK�LQGXVWULHQ�L�'DQPDUN��VRP�EODQGW�DQ-
GHW�XGYLNOHU�VRIWZDUH��DSSV�RJ�XGVW\U�UHWWHW�PRG�
VXQGKHGVRPUnGHW��RJ�VRP�XQGHU�NULVHQ�KDU�RSOHYHW�
en øget efterspørgsel, kan stå over for et eksporte-
ventyr.2 

'HQ�GLVUXSWLRQ��GHU�L�¡MHEOLNNHW�VNHU�Sn�ÀHUH�PDUNH-
GHU�RSIDWWHV�RJVn�VRP�HQ�PXOLJKHG�IRU�DW�NRPPH�
ind og vinde nye markedsandele. Markedsandele, 
GHU�LV U�NDQ�YLQGHV�YKD��GLJLWDOH�VDOJVNDQDOHU�

1 Nationalbanken (2020, juni): ”Stort fald i dansk eksport, men sammensætningen kan 
være en stødpude”
2 Finans (2020, juni): ”Eksporteventyr venter på den anden side af krisen”

1HGOXNQLQJHUQH�L�PDQJH�ODQGH�KDU�GHVXGHQ�EH-
W\GHW��DW�H�KDQGHO�QDWXUOLJW�HU�NRPPHW�L�IRNXV�KRV�
ÀHUH�YLUNVRPKHGHU�HQG�WLGOLJHUH��(Q�DQDO\VH�IUD�',�
YLVHU��DW�GH�YLUNVRPKHGHU�GHU�V OJHU�RQOLQH��WMHQHU�
PHUH�SU��PHGDUEHMGHU�HQG�GHP��GHU�LNNH�KDU�KDIW�
fokus på online salg.3 

  

��',�+DQGHO�KDU�XQGHUV¡JW�YLJWLJKHGHQ�DI�DW�Y UH�WLO�VWHGH�RQOLQH��RJ�LNNH�PLQGVW�DW�
KDYH�InHW�JDQJ�L�H�HNVSRUWHQ��',�+DQGHO��������

Online handel blev fordoblet mange gange. 
Vi "k svært ved at levere, for vores logistik var 
ikke bygget til den slags online handel. Før 
lå online handel på 7% af vores samlede salg 
i Europa, og mange steder var det pludselig 
100%. (Jysk)

”

Folk kunne sidde derhjemme og bestille 
vores produkt online, så vi oplevede, at efter-
spørgslen eksploderede. Vores importører har 
talt om, at efterspørgslen steg med 200-300%. 
Men dem i vores branche, der primært leverer 
til cateringbranchen, de var hårdt ramt. (Ocean 
Seafood)

”

Genstart af dansk eksport – i lyset af COVID-19 22



3. Markedsudsigterne på 
 centrale eksportmarkeder

&29,'����KDU�PHGI¡UW�HNVWUDRUGLQ U�XVLNNHUKHG�
omkring markedsudsigterne. På den positive side 
peger tillidsindikatorer og omsætningstal på, at det 
værste tilbageslag er bag os, og en mærkbar gen-
opretning er på vej. På den anden side er økonomi-
HQ�L�PDQJH�DI�'DQPDUNV�FHQWUDOH�VDPKDQGHOVODQGH�
EHW\GHOLJW�QHJDWLYW�SnYLUNHW�DI�NULVHQ��KYLONHW�PHGI¡-
rer risiko for, at krisen kommer til at trække dybere 
spor.

OECD vækstskøn viser, at der generelt forventes 
negativ BNP-vækst på centrale danske eksport-
markeder i 2020, jf. tabel 3. EU-Kommissionen 
forudser i deres prognose, at EU-landenes samlede 
¡NRQRPL�YLO�VNUXPSH�PHG�����SFW��L�������,�DQGHQ�
KDOYGHO�DI������RJ������IRUYHQWHV�GHQ�HXURS LVNH�
økonomi igen at vokse. I takt med begyndende 
udfasning af restriktioner og inddæmningstiltag er 
den økonomiske aktivitet begyndt at vende tilbage. 
I Kommissionens prognose forventes EU-landenes 
VDPOHGH�¡NRQRPL�DW�YRNVH�PHG�����SFW��L������

Tabel 3. OECD vækstskøn for 2020 (juni 2020)
Scenarie uden 
ny smittebølge, 
pct.

Scenarie med 
ny smittebølge, 
pct.

Danmark ���� -7,1
Tyskland -6,6 ����
USA -7,3 ����
Sverige -6,7 ����
Storbritannien -11,5 -14
Norge -6 -7,5
Kina -2,6 -3,7
Nederlandene �� -10
Frankrig -11,4 -14,1
Polen -7,4 -9,5
Japan -6 -7,3
$QP��3URFHQWYLV� QGULQJ�L�%13�LIW��nUHW�I¡U��2(&'�RSHUHUHU�PHG�KKY��
´VLQJOH�KLW´�RJ�´GRXEOH�KLW´�VFHQDUL��MI��ERNV�� 
Kilde: OECD Economic Outlook June 2020

En stor risiko forbundet med de nuværende progno-
ser er mulig genopblussen af COVID-19, jf. boks 
5. Der er enkelte steder igangsat nedlukningstiltag 

efter tidligere genåbning. Det gælder fx lokalt i spe-
FL¿NNH�UHJLRQHU�L�6SDQLHQ�RJ�$XVWUDOLHQ��(Q�DQGHQ�
ULVLNR�HU�XYLVKHGHQ�RP�GH�PHUH�ODQJVLJWHGH�¡NR-
QRPLVNH�NRQVHNYHQVHU�DI�&29,'�����KHUXQGHU�Sn�
EHVN IWLJHOVHQ�RJ�NRQNXUVHU�L�YLUNVRPKHGHU��KYLONHW�
kan føre til en langsommere genopretning gennem 
tab af viden og at folk mister kontakten til arbejds-
markedet. Der er desuden fortsat en væsentlig risi-
ko forbundet med den manglende afklaring af bl.a. 
KDQGHOVUHODWLRQHQ�PHOOHP�(8�RJ�6WRUEULWDQQLHQ�IUD�
���MDQXDU������VDPW�KDQGHOVIRUKROGHW�PHOOHP�86$�
og Kina. På den mere positive side vil det langsigte-
de EU-budget for 2021-2027 og de genopretnings-
instrumenter, som indgår deri, kunne bidrage med 
HQ�EHW\GHOLJ�VWLPXOL�WLO�(8¶V�¡NRQRPL�1

Hvordan eksporten til enkelte markeder påvirkes 
DIK QJHU�GRJ�EO�D��DI�HNVSRUWHQV�VDPPHQV W-
ning. Eksporten til nærmarkeder som Tyskland, 
Sverige, Norge, Storbritannien og Nederlandene 
XGJ¡UHV�L�K¡M�JUDG�DI�NRQNMXQNWXUI¡OVRPPH�YDUHU��
På disse markeder vil økonomiske udsving og fald 
i efterspørgslen være en stor udfordring for dansk 
eksport. Samtidig udgøres langt størstedelen af 
dansk eksport til markeder som USA og Kina af 
PLQGUH�NRQMXQNWXUI¡OVRPPH�YDUHU��VRP�KLVWRULVN�VHW�
LNNH�KDU�Y UHW�WLOVYDUHQGH�SnYLUNHW�DI�XGVYLQJ�L�GHQ�
globale økonomi. Dette afspejler sig i tal fra den 
¡NRQRPLVNH�UHGHJ¡UHOVH��KYRU�GHW�IUHPJnU�DW�GDQVN�
vareeksport til EU-landene i 2. kvartal samlet set 
var 16 pct. lavere end året før, mens vareeksport til 
86$�RJ�.LQD�YDU�KKY����SFW��RJ����SFW��K¡MHUH�HQG�
samme periode året før.
1 EU Kommissionen (2020, juli): ”European Economic Forecast Summer 2020”

Boks 5: OECD’s to scenarier
2(&'�DUEHMGHU�XG�IUD�WR�VFHQDULHU��KKY��VLQJOH�KLW�
VFHQDULR��KYRU�GHU�LNNH�NRPPHU�HQ�DQGHQ�VPLWWHE¡OJH��
GRXEOH�KLW�VFHQDULR��KYRU�GHU�NRPPHU�HQ�DQGHQ�VPLW-
tebølge med restriktioner til følge, der vil bremse den 
¡NRQRPLVNH�DNWLYLWHW��,�VLQJOH�KLW�VFHQDULHW�IRUYHQWHV�
den samlede danske eksport af varer og tjenester at 
IDOGH�PHG�����SFW��L������RJ�VWLJH�LJHQ�PHG���SFW��L�
������,�GRXEOH�KLW�VFHQDULHW�HU�IRUYHQWQLQJHUQH�WLO�HN-
sporten, at den i 2020 vil falde med 10,2 pct. og i 2021 
blot stige med 1 pct. 
.LOGH��2(&'��������MXQL���³2(&'�(FRQRPLF�2XWORRN�-XQH�����´
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Markedsudsigter set fra ambassaderne
8GHQULJVPLQLVWHULHW�KDU�JHQQHPI¡UW�YXUGHULQJHU�DI�
udsigterne på centrale markeder pr. 1. september 
2020:  

Tyskland1

7\VNODQG�KDU�UHDJHUHW�KXUWLJW�RJ�HႇHNWLYW�Sn�SDQGH-
PLHQ��RJ�KDU�InHW�NRQWURO�RYHU�VPLWWHVSUHGQLQJ��
Forbundsregeringen forventer et økonomisk forløb 
som en ”V-kurve” med et samlet fald i BNP på 6,3 
pct. i 2020 med efterfølgende vækst på 5,2 pct. i 
2021. Over en sjettedel af alle arbejdstagere er p.t. 
på lønkompensation. Tyskland var før pandemien i 
rigtig god form og kan efter krisen meget vel kom-
me styrket ud med nye strategiske satsninger på 
brint, digitalisering og industripolitik, samt et styrket 
indre marked. 

7\VNH�YLUNVRPKHGHU�HU�UHODWLYW�NRQVHUYDWLYH�LIW��
P¡GHDNWLYLWHW��V UOLJW�VW¡UUH�YLUNVRPKHGHU�KDU�
restriktive politikker. Fysiske møder gennemfø-res 
GRJ�L�WLOWDJHQGH�RPIDQJ��RJ�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
NDQ�PHG�HQ�YLV�VDQGV\QOLJKHG�GHOWDJH�L�I\VLVNH�
P¡GHU�L�7\VNODQG��6 UOLJW�ELOLQGXVWULHQ�KDU�Y UHW�
KnUGW�UDPW��GD�PDQJH�DI�GH�W\VNH�ELONRQFHUQHU�
KDU�OHYHUDQG¡UN GHU�L�QRJOH�DI�GH�KnUGHVW�UDPWH�
ODQGH�RJ�UHJLRQHU��KHUXQGHU�1RUGLWDOLHQ��3URGXN-
tionen genoptages i stærkt stigende grad. Danske 
IRRG�VHUYLFH�OHYHUDQG¡UHU�KDU�Y UHW�P UNHW�DI�
de corona-relaterede restriktioner i catering- og 
UHVWDXUD�WLRQVEUDQFKHQ��PHQ�GLVVH�UHVWULNWLRQHU�RJ�
begrænsninger lempes nu løbende.

'HQ�W\VNH�UHJHULQJ�KDU�L�PDUWV�JHQQHPI¡UW�HQ�
KLVWRULVN�VWRU�NUHGLW���KM OSH��RJ�VWLPXOXVSDNNH�
PHG�¿QDQVLHO�VWUDNVKM OS�WLO�HQ�VDPOHW�Y UGL�Sn�RS�
mod €600 mia. En ny stimuluspakke på i alt €130 
PLD��IUD�MXOL�LQGHKROGHU�IUHPDGUHWWHW�VW¡WWH�WLO�EO�D��
grøn omstilling, brintteknologi, vind- og solenergi 
VDPW�GLJLWDOLVHULQJ��'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�PHG�
datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. I tråd 
med regeringens udmeldinger om, at COVID-19 
ikke må blive en undskyldning for at udsætte den 
JU¡QQH�RPVWLOOLQJ�KDU�GH�W\VNH�VW¡WWHSDNNHU�IRNXV�
på para-digmeskifte inden for bl.a. grøn omstilling 
RJ�GLJLWDOLVHULQJ��6RPPHUHQV�VWLPXOXVSDNNH�KDU�
øremærket €50 mia. til fremadrettede investeringer, 
KYRUDI�HQ�EHW\GHOLJ�GHO�JnU�WLO�JU¡Q�RPVWLOOLQJ�

1 Indmelding lavet inden fund af afrikansk svinepest i Tyskland d. 10/9 2020.

Især brintteknologi er en central del af den nyeste 
stimuluspakke, men også bygningssanering og 
VROHQHUJL�HU�YLJWLJH�HOHPHQWHU��6DPWLGLJ�IDVWKROGHV�
målene om at udfase atom- og kulkraft. Energis-
elskaberne står over for en stor udfordring med 
at erstatte nuværende, fossile energikilder med 
YHGYDUHQGH�HQHUJL��VDPW�DW�In�XGE\JJHW�RJ�HႇHN-
tiviseret det tyske energinet, så fx vindkraft skabt i 
1RUGV¡HQ�NDQ�WUDQVSRUWHUHV�WLO�KHOH�7\VNODQG��'HU�
VHV�Sn�EnGH�NRUW�RJ�ODQJW�VLJW�JRGH�PXOLJKHGHU�
for dansk eksport inden for digitalisering af bl.a. 
VNROHY VHQ��P\QGLJKHGHU�RJ�VXQGKHGVY VHQ��
VDPW�HQHUJL��KHUXQGHU�EULQW��IMHUQYDUPH�RJ�YLQG�

USA
Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvir-
ket af COVID-19, og rejserestriktioner besværlig-
gør den danske eksportindsats. Der er regionale 
IRUVNHOOH�L�EnGH�JHQnEQLQJ�RJ�VPLWWHWU\N��KYRU�ÀHUH�
delstater aktuelt oplever øget smittespredning 
sætte genåbningen i bero. For 2020 ventes en 
økonomisk tilbagegang på ca. -6 pct. af BNP. Trods 
forventning om stærk økonomisk vækst i årets 
tredje kvartal og en fortsættelse af den økonomiske 
genopretning i resten af året og videre gennem 
2021, forventes det, at BNP-niveauet i 2021 fortsat 
ligger 1½-2 pct. under niveauet fra 4. kvartal 2019. 
0HQV�OHGLJKHGHQ�L�DSULO�VWHJ�IUD�����SFW��WLO������SFW��
DI�DUEHMGVVW\UNHQ��YLVHU�GH�VHQHVWH�OHGLJKHGVWDO�IUD�
MXOL��DW�OHGLJKHGHQ�HU�IDOGHW�WLO������SFW��)RUYHQWQLQ-
JHQ�HU�DW�OHGLJKHGHQ�JUDGYLVW�YLO�UHGXFHUHV��Vn�GHQ�
ved udgangen af 2021 ligger på 7,5 pct.

Indrejserestriktionerne til USA resulterer i udfor-
GULQJHU�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU��(W�HNVHPSHO�HU�
HNVSRUWHQ�DI�GDQVN�YLQGWHNQRORJL�WLO�86$��KYRU�
LQGUHMVHEHJU QVQLQJHUQH�HU�K PPHQGH�V UOLJW�
Sn�¶RSHUDWLRQV�DQG�PDLQWHQDQFH¶�RPUnGHW��,QGUH-
jserestriktionerne er i juli blevet lempet noget og 
forretningsrejsende forventes fremover at kunne 
RSQn�XQGWDJHOVH��KYLV�GHU�HU�WDOH�RP�HQ�UHMVH�L�
86$¶V�³QDWLRQDOH�LQWHUHVVH´��'HQ�QXY UHQGH�ODYH�
oliepris og regulering er dog af større betydning for 
vind-industriens udvikling i USA og fremtidige uds-
igter end COVID-19. Tjenesteydelserne påvirkes 
L�IRUP�DI�SHUVRQDOHP VVLJH�EHJU QVQLQJHU��KYRU�
I�HNV��UHGHULHUV�PXOLJKHG�IRU�DW�VNLIWH�EHV WQLQJ�HU�
begrænset. Analyser af beskæftigelsessituationen 
viser, at 17 pct. af jobs er gået tabt i den amerikan-
ske clean energy sektor siden marts 2020.
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Der ventes fortsat at være et stort marked for life 
science produktioner og teknologier i USA både 
KYDG�DQJnU�PHGLFLQ�RJ�PHGLFLQVN�XGVW\U��&29,'����
KDU�VNDEW�HQ�HNVSRQHQWLHO�VWLJQLQJ�L�DQWDOOHW�DI�
WHOHKHDOWK�NRQVXOWDWLRQHU��KYLONHW�SULP UW�VN\OGHV��
DW�PDQJH�I¡GHUDOH�EDUULHUHU�IRU�WHOHKHDOWK�HU�EOHYHW�
PLGOHUWLGLJW�IMHUQHW��RJ�DW�GHU�\GHV�¿QDQVLHULQJ�
WLO�WHOHKHDOWK�YLD�GH�¡NRQRPLVNH�KM OSHSDNNHU��
)UHPDGUHWWHW�HVWLPHUHV�GHW��DW�YLUWXHOOH�VXQGKHGV-
besøg potentielt kan komme til at udgøre en værdi 
af USD 250 milliarder. Ligeledes forventes vækst 
L�DQGUH�GLJL�WDOH�VXQGKHGVO¡VQLQJHU��KHUXQGHU�
digitale symptomtjek og fjernovervågning af patient-
HQ��,�WLOO J�XQGHUVNUHY�SU VLGHQWHQ�¿UH�¶([HFXWLYH�
2UGHUV¶�GHQ�����MXOL��VRP�VNDO�UHGXFHUH�SULVHQ�Sn�UH-
FHSWSOLJWLJH�O JHPLGOHU��(ႇHNWHQ�IRUYHQWHV�DW�Y UH�
begrænset og skal i vid udstrækning anses for en 
SROLWLVN�PRWLYHUHW�KDQGOLQJ�IRUXG�IRU�GHW�NRPPHQGH�
præsidentvalg. 

Også fødevareeksporten vurderes at fortsætte på 
et fornuftigt leje. For eksport af akvakulturteknolo-
gier og -løsninger, agroindustri, procesindustri og 
andre relaterede produkter til grøn- og bæredygtig 
omstilling er udfordringer for den nuværende ek-
VSRUW��YDQVNHOLJKHGHU�YHG�DW�In�WHNQLNHUH�LQG�RJ�XG�
af USA. Der vurderes fortsat at være et betydeligt 
potentiale for øget markedsadgang og eksport på 
længere sigt.

'HQ�QXY UHQGH�NULVH�KDU�UDPW�GDQVNH�UHGHULHU�
i varierende grad. Containerfragten, som udgør 
RPNULQJ����SFW��DI�GHQ�GDQVNH�HNVSRUW�DI�PDUL�
WLPH�VHUYLFH\GHOVHU�WLO�86$��KDU�VRP�I¡OJH�DI�HQ�
nedgang i efterspørgslen oplevet et betydeligt 
DNWLYLWHWVIDOG�L�86$��6LGHQ�KDU�FRQWDLQHUUHGHULHUQH�
formået at tilpasse sine aktiviteter til de forandre-
GH�RPVW QGLJKHGHU��KYRUPHG�PDQ�KDU�IRUPnHW�DW�
begrænse den negative økono-miske indvirkning.  
Containerrederierne ventes at fortsætte et reduc-
eret aktivitetsniveau i tredje kvartal og resten af 
������2OLH��RJ�SURGXNWWDQNVHJPHQWHW�KDU�RPYHQGW�
oplevet en stor efterspørgsel grundet manglende 
amerikansk lagerkapacitet til opbevaring af de 
store mængder af overskydende amerikansk 
ROLH��GHU�VRP�I¡OJH�DI�UHODWLYW�K¡MHUH�SURGXNWLRQ-
VRP�NRVWQLQJHU�KDU�YDQVNHOLJW�YHG�DW�NRQNXUUHUH��
når olieprisen er lav. Tankskibe er i vid udstrækning 
EOHYHW�DQYHQGW�VRP�À\GHQGH�ODJUH��KYLONHW�KDU�WDJHW�

transportkapacitet ud af markedet og mangedoblet 
fragtpriserne til gavn for bl.a. dansk tankrederier. 
Boomet forventes dog at få en ende i takt med, at 
verdens økonomier genåbner og efterspørgslen på 
olie stiger. 
 

Sverige
6YHULJH�KDU�NXQ�L�EHJU QVHW�RPIDQJ�Y UHW�OXNNHW�
ned, men er ligesom de øvrige europæiske økon-
omier ramt af den økonomiske krise i kølvandet på 
COVID-19-pandemien. Den seneste vurdering fra 
EU-kommissionen forudser, at Sverige står til et 
IDOG�L�%13�Sn�����SFW��L�������'HW�VYHQVNH�¿QDQV-
ministerium forventer i sin seneste prognose lidt 
mere optimistisk et fald på -4,6 pct. i 2020. Den 
svenske krone er blevet styrket under COVID-
���NULVHQ�RP�HQG�IUD�HW�KLVWRULVN�ODYW�QLYHDX��'HQ�
svenske regering ønsker, at bruge genopretnin-
gen af den svenske økonomi til at fremme den 
grønne omstilling. Der vil blive investeret massivt i 
GHQ�RႇHQWOLJH�VHNWRU��VDPWLGLJ�PHG�DW�GHQ�GLJLWDOH�
udvikling accelereres. Det forventes derfor, at der 
L�GH�NRPPHQGH�nU�YLO�Y UH�JRGH�PXOLJKHGHU�LQGHQ�
for grønne løsninger, digitalisering, infrastruktur, 
velfærdsteknologi og bæredygtig industri.

Det svenske marked er generelt lettilgængeligt for 
GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�±�RJVn�XQGHU�GHQ�¡NRQR-
miske krise som følge af COVID-19. Der er gennem 
sommeren sket en markant forbed-ring af smitte-
situationen, således at der siden slutningen af juli 
KDU�Y UHW�nEHQW�IRU�LQGUHMVH�WLO�'DQPDUN��6YHULJH�HU�
kategoriseret som et industritungt produktionsland. 
Bil-, jern/stål-, papir- og maskinproduktionen samt 
NHPLNDOLH�LQGXVWULHQ�KDU�Y UHW�QHJDWLYW�SnYLUNHW�DI�
CO-VID-19 særligt grundet fald i efterspørgsel og 
brud på forsyningskæder både for underleve-ranc-
er og udstyr. Industrien melder om en langsom 
tilbagevenden til normalen med en større efter-
VS¡UJVHO��KYLONHW�HU�YLJWLJW�IRU�DW�VW\UNH�GHQ�VDP-
OHGH�VYHQVNH�¡NRQRPL��6YHULJH�KDU�LPSOHPHQWHUHW�
en række støttetiltag som minder om de danske, 
KHUXQGHU�PXOLJKHG�IRU�O¡QNRPSHQVDWLRQ��VWDWVVW¡W-
tede lånegarantier og kompensation for faste 
XGJLIWHU��6W¡WWHWLOWDJHQH�OLJQHU�L�K¡M�JUDG�GH�GDQVNH��
6RP�XGJDQJVSXQNW�NDQ�YLUNVRPKHGHU�RJ�GDWWHU-
selskaber, der er registreret i Sverige og betaler 
skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne.
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Den svenske regering vil satse på velfærdsydelser 
RJ�JU¡QQH�RႇHQWOLJH�LQYHVWHULQJHU�L�EO�D��LQIUDVWUXN-
tur og byggeri for at få gang i svensk økonomi igen. 
Desuden ønsker Sverige at være førende indenfor 
digital infrastruktur og innovative løsninger. Der er 
GHUIRU�JRGH�PXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
LQGHQ�IRU�EO�D��UnGJLYQLQJ��E\JJHUL��H�KDQGHO��GLJLWDOH�
O¡VQLQJHU��URERWWHNQRORJL�RJ�VXQGKHG�

Storbritannien
6WRUEULWDQQLHQ�HU�EODQGW�GH�ODQGH��VRP�HU�KnUGHVW�
ramt af COVID-19. Genåbningen af det britiske 
samfund er i gang, men nogle restriktioner er endnu 
i kraft, og en række planlagte genåbningstiltag er 
PLGOHUWLGLJW�VDW�Sn�KROG��'HU�IRUYHQWHV�IDOG�L�%13�Sn�
����SFW��L������DÀ¡VW�DI�HQ�Y NVW�Sn���SFW��L�������
'HU�HU�LQGLNDWLRQHU�Sn�VWLJHQGH�DUEHMGVO¡VKHG��
Antallet af ansatte på en lønningsliste er faldet 
med 730.000 fra marts til juli 2020, mens antallet af 
ledige stil-linger er faldet til 370.000 i juli. Antallet af 
ansatte midlertidigt ikke på arbejde er steget til ca. 
7,5 mio.

6WRUEULWDQQLHQ�KDU�DIVNDႇHW�NDUDQW QH�IRU�EO�D��
danske indrejsende, således at det igen er muligt 
at besøge kunder og samarbejdspartnere, dog 
PHG�GHW�IRUEHKROG��DW�ODQGHOLVWHQ�O¡EHQGH�MXVWHUHV�
DIK QJLJ�DI�GHQ�ORNDOH�VPLWWHXGYLNOLQJ��6DPIXQGHW�
er dog endnu ikke så meget tilbage til normaltilstan-
den, at det er almindeligt accepteret at sætte forret-
ningsmøder op. Mens eksisterende partnerskaber 
RJ�NXQGHIRUKROG�N¡UHU�YLGHUH�IRUKROGVYLVW�XKLQGUHW�
digitalt, er det stadig meget vanskeligt at sætte nye 
aktiviteter i gang. Mens eksporten af fødevarer kun 
oplever et mindre fald på 10 pct., er leverandører til 
de sektorer, der er under økonomisk pres, dårlige-
re stillet. Det gælder for eksempel leverandører til 
service- og oplevelsesindustrien, den farmaceutiske 
industri og eksportører af mere luksusprægede 
forbrugsgoder såsom tøj og designvarer. 

'HQ�EULWLVNH�UHJHULQJ�KDU�LQWURGXFHUHW�HQ�U NNH�
VW¡WWHWLOWDJ�WLO�HUKYHUYVOLYHW�L�IRUP�DI�ÀHUH�VWRUH�KM O-
pepakker med bl.a. låneforanstaltninger på særlige 
favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud, skattefrita-
JHOVH�PY��'HW�HU�NXQ�PXOLJW�IRU�EULWLVNH�YLUNVRPKHG-
HU�DW�DQV¡JH�RP�VW¡WWH��KHUXQGHU�GRJ�RJVn�GDQVNH-
jede datterselskaber i Storbritannien.

0HG�GHQ�EULWLVNH�UHJHULQJV¶�´1HZ�'HDO´�EHVOXWWHV�

omfattende infrastrukturinvesteringer på £5 mia. 
PHG�KHQEOLN�Sn�DW�NLFNVWDUWH�GHQ�EULWLVNH�¡NRQRPL��
Infrastruktur, energi- og miljøprojekter med lange 
SODQO JQLQJVKRULVRQWHU�YHQWHV�VDPWLGLJ�DW�IRUWV WWH�
XKLQGUHW��LGHW�DW�JU¡Q�JHQRSUHWQLQJ�YLO�VSLOOH�HQ�
afgørende rolle. Her står bæredygtige danske 
løsninger stærkt, og investeringerne skaber gode 
PDUNHGVPXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�

Norge
1RUJH�EOHY�KnUGW�UDPW�DI�&29,'����RJ�GHW�OHG-
sagende olieprisfald samt den globale recession. 
Virusset er under kontrol, og landet er genåbnet. 
'HU�IRUYHQWHV�WLOEDJHJDQJ�L�QRUVN�¡NRQRPL�Sn�����
SFW��L������PHG�HQ�UHODWLYW�KXUWLJ�JHQRSUHWQLQJ�PHG�
����SFW��Y NVW�L�������1RUJH�KDU�XQGHU�&29,'����
RSOHYHW�GHQ�K¡MHVWH�DUEHMGVO¡VKHG�L����nU�PHG������
SFW��L�VOXWQLQJHQ�DI�PDUWV��GRJ�IDOGHW�WLO�����SFW��L�MXOL��

Ikke mindst den norske olie- og gassektor er blevet 
KnUGW�UDPW��2OLHVHOVNDEHU�KDU�PnWWH�DIVNHGLJH�
RJ�XGVN\GH�HOOHUV�SODQODJWH�LQYHVWHULQJHU��KYRU�
GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�NXQQH�Y UH�PXOLJH�XQGHU-
leverandører. Det samme er gældende for norsk 
VNLEVY UIWVLQGXVWUL��VRP�RJVn�HU�EOHYHW�KnUGW�UDPW��
RJ�KYRU�GHQ�QRUVNH�VWDW�KDU�Y UHW�Q¡GVDJHW�WLO�DW�
LQGI¡UH�VW¡WWHWLOWDJ�IRU�DW�KROGH�VHNWRUHQ�L�JDQJ��
'HQ�VY NNHGH�QRUVNH�NURQH�KDU�GRJ�JHQHUHOW�JMRUW�
det dyrere at importere udenlandsk teknologi. De 
norske regler om 10 dages indrejsekarantæne for 
arbejdskraft fra ”røde” regioner eller lande inden for 
(�6��RJ�6FKHQJHQ��NDQ�IRUWVDW�Y UH�HQ�XGIRUGULQJ�
IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU��'HU�HU�GRJ�PXOLJKHG�
IRU�XQGWDJHOVH��KYLV�GHU�EOLYHU�WDJHW�WR�QHJDWLYH�
COVID-19 test efter ankomst til Norge.

6WRUWLQJHW�RJ�UHJHULQJHQ�KDU�YHGWDJHW�WUH�¡NR�QR-
miske krisepakker til omkring NOK 360 mia. De tre 
pakker dækker akutte økonomiske udfordringer 
som at sikre indtægt til arbejdstagere og likviditet 
WLO�YLUNVRPKHGHU�IRU�DW�XQGJn�PDVVHI\ULQJHU�RJ�
NRQNXUVHU��'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�NDQ�V¡JH�RP�
økonomisk støtte i Norge.
  
5HJHULQJHQ�KDU�L�VHQHVWH�NULVHSDNNH�LQNOXGHUHW�
NOK 3,6 mia. til ny grøn omstilling, som særligt 
retter sig mod Norges industrisektor. Pakken skal 
understøtte grøn teknologiudvikling og forskning 
KRV�HWDEOHUHGH�YLUNVRPKHGHU�L�1RUJH�LQGHQ�IRU�
HQ�U NNH�RPUnGHU�VRP�KDYYLQG��EDWWHULWHNQRORJL��

Genstart af dansk eksport – i lyset af COVID-19 26



K\GURJHQ�RJ�JU¡Q�VNLEVIDUW��6DPWLGLJW�IRUYHQWHV�GHU�
IRUWVDW�Y NVW�RJ�ÀHUH�LQYHVWHULQJ�LQGHQ�IRU�VXQG-
KHG��GLJLWDOLVHULQJ��JU¡QQH�WHNQRORJLHU��E\XGYLNOLQJ�
og infrastruktur, som alle er vigtige for omstillingen 
af norsk økonomi. Fx er der afsat ca. 1.000 mia. 
NOK til infrastrukturprojekter og ca. 200 mia. NOK 
WLO�V\JHKXVE\JJHULHU�L�GH�NRPPHQGH�nU��'HW�HU�
RPUnGHU��KYRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�JHQHUHOW�VWnU�
VW UNW�RJ�PHG�JRGH�PDUNHGVPXOLJKHGHU�PHG�EO�D��
rådgivning og produkter inden for bæredygtigt byg-
JHUL��O¡VQLQJHU�WLO�GLJLWDOLVHULQJ�DI�GHW�RႇHQWOLJH�LQNO��
Sn�VXQGKHGVRPUnGHW�HOOHU�LQGHQ�IRU�HQHUJLHႇHNWLY-
isering og vedvarende energi.

Kina
,I¡OJH�RႈFLHOOH�GDWD�IDOGW�NLQHVLVN�%13�PHG�����SFW��
i første kvartal 2020 efterfulgt af en stigning på 3,2 
pct. i andet kvartal sammenlignet med tilsvarende 
perioder i 2019.  Dette gav overordnet set et fald 
L�%13�Sn�����SFW��L�GHW�I¡UVWH�KDOYnU�DI�������3n�
årsbasis opererer både IMF og EU-Kommissionen 
med en prognose om BNP-vækst på 1 pct. for 
2020. For 2021 forudses betydelig fremgang i den 
NLQHVL�VNH�¡NRQRPL��KYRU�,0)�VN¡QQHU�HQ�%13�
Y NVW�Sn�����SFW��'HQ�RႈFLHOOH�DUEHMGVO¡VKHGVUDWH�
ligger på 5,7 pct. i juli 2020, men iagttagere vurder-
HU��DW�GHQ�UHHOOH�DUEHMGVO¡VKHG�HU�K¡MHUH�
 
Kinas grønne ambitioner må overordnet siges at 
være nedjusteret i lyset af COVID-19, som det 
fremgik af de politiske udmeldinger på den seneste 
Folkekongres. Vind- og solenergi ud-fordres som 
I¡OJH�DI�XGIDVQLQJ�DI�RႇHQWOLJH�VW¡WWHRUGQLQJHU�
til nye investeringer netop dis-se sektorer og det 
HU�IRUWVDW�XNODUW�L�KYLONHW�RPIDQJ�ORNDOH�SURYLQVUH-
geringer vil videreføre støtteordningerne. Der er 
LQGI¡UW�HQ�U NNH�HUKYHUYVVW¡WWHWLOWDJ��GHU�LPLGOHUWLG�
varierer lokalt, såsom tilskud til ansatte og kompen-
sation for faste udgifter.

(OELOHU�RJ�ODGHLQIUDVWUXNWXU��HQHUJLHႇHNWLYLWHW��VDPW�
DႇDOGV��RJ�VSLOGHYDQGVEHKDQGOLQJ�HU�QRJOH�DI�GH�
In�JU¡QQH�RPUnGHU��GHU�EOHY�IUHPK YHW�Sn�GHQ�
seneste Folkekongres. På lidt længere sigt er Kina 
fortsat et af de markeder, der byder på det største 
eksportpotentiale inden for danske styrkeområder 
VRP�I�HNV��V¡IDUW��VXQGKHG��I¡GHYDUHU��HQHUJL��PLOM¡�
RJ�GHVLJQ��(NVHPSHOYLV�HU�GHU�¡JHGH�PXOLJKHGHU�
IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU��GHU�NDQ�OHYHUH�JU¡QQH�
løsninger til infrastruktur-, energi-  og miljøprojek-

WHU��V UOLJW�LQGHQ�IRU�SURMHNWHU�GUHYHW�DI�RႇHQWOLJH�
LQYHVWHULQJHU��+HUXGRYHU�¿QGHV�V UOLJH�PXOLJKHGHU�
NQ\WWHW�WLO�HQHUJLHႇHNWLYLWHW�LQGHQ�IRU�GDWDFHQWUH�RJ�
E\JQLQJHU�VDPW�HOHNWUL¿FHULQJ�DI�HOELOHU��EXVVHU�RJ�
skibe. 

Endelig vurderes det at der fortsat vil være gode 
PXOLJKHGHU�LQGHQ�IRU�H�KDQGHO��VRP�IRUWVDW�GULYHU�
væksten i detailsektoren. En undersøgelse foretag-
HW�EODQGW�GDQVN�HUKYHUYVOLY�EHNU IWHU��DW�GDQVNH�
YLUN�VRPKHGHU�JHQHUHOW�PHOGHU�RP�HW�SRVLWLYW�V\Q�
Sn�PXOLJKHGHUQH�Sn�GHW�NLQHVLVNH�PDUNHG��WURGV�
fortsatte udfordringer med bl.a. rammevilkår.

Kina ønsker at opnå en global førerposition ift. 
udvikling og produktion af medicin og medicinsk 
udstyr i regi af den tiårige industristrategi Made in 
&KLQD�������'HW�EHNU IWHV�DI�PDVVLYH�LQYHVWHULQJ-
er i uddannelse og forskning, og fordelagtige vilkår 
IRU�NLQHVLVNH�OLIH�VFLHQFH�YLUNVRPKHGHU��,PSRUWHUH-
de produkter nyder fortsat særlig anseelse, mens 
tilliden til lokale produkter på mange områder er 
præget af de seneste års skandaler på fødevare- 
RJ�VXQGKHGVRPUnGHW�

Nederlandene
&29,'����SDQGHPLHQ�KDU�UDPW�1HGHUODQGHQH�
UHODWLYW�KnUGW��6DPIXQGHWV�RPIDWWHQGH�QHGOXNQLQJ��
IRUEXQGHW�PHG�HQ�PHJHW�VWRU�VnUEDUKHG�LIW��XGYLNOLQ-
gen på de globale markeder, betyder en ventet 
tilbagegang i BNP på ca. 6 pct. i 2020 med efterføl-
gende vækst på ca. 3 pct. i 2021.

Der forventes en langvarig genopretningsfase for 
Danmarks 6. største eksportmarked. Der forventes 
VWLJHQGH�DUEHMGVO¡VKHG�IUD�����SFW��L������WLO�FD������
pct. i 2020 og 7,0 pct. i 2021. Forbrugertilliden, der 
GH�VLGVWH�W\YH�nU�L�JHQQHPVQLW�KDU�Y UHW�Sn�����On�L�
juni på -27. Generelt er forbruget aftaget med 17,3 
pct. i maj ift. samme måned i 2019.

1RJOH�VHNWRUHU�KDU�OLGW�VW¡UUH�VNDGH�HQG�DQGUH��
KHUXQGHU�WXULVPH�RJ�KRWHO��RJ�UHVWDXUDWLRQV-
EUDQFKHQ��5HMVHDNWLYLWHW�HU�YDQVNHOLJHUH�HQG�I¡U�
NULVHQ�EO�D��SJD��I UUH�À\IRUELQGHOVHU�VDPW�UHVWULN-
WLRQHU�IRU�P¡GHDNWLYLWHW�KRV�QRJOH�YLUNVRPKHGHU�
RJ�RႇHQWOLJH�P\QGLJKHGHU��,IW��HQHUJLVHNWRUHQ�VDPW�
bygge- og anlægssektoren falder efterspørgslen på 
kort sigt, da forskellige procedurer, såsom godkend-
else af projekter, forsinkes. Fokus på energiomstill-
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LQJHQ�HU�GRJ�XIRUDQGUHW��KYRUIRU�HIWHUVS¡UJVOHQ�Sn�
længere sigt øge som led i en grøn genopretning af 
økonomien.
 
Der er vedtaget en række økonomiske tiltag som 
nødkompensation, skatteudsættelse samt rent-
HQHGV WWHOVH�WLO�KnUGW�UDPWH�YLUNVRPKHGHU�JUXQGHW�
COVID-19. Der er tale om en række støtte- og 
VWLPXOLSDNNHU��KHUXQGHU�WLO�O¡QNRPSHQVDWLRQ�RJ�
lånegarantier, som gælder frem til 1. oktober 2020. 
Danske datterselskaber registreret i Nederlandene 
kan ansøge om støtte.
 
For Nederlandene er vejen ud af krisen grøn. Den 
nederlandske regering forfølger fortsat sin klima-
KDQGOLQJVSODQ��RJ�GHU�SODQO JJHV�VWRUH�RႇHQWOLJH�
investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektric-
LWHWVQHWWHW�RJ�IMHUQYDUPHQHWWHW��'HW�JLYHU�PXOLJKHG-
HU�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU��1HGHUODQGHQH�RSOHYHU�
akut boligmangel, og regeringen planlægger at 
bygge 75.000 nye boliger årligt i de kommende år. 
&RURQDNULVHQ�XGIRUGUHU�GHQ�PnOV WQLQJ��KYRUIRU�
regeringen stiller en særlig boligpakke på €1 mia. til 
UnGLJKHG�IRU�NRPPXQHUQH�IRU�DW�VWLPXOHUH�E\JJHUL-
et.

6DPWLGLJ�HU�GLJLWDOLVHULQJ�DI�GHQ�RႇHQWOLJH�VHNWRU�HQ�
vigtig nederlandsk prioritet. Det knytter an til sund-
KHGVRPUnGHW�PHG�H�KHDOWK�VRP�VW\UHQGH�WUHQG��
1HGHUODQGHQH�RSOHYHU�VWRUW�GHPRJUD¿VN�VNLIW�PHG�
HQ�VWLJQLQJ�L�GHQ� OGUH�EHIRONQLQJ��KYRUIRU�UHJHULQ-
gen bl.a. sætter fokus på udviklingen af innovative 
H�KHDOWK�O¡VQLQJHU�
 
I Nederlandene er der massiv vækst i markedet for 
H�KDQGHO��RJ�GHQ�QHGHUODQGVNH�EHIRONQLQJ�HU�EODQGW�
GH�IRUEUXJHUH�L�YHUGHQ��GHU�KDQGOHU�PHVW�Sn�QHWWHW��
1HGHUODQGHQH�KDU�ÀHUH�nU�L�WU N�OLJJHW�IRUUHVW�EODQGW�
lande med den bedste digitale infrastruktur. Det 
giver en udvidet ny markedsplads for dansk online-
salg.

Frankrig
)UDQNULJ�HU�JHQnEQHW�HIWHU�HQ�JDQVNH�KnUG�QHG-
OXNQLQJ��'HQ�IUDQVNH�¡NRQRPL�HU�JnHW�IUD�DW�KDYH�
HQ�DI�GH�K¡MHVWH�Y NVWUDWHU�L�(8�WLO�DW�Y UH�HQ�DI�
GH�KnUGHVW�UDPWH�¡NRQRPLHU�PHG�IRUYHQWHW�WLOEDJH-
JDQJ�Sn����SFW��DI�%13�L�������'HU�IUHPKHUVNHU�HQ�
YLV�RSWLPLVPH�Sn�GHQ�PHOOHPODQJH�EDQH��KYRU�GHU�
ventes en genopretning til førkrise-niveauet i løbet 

DI�������/HGLJKHGHQ�IRUYHQWHV�DW�VWLJH�WLO������SFW��
som følge af krisen.
 
Der var et indledende dyk i efterspørgslen på 
forbrugsvarer og den totale nedlukning betød, at 
PDQJH�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�LNNH�NXQQH�In�WHNQLVN�
personale ind i landet. Forbruget er ved at være 
WLOEDJH�WLO�QRUPDOHQ�RJ�LQGUHMVHIRUEXGGHW�RSK YHW�
IRU�HXURS LVNH�ERUJHUH��)OHUH�EUDQFKHU�HU�IRUWVDW�
UDPW�DI�NULVHQ��V UOLJW�DXWRPRELO��OXIWIDUW��KRWHO��
restauration og turisme. Påvirkningen af danske 
YLUNVRPKHGHUV�DNWLYLWHW�RJ�SURGXNWLRQ�L�)UDQNULJ�
KDU�Y UHW�EHJU QVHW��'H�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
LQGHQ�IRU�OLIH�VFLHQFH�L�)UDQNULJ�KDU�NXQQHW�IRUWV WWH�
SURGXNWLRQHQ�XQGHU�NULVHQ�RJ�KDU�ELGUDJHW�DNWLYW�WLO�
at sikre forsyning. 

Frankrig implementerede under første del af 
&29,'����HSLGHPLHQ�����PLD��HXUR�L�OnQH��RJ�KM O-
SHSDNNHU��KHUXQGHU�V UOLJH�KM OSHSDNNHU�WLO�ELO���
E\JJH���OXIWIDUW���WXULVPH���RJ�7HFK�VHNWRUHUQH��'HQ�
IUDQVNH�UHJHULQJ�HU�QX�L�JDQJ�PHG�DW�XGIDVH�KM O-
SHSDNNHUQH��KHUXQGHU�VWRUH�GHO�DI�O¡QNRPSHQVD-
WLRQVRUGQLQJHUQH��PHQ�YLUNVRPKHGHUQH�NDQ�IRUWVDW�
benytte sig af de statsgaranterede lån. Danske sel-
skabers datterselskaber registreret i Frankrig kan 
bruge de samme ordninger, som franske selskaber. 
Frankrig vil mobilisere €100 mia. over to år til den 
¡NRQRPLVNH�JHQRSUHWQLQJ��KHUXQGHU�¼���PLR��
øremærket den grønne omstilling med et særligt 
IRNXV�Sn�YHGYDUHQGH�HQHUJL�RJ�HQHUJLHႇHNWLYLWHW�L�
bygninger. Samtidig vil man lempe beskatningen på 
særligt industriproduktion for 20 mia. euro i 2021-
2022.
 
Før og efter krisen er det største eksportpotentiale 
LQGHQ�IRU�VXQGKHGVVHNWRUHQ�RJ�JU¡QQH�O¡VQLQJHU��
særligt energi. Der vil blive tilført øgede budgetter til 
VXQGKHGVVHNWRUHQ�RJ�VW¡UUH�SURMHNWHU�LQGHQIRU�EO�D��
HQHUJLHႇHNWLYLWHW��,QGHQ�IRU�VXQGKHG�YLO�GHW�V UOLJW�
være danske løsninger inden for Life Science, 
velfærdsteknologi og ældrepleje, værnemidler 
VDPW�KRVSLWDOVVHNWRUHQ��GHU�HIWHUVS¡UJHV��,QGHQ�
for de grønne løsninger vil Frankrig bevare meget 
K¡MH�DPELWLRQHU�IRU�HQ�RPVWLOOLQJ�PRG�YHGYD�UHQGH�
HQHUJL��KHUXQGHU�YLQG�VDPW�¡JH�DPELWLR�QHUQH�LIW��
HQHUJLHႇHNWLYLWHW��'HW�JLYHU�PXOLJKHGHU�IRU�GDQ-
VNH�YLUNVRPKHGHU��GHU�DUEHMGHU�PHG�JU¡Q�HQHUJL��
HQHUJLHႇHNWLYLWHW�RJ�E\XGYLNOLQJ��1HGOXNQLQJHQ�RJ�
I¡OJHQGH�KMHPPHDUEHMGH�YLVWH�HW�VWRUW�EHKRY�IRU�HQ�
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¡JHW�GLJLWDOLVHULQJ�DI�EnGH�IUDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
VRP�GH�RႇHQWOLJH�IUDQVNH�RUJDQLVDWLRQHU��'DQVNH�
løsninger kan bidrage positivt.

Polen
Polen er indtil videre et af de EU-lande, der økon-
omisk kommer bedst ud af COVID-19 krisen. 
BNP-væksten var i første kvartal 2020 på 3,2 pct., 
PHQV�%13�L�DQGHW�NYDUWDO�IDOGW�PHG�������L�IRUKROG�
til første – et gennemsnitligt fald sammenlignet 
PHG�¡YULJH�(8�ODQGH��$UEHMGVO¡VKHGHQ�YDU�L�DQGHW�
NYDUWDO������Sn�������VRP�HU�GHQ�Q VWODYHVWH�L�(8�
HIWHU�7MHNNLHW��'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�E¡U�L�VWDGLJ�
stigende omfang monitorere og vurdere politiske 
udmeldinger inden for særligt de regulerede sektor-
HU�VRP�IRUVYDU��VXQGKHG�RJ�HQHUJL��GD�UDPPHEHW-
ingelserne kan være endog meget dynamiske med 
store både positive og negative konsekvenser for 
de danske markedsaktører. 

Den polske regering lancerede i foråret en række 
KM OSHSDNNHU�WLO�HUKYHUYVOLYHW�PHG�HQ�Y UGL�Sn�����
PLD��NU���PHG�IRNXV�Sn�O¡QNRPSHQVDWLRQ�VDPW�KM OS�
WLO�609¶HU��'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�PHG�GDWWHUVHOVNDE�
L�3ROHQ�NDQ�V¡JH�VW¡WWH�IUD�GHQ�SROVNH�KM OSHSDN-
ke.
 
Den polske energisektor står fortsat over for en 
større transition fra kul til naturgas og vedvarende 
HQHUJL��)RNXV�HU�Sn�YHGYDUHQGH�HQHUJLHႇHNWLYLWHW�
i ejendomme. Knap PLN 10 mia. gives i støtte til 
grønne investeringer i 2020. Støtten skal være med 
til at stimulere økonomien, og sikre en ny vej for 
den grønne udvikling. Midlerne vil bl.a. blive tildelt 
LQGHQ�IRU�RPUnGHUQH�¡NRWUDQVSRUW�KHUXQGHU�HQ�
mindre klimabelastende transportsektor, vandreten-
WLRQ��HQHUJLHႇHNWLYLWHW�RJ�XGYLNOLQJ�DI�VROFHOOHHQHUJL��
0XOLJKHGHUQH�IRU�GDQVNH�PDUNHGVDNW¡UHU�YXUGHUHV�
fortsat at være store, og udvikling og investering 
vurderes at være tæt ved uændret på trods af 
COVID-19-krisen. Polen bliver en af de klart største 
modtagere af midler under den nye europæiske 
JHQRSUHWQLQJVIRQG�RJ�GHW�Q\H�(8�EXGJHW��KYLONHW�
JLYHU�VWRUH�PXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
inden for særligt energi, klima, vand og teknologi.
 
<GHUOLJHUH�GLJLWDOLVHULQJ�DI�ÀHUH�VHNWRUHU��KHUXQGHU�
¿QDQV��HQHUJL��XGGDQQHOVH�RJ�RႇHQWOLJ�DGPLQLVWUD-
tion, forventes at fortsætte og endda accelerere 
VRP�I¡OJH�DI�&29,'����NULVHQ��3ROHQ�KDU�L�IRUYHMHQ�

en førerposition inden for digitalisering, og danske 
løsninger og produkter begynder i stigende grad 
at være interessante og konkurrencedygtige, ikke 
mindst i lyset af massiv tilstedeværelse af danske 
,7�YLUNVRPKHGHU��5HIRUPHULQJHQ�RJ�IRUEHGULQJ�DI�
VXQGKHGVVHNWRUHQ�YXUGHUHV�DW�Y UH�HQ�K¡M�SULRULWHW�
for de polske beslutningstagere, særligt i lyset af 
&29,'�����'HU�NLJJHV�EnGH�Sn�UHIRUPHULQJ�DI�KRV-
pitalsstrukturen og implementering af e-løsninger.

Japan
-DSDQ�KDU�VLGHQ�XOWLPR�PDM�Y UHW�JHQnEQHW�HIWHU�
en blød nedlukning. I perioden fra april 2020 til 
april 2021 forventer den japanske nati-onalbank 
nu et fald i økonomien på omkring 4,7 pct. Antallet 
af konkurser er dog fortsat lavt, og tilsvarende er 
GHQ�PHJHW�ODYH�MDSDQVNH�DUEHMGVO¡VKHG�NXQ�VWHJHW�
PDUJLQDOW��RJ�IRUYHQWQLQJHQ�HU��DW�DUEHMGVO¡VKHGHQ�
YLO�KROGH�VLJ�Sn�RPNULQJ���SFW�

'HQ�MDSDQVNH�QDWLRQDOEDQN�KDU�HQ�IRUYHQWQLQJ�RP�
økonomisk vækst på 3,3 pct. i året fra 1. april 2021. 
Den største tværgående udfordring for danske 
YLUNVRPKHGHU�HU�GH�MDSDQVNH�LQGUHMVHUHJOHU��LGHW�GHW�
kun er muligt for japanske statsborgere at rejse ind 
L�-DSDQ��KYLONHW�EHVY UOLJJ¡U�PXOLJKHGHUQH�IRU�DW�
GULYH�IRUUHWQLQJ��RJVn�IRU�XGHQODQGVNH�YLUNVRPKHG-
er.

9LJWLJH�GDQVNH�VHNWRUHU�VRP�VXQGKHG��I¡GHYDUHU�
RJ�HQHUJL�KDU�NXQ�L�EHJU QVHW�RPIDQJ�Y UHW�UDPW��
-DSDQ�KDU�Y UHW�UHW�ÀHNVLEHO�LIW��LPSRUWUHVWULNWLRQ-
er for at imødegå udfordringer i forbindelse med 
COVID-19.

'HU�HU�L�DOW�WUH�KM OSHSDNNHU�PHG�HW�VDPOHW�EHO¡E�
svarende til 40 pct. af landets BNP. Støtten går til 
EO�D��JHQHUHO�VW¡WWH�DI�YLUNVRPKHGHU��609¶HU��RJ�
O¡QNRPSHQVDWLRQ��KYRU�RJVn�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
kan søge om støtte. Den danske vareeksport til 
Japan steg med 0,3 pct. i årets første tre måned-
er sammenlignet med samme periode sidste år, 
KYLONHW�LV U�VN\OGHV�HQ�Y NVW�Sn�KHOH����SFW��Sn�
OLIH�VFLHQFH�RPUnGHW��KYRU�GHU�XWYLYOVRPW�KDU�Y UHW�
HQ�KDPVWULQJVHႇHNW��GD�ÀHUH�YLUNVRPKHGHU�KDU�
RSOHYHW��DW�MDSDQVNH�GLVWULEXW¡UHU�KDU�YLOOHW�VLNUH�VLJ�
leverancer givet de usikre forsyningskæder. Der er 
generelt en tro på fortsat vækst.
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-DSDQ�KDU�Y UHW�O QJH�RP�DW�RPVWLOOH�VLJ�WLO�YHG-
YDUHQGH�HQHUJL�RJ�RJVn�LQGHQ�IRU�HQHUJLHႇHNWLYLWHW�
HU�GHU�VWRUH�PXOLJKHGHU��&29,'����NULVHQ�KDU�
desuden markant øget appetitten på digitalisering i 
Japan, dog startende fra et lavt udgangspunkt. Det 
omsætter sig i nylige planer om, at ministerier og 
DQGUH�RႇHQWOLJH�RUJDQHU�VNDO�EOLYH�PDUNDQW�EHGUH�WLO�
DW�NRPPXQLNHUH�GLJLWDOW�PHG�KLQDQGHQ�RJ�HW�RSJ¡U�
med brug gammeldags stempler, fax etc. Tilsvaren-
GH�KDU�GH�VHQHVWH�PnQHGHUV�K QGHOVHU�\GHUOLJHUH�
DFFHOHUHUHW�XGYLNOLQJHQ�LQGHQ�IRU�H�KDQGHO��KYRU�
Japan i forvejen var det 3. største marked globalt. 
'HW�KDU�RJVn�VDW�VNXE�L�GDQVNH�GDWWHUVHOVNDEHUV�
VDWVQLQJHU�Sn�RPUnGHW��RJ�FURZG�IXQGLQJ�KDU�InHW�
Q\�EHW\GQLQJ��RJVn�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU��GHU�
YLD�VnGDQQH�MDSDQVNH�SODWIRUPH�HU�EHJ\QGW�DW�¿QGH�
vej til det japanske marked.
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4.1. Bilag 1: Kommissorium for genstart-

Bilag 1: Kommissorium for  
genstartsteams

Kommissorium for genstartsteams - 2. juli 2020

Formål og baggrund
'HW�HU�VRP�OHG�L�$IWDOH�PHOOHP�UHJHULQJHQ�RJ�9HQVWUH��5DGLNDOH�9HQVWUH��6RFLDOLVWLVN�)RONHSDUWL��(QKHGV-
OLVWHQ��'HW�.RQVHUYDWLYH�)RONHSDUWL�RJ�$OWHUQDWLYHW�RP�XGIDVQLQJ�DI�KM OSHSDNNHU��VWLPXOL�LQLWLDWLYHU�RJ�
HNVSRUWLQLWLDWLYHU�EHVOXWWHW�DW�DIV WWH�����PLR��NU��L������WLO�HQ�VDPOHW�HNVSRUWSDNNH��GHU�VNDO�IRUKDQGOHV�
Sn�EDJJUXQG�DI�EO�D��IRUVODJ�IUD�JHQVWDUWVWHDPV��GHU�VNDO�WU NNH�HUIDULQJHU�LQG�IUD�HUKYHUYVOLYHW�RP�VnYHO�
XGIRUGULQJHU�VRP�Q\H�PXOLJKHGHU�IRU�DW�¡JH�PDUNHGVDQGHOH��VRP�HNVSRUWHUKYHUYHQH�RSOHYHU�VRP�I¡OJH�
af COVID-19 krisen. 

'DQPDUN�HU���VRP�HQ�OLOOH�nEHQ�¡NRQRPL���DIK QJLJ�DI�VDPKDQGHO�PHG�DQGUH�ODQGH��'DQVNH�YLUNVRPKH-
GHU�HNVSRUWHUHU�YDUHU�RJ�WMHQHVWHU�IRU�PHUH�HQG�������PLD��NU��RP�nUHW�RJ�XQGHUVW¡WWHU�PHUH�HQG���������
GDQVNH�MREV��VYDUHQGH�WLO�NQDS�KDOYGHOHQ�DI�GHQ�SULYDWH�EHVN IWLJHOVH���'DQVN�¡NRQRPL�HU�VW UNW�DIK Q-
JLJ�DI�XGYLNOLQJHQ�L�YHUGHQV¡NRQRPLHQ�RJ�Sn�HNVSRUWPDUNHGHUQH�RJ�Sn�O QJHUH�VLJW�DI��KYRUGDQ�GDQVNH�
HNVSRUWYLUNVRPKHGHU�NODUHU�VLJ�LJHQQHP�&29,'�NULVHQ��

OECDs seneste opgørelse af den internationale vareeksport viser et kraftigt fald i april 2020 sammenlig-
net med niveauet i foregående år. Dansk eksport ser ud til at være ramt på niveau med Nederlandene, 
men klarede sig bedre end fx Tyskland, som er påvirket af nedlukning af bilindustrien. 

8GHQULJVPLQLVWHULHW�KDU�YLD�.RQWDNWIRUXP��RJ�GLUHNWH�NRQWDNW�PHG�GDQVNH�HNVSRUWYLUNVRPKHGHU��HUIDUHW��
DW�YLUNVRPKHGHUQH�RSOHYHU�KHU�RJ�QX�XGIRUGULQJHU�LIW��UHMVHEHJU QVQLQJHU�IRU�PHGDUEHMGHUH�RJ�VHUYLFH-
PRQW¡UHU��YDUHOHYHUDQFHU�Sn�WY UV�DI�ODQGHJU QVHU��HNVSRUWWHNQLVNH�YDQVNHOLJKHGHU�VDPW�YLJHQGH�VDOJ�
RJ�PDQJOHQGH�NRQWDNW�WLO�NXQGHU��,�GLDORJHQ�RP�UnGJLYQLQJ�IUD�8GHQULJVPLQLVWHULHW���7UDGH�&RXQFLO�KDU�
HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�IRNXV�Sn�DW�¿QGH�Q\H�PDUNHGHU��Q\H�NXQGHU��IRUKDQGOHUH�RJ�GLVWULEXW¡UHU�VDPW�HW�
¡QVNH�RP�ELVWDQG�WLO�DW�XGDUEHMGH�PDUNHGVDQDO\VHU��UnGJLYQLQJ�RP�H�KDQGHO�PHG�IRNXV�Sn�RQOLQH�VDOJ�
via de store platforme samt markedsmæssig sparring ift. den nyeste udvikling på eksportmarkederne. 
'HU�HU�HQGYLGHUH�EHN\PULQJ�RP�KDQGHOVSURWHNWLRQLVWLVNH�WLOWDJ�KRV�YLVVH�HNVSRUW¡UHU�RP�EO�D��HNVSRUWUH-
striktioner og krav om køb af lokale produkter. 

For at understøtte vigtige danske eksportmæssige styrkepositioners vej gennem krisen etableres en 
række genstartsteams, som – inspireret af tidligere vækstteams –  skal komme med anbefalinger til 
LQLWLDWLYHU��GHU�NDQ�XQGHUVW¡WWH��DW�HNVSRUWHUKYHUYHQH�NRPPHU�EHGVW�PXOLJW�XG�DI�GHQ�QXY UHQGH�NULVH��
+YRUGDQ�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�NODUHU�VLJ�LJHQQHP�NULVHQ��NDQ�Y UH�DIJ¡UHQGH�IRU�GHUHV�IUHPWLGLJH�SR-
VLWLRQ�Sn�GH�LQWHUQDWLRQDOH�PDUNHGHU��KHUXQGHU�LIW��GHUHV�NRQNXUUHQFHNUDIW�RJ�PDUNHGVDQGHOH��RJ�SnYLUNH�
den danske økonomi gennem tilsvarende beskæftigelse og indtjening. 

Genstartsteamenes arbejde forventes bl.a. at tage afsæt i anbefalingerne fra regeringens klimapartner-
skaber. 

Opgaven 
'HU�RSUHWWHV�JHQVWDUWVWHDPV�IRU�XGYDOJWH�HNVSRUWVHNWRUHU��VRP�HQWHQ�HU�V UOLJW�KnUGW�UDPWH�DI�&2-
VID-19, eller som udgør danske styrkepositioner. 
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'H�IRUVNHOOLJH�WHDPV�VNDO�EHVWn�DI�EnGH�VWRUH�RJ�PLQGUH�YLUNVRPKHGHU�IUD�UHOHYDQWH�EUDQFKHU��'HQQH�
W WWH�LQYROYHULQJ�DI�HUKYHUYVOLYHW�VNDO�XQGHUVW¡WWH��DW�GHU�L�NRUWO JQLQJHQ�DI�XGIRUGULQJVELOOHGHW�RJ�L�
XGDUEHMGHOVHQ�DI�IRUVODJ�WLO�Q\H�WLOWDJ�WDJHV�XGJDQJVSXQNW�L�GHQ�YLUNHOLJKHG��VRP�GDQVNH�HNVSRUWYLUNVRP-
KHGHUQH�P¡GHU���

'H�QHGVDWWH�JHQVWDUWVWHDPV�InU�WLO�RSJDYH�QDYQOLJW�DW�RSWHJQH��KYLONH�XGIRUGULQJHU�RJ�PXOLJKHGHU�HNV-
SRUWYLUNVRPKHGHUQH�L�GHQ�SnJ OGHQGH�EUDQFKH�VWnU�RYHU�IRU��VDPW�LGHQWL¿FHUH�PXOLJH�O¡VQLQJHU�Sn�GHQ�
NRUWH�EDQH��GHU�NDQ�VW\UNH�EUDQFKHQV�HNVSRUWPXOLJKHGHU��

'H�QHGVDWWH�JHQVWDUWVWHDPV�InU�NRQNUHW�WR�KRYHGIRUPnO�
• %HO\VH�RPIDQJHW�RJ�NDUDNWHUHQ�DI�GH�DNWXHOOH�XGIRUGULQJHU��*HQVWDUWVWHDPHW�VNDO�LGHQWL¿FHUH�GH�
NRQNUHWH�XGIRUGULQJHU��VRP�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUQH�L�GHQ�SnJ OGHQGH�EUDQFKH�VWnU�RYHU�IRU��'HW�NXQQH�I[�
Y UH�WHQGHQVHU�PRG�VWDWVVW¡WWH��HNVSRUWWHNQLVNH�UHVWULNWLRQHU�RJ�DQGUH�IRUPHU�IRU�SURWHNWLRQLVPH��K¡MHUH�
NUDY�RP�ORNDOW�LQGKROG��XGVN\GHOVHU�DI�SODQODJWH�XGEXG�RJ�LQYHVWHULQJHU��KHUXQGHU�Sn�GHW�JU¡QQH�RPUnGH��
KYRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�KDU�HQ�V UOLJ�NRQNXUUHQFHIRUGHO�
• ,GHQWL¿FHUH�PXOLJH�O¡VQLQJHU��0HG�XGJDQJVSXQNW�L�GH�LGHQWL¿FHUHGH�XGIRUGULQJHU�VNDO�JHQVWDUW-
WHDPHW�SU VHQWHUH�NRQNUHWH�IRUVODJ�WLO�PXOLJH�O¡VQLQJHU�IRU�XGIRUGULQJHU�L�GHQ�SnJ OGHQGH�EUDQFKH��
*HQVWDUWVWHDPHW�VNDO�EODQGW�DQGHW�IRNXVHUH�Sn�O¡VQLQJHU�LQGHQ�IRU�JU¡Q�HNVSRUW��KHUXQGHU�E UHG\JWLJH�
løsninger og energi- og miljøteknologi.

Der vurderes med de nye genstartsteams at være synergi med arbejdet i regi af klimapartnerskaberne.

$QEHIDOLQJHUQH�VNDO�KnQGWHUHV�LQGHQ�IRU�GH�DIVDWWH�PLGOHU�Sn�����PLR��NU��L�������'HW�HU�VnOHGHV�SnNU -
vet, at løsningerne ikke er udgiftsdrivende ud over 2020. 

De nedsatte genstartsteams skal afrapportere deres anbefalinger til regeringen medio september 2020. 
$QEHIDOLQJHUQH�YLO�KHUHIWHU�LQGJn�L�SROLWLVNH�IRUKDQGOLQJHU�RP�HNVSRUWSDNNHQ��VRP�IRUHVOnV�OHGHW�DI�HU-
KYHUYVPLQLVWHUHQ�RJ�XGHQULJVPLQLVWHUHQ��

)RU�DW�In�EUDQFKHVSHFL¿NNH�EHVNULYHOVHU�RJ�IRUVODJ�RJ�WLO�DW�UnGJLYH�GH�GHOWDJHQGH�HUKYHUYVOHGHUH��IRU-
mænd) nedsættes genstartteams inden for følgende områder: 

�� 3URGXNWLRQVYLUNVRPKHGHU�RJ�JU¡Q�WHNQRORJL
• Det Blå Danmark
• Mode og tekstil
• Turisme og oplevelsesøkonomien
• Luftfart
• Life Science og biotek
• Fødevaresektor
�� 609¶HU

Områderne dækker en meget væsentlig del af dansk eksport på såvel vare- som tjenestesiden. 

%UDQFKHEHVNULYHOVHU�RJ�GHOWDJHQGH�YLUNVRPKHG�L�JHQVWDUWVWHDPHQH�EHVNULYHV�Q UPHUH�L�RSJDYHEHVNUL-
velser for de enkelte genstartsteams, som udpeges efter tvær-ministeriel godkendelse.

Organisering
*HQVWDUWVWHDPHQH�VNDO�EHVWn�DI�YLUNVRPKHGVOHGHUH�IUD�HNVSRUWRULHQWHUHGH�YLUNVRPKHGHU��GHU�L�V UOLJ�
JUDG�HU�SnYLUNHW�DI�&29,'�����HOOHU�KYRU�GHU�HU�VWRUH�HNVSRUWSRWHQWLDOHU�L�O\VHW�DI�NULVHQ�VDPW�HQ�UHSU -
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sentant fra faglige organisationer. Opbygningen tager udgangspunkt i tilgangen fra tidligere vækstteams. 
Genstartsteamene organiseres i to niveauer. Der nedsættes et tværgående Forum for genstart af dansk 
HNVSRUW��KYRU�GHU�DIKROGHV�HW�WY UJnHQGH�V WWHP¡GH�OHGHW�DI�HUKYHUYVPLQLVWHUHQ�RJ�XGHQULJVPLQLVWHUHQ�
PHG�GHOWDJHOVH�DI�IRUP QGHQH�IRU�GH�HQNHOWH�JHQVWDUWVWHDPV��HUKYHUYVRUJDQLVDWLRQHU�RJ�IDJEHY JHO-
VHQ��+HUHIWHU�DIKROGHV�����P¡GHU�L�JHQVWDUWVWHDPV��$UEHMGHW�DIVOXWWHV�PHG�HW�WY UJnHQGH�P¡GH�L�)RUXP�
IRU�JHQVWDUW�DI�GDQVN�HNVSRUW��KYRU�IRUP QGHQH�DIUDSSRUWHUHU�WLO�UHJHULQJHQ��0¡GHUQH�DIKROGHV�RQOLQH�

'HQ�RYHURUGQHGH�NRRUGLQHULQJ�DI�DUEHMGHW�PHG�JHQVWDUWVWHDPV�IRUHVWnV�DI�(UKYHUYVPLQLVWHULHW�RJ�8GHQ-
ULJVPLQLVWHULHW��'H�HQNHOWH�WHDPV�VHNUHWDULDWVEHWMHQHV�DI�(UKYHUYVPLQLVWHULHW�RJ�8GHQULJVPLQLVWHULHW�VDPW�
med inddragelse af relevante sektorministerier.

6HNUHWDULDWHW�XGDUEHMGHU�HQ�RYHURUGQHW�EHVNULYHOVH�DI�GH�WY UJnHQGH�XGIRUGULQJHU�IRU�HNVSRUWHUKYHUYH-
ne til det første møde i Forum for genstart af dansk eksport. Dette suppleres af individuelle beskrivelser 
for de enkelte sektorer og forslag til anbefalinger, som de enkelte genstartsteams måtte komme med. 
%HVNULYHOVHU�RJ�DQEHIDOLQJHU�DÀHYHUHV�L�HQ�VDPOHW��NRUWIDWWHW�DIUDSSRUWHULQJ�WLO�UHJHULQJHQ��

Sammensætning
Sammensætningen tager så vidt muligt udgangspunkt i de strukturer, der er opbygget i regeringens sam-
DUEHMGH�PHG�HUKYHUYVOLYHW�L�NOLPDSDUWQHUVNDEHUQH��+YHUW�JHQVWDUWVWHDP�OHGHV�DI�HQ�IRUPDQG�RJ�EHVWnU�
DI�RS�WLO�����YLUNVRPKHGVOHGHUH�RJ�IDJEHY JHOVHQ��(IWHU�EHKRY�NDQ�GHW�HQNHOWH�JHQVWDUWVWHDP�NRQVXO-
tere etablerede fora på området. Eksempelvis vil genstartsteam for fødevaresektoren kunne konsultere 
'LDORJIRUXP�IRU�0LOM¡�RJ�)¡GHYDUHU��GHU�EHVWnU�DI�UHOHYDQWH�EUDQFKHRUJDQLVDWLRQHU�Sn�RPUnGHW��6 WWH-
P¡GHW�RJ�GHW�DIVOXWWHQGH�P¡GH�DIKROGHV�L�UHJL�DI�)RUXP�IRU�JHQVWDUW�DI�GDQVN�HNVSRUW��PHG�GHOWDJHOVH�DI�
UHOHYDQWH�HUKYHUYVRUJDQLVDWLRQHU��'DQVN�,QGXVWUL��'DQVN�(UKYHUY��609�GDQPDUN��/DQGEUXJ�	�)¡GHYDUHU��
'DQVNH�5HGHULHU��/ JHPLGGHOLQGXVWULIRUHQLQJHQ��+25(67$�VDPW�'DQVN�0RGH�	�7H[WLO���IDJEHY JHOVHQ�
(FH, Dansk Metal, 3F) og regeringen.

Økonomi
0LGOHU�WLO�RSI¡OJQLQJ�Sn�DQEHIDOLQJHU�IUD�JHQVWDUWWHDPV�SULRULWHUHV�LQGHQ�IRU�GHQ�DIVDWWH�UHVHUYH�Sn�����
mio. kr. i 2020 til en eksportpakke.

Genstart af dansk eksport – i lyset af COVID-19 34



4.2. Bilag 2: Regeringens økonomiske initia-
tiver i lyset af COVID-19 

Bilag 2: Regeringens økonomiske
initiativer i lyset af COVID-19

5HJHULQJHQ�RJ�HW�EUHGW�ÀHUWDO�DI�)RONHWLQJHWV�SDUWLHU�KDU�YHGWDJHW�HQ�U NNH�VW¡WWHSDNNHU�RJ�LQLWLDWLYHU��GHU�
KDU�KROGW�KnQGHQ�XQGHU�GDQVNH�DUEHMGVSODGVHU�RJ�YLUNVRPKHGHU��(NVSRUWYLUNVRPKHGHU��GHU�KDU�Y UHW�
GLUHNWH�UDPW�VRP�I¡OJH�DI�&29,'����KDU�NXQQH�J¡UH�EUXJ�DI�GH�JHQHUHOOH�KM OSHSDNNHU��(NVSRUW��RJ�
Investeringspakken i Udenrigsministeriet og eksportorienterede initiativer i regi af fx EKF.

Som følge af COVID-19-udbruddet er der blandt andet indført følgende tiltag:

Hjælpepakker
• Midlertidig ordning for lønkompensation
• Midlertidig ordning for kompensation for faste omkostninger
• Midlertidig ordning for kompensation til selvstændige, freelancere mv. samt kompensation for free-

lancere med både A- og B-indkomst
• Sygedagpengekompensation fra første dag ved sygdom relateret til COVID-19
• �JHW�ÀHNVLELOLWHW�L�RUGQLQJ�IRU�DUEHMGVGHOLQJ

Andre økonomiske initiativer for at stimulere dansk økonomi 
• )ULJLYHOVH�DI�GHQ�NRQWUDF\NOLVNH�EXႇHU�±�����PLD��NU��WLO�XGOnQ
• Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag, A- og B-skat – likviditet for 165 mia. kr. 
• 8GEHWDOLQJ�DI�LQGEHWDOW�PRPV�VRP�UHQWHIULW�OnQ�WLO�609¶HU
• 0DWFK¿QDQVLHULQJVWLOWDJ�L�9 NVWIRQGHQ�±�XGOnQ�IRU�����PLD��NU�
• 3XOMH�WLO�RPVWLOOLQJ�DI�GDQVN�HUKYHUYVOLY��'HU�HU�DIVDW�����PLR��NU��WLO�HQ�SXOMH�WLO�VW\UNHW�LQQRYDWLRQ�RJ�

RPVWLOOLQJ�IRU�V UOLJW�KnUGW�UDPWH�HUKYHUY��KHUXQGHU�WXULVPHHUKYHUYHW��

• Eksport- og Investeringspakken (225 mio. kr.) og Eksportpakken (2*15 mio. kr.)
•  8GHQULJVPLQLVWHULHW�KDU�RSUHWWHW�HQ�GHGLNHUHW�WDVNIRUFH��GHU�VNDO�KM OSH�PHG�DW�JHQVWDUWH�RJ�VW\U-

ke dansk eksport og udenlandske investeringer i Danmark. Taskforcens indsatser omfatter bl.a.:
1. 5HGXFHUHGH�SULVHU�IRU�HNVSRUWUnGJLYQLQJ��7LPHSULVHQ�HU�KDOYHUHW�IRU�VWRUH�YLUNVRPKHGHU�RJ�QHGVDW�

����IRU�609HU��*UDWLV�&29,'����DNXWUnGJLYQLQJ�Sn�PDUNHGHUQH�RJ�JUDWLV�VNU GGHUV\HGH�UnGJLY-
QLQJVIRUO¡E�IUD�Q\�XGU\NNHUHQKHG�WLO�V UOLJW�UDPWH�609HU�Sn�WY UV�DI�ODQGHW�
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2. 6W\UNHW�RSVSRULQJ�DI�PDUNHGVPXOLJKHGHU��GHU�PDWFKHU�GDQVNH�VW\UNHSRVLWLRQHU�RJ�NDQ�GDQQH�JUXQG-
lag for nye strategiske eksportalliancer, særligt inden for grønne og bæredygtige løsninger.

3. 6W\UNHW�¡NRQRPLVN�GLSORPDWL�RJ�P\QGLJKHGVVDPDUEHMGH�Sn�Q¡JOHPDUNHGHU��%O�D��JHQQHP�DQV W-
WHOVH�DI�VHNWRUUnGJLYHUH�LQGHQ�IRU�YDQG��RJ�PLOM¡RPUnGHW��VXQGKHG�RJ�H�KDQGHO�VDPW�PXOLJKHG�IRU�
NRUWLGVXGVHQGHOVHU�I[�IUD�IRUV\QLQJVVHOVNDEHU��P\QGLJKHGHU�RJ�DQGUH�VSHFLDOLVWHU�L�HNVSRUWIUHPPHDU-
bejdet.

4. Øget støtte til eksportfremstød og fokus på virtuelle fremstødsløsninger. Puljen for fremstød fordob-
OHV�IUD������PLR��NU��WLO������PLR��NU��L�������RJ�WLOVNXGGHW�WLO�GHOWDJHOVH�V WWHV�RS�IUD�����WLO�����

5. 2SSULRULWHULQJ�DI�LQGVDWVHQ�L�(8�RJ�IRU�HQ�IUL��IDLU�RJ�E UHG\JWLJ�KDQGHO��+HUXQGHU�DUEHMGHW�PHG�DW�
DIKM OSH�KDQGHOVKLQGULQJHU��YLGHUHXGYLNOH�GHW�LQGUH�PDUNHG�RJ�IRUEHGUH�GDQVNH�YLUNVRPKHGHUV�FKDQ-
FHU�IRU�DW�WDJH�GHO�L�SURMHNWHU�XQGHU�(8¶V�JHQRSUHWQLQJVIRQG�

6. 6W\UNHW�LQGVDWV�IRU�DW�IDVWKROGH�RJ�WLOWU NNH�XGHQODQGVNH�LQYHVWHULQJHU��GHU�VNDEHU�MREV�RJ�LQQRYDWLRQ�
i Danmark

7. Analyser og udbredelse af nyeste markedsinformation, kortlægning af COVID-19-situationen, mv. til 
JDYQ�IRU�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�JHQQHP�HNVHPSHOYLV�ZHELQDUHU�RJ�PDUNHGVLQIRUPDWLRQHU�Sn�HNVSRUW-
KM OS�QX�

• Nye statslige lånegarantiordninger i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit (udlån over 60 
mia.) 

•  'HU�HU�RSUHWWHW�HQ�U NNH�VWDWVOLJH�JDUDQWLRUGQLQJHU�IRU�Q\XGOnQ�IUD�SHQJHLQVWLWXWWHU�PY��WLO�609¶HU�
RJ�VW¡UUH�YLUNVRPKHGHU��2UGQLQJHUQH�JDUDQWHUHU����SFW��DI�XGOnQ�WLO�HOOHUV�VXQGH�YLUNVRPKHGHU��GHU�
RSOHYHU�EHW\GHOLJ�RPV WQLQJVQHGJDQJ�VRP�I¡OJH�DI�FRURQDNULVHQ��'H�VW¡UVWH�RUGQLQJHU��Sn�������
RJ����PLD��NU��IRU�KKY��609¶HU�RJ�VW¡UUH�YLUNVRPKHGHU��DGPLQLVWUHUHV�DI�9 NVWIRQGHQ��PHQV�(.)�
'DQPDUNV�(NVSRUWNUHGLW�DGPLQLVWUHUHU�RUGQLQJHU�Sn���RJ���PLD��NU��IRU�KKY��609¶HU�RJ�VW¡UUH�YLUN-
VRPKHGHU��)RU�DW�NRPPH�L�EHWUDJWQLQJ�WLO�RUGQLQJHUQH�XQGHU�(.)�VNDO�YLUNVRPKHGHQ�HQWHQ�KDYH�HQ�
HNVSRUWDQGHO�Sn����SURFHQW�DI�VLQ�RPV WQLQJ�HOOHU�Y UH�XQGHUOHYHUDQG¡U�WLO�HQ�YLUNVRPKHG��GHU�RS-
I\OGHU�GHWWH�NUDY��2UGQLQJHUQH�IRU�VW¡UUH�YLUNVRPKHGHU�IXQJHUHU�Sn�PDUNHGVYLONnU��PHQV�GHU�HU�DIVDW�
WDEVUDPPHU�WLO�¿QDQVLHULQJ�DI�609�JDUDQWLHUQH�Sn�JUXQG�DI�GHUHV�K¡MHUH�ULVLNRSUR¿O��2UGQLQJHUQH�HU�
afgrænset til 2020.

• 6WDWVOLJ�JDUDQWLG NQLQJ�IRU�YLUNVRPKHGHUV�KDQGHO�RJ�HNVSRUW�����PLD��NU��
•  )RU�DW�VLNUH�GH�GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�DGJDQJ�WLO�IRUVLNULQJ�PRG�PDQJOHQGH�EHWDOLQJ�IUD�GHUHV�

NXQGHU�HU�GHU�HWDEOHUHW�HQ�VWDWVOLJ�JDUDQWLG NQLQJ��KYRU�VWDWHQ�SnWDJHU�VLJ�HQ�GHO�DI�NUHGLWIRUVLNULQJV-
selskabernes risiko for tab på porteføljen af forsikringer tegnet i 2020. Til gengæld for garantidæknin-
JHQ�IRUSOLJWHU�GH�SULYDWH�NUHGLWIRUVLNULQJVVHOVNDEHU�VLJ�WLO�DW�RSUHWKROGH�HQ�YLV�IRUVLNULQJVNDSDFLWHW�L�GHW�
danske marked. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit. Der er afsat en statslig 
JDUDQWLUDPPH�Sn����PLD��NU��IRU�������KHUDI�HQ�WDEVUDPPH�Sn���PLD��NU��2UGQLQJHQ�HU�DIJU QVHW�WLO�
2020.

• Etablering af genstartsfond i Vækstfonden
• � 6RP�I¡OJH�DI�NULVHQ�KDU�HQ�U NNH�YLUNVRPKHGHU�InHW�VY NNHW�GHUHV�VROLGLWHW�RJ�KDU�GHUIRU�EUXJ�

IRU�DQVYDUOLJ�NDSLWDO�IRU�DW�NXQQH�IRUHWDJH�GH�LQYHVWHULQJHU��GHU�VNDO�VLNUH�YLUNVRPKHGHQV�IUHPWLGLJH�
udvikling. Det er derfor besluttet at oprette en genstartsfond på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden, som 
PnOUHWWHV�609¶HU�RJ�VPn�PLGFDSV�PHG�HQ�KROGEDU�IRUUHWQLQJVPRGHO��VRP�KDU�JRGH�FKDQFHU�IRU�DW�
overleve samt solide vækstperspektiver. Genstartsfondens fokus vil være på sektorer, der er særligt 
KnUGW�UDPW�DI�&29,'����NULVHQ�

Next Generation EU
,�IRUELQGHOVH�PHG�IRUKDQGOLQJHU�IRU�(8¶V�EXGJHW�IRU�nUHQH�����������QnHGH�(8¶V�OHGHUH�G������MXOL������
RJVn�WLO�HQLJKHG�RP�HQ�RPIDWWHQGH�SDNNH�Sn���������PLD�¼��GHU�NRPELQHUHU�GHQ�ÀHUnULJH�¿QDQVLHOOH�
ramme (FFR) og den ekstraordinære genopretningsindsats Next Generation EU (NGEU). Pakken skal 
KM OSH�(8�PHG�DW�NRPPH�Sn�IRGH�LJHQ�HIWHU�&29,'����SDQGHPLHQ�RJ�VW¡WWH�LQYHVWHULQJHU�L�GHQ�JU¡QQH�
og digitale omstilling.
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4.3. Bilag 3: Overblik over markedsudsig-
ter

Bilag 3: Overblik over  
markedsudsigter

Udenrigsministeriets vurdering af markedsudsigterne på centrale eksportmarkeder pr. 1. september 2020:
Land Markedssituation Udfordringer for dan-

ske virksomheder
Støttetiltag Danske styrkeposi-

tioner

Tyskland Tysk økonomi var i god 
form før pandemien, og 
kan komme styrket ud på 
den anden side. Ventet 
økonomisk tilbagegang 
på 6,3 pct. af BNP i 
2020, efterfulgt af 5,2 pct. 
vækst i 2021.

%HJU QVHW�PXOLJKHG�
for fysiske møder; en-
NHOWH�PHVVHU�DIKROGHV�
igen fra oktober. Tysk 
ELOLQGXVWUL�KnUGW�UDPW�
med leverandørkæder i 
bl.a. Norditalien.

+LVWRULVN�VWRUH�KM O-
pepakker på €600 mia. 
vedtaget, med yderlig-
ere €130 mia. til grøn 
omstilling, vind- og so-
lenergi samt digitaliser-
ing. Danske virksom-
KHGHU�L�7\VNODQG�NDQ�
søge om støtte.

Udfasning af atom- og 
kulkraft giver eksport-
PXOLJKHGHU�IRU�GDQVN�
¶FOHDQ�HQHUJ\¶��6WRUW�
potentiale inden for 
digitalisering, energi 
RJ�VXQGKHG�

USA Amerikanske marked 
stærkt påvirket af CO-
VID-19. Ventet øko-no-
misk tilbagegang på 
mellem -5 og -6 pct. i 
������RJ�IRUWVDW�K¡M�OH-
GLJKHG�IUHP�WLO�XGJDQ�JHQ�
af 2021.

Trods lempelser 
IRU�HUKYHUYVUHMVHU�
er der fortsat store 
udfordringer med 
indrejserestriktioner. 
Udskydelser af store 
projektinvesteringer 
LQGHQ�IRU�V UOLJW�¶FOHDQ�
HQHUJ\¶�VHNWRUHQ�

En række omfattende 
støtteordninger ved-
WDJHW��KHUXQGHU������
PLD��WLO�609¶HU��'DQVNH�
YLUNVRPKHGHU�L�86$�
kan søge om støtte.

Gode udsigter for life 
VFLHQFH�VHNWRUHQ��KYRU�
det ventes stor efter-
spørgsel på medicin 
og medicinsk udstyr. 
Også fortsat gode 
udsigter for føde-
vareeksporten med 
poten-tiale for øget 
markedsadgang.

Sverige Trods en begrænset 
nedlukning rammes 
VYHQVN�¡NRQRPL�KnUGW�DI�
krisen; ventet fald i BNP 
på 5,3 pct. i 2020, med 
fremgang i 2021. Le-
GLJKHGHQ�YHQWHV�GRJ�DW�
stige frem mod ud-gan-
gen af 2021.

Det svenske marked 
KDU�JHQHUHOW�Y UHW�OHW-
tilgængeligt for danske 
YLUNVRPKHGHU�XQGHU�
COVID-19. Store 
VYHQVNH�YLUNVRPKHGHU�
ser positivt på marked-
sudviklingen.

Støttetiltag meget lig 
tiltagene i Danmark. 
Som udgangspunkt 
kan danske virksom-
KHGHUV�GDWWHUVHOVNDEHU�
i Sverige benytte sig af 
ordningerne.

Fokus på velfærd og 
JU¡QQH�RႇHQWOLJH�LQ-
vesteringer giver gode 
PXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�
YLUNVRPKHGHU�LQGHQ�
for life science og 
VXQGKHG��GLJLWDOLVHULQJ�
og grøn omstilling i de 
kommende år.

Storbritannien Storbritannien er blandt 
GH�KnUGHVW�UDPWH�ODQGH��
og venter et fald i BNP på 
12,4 pct. i 2020, efterful-
JW�DI�Y NVW�Sn�����SFW��L�
2021.

Karantænereglen er 
DIVNDႇHW��PHQ�GHW�HU�
endnu ikke almindelig 
accepteret at arrange-
re fysiske møder.

En række støttetiltag til 
HUKYHUYVOLYHW�PHG�EO�D��
låneforanstaltninger, 
tilskud, skattefritagelse 
og lønkompensation. 
'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�L�
UK kan søge om støtte.

Grøn genopretning 
og investeringer i 
infrastruktur ventes at 
spille en afgørende 
rolle. Samtidig gode 
PXOLJKHGHU�LQGHQ�IRU�
VXQGKHG�RJ�GLJLWDO-
isering.

Norge 1RUVN�¡NRQRPL�KnUGW�
ramt af COVID-19 samt 
faldende oliepriser. 
9HQWHW�IDOG�L�%13�Sn�����
pct. i 2020, med efterføl-
gende vækst på 4-7 pct. i 
������$UEHMGVO¡VKHGHQ�HU�
VDPWLGLJ�UHNRUGK¡M�Sn�����
pct. i juni.

Norske olieselskaber 
RJ�VNLEVY UIWHU�KDU�
XGVNXGW�RJ�DÀ\VW�ÀHUH�
LQYHVWHULQJHU��KYRU�
GDQVNH�YLUNVRPKHGHU�
kunne være underlev-
erandører. Svækket 
QRUVN�NURQH�KDU�JMRUW�
importen dyrere.

Tre økonomiske støtte-
pakker på samlet NOK 
360 mia., med NOK 3,6 
mia. øremærket grøn 
omstilling i særligt in-
dustrisektoren. Danske 
YLUNVRPKHGHU�L�1RUJH�
kan søge om støtte.

0HG�¶JU¡Q¶�KM O-
pepakke er der gode 
PXOLJKHGHU�IRU�GDQVNH�
YLUNVRPKHGHU�LQGHQ�IRU�
VXQGKHG��GLJLWDOLVHULQJ��
grønne teknologier, 
byudvikling og infras-
truktur.

Kilde: Udenrigsministeriet (indberetninger fra ambassader)
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Land Markedssituation Udfordringer for dan-
ske virksomheder

Støttetiltag Danske styrkeposi-
tioner

Kina Kinesisk økonomi er i 
gradvis bedring, med 
ventet fremgang i BNP 
på omkring 1 pct. i 2020. 
For 2021 forud-ses 
væksten at accelerere til 
����SFW��2ႈFLHOOH�WDO�YLVHU�
DUEHMGVO¡VKHG�Sn������
pct., men det faktiske tal 
regnes af iagttagere for 
DW�Y UH�K¡MHUH�

På kort sigt udfordring-
HU�IRU�YLUNVRPKHGHUQHV�
lokale produktion 
og aktivitet. Kinas 
grønne ambitioner er 
nedjusteret, bl.a. med 
udfasning af statsstøt-
teordninger til vind- og 
solenergi.

Støttetiltagene varierer 
lokalt, og der er varier-
ende krav for at kunne 
drage nytte af disse, 
KHUXQGHU�IRU�XGHQ-
ODQGVNH�YLUNVRPKHGHU�

På trods af dæmpede 
grønne ambitioner er 
elbiler, energi samt af-
falds- og spildevands-
EHKDQGOLQJ�RPUnGHU��
VRP�IUHPK YHV�
politisk. På længere 
sigt er Kina fortsat et 
af de største marked-
HU�IRU�EO�D��VXQGKHG��
fødevarer, energi, miljø 
og design.

Nederlandene Omfattende nedlukning 
RJ�VWRU�VnUEDUKHG�LIW��
globale markeder betyder 
en ventet tilbagegang i 
nederlandsk økonomi på 
-6 pct. i 2021, med vækst 
på ca. 3 pct. i 2021. Arbe-
MGVO¡VKHGHQ�YHQWHV�DW�
stige frem mod udgangen 
af 2021.

Udfordringer med 
rejseaktivitet og 
restriktioner for 
mødeaktivitet. På kort 
sigt faldende efter-
spørgsel inden for bl.a. 
energiomstilling, som 
ventes genoprettet på 
længere sigt ifm. grøn 
omstilling.

Flere økonomiske 
tiltag lanceret medio 
marts, med fokus på 
nødkompensation, 
skatteudsættelse, 
rentenedsættelse, samt 
lønkompensation og 
lånegarantier. Danske 
YLUNVRPKHGHU�L�1HGHU-
landene kan søge om 
støtte.

Fokus på grøn geno-
pretning med bl.a. en 
NOLPDKDQGOLQJVSODQ�
JLYHU�JRGH�PXOLJKHGHU�
inden for bl.a. bygge- 
og anlægssektoren. 
Digitalisering og 
H�KDQGHO�OLJHOHGHV�HW�
område i fremgang.

Frankrig Gradvis genåbning efter 
KnUG�QHGOXNQLQJ�DI�)UDQN-
ULJ��KYRU�IUDQVN�¡NRQRPL�
i mellemtiden er gået 
IUD�HQ�DI�(8¶V�K¡MHVWH�
vækstrater til at være den 
KnUGHVW�UDPWH�¡NRQRPL�
med en ventet tilbage-
gang i BNP på -11 pct. i 
2020. Dog optimisme på 
mellemlang sigt.

'DQVNH�YLUNVRPKHGHUV�
aktivitet i Frankrig kun 
påvirket i begrænset 
RPIDQJ��KYRU�EO�D��OLIH�
VFLHQFH�VHNWRUHQ�KDU�
kunne fortsætte pro-
GXNWLRQHQ�XQGHU�KHOH�
NULVHQ��)OHUH�EUDQFKHU�
dog fortsat ramt af 
krisen, bl.a. automobil 
og luftfart.  

/nQH��RJ�KM OSHSD-
kker på €500 mia., 
med særlige pakker 
til bil-, bygge-, luftart-, 
WXULVPH��RJ�WHFK�VHN-
torerne. Hjælpepa-
kkerne udfasesnu grad-
vist. Kriterierne for at 
modtage støtte varierer 
for de enkelte tiltag.

Fortsat stort eksport-
potentiale inden for 
VXQGKHG��GLJLWDOLVHULQJ�
og grøn energi. Krisen 
KDU�VNDEW�PRPHQWXP�
for grøn omstilling, 
KYRU�PLOM¡YHQOLJ�UHQ-
overing af bygninger er 
øverst på listen.

Polen Det ventes, at Polen 
blandt EU-landene vil 
klare sig bedst ud af 
COVID-19-krisen, med 
mindst økonomisk til-
bagegang. BNP steg 3,2 
pct. i første kvartal, med 
et tilsvarende niveau ven-
tet fremadrettet.

Rammebetingelser 
inden for stærkt regule-
rede sektorer som fors-
YDU��VXQGKHG�RJ�HQHUJL�
kan være dynamiske, 
med både positive og 
negative konsekvenser 
for danske virksom-
KHGHU�

Den polske regering 
KDU�ODQFHUHW�HQ�U NNH�
KM OSHSDNNHU�Sn�VDP�
et 530 mia. kr., med 
fokus på lønkompen-
VDWLRQ�WLO�609¶HUQH��
'DQVNH�YLUNVRPKHGHU�
i Polen kan søge om 
støtte.

)RUWVDW�JRGH�PXOLJKHG-
er inden for energi, 
KYRU�HQHUJLVHNWRUHQ�
står over for en transi-
tion fra kul til naturgas 
og vedvarende energi. 
Samtidig ventes øget 
fokus på digitalisering 
RJ�VXQGKHG�

Japan Japan er stort set fuldt 
genåbnet, og der ventes 
en opbremsning af den 
økonomiske tilbagegang 
frem mod september, 
KYRU�%13�YHQWHV�DI�IDOGH�
��SFW��IUD�MXOL�VHSWHPEHU��
mod 21 pct. i perioden 
april-juni.

Største tværgående 
udfordring er indrejser-
estriktioner.

-DSDQ�KDU�YHGWDJHW�WUH�
støttepakker på samlet 
14.500 mia. kr., svaren-
de til 40 pct. af japansk 
BNP. Danske virksom-
KHGHU�L�-DSDQ�NDQ�V¡JH�
om støtte.

Vigtige danske 
eksportsektorer som 
VXQGKHG��I¡GHYDUHU�
og energi er kun i 
begrænset omfang 
påvirket af krisen.

Kilde: Udenrigsministeriet (indberetninger fra ambassader)
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4.4. Bilag 4: Anbefalinger fra de enkelte genstart-
steams

Bilag 4: Anbefalinger fra de  
enkelte genstartsteams
• Genstartsteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi
• Genstartsteam for det blå Danmark
• Genstartsteam for mode og tekstil
• Genstartsteam for turisme og oplevelsesøkonomi
• Genstartsteam for luftfart
• Genstartsteam for life science og biotek
• Genstartsteam for fødevaresektoren
• Genstartsteam for små og mellemstore virksomheder



Genstartsteam for 
produktionsvirksomheder

og grøn teknologi

September 2020

” De største usikkerheder består i produktionsnedlukninger 
og den generelle makroøkonomiske udvikling (…) 
Investeringer i en grøn genstart vil være afgørende for at 
imødekomme disse bekymringer
Lars Tveen, President, Danfoss Heating, Danfoss A/S

Med fokus på den grønne omstilling skal vi igangsætte
aktiviteter, som kan styrke den danske konkurrenceevne og 
derved sikre fremtidig produktion i Danmark
Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar A/S

”



Produktionserhvervene oplever stor usikkerhed ift. markedsudsigter og erhvervsrejser
Produktionserhvervene i Danmark eksporterer for ca. 400 mia. kr. årligt*, svarende
til ca. 60 pct. af Danmarks samlede vareeksport, og danske produktionsvirksomheder
er blandt verdens førende i udvikling og levering af grøn energi- og miljøteknologi.
Grønne løsninger ses bredt over mange industrier lige fra løsninger inden for
vindmøller, intelligente vandpumper og -målere, termostater og
energieffektivisering, til energi-service fra rådgivende ingeniørvirksomheder og til
enzymer og bioteknologiske klimaløsninger. Alene inden for grøn energiteknologi- og
service eksporterede danske virksomheder for ca. 90 mia. kr. i 2019.

Der ligger fortsat et stort potentiale i den grønne omstilling, selv om nogle frygter, at
COVID-19 kan bremse klimaambitionerne.

Produktionserhvervene og de grønne teknologivirksomheder favner bredt, men den
globale COVID-19 krise påvirker eksportvirksomhedernes afsætningsmuligheder og
gør markedsudsigterne meget usikre. Landenes udprægede nationale tilgang til
krisen med varierende restriktioner, også over tid, forstærker usikkerheden med
tilbageholdenhed til følge – både ift. køb, salg og investeringer. Genstartsteamet
foreslår, at danske myndigheder arbejder for mere ensartede tilgange internationalt
ift. COVID-19 krisen og at Danmark lægger pres på for at fastholde en regelbaseret
tilgang i handelspolitikken.

Med hjælp fra virksomheder og organisationer har genstartsteamet fået indblik i den
aktuelle situation hos mere end 500 eksportvirksomheder. De bekræfter behovet for
en styrket indsats for dansk eksport, hvor der både er brug for akutte tiltag til at
adressere faldende international efterspørgsel, håndtere mobilitetsudfordringer,
likviditet og usikkerhed om fremtiden, men også et længerevarende sejt træk, hvor
Danmarks styrkepositioner fremmes, nye muligheder åbnes og grønne ambitioner
fastholdes, så vi står styrkede i den globale konkurrence efter krisen.

Alle eksporterhverv har brug for, at der er en velfungerende infrastruktur og logistik
omkring rejser og transport. Danmark skal have en global tilgængelighed.

De fleste virksomheder udviser dog stor tilbageholdenhed ift. erhvervsrejser, og der
er markant usikkerhed om, hvornår og under hvilke forhold man kan gennemføre
erhvervsrejser. Derfor ønsker genstartsteamet bedre information om, hvad man må
og kan ift. erhvervsrejser, overblik over de enkelte landes restriktioner og mulighed
for COVID-19 pas baseret på hurtig test og afklaring.

I en tid med øget usikkerhed skal der sikres en fortsat, men også mere smidig og
risikovillig adgang til kapital og kreditfinansiering. Det er vigtigt med initiativer, der
peger fremad og sender positive signaler, når udsigterne ellers er præget af
ekstraordinær usikkerhed.

Derfor anbefaler genstartsteamet, at en ny projekt- og markedsmodningsfacilitet og
et styrket samarbejde mellem danske myndigheder og andre landes myndigheder
skal være med til at bane vejen for øget eksport af danske løsninger, herunder
understøtte strategiske eksportalliancer. Genstartsteamet foreslår hertil, at der på
sigt etableres en fond for eksport af bæredygtige og digitale løsninger, som kan
understøtte virksomheder, myndigheder og sektoreksperters eksportindsats inden
for grøn teknologi og services på områder som fx energi, vand og cirkulær økonomi.

Det er regeringens ansvar at sikre et højt ambitionsniveau og de rigtige virkemidler.
Her er det afgørende med sikkerhed og klarhed om politiske rammevilkår for
virksomhederne, så vi ikke mister konkurrenceevne.

Regeringen og Folketinget står imidlertid ikke med ansvaret alene. Virksomhederne
skal også arbejde for at bevare eksportmulighederne, og genstartsteamet peger
derfor også på tiltag, som virksomhederne selv kan sætte i gang for at understøtte
dansk eksport.

COVID-19 krisen stopper ikke 1. januar 2021. Derfor bør regeringen have et
vedholdende fokus på situationen for eksportvirksomhederne i tæt samarbejde med
erhvervslivet.

2*Der er også produktionsvirksomheder omfattet af andre genstartsteams, hhv. fødevaresektoren, life science og biotek, Det Blå Danmark samt Mode og 
tekstil. Ser man bort fra disse, udgør industriens eksport ca. 190 mia. kr.



Virksomhedernes adgang til 
eksportmarkederne under 

COVID-19

Rejserestriktioner og usikkerhed 
ift. rejsemuligheder udfordrer den 
global mobilitet og dermed 
kunde- og leverandørkontakt.

Svært alene digitalt at opretholde 
salg, service, fornyelse af kunde-
og handelsaftaler og udføre 
kvalitetskontroller og test. 

Forstærkede tendenser til 
protektionisme, handelshindrin-
ger og krav om lokal produktion.

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra produktionserhvervene

Udfordringer ses især ift. rejsemuligheder og øget usikkerhed

Virksomhedernes likviditet
og adgang til finansiering

Virksomheder er presset på 
likviditet (særligt SMV’er).

Frygt for kreditklemme, hvis 
omsætning udebliver de 
kommende 6-12 måneder.

Vanskeligere adgang til  
risikovillig kapital og 
eksportkreditfinansiering. 

Styrket konkurrenceevne og 
større efterspørgsel på

danske løsninger

Ordrenedgang og udskydelse 
af eksisterende ordrer pga. 
lavere global efterspørgsel.

Usikkerhed om efterspørgslen 
de kommende 6-12 måneder 
bl.a. pga. evt. 2. runde 
COVID-19 og håndtering af 
pandemien på store markeder 
som USA, Brasilien og Indien.

Innovation til fremtidens
efterspørgsel på grønne

løsninger

Frygt for lavere 
klimaambitioner, men grøn 
genstart i mange lande skaber 
eksportmuligheder for danske 
virksomheder.

Behov for øget investering i 
innovation, for at sikre, at 
danske styrkepositioner står 
stærkere på sigt efter COVID-
19-krisen.
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Nettotal

Industriens konjunkturudsigter,
Jan. 2005 - aug. 2020

Anm. Et positivt nettotal indikerer, at flere virksomheder (vægtet efter
beskæftigelse) har angivet positiv udvikling end negativ udvikling.
Kilde: Danmarks Statistik

” Den største usikkerhed for os er 
forsyningssikkerheden. Det er 
forskellige faktorer, der kan være 
grund til usikkerhed afhængig af 
hvilket land, der er tale om, fx øget 
protektionisme nogle steder, 
udfordringer med de nationale 
logistiksystemer andre steder. 

- Carsten Rasmussen, LEGO 
Koncernen

Eksportvirksomhederne er bekymrede
”Hvad er de største usikkerheder, der kan påvirke din 
virksomheds salg i negativ retning?”

Generelt har danske produktionserhverv
indtil videre ikke været lige så hårdt ramt
af corona-krisen, som virksomhederne i andre 

lande, fx Tyskland og Sverige (målt på 
industriproduktionen). 

Faldet i dansk vareeksport er særligt trukket af lavere 
eksport til nærmarkederne i Tyskland og Sverige, men 
også resten af EU.  Den lavere efterspørgsel på 
eksportmarkederne risikerer at få stor betydning for 
virksomhedernes salg til udlandet. Flere af de større 
danske industrieksportører har allerede nedjusteret deres 
forventninger til resultatet for 2020 markant. 

På trods af COVID-19 forventes en stigende international 
efterspørgsel på grøn energi- og miljøteknologi, bl.a. fordi 
flere lande har fokus på grønne investeringer i deres 
økonomiske genopretning.

0 20 40 60

Nye regler og krav som
følge af COVID-19

Genåbningen forløber
ikke som forventet

Nye markedslukninger

Begrænsede muligheder
for kundebesøg

Efterspørgslen forbliver
svag

Kilde: DI’s Virksomhedspanel uge 34, 818 besvarelser pct.



Udfordring Anbefalinger

Virksomheders 
adgang til 
eksportmarke-
derne under 
COVID-19

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1 Lettere adgang til erhvervsrejser

1.2 Styrk ambassadernes boots-on-the-ground
service og opbyg on-line forum for 
virksomhedssamarbejde

1.3 Understøtte virksomheders brug af digitale 
værktøjer til salg, service mv. i udlandet

Genstartsteamet anbefaler styrket kommunikation om retningslinjer for erhvervsrejser fra maj 2020 og om Udenrigsministeriets markedssituationsrapporter, inkl. om 
rejserestriktioner, på www.eksporthjælp.nu. Mulighederne for regionaliserede rejsevejledninger skal undersøges, og regeringen skal arbejde for at facilitere adgang for 
erhvervsrejsende i udvalgte lande, herunder igennem EU.

Genstartsteamet anbefaler, at Udenrigsministeriet styrker den nuværende ”Boots-on-the- ground”-indsats, så danske virksomheder kan få hjælp til at udføre salg, teknisk 
service, due diligence, indkøb, kvalitetskontrolopgaver mv. uden virksomhedens egne medarbejdere er til stede i landet. Ydelserne kan omfatte hjælp fra ambassadernes 
egne medarbejdere, ambassadens formidling af kontakt til lokale tekniske fagspecialister og oprettelse af et online kontaktforum tilknyttet ambassaden, der giver danske 
virksomheder adgang til andre danske virksomheders lokalt ansatte og udsendte medarbejdere. 

Genstartsteamet anbefaler, at der gennem SMV:digital oprettes en tilskudspulje målrettet SMV’ernes eksport via digitale kanaler og investering i ny teknologi, hvor 
virksomheder kan søge om tilskud til privat rådgivning og støtte til indkøb og implementering af nye teknologiske løsninger, der kan styrke virksomhedernes eksportsituation 
mv. Tilskudspuljen kan supplere e-commerce indsatsen og rådgivniningen på ambassaderne. Der er stor efterspørgsel efter direkte investeringsstøtte, som kan give danske 
virksomheder mulighed for at anskaffe konkrete software-løsninger og udstyr, der kan styrke den digitale omstilling og e-eksport i virksomhederne. Det kan fx være støtte til 
indkøb og teknisk opsætning af e-handelsløsninger og integration af salg på nye handelsplatforme i deres nuværende systemer

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.1 Styrket international koordination af 
rejserestriktioner

2.2 Styrk ambassadernes boots-on-the-ground
service og udbyg on-line forum for kontakt til 
virksomheder med udstationerede medarbejdere

2.3 Understøtte virksomheders brug af digitale 
værktøjer til grøn omstilling og grønne 
forretningsmodeller

Pres for styrket koordination inden for EU og Indsats for bilaterale samarbejdsaftaler med 3. lande ift. rejseregler.

Genstartsteamet anbefaler styrkede ”Boots-on-the-ground”-indsatser også på den længere bane. Virksomhederne skal derfor kunne udnytte ambassadens aktuelle tilbud 
med reducerede takster også efter 2021. Genstartsteamet anbefaler, at der oprettes en facilitet, som giver mulighed for at supplere ambassadernes tilbud med private 
ordninger, herunder med tilskud til at afholde udgifter til  fagspecialister og teknikere på eksportmarkederne og til private aktørers formidling heraf. 

Genstartsteamet anbefaler, at SMV:digital fortsættes og udvides til et program, der via et koordineret tilbud af rådgivning og investeringsstøtte målrettet digital og grøn 
forretningsudvikling skal styrke konkurrence- og omstillingsevnen i SMV’er i hele Danmark. Programmet skal give tilskud til SMV’ers indkøb af rådgivning om nye digitale 
eksportløsninger, herunder e-eksport, samt tilskud til produktindkøb. Samtidig ønskes tilskud til at omfatte uddannelse og træning af medarbejdere i nye teknologier og en 
fortsættelse af e-commerce rådgiverne på ambassaderne fortsættes efter 2021.

Anbefalinger til regeringen (1/3)

Virksomheder-
nes likviditet og 
adgang til 
finansiering

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.4 Øget risikovillig finansiering fra EKF Genstartsteamet anbefaler, at der foretages et kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit til mere risikovillig finansiering, fx i forbindelse med grønne løsninger på nye 
højrisikomarkeder. Det vil gøre det muligt for EKF at gå længere ud i markedet og tilbyde finansiering til virksomheder og projekter i lande forbundet med højere risiko, som 
EKF under de nuværende omstændigheder har svært ved at yde finansiering til. Yderligere bør fokus øges på bedre markedsføring eller udvikling af informationsmateriale til 
erhvervslivet om EKF’s produkter. For at styrke fokus på virksomhedernes efterspørgsel foreslås et dialogforum med erhvervslivet om EKF’s produkter.
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Udfordring Anbefalinger

Styrket
konkurrence-
evne og større 
efterspørgsel 
på danske 
løsninger

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.5 Styrket international branding og 
markedsføring af danske styrkepositioner

1.6 Projekt- og markedsmodningsfond til nye, 
grønne eksportløsninger

Genstartsteamet anbefaler, at markedsføringskonsortierne (State of Green, Food Nation, Healthcare DENMARK og Creative Denmark) styrkes, fx så de i højere grad via 
digital markedsføring, virtuelle virksomhedsbesøg og udarbejdelse af let tilgængeligt materiale kan skabe opmærksomhed om danske virksomheders løsninger hos 
beslutningstagere på eksportmarkederne

Genstartsteamet anbefaler, at der lanceres en projekt- og markedsmodningsfacilitet i regi af EKF Danmarks Eksportkredit til finansiering af fx grønne projekter, så der 
skabes basis for nye grønne ordrer til de danske eksportører. Faciliteten bør støtte såvel forstudier som udsendelse af rådgivere og eksperter på vigtige eksportmarkeder for 
at opbygge og vedligeholde relationer med relevante interessenter inden for finansieringsområder med henblik på at sikre store eksportordrer til danske virksomheder. Det 
kunne fx være strategiske tværgående indsatser med fokus på energieffektivitet i henholdsvis Tyskland og USA eller en vandindsats i Indien, som aktører i sektoren har 
spillet ind som konkrete projekter, som vil kunne realiseres hurtigt og på den korte bane.

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.4 Fond til eksport af bæredygtige og digitale 
løsninger

2.5.Styrket grønt økonomisk diplomati og
internationalt myndighedssamarbejde skal 
skabe bedre eksportmuligheder og understøtte 
virksomhedsalliancer 

2.6 Håndtering af øgede tendenser til 
handelsbarrierer i lande uden for
EU.

Genstartsteamet anbefaler, at der ud over en projekt- og markedsmodningsfacilitet i EKF også etableres en facilitet, der skal understøtte aktiviteter ud fra en strategisk 
helhedstænkning, der kombinerer myndighedssamarbejde, kommercielle aktiviteter og teknisk ekspertise samt tilskudsmuligheder i bæredygtige løsninger inden for vand, 
klima, energi og cirkulær økonomi. Det er afgørende med en samtænkning af indsatser for at sikre reel eksporteffekt. Faciliteten skal have som hovedformål at understøtte 
virksomhedsalliancer. Det skal blandt andet undersøges, hvad mulighederne er for at give økonomisk støtte til, at private aktører kan bidrage til at mobilisere relevante 
virksomheder til at deltage i projekterne og agere bindeled i aktiviteter i Danmark og de relevante lande.

Genstartsteamet anbefaler at styrke danske myndigheders samarbejde om den grønne omstilling med andre landes myndigheder, herunder på højværdimarkeder. Formålet 
er at påvirke de politiske rammebetingelser for grøn dansk teknologi på udvalgte eksportmarkeder og aktivt promovere danske løsninger i forhold til konkrete projekter samt 
understøtte virksomhedsalliancer på konkrete områder og markeder, jf. anbefaling ovenfor. Som del af dette skal eksportordningen på energiområdet styrkes og forlænges 
frem til 2030, og der skal etableres en national strategi og en eksportordning på vandområdet. Endvidere skal Udenrigsministeriet styrke sin indsats for at sikre, at danske 
virksomheder får gavn af mulighederne i EU’s Green Deal og at danske grønne løsninger bliver positioneret i forhold til medlemsstaternes investeringer i grøn omstilling . 
Målet er en fordobling af Danmarks grønne eksport i 2030.

Genstartsteamet anbefaler, at Udenrigsministeriet styrker sin økonomiske diplomatiindsats for at sikre lige konkurrencevilkår ved at adressere handelshindringer, 
protektionisme og diskrimination mod danske virksomheder med produktion i lande uden for EU. Det er vigtigt, at håndtering af handelsbarrierer og økonomisk diplomati 
samtænkes. Den globale indsats for at sikre virksomheders globale værdikæder i lyset af voksende protektionisme er afgørende for danske virksomheders fortsatte 
produktion og beskæftigelse. Som del af dette, skal Udenrigsministeriet  gøre en særlig indsats for at danske virksomheder kan udnytte potentialet i deres grønne 
styrkepositioner gennem robuste og grønne værdikæder. 

Anbefalinger til regeringen (2/3)
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Udfordring Anbefalinger

Innovation til 
fremtidens 
efterspørgsel 
på grønne 
løsninger

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

2.7 Permanent forhøjet F&U-fradrag på 
130 pct.

2.8 Stærkt eksportfokus på fremtidens 
styrkepositioner inden for energi-, vand-
og miljøområdet

Genstartsteamet anbefaler højere fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan styrke virksomhedernes incitament til at foretage investeringer i forskning, udvikling og 
innovation til gavn for danske eksporterhverv og underleverandører til disse. Danske eksportvirksomheder skal være stærke på innovation hvis de skal være konkurrencedygtige 
internationalt og stå stærkt efter COVID-19-krisen. Den aktuelle midlertidige forhøjelse af FoU-fradraget styrker incitamentet til at investere i på kort sigt, men usikkerheden om den 
økonomiske udvikling skaber behov for mere faste og forudsigelige rammevilkår for investeringer og dermed at permanent højere F&U-fradrag.

Genstartsteamet anbefaler et styrket eksportfokus i strategiske nationale klimasatsninger, med henblik på et styrket fokus på udviklingen af Danmarks kommende grønne 
styrkepositioner. Der skal sikres en stærkt fokus på erhvervs- og eksportpotentialer i nationale klimasatsninger inden for fx CO2-fangst, Power-to-X, havvind, vand, miljø og cirkulær 
økonomi. Indsatsen for markedsføring af virksomheders adgang til hjemtagning af EU finansiering til forsknings- og udviklingsprojekter bør styrkes, ligesom Udenrigsministeriets 
indsats målrettet hjemtagning af viden i form af grønne investeringer og innovation bør opprioriteres. Erhvervslivet bør involveres aktivt i udviklings- og samarbejdsprojekter på 
områderne, hvor regeringen har igangsat strategiarbejder, for at sikre et kommercielt og eksportorienteret fokus. 

Anbefalinger til regeringen (3/3)
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Genstartsteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi

• Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør, Aalborg Portland

Formand

• Toke Foss, adm. direktør, DEIF A/S
• Jan Bisgaard Sørensen, adm. direktør, BILA A/S
• Jesper Thomassen, managing director, Nordic Sugar A/S
• Lars Tveen, president, Danfoss Heating, Danfoss A/S
• Morten Dyrholm, group senior vice president, Vestas Wind Systems A/S
• Kim Hedegaard, group vice president, Global Supply Unit, Haldor Topsøe A/S
• Niels Aage Kjær, CEO, AVK Holding
• Carsten Rasmussen, COO, LEGO Koncernen

Virksomheder

• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• FH
• Dansk Metal
• 3F

Organisationer

7

” Tendensen til at ville hjælpe hinanden ude på markederne er meget 
større end før, og man er også mere ærlig omkring de udfordringer 
COVID-19 har medført. Samarbejdet, især på salgssiden, kan med 
fordel øges, så virksomhederne i Danmark kan hjælpe hinanden 
endnu mere på eksportmarkederne
Jan Bisgaard Sørensen, adm. direktør, BILA A/S

Det er ikke kun det at kunne flytte varer, der er afgørende, men også
at kunne flytte mennesker, for virksomhedernes salg, service og 
produktudvikling. Derfor er der også behov for tiltag, der kan
afhjælpe mobilitetsudfordringer
Carsten Rasmussen, COO, LEGO Koncernen

Det bedste Danmark kan gøre for grøn eksport er at gå forrest i den 
grønne omstilling. Og så er EKF et vigtigt redskab der skal endnu 
mere i spil for at hjælpe virksomhederne på nye markeder
Morten Dyrholm, Group Senior Vice President, Vestas Wind Systems A/S

”

”



Genstartsteam for 
Det Blå Danmark

September  2020

Det Blå Danmark er flere steder hårdt ramt af COVID-19, bl.a. på grund af
begrænsninger i den globale mobilitet samt fald i verdenshandlen. Desuden er der i
branchen en frygt for en opbremsning af den grønne omstilling, som er nødvendig i
de kommende år. Danmark har, ved igangsættelse af målrettede tiltag, gode
muligheder for at fastholde og udbygge positionen som en førende grøn
søfartsnation samt leverandør af klimavenlige maritime løsninger.
- Henriette Hallberg Thygesen, Executive vice president, Mærsk

”

Fald i verdenshandlen

Anm. Verdenshandel her lig vareeksport i verden t.o.m. maj 2020.
Kilde: World Trade Organization
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Indledning
Det Blå Danmark består bl.a. af rederier, skibsværfter, havne mv. samt maritime service- og udstyrsleverandører og udgør ca. 4,4 procent af dansk økonomi (målt ved
BVT) . Dansk skibsfart opererer verdens 5. største handelsflåde. Det Blå Danmark omsatte i 2018 for ca. 351 mia. kr., hvor sektoren genererede en bruttoværditilvækst
på samlet 84 mia. kr. Det Blå Danmark eksporterer ca. 74 pct. af produktionen, svarende til ca. 25 procent af Danmarks samlede eksport af varer og tjenesteydelser,
og beskæftiger over 96.000 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det betyder derfor, at
en væsentlig del af de services, som udføres af virksomheder med relation til Det Blå Danmark, udgør en central del af den øvrige danske eksport af varer og
tjenesteydelser.

Den markante nedgang i verdensøkonomien, som COVID-19 pandemien har medført, har betydet en stor efterspørgselsnedgang på næsten alle varer, hvilket påvirker
de danske virksomheder inden for den maritime sektor negativt, bl.a. i forhold til nye handelsstrømme og mere komplekse forsyningskæder. Ligeledes har fald i
oliepriserne medført usikkerheder i branchen. Desuden er der i branchen en frygt for en opbremsning af den grønne omstilling, og at billigere samt mindre
klimavenlige løsninger som følge heraf vælges på eksportmarkederne.

Det Blå Danmark opererer i en global kontekst, hvor betydningen af en fair og lige konkurrence er helt afgørende for konkurrenceevnen. Derfor vækker de mange
maritime statsstøttetiltag rundt om i verden i den seneste tid bekymring. Dertil kommer, at Det Blå Danmark oplever store udfordringer forbundet med de indførte
begrænsninger i forhold til rejseaktivitet og usikkerheder i forbindelse med med test og karantænekrav foranlediget af COVID-19. Begrænsningerne for den globale
mobilitet har vanskeliggjort forretningsudvikling, salg og kundepleje på vigtige eksportmarkeder, og branchen frygter tab af markedsandele, som vil være svære at
indhente igen.

Danmark er Imidlertid en af verdens absolutte førende søfartsnationer (verdens 5. største handelsflåde). Danske skibsværfter og resten af den danske maritime
industri er samtidig blandt verdens førende leverandører af maritime grønne løsninger. Styrkepositionen på det grønne område giver den maritime industri gode
muligheder for at fastholde og udbygge sin position som førende grøn søfartsnation samt leverandør og eksportør af grønne maritime løsninger. Efterspørgslen efter
mere klimaneutrale løsninger forventes samtidig at stige betydeligt. Der er derfor mulighed for at fastholde og udbygge Danmarks eksisterende grønne lederskab
inden for global søfart til gavn for sektorens omstilling til klimaneutralitet.

Genstartsteamet har på baggrund af det afbildede udfordringsbillede udformet løsningsforslag inden for 4 hovedtemaer:
1) Global mobilitet
2) Grøn omstilling
3) Finansieringsordninger
4) Markedsføring og forretningsudvikling  



Global mobilitet

• Rejserestriktioner og 
skiftende rejsevejledninger

• Behov for styrkede test-
faciliteter

• Store udfordringer med 
besætningsskift

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra Det Blå Danmark
Udfordringer

Grøn omstilling

• Frygt for opbremsning af 
den grønne omstilling og at 
billigere samt mindre 
klimavenlige løsninger som 
konsekvens vælges på 
eksportmarkeder

• Implementering af grøn 
IMO-regulering

Finansieringsordninger

• Udfordringer med statsstøtte på 
internationale markeder som 
skaber ulige konkurrenceforhold

• Stigende protektionistiske tiltag 
på eksportmarkeder

• Behov for konkurrencedygtig
eksportfinansiering

• Ekstraordinære omkostninger 
som følge af COVID-19 
restriktioner og forbud

Markedsføring og 
forretningsudvikling

• Manglende 
mobilitet/rejseaktivitet påvirker 
forretningsudvikling og potentielt 
tab af markedsandele.

• Behov for nytænkning af den 
digitale eksportforretning 

Store fald i passager med færger på både indenrigs- og 
udenrigsruter” ”I løbet af få dage lukker lande 

ned overfor hinanden – det 
ødelægger vores forretning, og vi 
kan ikke gøre noget ved det”
- Torben Carlsen, CEO, DFDS

WTOs forventninger til udviklingen i verdenshandlen



Udfordring Anbefalinger

Global 
mobilitet

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1 Smidigere
forhold for 
erhvervsrejsende

1.2 Forlængelse af
ordning for 
besætningsskift

Genstartsteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at der igangsættes tværgående initiativer med sigte på at skabe smidigere forhold for 
erhvervsrejsende til gavn for alle eksporterhvervene, herunder at facilitere adgang for erhvervsrejser til eksportmarkederne samt at styrke 
kommunikationsindsatsen om rejsevejledninger for erhvervsrejsende. For det Blå Danmark er det særligt vigtigt, at der prioriteres at lave 
bilaterale aftaler med Singapore, Kina, Korea, Japan, USA og Norge for at lette ind- og udrejse til disse markeder.

For skibsfarten har rejsebegrænsningerne særligt medført store omkostninger i forbindelse med besætningsskift. Regeringen lancerede d. 20. 
juli 2020 en midlertidig ordning således, at de søfarende, der har behov for det, kan få visum til indrejse eller udrejse gennem Danmark under 
kontrollerede forhold, så de enten kan komme af eller på skibe herhjemme eller i andre lande. Ordningen der udløber den 15. oktober 2020 
har afhjulpet en del af puklen med strandede søfolk, men der vurderes fortsat at være behov for ordningen året ud. Dansk skibsfart opererer 
verdens 5. største handelsflåde og en forlængelse af ordning for besætningsskift er af afgørende betydning for Det Blå Danmark og den 
vigtige rolle, som sektoren spiller for den globale forsyningskæde såvel som den øvrige danske eksport af varer og tjenesteydelser.

Anbefalinger



Udfordring Anbefalinger

Anbefalinger

Grøn 
omstilling

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.3 Pulje til grøn 
omstilling

1.4 Fokuseret 
kommerciel indsats 
inden for havvind

De stigende krav til – og efterspørgsel efter – grønne teknologier medfører, at grønne maritime løsninger allerede nu er en vigtigt 
konkurrenceparameter for Det Blå Danmark. På lang sigt er det imidlertid ikke tilstrækkeligt alene at effektivisere sig ud af den klimaudfordring, 
som Det Blå Danmark står overfor. Der er behov for helt nye tiltag, løsninger og teknologier, som vi ikke kender i dag. Dette fremgår også 
tydeligt af anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, som der endnu ikke er fulgt op på eller afsat midler til. Udvikling og 
implementering af nyudviklede grønne maritime løsninger, er ikke kun en mulighed for danske rederier til at få et grønt forspring. Det kan 
samtidig udgøre et grønt eksporteventyr for den danske maritime industri både på den korte og lange bane. Det anbefales derfor at afsætte 
midler til maritime udviklings- og demonstrationsprojekter samt implementering af nyudviklede grønne løsninger i skibe i regi af en 
eksisterende offentlig ordning, fx Innovationsfonden eller EUDP til udmøntning i 2020. 

Ambitionerne for havvind i Asien og Nordamerika er store, men danske maritime rederier og underleverandører har hidtil ikke formået at vinde 
samme markedsandele i disse mere komplekse eksportmarkeder som på det europæiske marked. Det Blå Danmark anbefaler derfor en 
styrket eksportfremme-indsats for at sikre, at danske maritime virksomheder får andel i kommende havvindprojekter i Asien og Nordamerika 
og dermed får del i den globale vækst inden for havvind. Det Blå Danmark foreslår, at Udenrigsministeriet i koordination med andre aktører 
udarbejder et katalog for havvindsektoren, der belyser lokale rammebetingelser for vindrederier og maritime underleverandører til havvind. 
Desuden anbefaler Det Blå Danmark, at der etableres en strategisk alliance bestående hele værdikæden inden for havvind, som i samarbejde 
med Trade Council og andre interessenter, kan iværksætte en målrettet afsætningsfokuseret dialog med potentielle kunder på udvalgte 
markeder. Det Blå Danmark foreslår, at de kortsigtede indsatser for havvind kobles med en langsigtet eksportfremme-indsats inden for Power-
to-X for at understøtte, at Danmark også i fremtiden kan få del i sektorens grønne omstilling.  

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

2.1  Forsat fokus på 
udvikling af grønne 
maritime løsninger

2.2 Fokuseret 
indsats inden for 
havvind og Power-
to-X

I tillæg til pulje til grøn omstilling, kan en fremtidig understøttelse af Det Blå Danmarks mulighed for igangsættelse af nye udviklings- og 
testprojekter samt implementering af nyudviklede grønne løsninger i skibe videreføres i andet regi, herunder Klimapartnerskabet for Det Blå 
Danmark. 

Det Blå Danmark foreslår, at afsætte midler til at løfte Udenrigsministeriets kortsigtede indsats inden for havvind til en længerevarende indsats, 
som også vil inkludere et øget fokus på Power-to-X, i regi af Finanslov 2021 eller andre kilder mhp. at fortsætte den målrettede, 
afsætningsfokuserede dialog med potentielle kunder på udvalgte eksportmarkeder, herunder at fortsætte salgsrettede aktiviteter på digitale 
platforme og målrettet dialog på markederne.



Udfordring Anbefalinger

Finansierings
ordninger

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

3.1 Styrkelse af
EKFs risikovil-lighed
og genind-førsel af
CIRR-ordning

Tilbud om en attraktiv finansieringsløsning er et vigtigt element i at tilbyde konkurrencedygtige tilbud på eksportmarkedet. Særligt de mindre 
virksomheder vurderer, at eksporten kan styrkes via en mere fleksibel finansieringsmulighed fra EKF, Danmarks Eksportkredit. EKF kan, i 
modsætning til en række andre OECD landes eksportkreditagenturer, ikke tilbyde en såkaldt CIRR-ordning til danske eksportører i forbindelse 
med eksportordrer. Det betyder, at danske eksportører har sværere ved at tilbyde fastforrentet finansiering, før en låneaftale er underskrevet. 
Det stiller danske eksportører svagere, da kunderne ønsker at kende de samlede omkostninger, inden de accepterer forretningen. Danske 
værfter og andre maritime leverandører har hyppigt oplevet, at de mister forretningen på grund af, at den danske eksportfinansiering ikke lever 
op til konkurrenternes. Det foreslås derfor at styrke EKFs risikovillighed og rådgivning af eksportører samt at genindføre CIRR-ordningen. En 
genindførsel af CIRR-ordningen forudsætter langsigtet finansiering, der ligger uden for rammerne af kommissoriet for genstart af
eksporterhvervene, idet forslaget indebærer en renterisiko og dermed en potentiel langsigtet forpligtelse jf. nedenstående.  

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

3.2 Ved genindførsel
af CIRR-ordning

Forslaget om genindførsel af CIRR indebærer en renterisiko og dermed en forpligtelse, der ligger ud over rammerne i kommissoriet for 
genstart af eksporterhvervene. Den samlede tabsrisiko under en reetableret CIRR-ordning vil afhænge af renteudviklingen. Såfremt et 
potentielt underskud på ordningen overstiger den afsatte tabsramme, skal staten dække denne omkostning for EKF. 

Anbefalinger



Genstartsteam for Det Blå Danmark

• Henriette Hallberg Thygesen, Executive vice president, Mærsk
Formand

• Jan Rindbo, CEO, Norden
• Peter Lytzen, CEO, Esvagt
• Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions
• Søren Hjorth Krarup, direktør, Alfa Laval
• Søren Nørgaard Thomsen, CEO, Blue Water Shipping 
• Torben Carlsen, CEO, DFDS 
• Lars Petersson, CEO, Hempel 

Virksomheder

• Danske Rederier
• Danske Maritime
• Danske Havne
• Dansk Industri
• Dansk Metal

Organisationer

Procesplan

12. august

21. august

21. august– 3. 
september 

3. september 

3. – 8. 
september

9. – 10. 
september

15. september

Sættemøde i Forum for Genstart af dansk 
eksport

1. møde i Genstartsteam for Det Blå 
Danmark

Opdatering af branchebeskrivelse, 
udfoldning af udfordringsbillede og 

løsningsforslag

2. møde i Genstartsteam for Det Blå 
Danmark

Kvalificering og beskrivelse af anbefalinger

Anbefalinger i skriftlig høring hos 
Genstartsteam for Det Blå Danmark

Aflevering af anbefalinger for Det Blå 
Denmark til regeringen



”

Dansk modeeksport i 2020

Mode- og tekstilbranchen blev ramt
af et kraftigt dyk i eksporten ifm.
med nedlukningerne på eksport-
markederne.

Nedgangen i eksporten blev
imidlertid langt mindre end ventet i
takt med lempede restriktioner, øget
e-handel og forbrugeroptimisme.
Men branchen forventer at blive
ramt ligeså hårdt som i foråret ved
en 2. bølge af COVID-19.
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Genstartsteam for Mode og tekstil

Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik

Vi oplevede, at hele produktionen lukkede ned, og vi har solgt fra 
lager […] Vi har ikke kunne producere nyt, og der er en hel masse der 
har ligget stille i 3-4 måneder
Frederikke Antonie Schmidt, grundlægger og kreativ direktør, Roccamore



Indledning
Mode- og tekstilbranchen sætter Danmark på verdenskortet som en kreativ nation

Fakta om branchen
• Eksporterede i 2018 for 35 mia. kr.

• Den fjerdestørste varegruppe i den danske vareeksport

• Henter 2/3 af omsætningen på eksportmarkederne

Branchen under COVID-19
• Nedlukninger af Danmark og eksportmarkederne satte branchen i stå

• Stigning i e-handlen, lempelsen af restriktionerne og en tilbagevendende optimisme hos forbrugerne

• Usikkerhed ifm. udviklingen i COVID-19 og en mulig 2. bølge

Genstartsteamet vurderer
• Tid til at genstarte nye, grønne og bæredygtige veje frem for dansk mode og tekstil

• Skabe et solidt fundament for et af Danmarks største eksporterhverv

• Blive en grøn styrkeposition for Danmark

• Bygge videre på nye tiltag til digitale salgskanaler

• Gøre det muligt for særligt SMV’erne at omstille sig til den ny virkelighed



Fremme en bæredygtig omstilling
af mode- og tekstilbranchen

Etablere en Taskforce for 
bæredygtig mode og tekstil til at 
kickstarte arbejdet for en 
bæredygtig omstilling.

Forske i cirkulær økonomi og 
teknologier, der nedbringer 
tekstilspild og øger 
genanvendelse af tøj og tekstiler

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra mode og tekstil
Udfordringer og muligheder

Styrket konkurrenceevne og
større efterspørgsel på 

danske løsninger

Løfte eksporten af dansk 
mode og tekstil ved at styrke 
international markedsføring. 

Skabe en fælles fortælling om 
kvalitet og bæredygtighed 
inden for dansk mode og 
tekstil.

Tiltrække investeringer til 
Danmark og øge branchens 
eksport.

Virksomhedernes likviditet
og adgang til finansiering af

grønne initiativer

Investeringer i bæredygtige 
og grønne løsninger inden for 
bl.a. mode- og tekstilområdet
med risikovillig offentlig 
finansiering af innovative 
virksomheder.

Sikre vækst og arbejdspladser 
inden for mode- og 
tekstilbranchen fremadrettet
ved at forsikre branchen mod 
manglende betaling fra deres 
kunder.

Innovation og digital omstilling

Understøtte omstillingen af dansk 
erhvervsliv.

Justere i forretningsmodeller, innova
tion og digital omstilling af små og 
mellemstore mode- og 
tekstilvirksomheder, til at tilpasse en 
ny COVID-19 virkelighed og fremme 
eksporten. 

Øget bæredygtighed med mindre 
og mere effektiv transport af 
mennesker og produkter gennem 
digitalt salg og nye 
forretningsmodeller inden for 
udlejning og gensalg af tøj.

Med 90% af vores omsætning, der går 
til eksport, er det situationen i Europa, 
der er altafgørende for os.

- Jens Obel, DK Company

Mode- og tekstilvirksomhedernes bæredygtighed
Virksomheder inden for mode og tekstil har en
positiv tilgang til grøn omstilling.

85 pct. af virksomhederne mener, at det vil
forbedre mode- og tekstilbranchens
konkurrencemuligheder at øge fokus på
bæredygtighed og 76 pct. af virksomhederne har
allerede taget aktive bæredygtige initiativer i
produktionen i en eller anden udstrækning.
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Virksomheden har aktivt taget bæredygtige
initiativer i sin produktion

Det vil forbedre virksomhedens
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Udfordring Anbefalinger

Fremme en
bæredygtig
omstilling af
mode- og
tekstilbranchen

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1. Taskforce for bæredygtig 
mode og tekstil

2. Forskning og udvikling i 
mode- og tekstilbranchen

3. Innovation og digital 
omstilling af dansk mode og 
tekstil

Genstartsteamet anbefaler, at der etableres en Taskforce for bæredygtig mode og tekstil, som skal kickstarte arbejdet for en bæredygtig omstilling og øget eksport af bæredygtig dansk mode og 
tekstil. Taskforcen skal bl.a. fremme små- og mellemstore mode- og tekstilvirksomheders konkurrenceevne til bæredygtige omstillingsstrategier på tværs af virksomheden, fx justering af 
produktportefølje-, salgsstrategier-, certificeringer-, samt markedsføring. Taskforcen kickstarter også centrale initiativer anbefalet af Klimapartnerskabet for Handel om at nedsætte et Partnerskab 
for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler. 

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til forskning og udvikling inden for cirkulær økonomi og teknologier, der nedbringer tekstilspild og øger genanvendelse af tøj og tekstiler bl.a. 
med inspiration fra Sverige. Forskningsindsatsen kan varetages i regi af den nationale klynge for de kreative erhverv, Lifestyle and Design Cluster, i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner på 
tværs af vidensfelter herunder teknologi, design, business, humaniora samt relevante parter fra erhvervslivet. Dette vil sikre, at Danmark i fremtiden vil stå stærkt i den globale konkurrence om 
eksport af viden inden for mode- og tekstilområdet. 

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til puljen for styrket innovation og omstilling af særligt hårdt ramte erhverv for at sikre en bredere understøttelse af omstillingen af dansk 
erhvervsliv, herunder for mode- og tekstilbranchen. Nye forretningsmodeller, innovation og digital omstilling af små og mellemstore mode- og tekstilvirksomheder, vil hjælpe virksomhederne med 
at tilpasse sig en ny COVID-19 virkelighed og fremme eksporten.

Virksomheders
adgang til 
eksportkredit-
forsikring og 
grønne 
investeringer

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG KRÆVER LÆNGEREVARENDE FINANSIERING  

4. Statslig garantidækning 
for eksportkreditforsikring

5. Grøn 
Matchfinansieringsordning

Genstartsteamet anbefaler, at den statslige garantidækning for virksomheders handel og eksport forlænges til 31. december 2021 for at sikre vækst og arbejdspladser inden for mode- og 
tekstilbranchen fremadrettet. 

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til styrkelse af matchfinansieringsordningen i Vækstfonden med fokus på investeringer i bæredygtige og grønne løsninger, bl.a. inden for mode-
og tekstilområdet. Ordningen skal matche privat finansiering af innovative nye virksomheder med meget risikovillig, offentlig finansiering. En grøn matchfinansieringsordning vil fastholde 
momentum og sikre stærke, grønne investeringer fremadrettet.

Global nedgang
i efterspørgsel

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

6. International 
markedsføring af dansk 
mode og tekstil

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til markedsføringskonsortiet, Creative Denmark, til gennemførelse af en international markedsføringsindsats målrettet dansk mode og tekstil. 
Dette vil løfte eksporten af dansk mode og tekstil efter COVID-19 og styrke markedsføringen på de internationale markeder med en fælles fortælling om kvalitet og bæredygtighed i dansk mode 
og tekstil. 

Anbefalinger



Genstartsteam for mode og tekstil

• Frederikke Antonie Schmidt, grundlægger og kreativ direktør, Roccamore

Formand

• John Vestergaard, adm. direktør, Egetæpper
• Nicolaj Reffstrup, adm. direktør, Ganni
• Dorte Rye Olsen, Sustainability manager, Bestseller
• Jens Obel Jørgensen, adm. direktør, DK Company
• Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR director
• Ellen Dixdotter, adm. direktør, By Malene Birger

Virksomheder

• Dansk Mode & Textil
• WEAR
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• Teknisk Landsforbund

Organisationer



Genstartsteam for turisme
og oplevelsesøkonomi

September 2020

Forretningsrejser 
og ferierejser er 
ramt på et 
historisk niveau 

”Det er nu over fem måneder siden Covid-19 pandemien 
vendte op og ned på vores verden, der stort set blev lukket 
fra den ene dag til den anden. Alle gæster forsvandt, 
restauranter blev lukket, møder annulleret og først nu er der 
ved at være en anelse lysning i at verden og dermed også 
at vores virksomhed kan vågne op igen.
Dorte Krak, CEO, Arp-Hansen Hotel Group

Figur 1: Eksport af forretningsrejser og ferierejser (mia. kr.) 

Fotograf: Kim Wyon

Fotograf: Niclas Jessen



Indledning
Genstartsteamet for turisme og oplevelsesøkonomi vurderer, at dansk turisme kigger ind i en længerevarende krise. Der estimeres aktuelt en forventet nedgang på ca. 
30 mia. kr. i udenlandsk turismeomsætning alene i 2020, og der er ikke udsigt til en genopretning af den udenlandske turisme før i 2022 til 2023. 

Der er tale om en markant efterspørgselskrise, hvor rejselysten i betydelig grad er reduceret både til og fra Danmark. Krisen forstærkes af den aktuelle opblusning i
smittetallene lokalt i Danmark og internationalt, og forskellige landes reaktioner herpå, som skaber betydelig usikkerhed om udviklingen for turismen i den nære fremtid. 

Alle dele af turismeerhvervet er påvirket af krisen, men forskellige dele af det danske turismeerhverv er ramt med forskellig intensitet. 

Selvom det ikke kompenserer fuldt ud for forårets og forsommerens tab af udenlandske turister, er store dele af den danske kyst- og naturturisme, der årligt omsætter for 
ca. 63 mia. kr., genetableret over sommeren, hvor mange danskerne har holdt sommerferie i Danmark, og hvor ferieturisterne fra nærmarkederne igen kunne gennemføre 
deres planlagte rejser ved bl.a. de danske kyster.  Omvendt er både erhvervs- og mødeturisme og krydstogtsturismen i hele landet fortsat stort set ikke kommet i gang 
igen. Antallet af flyafgange til og fra Danmark er fortsat meget begrænset og der kommer aktuelt stort set ikke tilrejsende turister fra fjernmarkeder som USA, Kina mv. 
Dette har samlet set store konsekvenser for turismen i de større byer, og ikke mindst i hovedstaden, der årligt har en turismeomsætning på over 40 mia. kr., og hvor 
Wonderful Copenhagen har opgjort den tabte omsætning fra turister i København for juni, juli og august til 8,6 mia. kr. 

Turismeerhvervet genererede i 2018 132,5 mia. kr. i omsætning og 169.000 fultidsjobs (direkte og indirekte effekt). Turismens bidrag til den danske eksport, i form af salg 
af serviceydelser og produkter til udenlandske turister, var i 2018 på 58 mia. kr. Erhvervet har estimeret, at der aktuelt er 25.000-30.000 færre medarbejdere i turisme- og 
oplevelseserhvervet end på samme tidspunkt sidste år. 

Dansk turisme står i en alvorlig krise og der er på den baggrund både behov for indsatser, der adresserer de udfordringer turismeerhvervet står overfor på kort sigt, og 
indsatser, der styrker turismeerhvervet i forhold til at gribe og udnytte nye markedsmuligheder på kort og langt sigt. 

Udviklingen i turismeerhvervet er præget af stor usikkerhed og omskiftelighed, ikke mindst da smittesituationens udvikling er svær at forudsige både i Danmark og 
internationalt. Dette nødvendiggør, at der i forlængelse af arbejdet i genstartsteamet for turisme og oplevelsesøkonomi sker en løbende monitorering af udviklingen i 
turismeerhvervet med henblik på justeringer af tiltag på kort og langt sigt. Genstartsteamet for turisme og oplevelsesøkonomi anbefaler derfor, at der under Det Nationale
Turismeforum etableres en undergruppe, med inddragelse af erhvervet, til løbende at monitorere udviklingen i turismeerhvervet med henblik på justeringer af de 
foreslåede tiltag på kort og langt sigt. 



De udenlandske turister
er næsten væk i dele af

Danmark – især i byerne

Rejselysten er stærkt 
reduceret både for ferie-
og erhvervsturister

Der er usikkerhed om, 
hvilke lande, der må 
rejses til og hvad der 
gælder i landet

Virksomhederne har ikke 
råd til at medfinansiere 
markedsføring af 
Danmark og de danske 
destinationer

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra turisme og oplevelsesøkonomi

Udfordringer og muligheder

Behov for en samlet plan 
for genstart af 

hovedstadens turisme

Hovedstadsturismen er i 
knæ og væksten er ikke på 
vej tilbage

Fjernmarkederne som USA 
og Kina er lukket og 
forventes først reetableret 
på længere sigt.

Krydstogtindustrien er væk

Luftfarten forventes først 
normaliseret i 2023/24

Momentum i kyst- og 
naturturismen skal ud-

nyttes, bl.a. ved at 
styrke investeringerne 

uden for de største byer

Turisterne vil gerne ud i 
naturen

Flere danske turister i 
Danmark

Investeringsefterslæb i 
kyst- og naturturismen, der 
er i hård international 
konkurrence

Manglende 
overnatningskapacitet i 
højsæsonen

Turismeerhvervets 
konkurrenceevne er 
svækket og skal til-

passes "new normal" 

Turisternes 
efterspørgsel vil være 
påvirket i lang tid

Nye krav og 
forventninger til afstand, 
hygiejne og 
forsamlingsstørrelser

Danmark er blandt de 
dyreste ferielande

Likviditeten er i bund

Forventet udvikling i de udenlandske overnatninger 
2019-2025 (2019 = indeks 100)

Pr. september 2020 kan Danmark se 
frem til 99 pct. færre krydstogtturister 
end i 2019 baseret på realiserede tab 
og aktuelle aflysninger.

VisitDenmark og Center for 
Regional- og Turismeforskning 
estimerer med udgangen af august, 
at antallet af beskæftigede i 
turismeerhvervet vil falde med i alt 
40.000 fuldtidsjob i 2020

Udvikling i turistovernatningerne pr. 
måned 2020 ift. 2019

Serviceerhvervene, som fx hotel og 
restaurationsbranchen, 
konferencecentre samt 
oplevelseserhvervene, er direkte 
påvirkede af mange af de restriktioner, 
der følger i kølvandet på COVID-19.

Anvend genstarten 
til grøn omstilling og

bæredygtig
turismeudvikling

Turisterne vil i 
fremtiden efterspørge
mere bæredygtige 
produkter

Dansk turisme skal 
bidrage til 70 %-
målsætningen



Udfordring Anbefalinger

De udenlandske
turister er næ-
sten væk i dele 
af Danmark –
især i byerne

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1 Markedsføring af 
Danmark som turistmål i 
Danmark og på 
nærmarkeder skal styrkes.

1.2 Regeringen bør styrke 
kommunikationen om
gældende rejsevejledninger 
m.v.  til og fra Danmark

1.3 Der skal ske en målrettet
indsats for at genvinde 
konferencer og møder samt 
tiltrække store fremtidige 
sportsevents

1.4 Det nordiske
samarbejde på 
turismeområdet skal 
styrkes

Markedsføring af Danmark som turistmål er helt central i forhold til at få tiltrukket både danske og udenlandske gæster til de danske turismevirksomheder samtidig med, at erhvervets mulighed for 
medfinansiering er reduceret betydeligt pga. corona. På kort sigt skal VisitDenmarks ”Bare Danmark”-kampagne fortsættes i 2021 med henblik på, at det momentum, der i sommeren 2020 har 
været hos de danske turister. Kampagnen kan med fordel udvides også at omfatte erhvervs- og mødeturisme. I forhold til den internationale markedsføring bør der på kort sigt gennemføres en 
satsning på nærmarkederne, hvor de internationale turister ser ud til hurtigst at komme tilbage. I den forbindelse skal nye og utraditionelle målgrupper og markeder overvejes, samtidig med at 
fokus fastholdes på højtforbrugende turister. Der kan også ses på fx rejsende med tog og bil. Markedsføringen skal omfatte både kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og 
mødeturisme, og der skal være fokus på flere sæsoner, så efterspørgslen understøttes hele året. Samtidig skal potentialet i markedsføring af Danmark som ”corona-ansvarlig”-destination 
undersøges. Markedsføringen skal koordineres med, og medfinansieres af, de lokale destinationsselskaber.

Regeringen bør styrke kommunikationen om gældende restriktioner for rejsende ind og ud af Danmark, samt på centrale markeder. Det skal dels skabe klarhed om, at Danmark kan besøges og 
dels gøre det lettere for danskere at gennemskue hvor de kan rejse hen. Endvidere bør regeringen undersøge mulighederne for at lave en regionalisering af rejsevejledningerne, der tager højde 
for de store regionale forskelle i smitterisikoen. Regeringen bør ligeledes styrke kommunikationen om, at møder, konferencer, forretningsrejser m.v. internt i Danmark kan afholdes inden for 
forsvarlige rammer. 

Der afsættes midler til at etablere en målrettet indsats i regi af MeetDenmark for at genvinde og fastholde konferencer og internationale møder. Midlerne øremærkes aktiviteter målrettet 
international møde- og kongresturisme og skal bl.a. kompensere for erhvervets reducerede bidrag til arbejdet som følge af manglende likviditet, herunder til investering i destinationsselskabernes 
budarbejde m.v. 
Der afsættes desuden midler i regi af Sport Event Danmark til det langsigtede arbejde med at tiltrække store sportsevents til afvikling i fremtiden og til et kortsigtet arbejde med at udvikle nye 
formater for sportevents, som kan rummes inden for de gældende restriktioner for at reducere smittespredning.

Det bør afdækkes, om der kan ske en styrkelse af det nordiske samarbejde på turismeområdet, fx i form af fælles markedsføring på fjernmarkederne, når disse genetableres

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

1.5. Den internationale
markedsføring af Danmark 
som turistmål skal styrkes
permanent.

Der er i 2020 afsat ekstra 50 mio. kr. til styrkelse af VisitDenmarks international markedsføring, med henblik på at genstarte den danske turismeindustri og turismeeksport. I lyset af, at genstarten
af turismeerhvervet tegner til at strække sig over en årrække bør denne styrkesle af den international markedsføring videreføres permanent. Markedsføring af Danmark er således helt central i
forhold til at tiltrække udenlandske gæster til Danmark, og det er afgørende for en genstart af turismeerhvervets, at markedsføringen på centrale markeder styrkes i takt med at rejselysten øges
internationalt.

Anbefalinger



Udfordring Anbefalinger
Behov for 
samlet strate-
gisk plan for 
hovedstadens 
turisme, herun-
der flytrafik

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

2.1. Rutetiltræknings-
programmet Copenhagen 
Connected skal styrkes

2.2. Der skal udarbejdes en 
samlet plan/strategi for 
genstart af hovedstadens 
turisme

Hovedstadens turisme er i betydelig grad afhængig af Københavns lufthavn. Konteksten for dansk luftfart er radikalt forandret som følge af COVID19-pandemien. Vækstforventninger er afløst af 
scenarier, der i bedste fald forudser en tilbagevenden til 2019-niveau i 2023/24. I forlængelse af, at der med luftfartspakken er afsat 9 mio. kr. til Vestdanmark Connected, bør der tilsvarende 
afsættes midler til en styrkelse af genetablering af flyruter i regi af rutetiltrækningsprogrammet Copenhagen Connected, der både understøtter flytruter, men også er nyttige for turismen generelt
ved at styrke markedsføring af Danmark i udlandet. Der skal i den forbindelse være fokus på Københavns Lufthavns særlige funktion som hub. Endvidere bør Udenrigsministeriet via 
ambassaderne, Trade Council og Invest in Denmark iværksætte en målrettet dialog med relevante flyselskaber om hurtig genåbning af ruter til København. Der afsættes midler til denne indsats.

Hovedstaden er det område i Danmark, hvor turismeerhvervet er hårdest ramt, og hvor krisen har størst risiko for at udvikle sig på en måde, hvor væksten ikke kommer igen på den korte bane. 
Dette bl.a. pga. den større afhængighed af oversøiske turister (fx fra USA og Kina), krydstogtsturisme (som er helt lukket) og erhvervs- og kongresturisme (som ser ud til at være længe om at 
komme op i gear). I forlængelse af de allerede afsatte 15 mio. kr. til at understøtte genstart af turismen i hovedstaden bør der afsættes tilsvarende midler til at udvikle og eksekvere en samlet 
plan/strategi for genstart af hovedstadens turisme på både langt og kort sigt. Planen/strategien udvikles på tværs af Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet og 
med inddragelse af hovedstadens turismeerhverv og kulturliv samt VisitDenmark og Kulturministeriet. 

Anbefalinger

Momentum skal 
udnyttes, bl.a. 
ved at styrke 
investeringerne 
uden for de 
største byer

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

3.1. Investeringerne uden
for de største byer skal
understøttes gennem
etablering af Dansk 
Turismekapital

3.2. Udvikling af
sammenhængende
attraktions- og 
oplevelsestilbud

Kyst- og naturturismen har hurtigt genvundet momentum i højsæsonen, men har i flere år lidt under et investeringsefterslæb. Hvis momentum skal udnyttes er der således behov for at sikre en
langsigtet udvikling af kyst- og naturturismeproduktet, hvor Danmark er i hård international konkurrence med bl.a. Nordtyskland og Sverige, og hvor det danske produkt i dag er udfordret, når der 
sammenlignes med fx de tyske konkurrenter. Der bør derfor kigges på det arbejde Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme har lavet vedr. et offentlig-privat samarbejde om en investeringsfond,
”Dansk Turismekapital”, der har til formål at rejse investeringskapital målrettet investeringer i turismen uden for de store byer, herunder om denne kan realiseres inden for rammere af den
genstartsfond, der er aftalt etableret i Vækstfonden. I forlængelse heraf bør der prioriteres midler til etablering af en tilhørende investeringsmodningsfond, der skal understøtte en modning af 
investeringsprojekter i turismen uden for de store byer.

Der bør afsættes midler til udvikling af sammenhængende attraktions- og oplevelsestilbud, som kan styrke det samlede ferieprodukt på tværs af land og by, herunder udvikle af nye formater for 
events, som kan rummes inden for de gældende restriktioner for at reducere smittespredning. Udviklingen af tilbuddene kan bl.a.  ske på baggrund af erfaringer fra sommerpakkens tiltag og i 
samarbejde mellem forskellige interessenter på området, herunder kulturinstitutioner, forlystelsesparker, eventarrangører, transport-, overnatnings- og restaurationsbranchen. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

3.3. Adgang til naturen og 
outdoorturisme skal for-
bedres for at styrke kyst- og 
naturproduktet

3.4. Tilskyndelse til udlej-
ning af flere sommerhuse 
ved forlængelse af det 
forhøjede bundfradrag

Kyst- og naturturismen har oplevet, at turisterne er vendt tilbage i højsæsonen og turisterne vil gerne mere ud i naturen. I forlængelse heraf kan afgangen til naturen med fordel styrkes, fx ved, at 
der afsættes midler til et projekt  med det formål at  styrke adgangen til naturen ved at skabe et samlet og udvidet nationalt netværk af stier og ruter og derved gøre naturen mere tilgængelig.

Der er mangel på attraktiv overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen i højsæsonen. For at skabe tilskyndelse til at flere vil udleje sommerhuse i 2021, hvilket kan skabe mere aktivitet og 
beskæftigelse i sommerhusområderne, foreslås det at forlænge den midlertidige forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning, så det også omfatter 2021.



Udfordring Anbefalinger

Turisme-
erhvervets 
konkurrence-
evne er 
svækket og 
skal tilpasses til 
"new normal" 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

4.1. Likviditetsudfordring-
erne i turismeerhvervet skal 
adresseres 

4.2. Der skal fokus på 
kompetenceudvikling af 
medarbejdere, herunder 
certificeret COVID-19 
kursus.

Manglende likviditet og en svækket soliditet er pt. helt centrale udfordring i turisme- og oplevelseserhvervet. Genstartsfonden på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden, bør derfor indrettes på en måde, 
så den også kan omfatte større, forbrugerrettede virksomheder, herunder i hotel- og restaurationsbranchen. Dette med henblik på, at genstartsfonden kan skabe grundlag for investeringer i de 
ellers sunde SMV’er og små midcaps inden for turisme- og oplevelsesvirksomheder, der er særligt hårdt ramt af COVID-krisen, og som har brug for tålmodig kapital til at komme godt ud på den 
anden side af krisen.

Mulighederne for videreuddannelse af medarbejdere, herunder certificeret COVID-19 kursus til medarbejdere i serviceerhverv, bør undersøges.

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

4.3. Turismeerhvervets 
konkurrencekraft bør 
styrkes ved en midlertidig 
reduktion af moms på hotel-
og restaurationsydelser og 
forlystelsesparker.

Momsen på hotel- og restaurationsydelser og forlystelsesparker bør nedsættes til et niveau tættere på gennemsnittet i det nordeuropæiske konkurrencefelt (ca. 12 pct. for hotel og 15 pct. for 
restauration) i en begrænset periode (fx op til 3 år). Andre lande i konkurrentfeltet har sænket momsatserne under corona-krisen.

Anbefalinger

Anvend 
genstarten 
til grøn 
omstilling og 
bæredygtig 
turisme-
udvikling

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

5.1 Danmark bør gå forrest  i 
at skabe en bæredygtig 
krydstogtregion i 
Østersøen.

Fra dansk side bør det stærke nordiske og baltiske samarbejde om udvikling af Østersøområdet til det mest bæredygtige krydstogtsområde i Europa fortsættes. Bl.a. ift. reduktion af luftforurening 
og via etablering af landstrøm. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

5.2. Prioritering af midler til 
bæredygtig omstilling af 
turismeerhvervet.

5.3. Prioritering af 
bæredygtighed i offentlige 
aktørers indkøb af hotel- og 
konferenceydelser. 

Regeringen bør følge udmøntningen af puljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte erhverv, som fx oplevelsesøkonomi, 
restauranter og hoteller med henblik på at tilføre flere midler til at fremme en bæredygtig omstilling af turismeerhvervet, hvis der er stor efterspørgsel.

Regeringen bør prioritere bæredygtighed i offentlige aktørers indkøb af hotel- og konferenceydelser i en strategi for grønne indkøb med henblik på at følge op på regeringens klimapartnerskaber. 



Genstartsteamets medlemmer

• Lars Liebst, fhv. adm. direktør, Tivoli

Formand

• Dorte Krak, CEO, Arp-Hansen Hotel Group
• Jesper Overgaard, adm. direktør, Jesperhus
• Jens Mathiesen, CEO, Scandic
• Per Dam, adm. direktør, Sol og Strand
• Malou Aamund, adm. direktør i Google Denmark
• Mette Bjerrum Jensen, direktør, Ringkøbing-Skjern Museum

Virksomheder

• Rejsearrangører i Danmark
• VisitDenmark
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• Horesta
• 3F
• HK

Organisationer

 

”De første måneder så vi titusindvis af annulleringer. På det tidspunkt så 
vi ind i en meget dyster fremtid.” (Sol og Strand) 

”Der var nul gæster, erhvervssegmentet lå ned, alle vores møder blev 
annulleret, og vores restauranter blev tvangslukket. Overvejelserne gik jo 
på, skulle man sætte en G4S mand på til at holde foran døren, eller skulle 
man selv bemande det, og redde hvad redes kunne.” (Arp Hansen) 

”Åbningen af grænserne har været afgørende for sommersæsonen. Hvis 
ikke vi var blevet tvangslukket som institution, så havde vi alligevel været 
nødt til at overveje, om vi skulle holde åbent, hvis der ikke var gæster i 
sommerlandet.” (Ringkøbing-Skjern Museum) 

 

 



Genstartsteam for 
Luftfart

September 2020

”

Citat-kilde: ”AirportCityFuture
(2020), udtræk fra 
interviewdatabase”.

"Corona har haft en ret stor indflydelse på mit arbejde. Jeg er i Indien for at ansætte en masse 
mennesker, og jeg har jo været spærret inde i mit hjem i de sidste 50 dage….. Det er en meget 
anderledes oplevelse at skulle ansætte og starte en masse nye mennesker op uden at kunne møde 
dem andet end gennem video og telefon. Og det er så en ting, hvor man så selvfølgelig kan gøre 
noget ud fra CV og ud fra den samtale, du har med en medarbejder eller en person, men der er 
også hele fasen, hvor vi starter dem op som medarbejder hos os. Hvordan får man dem til at 
føle sig som en del af virksomheden, som en del af familien og begynde at fornemme værdierne 
og sådan nogle ting. Hvordan formidler man det igennem en telefonkonference eller en 
telefonforbindelse? Det er nogle af de udfordringer, vi sidder med i øjeblikket…. Jeg ser i den 
grad frem til, at vi på et tidspunkt kan mødes fysisk og begynde at arbejde med nogle af de ting, 
fordi det er helt tydeligt noget af det, vi har sværest ved, når vi ikke kan mødes fysisk." 
48-årig mandlig IT-medarbejder, 5 erhvervsrejser med fly årligt 

”Angående nødvendige rejser. Den almene befolkning, herunder egne medarbejdere, ser ikke 
erhvervsrejser som nødvendige. Medarbejderne er nervøse. Hvordan bliver der set på dem, når 
man vender hjem fra en rejse? Anbefaler kommunikation fra sundhedsmyndigheder om, hvordan 
eksportvirksomheder kan rejse ud. Berolige den danske befolkning.” 

”Langt det vigtigste er udlandsrejser og test”

”Alle de steder, vi kommer ud til kunder mv, som har strenge krav når man kommer frem, skal 
man kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end 48 timer gammel. Den kinesiske 
ambassade stiller krav om at medsende test, når man indsender visum og derudover kunne 
medbringe en højst 48 timer gammel test, når man lander i Kina.”                    

Udvalgte citater fra medlemmer af SMV-teamet

Klart tale fra alle genstartsteams –
COVID19-relaterede rejserestriktioner er 
en kæmpe udfordring for eksporten

Kilde: Erhvervsministeriet og 
Udenrigsministeriet, ”Tværgående udfordringer 
identificeret af genstartsteams”

Fotos: SAS, CPH, BLL



COVID19 og nedlukningen af samfundet medio marts fik øjeblikkelig og dramatisk effekt på luftfarten. I årets 2. kvartal
faldt antallet af flyoperationer i danske lufthavne med 86 % og passagertallet faldt med 97 %. Samlet set er
passagertallet i dansk luftfart primo september fortsat ca. 80 % under 2019. Efterspørgslen er dermed betydelig mindre
end den indsatte kapacitet. Belly-fragt, der er en væsentlig faktor for god ruteøkonomi, er som følge af den mindre
rutekapacitet, også langt under normalen. I 2. kvartal lå den 93 % under 2019 og i juli 77 % under.

Luftfart er omskiftelig. Men den ekstreme usikkerhed og uforudsigelighed, der kendetegner de forretningsmæssige
konditioner for at genetablere et ruteudbud som før krisen, er en kæmpe udfordring. Uforudsigeligheden, forskelligartede
rejsevejledningsregimer landene imellem, stop-and-go og rejserestriktioner bidrager til svag ruteøkonomi og forsigtighed
med kapacitetsindsatser. Samtlige genstartsteams fremhæver enstemmigt behovet for at få strømlinet rejseflowet og de
forskellige rejserestriktioner. Mange virksomheder har også indført skærpede rejsepolitikker, tilskyndet af et
forsigtighedsprincip, der også er med til at reducere efterspørgslen.

Samlet ses et billede, der indeholder tydelige trusler for Danmarks hidtidige meget stærke position i international
tilgængelighed. For eksporten og samfundsøkonomien er det afgørende, at CPH’s position som Nordeuropæisk
knudepunkt bevares.

Fly er en meget sikker transportform – også når det angår risiko for smittespredning. Sikkerhed er højeste prioritet inden
for luftfart, og branchen er vant til løbende at omstille sig til nye forhold. Derfor var luftfarten også den første branche, der
indførte COVID19-foranstaltninger, der skal forhindre smittespredning både før, under og efter rejsen. Derfor kan
Danmark vurdere at åbne mere op for erhvervsrejser – uden at gå på kompromis med sikkerheden. Udvides test-
kapaciteten og svarhastigheden i lufthavnene, kan vi styrke sikkerheden yderligere, og dermed gøre det mere attraktivt
både for erhvervslivet og turister at rejse til og fra Danmark.

Genstartsteamet for Luftfart har i arbejdet defineret sin rolle som værende en vital ”enabler” for eksporterhvervenes
kontakt og tilgængelighed til markederne. Derfor tager teamets anbefalinger fokus på at tilfredsstille rejsebehovet og
forstærke udbuddet under de gældende omstændigheder. Der er mange barrierer, men også flere enkle løsninger, der
kan have stor betydning for genstarten af dansk eksport og turisme.

Målet med teamets anbefalinger er derfor: 
- At Danmarks internationale tilgængelighed bevares, og at forbindelser til eksportkritiske destinationer genetableres. 
- At forhold for erhvervsrejsende effektiviseres og forbedres, herunder ved adgang til hurtige COVID-19 test.
- At rejseflowet forbedres, effektiviseres og unødige barrierer fjernes. Herunder, at rejseregimerne harmoniseres i EU.
- At vitale luftfartskompetencer kan bevares og være tilgængelige, når efterspørgslen stiger.
- At luftfartens plan for grøn omstilling accelereres og realiseres.

Indledning
Dansk Luftfart spiller en væsentlig rolle for samfundsøkonomien

Kilde: Danmarks Statistik (primært 2017-data) │ Copenhagen Economics: Luftfartens 
samfundsøkonomiske betydning for Danmark (november 2016) 



Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra luftfarten
Udfordringer og muligheder

Et øjebliksbillede for knudepunktet
CPH (uge 32 og 33)
En række destinationer betjenes nu, men 
med væsentlig reduceret frekvens og lave 
passagertal. Mange har frekvenser på 30 % ift. 
2019. Eksempler:

• AMS, EWR, ORD, STO, OSL, CDG, LHR, 
SIN, BKK

• Danmarks sammenhængskraft er udfordret 
– ruten BLL – CPH betjenes f.eks. ikke pt.

En række andre eksportvigtige destinationer 
betjenes ikke pt., herunder Washington, 
Toronto, Tokyo, Shanghai, Beijing, Delhi, Hong 
Kong 

COVID19-effekt: 2020 vs 2019/2018 for dansk 
eksport og ruteøkonomien 

Nem, sikker og smidig rejse  

Vilkår og rammer for at rejse er for 
uforudsigelige og komplicerede. 
Det øger den rejsendes usikkerhed, 
hæmmer rejselysten og er til stor 
ulempe for eksporterhvervet. 

Der er behov for harmonisering og 
et paradigmeskifte fra restriktioner 
til at styrke kontrollen med COVID-
19 gennem tiltag som f.eks. 
effektive test-regimer.

Adgang til vigtige 
eksportmarkeder og 

fastholdelse af CPH som hub

Genstart af eksport afhænger af tilgang 
til markeder. Mange markeder har 
begrænset eller ingen betjening

Risikoen er stor, ruteøkonomien lider, 
og det øger risikoen for, at direkte 
tilgængelighed bliver til indirekte 
tilgængelighed. Dermed er CPH’s
knudepunkts-position truet til stor 
skade for samfundsøkonomien. 
Samtidig er det også vigtigt at bevare 
gode direkte forbindelser ud af 
Vestdanmark. 

Sikre dansk luftfarts kompetencer 
og konkurrencedygtighed

Vitale kompetencer i den samlede 
fødekæde forsvinder og vil være svære at 
erstatte, når det igen går fremad. 

Piloter og flyteknikere er underlagt 
certifikat- og licenskrav, hvor certifikater 
og licenser skal holdes i live – for det er 
dyrt , tidskrævende og besværligt at få 
fornyet, når det først er udløbet. Dertil 
kommer, at antallet af praktikpladser for 
flyteknikerlærlinge reduceres.  

Sikre Danmarks globale 
tilgængelighed med udgangspunkt i 

en grøn og bæredygtig luftfartssektor

Danmarks stærke internationale tilgængelighed 
er under pres som effekt af COVID19-krisen. 
Høj tilgængelighed er af vital betydning for et 
eksport- og vidensbaseret samfund som det 
danske. 

Hvis Danmark taber positionen som 
Skandinaviens knudepunkt for luftfart, står der 
tusindvis af jobs på spil i mange år frem. Det er 
vigtigt for samfundsøkonomien at denne 
position fastholdes – samtidig med at 
luftfartens klimaomstillingspotentiale realiseres.  

Det tager tid at genvinde 2019-niveau Vi mister mange arbejdspladser og 
vitale kompetencer:

• Mange opsigelser og varslinger i den 
direkte sektor: til dato ca. 5.000 jobs

• 2 større konkurser: bortfald af ca. 1.000 
jobs

• Dertil et større antal i den indirekte 
sektor: butiks- og restaurant-, 
hospitality-, underleverandører til 
sektoren osv.  

Krisen er dyb og passagererne vender kun
langsomt tilbage



Udfordring Anbefalinger

Adgang til vig-
tige eksportmar-
keder og fast-
holdelse af CPH 
som hub

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1. Udvidede midler og ordning for 
markedsføring af strategisk vigtige 
ruter (Global Connect format) 

Det foreslås, at der med inspiration fra Global Connected-konceptet etableres en statslig støtteordning, der kan understøtte reetableringen af forbindelser til/fra prioriterede eksportkritiske 
destinationer. Kritiske destinationslande er især USA, Kina, Japan, Storbritannien og Tyskland. Det er samtidig lande, hvor der er sammenfald mellem eksport og turisme og dermed god 
synergi. Det foreslås, at de økonomiske rammer for Global Connected udvides, og betingelserne lempes, så støtten kan være mere fleksibel end under normale forhold og fx kan bruges til 
markedsføring af sikker rejse og andre tiltag, der kan fremme rejseaktivitet. Det er vigtigt, at ressourcerne i en markedsføringsindsats bruges til effektivt at understøtte destinationer der er 
vigtige for både eksporten og turismen. Det foreslås, at der afsættes midler til realisering af denne anbefaling. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.1 Øget indsats for markedsføring 
af Danmark som turistland

2.2 Digitalisering af cargo supply
chain

Markedsføringen af Danmark som turistmål er helt central for tiltrækning af udenlandske gæster. En styrkelse af markedsføringen kan således være med til at styrke efterspørgslen på 
erhvervets ydelser  og kan bidrag til øget efterspørgsel på flyrejser. Den internationale markedsføring skal styrkes og målrettes de lande og segmenter, der gavner både turisme og 
eksport. Danmark har en styrkeposition som sikker og tryg turistdestination med adgang til natur og outdoor som supplement til byferier. 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af ”cargo supply chain’s” værdikæde, der sammen med relevante myndigheder skal undersøge potentialet for eksporten i en 
fælles digitaliseret løsning.

Nem, sikker og 
smidig rejse 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.2 Regionalisering og 
harmonisering af rejsevejledninger

1.3 Styrke og lette vejledning for 
erhvervsrejser 

1.4 Etablering af hurtig COVID19-
test i lufthavne, initialt målrettet 
erhvervsrejsende og crew

Regionalt opdelte rejsevejledninger på prioriterede lande, hvor datagrundlaget er sikkert og tilstrækkelig nuanceret, vil medvirke til, at Danmark ikke afskærer sig unødigt for tæt 
erhvervsmæssig kontakt med eksportkritiske lande. Regionalisering vil også understøtte den danske rejsebranche, idet det åbner for muligheden for, at vigtige turistområder kan holdes 
åbne. Kriterier for at åbne og lukke lande/regioner bør harmoniseres med strategisk vigtige destinationslande.

Der er behov for en stærkere tydeliggørelse af forskellen mellem turistrejser og erhvervsrejser i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Mange virksomheder og erhvervsrejsende er ikke 
bekendt med, at erhvervsrejser per definition er nødvendige. Der foreslås blandt andet en kommunikationsmæssig indsats i samarbejde med erhvervslivets organisationer, for at 
tydeliggøre forskellene, samtidig med, at erhvervsvejledningerne fremstår tydeligere og mere tilgængelige på Udenrigsministeriets platforme. Brugen af Corona-passet bør udvides, 
herunder søges gensidigt anerkendt i eksportkritiske lande. Der foreslås at erhvervsrejsende følger generelle rejseråd og der samtidig laves en ny erhvervsrejsevejledning, hvor brug af 
COVID-19 test ved både ud og hjemrejse skal smidiggøre erhvervsrejserne og sikre at erhvervsrejsende ikke kommer i karantæne – hverken i ud- eller hjemland.  

Der er behov for proaktivt at smidiggøre indrejsen til Danmark for rejsende, så vi hurtigst muligt får bygget udenlandske relationer op igen, samtidig med at kontrollen med COVID19 øges. 
Målet er et paradigmeskifte fra restriktioner til hurtige test, så snart testteknologien er klar. Fast-tracks og testeffektivisering vil skabe tryghed for de rejsende og dermed reducere tvivl i 
forhold til de rejsendes sikkerhed. Danske erhvervsrejsende skal have hurtig adgang til test ved hjemkomst med svartid på max 24 timer og så snart det er teknisk muligt, væsentlig 
kortere. Udenlandske erhvervsrejsende fra ’gule lande’ indrejser som i dag, mens erhvervsrejsende fra ’orange lande’ skal fremvise en standarderklæring om erhvervsmæssig gøremål i 
Danmark, i stedet for som i dag at skulle dokumentere et anerkendelsesværdigt formål. Det vil gøre det langt mere simpelt og smidigt for udenlandske erhvervsrejsende. Det forudsættes, 
at kapaciteten i de eksisterende testcentre i lufthavnene udvides i takt med behovet. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

2.3  Etablering af et harmoniseret 
EU- / EØS-system for rejsevej-
ledninger, håndtering af rejseregler 
og -restriktioner under COVID19 

EU- og EØS-landene har hver især egne regler og retningslinjer for COVID19- relaterede rejsevejledninger, restriktioner, værnemidler, åbninger og lukninger, procedurer ved ind- og 
udrejse mm. Det er stærkt uhensigtsmæssigt for et effektivt rejseforløb og bidrager samtidig til oplevelsen af usikkerhed og uforudsigelihghed. EU-Kommissionen har netop foreslået en
øget koordination og harmonisering af rejsevejledningsregimerne mm. Det anbefales, at Danmark slutter op om og bidrager aktivt til dette initiativ. Herunder med særligt fokus på at opnå
et paradigmeskifte fra restriktioner til test. 

Anbefalinger



Udfordring Anbefalinger

Sikre dansk 
luftfarts kompe-
tencer og kon-
kurrencedygtigh
ed

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.5 Ordning til sikring af 
tilgængelighed til vitale 
medarbejdergrupper (licens- og 
certifikatbelagte – piloter og 
flyteknikere)

COVID19-krisen medfører, at mange arbejdspladser i luftfarten bortfalder, og vitale kompetencer, der er svære at erstatte, er i fare for at blive tabt, når det igen går fremad. Det gælder 
især piloter og flyteknikere, der er underlagt internationale certifikat- og licenskrav, og for de nøglemedarbejdere i luftfartsselskaberne, der er kritiske for opretholdelsen af selskabets 
operationelle tilladelse (AOC). Dertil kommer også, at antallet af praktikpladser for flyteknikerlærlinge reduceres sfa. situationen, hvilket truer den vitale fødekæde til erhvervet. Det 
foreslås derfor, at der udformes et støtteprogram, der dels medvirker til at sikre, at et relevant omfang af pilotcertifikater og flyteknikerlicenser beholder deres gyldighed, og dels sikrer et 
minimum af aktiviteter på flyteknikeruddannelsen, f.eks. gennem en udvidet periode for virksomhedsforlagt skolepraktik. Der bør endvidere ses nærmere på, hvordan kritiske AOC-
kompetencer (nominated post-holders) kan fastholdes i virksomhederne. Det foreslås, at der afsættes midler til realisering af denne anbefaling. Det kan dertil undersøges om der til 
formålet kan tilvejebringes midler blandt andet gennem Varslingspuljemidler og målretning af Jobcentres uddannelsestilbud til piloter. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.4 Bortfald af afgifter frem til 
normalisering af luftfarten: safety
bidrag, promilleafgiften 
(flyregistrering), o.lign.

Vilkårene for reetablering af ruteudbuddet kan forbedres, blandt andet ved statslig finansiering af nationalt bestemte afgifter og gebyrer for en nærmere bestemt periode. Det kunne 
eksempelvis være den såkaldte safety-afgift (med tilknyttede aktvitetsbestemte gebyrer til Trafikstyrelsen) og aflysning af at genindføre den såkaldte promilleafgift (flyregistreringsafgift). 
Afgifts- og gebyrprovenuet estimeres til 100 – 120 MDKK for 2021. 

Byrderne for erhvervet kan endvidere lempes gennem en statslig medfinansiering af luftfartsselskabernes betaling af security-omkostninger. 

Sikre Danmarks 
globale tilgæn-
gelighed med 
udgangspunkt i 
bæredygtig 
luftfartssektor

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.6 Etablering af Luftfartens 
klimafond fra 2021

Luftfartens Klimapartnerskab har foreslået etableringen af en klimafond, hvor midlerne opsamles via et mindre bidrag per afgående passager. Fonden skal bidrage til at levere effektiv 
omstilling uden at skade Danmarks og dansk luftfarts konkurrenceevne, og som samtidig har kapacitet til at skaffe Danmark en førerstilling i bæredygtige teknologier.  Klimafonden skal 
etableres bl.a. med henblik på at udligne prisforskellen mellem fossilt og bæredygtigt brændstof. Klimafonden skal finansieres gennem et klimabidrag på 20-30 kr. per lokalt afgående 
passager fra danske lufthavne. Dermed kan branchen selv yde et afgørende bidrag og den nødvendige finansiering til at sikre den bæredygtige omstilling af luftfarten. Klimafonden vil 
kunne udløse et teknologisk eksportpotentiale og sikre en klar styrkelse af luftfartens klimaprofil. Danmark kan herudover tage initiativ til en samlet nordisk / skandinavisk strategi for 
luftfartens omstilling.  

Det foreslås endvidere, at Luftfartspakkens afsatte 25 MDKK til klimainitiativer overføres til klimafonden som startkapital. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

2.5 Evaluering og opdatering af 
Danmarks luftfartsstrategi for sikring 
af stærk dansk luftfartssektor og 
CPH position som ledende 
Nordeuropæisk hub

Konteksten for dansk luftfart er radikalt forandret som følge af COVID19-pandemien. Vækstforventninger er afløst af scenarier, der i bedste fald forudser en tilbagevenden til 2019-niveau 
i 2023/24. Luftfarten står over for grundlæggende strukturelle forandringer, der har negative konsekvenser, der rækker langt ud over branchen selv. Faldende internationalt og oversøisk 
ruteudbud udfordrer Københavns Lufthavns stærke position og opretholdelsen af den samlede fødekæde af flyskoler, flytekniske virksomheder og de mange tilknyttede 
servicevirksomheder. Det samme gælder for trafikken i de vestdanske lufthavne. Dertil kommer, at mange af de 169.000 arbejdspladser som turismeerhvervet skaber, står på spil uden 
en stærk danskbaseret luftfartssektor. Den danske arbejdsmarkedsmodel, der er kendetegnende for de dansk-baserede luftfartsvirksomheder, risikerer desuden at blive udfordret, hvis 
en stor del af markedet bliver overtaget af udenlandske aktører, der bekender sig til mindre samarbejdsorienterede arbejdsmarkedsmodeller. Det foreslås derfor, at disse trusler og 
perspektiver analyseres og adresseres i en opfølgning på luftfartsstrategien fra 2017. Det foreslås endvidere, at luftfartsstrategien herefter evalueres og opdateres hvert 4. år. 

Anbefalinger



Genstartsteam for luftfart

• Simon Pauck Hansen, koncerndirektør, SAS

Formand

• Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn
• Jan Hessellund, adm. direktør Billund Lufthavn
• Søren Svendsen, adm. direktør, Aalborg Lufthavn
• Andreas Hjørnholm, kommunikationschef, Norwegian
• Kristian Tvergaard, kommerciel direktør, SunAir
• Søren Graversen, Administrerende direktør, Star Air 

(Cargo)

Virksomheder

• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• 3F
• Flyvebranchens Personale Union

Organisationer

Genstartsteamet for Luftfart har afholdt 2 møder. Forud for første møde 21. august 
2020 fremsendte medlemmerne og en udvidet kreds af stakeholders deres ideer og 
forslag til sekretariatet. Forslagene er bearbejdet og efterfølgende drøftet og 
kommenteret på andet møde den 4. September. Et endeligt udkast er derefter
rundsendt til skriftlig kommentering. Nærværende papir er det konsoliderede resultat
heraf. 

Teamet er sekretariatsbetjent i et tæt samarbejde mellem Transportministeriet og DI 
Transport / Dansk Luftfart

Forskere 

• Jeppe Juul, Seniorrådgiver, Klima og Transport, Rådet for 
Grøn omstilling

• Claus Lassen, Transportforsker med speciale i luftfart, 
Aalborg Universitet

At få gang  i erhvervsrejserne er en klar prioritet for DI’s virksomhedspanel 
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Potentialet for life science-eksporten frem mod 2030

Hvis eksporten for life 
science stiger med samme 
gennemsnitlige årlige vækst 
som fra 2008-2019, når 
eksporten 373 mia. kr. i 
2030
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Genstartsteam for 
life science og biotek

Covid-19 har vist os styrken af tætte offentligt-private partnerskaber. Vi 
må fortsætte samarbejdet om styrkede rammevilkår for i årene frem at 
realisere det enorme vækstpotentiale for dansk life science og biotek
Lars Fruergaard Jørgensen, CEO Novo Nordisk og formand for 
genstartsteam

Kilde: Damvad Analytics for Novo Nordisk, 2020.



Indledning – en grøn og sund genstart med life science og biotek
• Life science og biotek er en stærk innovativ industri og har over de seneste 10 år haft en stigende betydning for dansk økonomi. Life science har haft en årlig 

vareeksport på over 100 mia. kr. i perioden 2015 - 2019 og er kilde til omkring 48.000 højproduktive arbejdspladser og har dermed et markant og voksende 
økonomisk fodaftryk. 

• For life science og biotek er det ønsket og ambitionen om en stærk patientbehandling og grønne løsninger i Danmark og globalt, der driver gode ideer og 
innovative løsninger frem til gavn for dansk eksport. 

• Det er innovative produkter, der hver dag hjælper borgere med sygdomme og lidelser i Danmark og skaber værdi for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for 
samfundet. Her har Danmark muligheden for at indtage en ledende position internationalt og være et stærkt udstillingsvindue, hvis vi sikrer patientbehandling i 
verdensklasse med hurtig adgang til innovative produkter og løsninger. 

• Alle globale life science- og bioteksuccesser starter med forskning og udvikling, hvor grundforskning og prioriteringen af forskning er altafgørende for at nå fra 
idé til et færdigt produkt. Her er sektoren i skarp international konkurrence, og derfor er prioriteringen af forskning afgørende.  

• Digitalisering og sundhedsdata spiller her en vigtig rolle. Det gælder både i forskningen og udviklingen af innovative løsninger samt opfølgning på, om 
behandlinger virker på den rigtige måde. Derfor bør adgangen og brugen af digitalisering og sundhedsdata styrkes.

• Stærke offentligt-private partnerskaber inden for sundhed og den grønne omstilling er en markant international styrkeposition for Danmark. 
De integrerede løsninger inden for sundhed og den grønne omstilling skal bringes i spil i tætte myndighedssamarbejder
og sektorfokuseret eksportfremme i form af sundhedsdiplomati og grønt diplomati. 

• Det er når industrien sammen med borgerne, sundhedsvæsenet og forskningsmiljøer lykkes med at kombinere 
en stærk patientbehandling med forskning og udvikling samt brugen af data, at Danmark bygger grundstenene til at være 
en førende life science nation, hvor vi skaber helstøbte sundhedsløsninger, som kan eksporteres i årene frem. 

• Også inden for biotek har vi potentiale til at kunne levere morgendagens løsninger 
til den grønne omstilling, hvis vi investerer i life science og biotek. 

• Sådan kan Danmark være nok et lille land, men et fyrtårn inden for life science og den grønne omstilling. 
Et fyrtårn, der bidrager til en grøn og sund genstart for dansk eksport. 

Investeringer
i sundhed



Life science og biotek har 
bidraget til at holde hånden

under dansk økonomi

En del af branchen er mindre 
konjunkturfølsom

Dele af branchen har oplevet 
øget efterspørgsel under 
krisen (hamstringseffekt) og 
muligheder for udvikling af 
nye produkter

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra life science og biotek
Udfordringer og muligheder

Virksomheder har oplevet
væsentlige udfordringer ifm. 

COVID-19

Virksomheder der sælger 
personlige hjælpemidler 
(høreapparater,
knæimplantater) har været 
udfordret af begrænset 
adgang til kunderne

Generelle udfordringer ift. 
længere leveringstider og 
øgede fragtpriser

Udfordringer ifm. udvikling og 
test af medicin og produkter. 
Gælder især ift. adgang til 
kliniske forsøg

Især virksomheder i
biotekindustrien har været 
udfordret af manglende 
milepælsbetalinger fra 
investorer pga. manglende 
gennemførsel af 
laboratorietests eller kliniske 
forsøg

Omsætningsfald er langt fra
normalen

37 pct. af virksomhederne har 
oplevet omsætningsfald på 
mellem 0-25 pct.

Det skal ses i forhold til en
gns. årlig stigning i 
omsætningen på 6 pct. i 
perioden 2008-2017

Omsætningen i life science-
og biotekindustrien udgør
godt 6 pct. af omsætningen i
den samlede danske økonomi

Fem hovedelementer kan sikre
en grøn og sund genstart

Patientbehandling i 
verdensklasse, så Danmark kan 
fungere som et udstillingsvindue 
– gennem forbedret 
patientbehandling, fokus på 
sundhedspersoner samt optag 
og udvikling af innovative 
løsninger

Forskning og udvikling skal 
understøttes både igennem en 
udvidelse af kapitalgrundlag og 
offentlig finansiering samt 
initiativer, som understøtter 
udviklingen af innovation

Bedre brug af sundhedsdata 
samt øget brug af digitale 
løsninger

Globale indsatser og 
sektorfokuseret eksportfremme, 
herunder øget og målrettet 
markedsføring samt 
internationalt samarbejde

Grøn omstilling med inddragelse 
af anbefalinger fra 
klimapartnerskabet

Virksomhedernes input til styrket eksport

Vækst i dansk eksport
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Eksporten kan styrkes på kort sigt
ved at det bliver lettere at rejse
kapital til skalering af produktion

Eksport og tiltrækningen af
investeringer i FoU kan styrkes på
kort sigt ved at fremme…

Eksporten kan styrkes på kort sigt
ved at tiltrække udenlandske
investeringe

Eksporten kan styrkes på kort sigt
ved at fremme ibrugtagning af
innovative teknologier, løsninger…

Eksporten kan styrkes på kort sigt
ved at understøtte forskning og
udvikling
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Udfordringer Anbefalinger

Global 
afsætning truet
som følge af
COVID-19

Likviditets-
udfordringer

Hjemsendte 
ansatte i 
forsknings- og 
udviklings-
afdelinger

Længere 
leveringstider

Øgede 
fragtpriser 

Forsinket 
udvikling og 
test af nye 
lægemidler 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

Anbefaling 1.1: Der skal tages initiativ til at sikre et stærkt dansk sundhedsvæsen med patientbehandling i verdensklasse. Dette skal først og fremmest være til 
gavn for patienterne, men vil også være et effektivt udstillingsvindue for Danmark, og en central forudsætning for dansk eksport. Dette kan gøres ved på kort 
sigt at igangsætte arbejdet med udpegningen af et nyt bemyndiget organ i Danmark samt styrke den kliniske forskning i regi af Trial Nation ved bl.a. at skabe 
bedre overblik over igangsatte kliniske forsøg i Danmark. 

Anbefaling 1.2: Der skal sikres forskning, udvikling og uddannelse i topklasse, hvilket er en vigtig forudsætning for en fortsat stærk dansk life science eksport. 
Dette kan gøres ved på kort sigt at dedikere midler til early-stage finansiering af nye idéer og innovative løsninger i regi af Innovationsfonden, ved at forskning 
og erhvervsliv kobles bedre sammen, og ved at der i regi af Innovationsfonden prioriteres midler til at øge antallet af erhvervs-ph.d.er og erhvervs-post.docs
inden for life science og biotek samt ved at skattekreditordningen forbedres.

Anbefaling 1.3: De unikke danske sundhedsdata skal anvendes bedre til offentlig og privat forskning, hvilket kan danne grundlag for udvikling af nye innovative 
løsninger, teknologier og produkter samt øget eksport. Dette kan gøres ved på kort sigt at igangsætte analyser af muligheder for bedre brug af sundhedsdata, 
bl.a. med nye datadrevne teknologier som algoritmer og data fra medicinsk udstyr og ’wearables’, samt styrke digitale kompetencer hos sundhedspersoner. 
Derudover bør etableres et nationalt partnerskab med offentlig og privat deltagelse for bedre anvendelse af danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling 
og innovation, samt igangsættes en international promoveringsindsats om mulighederne for brug af danske sundhedsdata til forskning og udvikling.

Anbefaling 1.4: Healthcare Denmark skal tilføres midler med henblik på at understøtte den styrkede indsats for markedsføring, særligt gennem virtuel 
international markedsføring af danske styrkepositioner inden for sundhedsområdet. Der skal samtidig tages initiativ til en analyse i regi af Udenrigsministeriet af 
eksportpotentialer og - markeder for dansk life science og biotek.

Anbefaling 1.5: De store klimamæssige potentialer inden for dansk life science og biotek skal udnyttes til at skabe et nyt dansk eksporteventyr ved på kort sigt 
at igangsætte en analyse forud for en national strategi for bioteknologiske løsninger. Formålet er at sikre en klar politisk prioritering af en industri, der både 
rummer et stort grønt såvel som eksportmæssigt potentiale.

Anbefalinger som kan igangsættes på kort sigt



Udfordringer Anbefalinger
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test af nye 
lægemidler 

INITIATIVER DER KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.1 Verdens bedste patientbehandling - et udstillingsvindue for Danmark
Der bør udarbejdes en national handlingsplan om forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme, igangsættes nye risikodelingsprojekter, nedsættes 
et life science råd samt sikres incitamenter til værdibaserede indkøb samt udvikles en datadrevet model for værdibaseret indkøb. Derudover bør der ved 
organiseringen af arbejdsgangene i de statslige medicinske komitéer sættes fokus på en effektiv sagsbehandling af ansøgninger om kliniske forsøg.

2.2 Forskning og udvikling - grundsten for banebrydende opdagelser, innovation og forudsætningen for vækst
På længere sigt bør FoU fradraget øges permanent til 130 pct. uden loft, og samtidig bør skattekreditordningen udvides. Det offentlige forskningsbudget
bør øges, og der bør sikres gratis adgang til videnskabelig litteratur for startup-virksomheder. 

2.3 Digitalisering og sundhedsdata - digitaliseringen bør anvendes mere aktivt i forskning, patientbehandling og effektmåling
De igangværende initiativer for én fælles indgang til forskning i sundhedsdata skal styrkes, samtidig bør der afsættes midler til en national 
dataanalyseplatform, udvikling og brug af tekniske løsninger til sikker og fleksibel brug af ikke-personhenførbare sundhedsdata, et nationalt forum for 
styrkede digitale kompetencer i sundhedsvæsnet samt midler til en styrket indsats for sundhedsdata til forskning og innovation i Sundheds- og 
Ældreministeriet. 

2.4 Sundhedsdiplomati - globale indsatser og sektorfokuseret eksportfremme
Globalt sundhedsdiplomati og myndighedssamarbejde bør styrkes for at skabe nye markedsmuligheder i udlandet blandt internationale beslutningstagere.  

2.5 Klima og miljø - det grønne bidrag og uforløste potentiale fra biotek
Med baggrund i en national strategi for biotek bør fokus på længere sigt være, at følge op på klimapartnerskabets anbefalingsrapport og afsøge 
muligheden for en nordisk bio-hub med fokus på innovation og udvikling af klimavenlige bioteknologiske løsninger. 

Anbefalinger som kan igangsættes på længere sigt



Genstartsteamets medlemmer og baggrund for arbejdet

• Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk

Formand

• Lars Bang, Executive Vice President, Product Development & 
Supply, Lundbeck

• Kristian Villumsen, CEO, Coloplast
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• Peter Drøidal, Country Manager, Novartis
• Tina Sejersgaard Fanø, Executive Vice President, Agriculture & 
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• Søren Nielsen, CEO, Demant 

• Morten Sommer, professor på DTU
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• Lægemiddelindustriforeningen
• Medicoindustrien
• Dansk Biotek
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• 3F
• PharmaDanmark
• Danske Regioner
• Morten Sommer, professor på DTU

Organisationer

Baggrund for genstartsteamets arbejde

• Genstartsteamet har i deres anbefalinger lagt særligt vægt på, at 
hjemmemarkedet skal fungere som udstillingsvindue for global afsætning, og 
at en solid langsigtet vækst og eksport skal sikres gennem ambitiøse initiativer 
i en strategi for life science. 

• Life science og biotek står for godt en femtedel af den danske vareeksport og 
er generelt et af de mere konjunkturrobuste erhverv, da efterspørgslen efter 
medicin er konjunkturuafhængig. Det betyder, at industrien med de rette 
rammevilkår kan være med til at føre Danmark sikkert gennem 
sundhedskrisen. 

• For at samle erfaringerne fra industrien er der afholdt tre arbejdsmøder i 
genstartsteam for life science og biotek. 

• Som input til arbejdet er der blevet udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, 
som er blevet udsendt til life science- og biotekvirksomheder i de deltagende 
erhvervsorganisationer. Det er sket for at sikre en inddragende proces og for 
at afdække udfordringsbilledet på tværs af industrien. 

• Formandsskabet har desuden taget initiativ til at udarbejde analysen ”Dansk 
life science frem mod 2030 – bedre sundhed skaber vækst og velfærd”. Den 
beskriver potentialerne ved forbedrede rammevilkår i et høj- og lavvækst 
scenarie. Resultatet indgår i anbefalingsrapporten.   

• Endelig er der udarbejdet et bilag til anbefalingsrapporten, der sætter rammen 
for anbefalingerne fra genstartsteamet. Bilaget er vedlagt 
anbefalingsrapporten.

Forskere 
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”

Fødevareeksporten 2020 En stor del af produktionen i 
primærsektoren videreforarbejdes og 
indgår i eksporten fra fødevareklyngen, 
og primærsektoren er derfor også i høj 
grad afhængig af eksportmarkederne. 
Mange virksomheder i fødevareklyngen 
er desuden også meget afhængige af 
import af input og produkter til videre 
forarbejdning.

Genstartsteam for 
Fødevaresektoren

Anm. Eksport af næringsmidler og levende dyr i mia. kr. 
Omregnet til indeks ift samme måned året før.
Kilde: Danmarks Statistik

Fødevareklyngens udfordring er, at dele af sektorens virksomheder viser 
fine resultater, mens råvarepriserne er faldet betydeligt som følge af COVID-
19. Hele prisdelen er ”forsvundet” ud blandt de mange danske landmænd 
og er derfor ikke umiddelbart så synlig som i andre industrier. Bekymringen 
er selvfølgelig at Brexit nu vil lægge yderligere pres på denne situation. Det 
er derfor vigtigt, at vi lykkes med de tiltag der er beskrevet her, som alle 
styrker virksomhedernes konkurrencekraft og samtidigt sikrer at eksporten 
understøtter den grønne omstilling af fødevaresektoren 
Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown, formand for genstartsteam for 
fødevaresektoren



Indledning

• Eksporten er helt afgørende for fødevareklyngen. I 2019 udgjorde eksporten fra fødevareklyngen ca. 170 mia. kr. Det svarer til ca. 23 % af den danske 
vareeksport. Ifølge Landbrug & Fødevarers opgørelse beskæftiger fødevaresektoren 186.000 ansatte, og heraf er 75 % af arbejdspladserne knyttet til 
eksport.

• For en sektor med en høj eksportandel er det således en væsentlig udfordring at fastholde dansk markedsadgang og markedsandel i en periode med 
vigende efterspørgsel og faldende priser for særligt visse sektorer. Landbrug & Fødevarer estimerer et fald på 14 mia. kr. i 2020 i forhold til en situation uden 
corona. 

• Fødevareklyngen har generelt kunnet sælge sine produkter i hele perioden men til vigende priser. Det er – set i forhold til mange andre sektorer - ikke en 
mulighed at stoppe produktionen, så der er reelt mistet en betydelig indtjening, og tabet fordeles i hele værdikæden

• Disse udfordringer forstærkes af en række protektionistiske tendenser i form af handelsrestriktioner, nationale støtteordninger og andre tiltag som 
favoriserer lokale fødevarer og produkter, og som gør konkurrencen for danske produkter mere vanskelig end vanligt.

• Hertil kommer en international handelspolitisk situation præget af stor usikkerhed på centrale markeder for den danske fødevaresektor. Det gælder USA. 
Og det gælder i høj grad Storbritannien, som i lyset af Brexit kan blive en stor udfordring for fødevareklyngen. 

• Men der er bestemt også muligheder for sektoren - og danske virksomheder i øvrigt. Danske virksomheder står stærkt på parametre som bæredygtighed 
og klimaaftryk, og har en helt unik mulighed for at vinde markedsandele. 

• Men det kræver, at vi kommer styrket og fokuserede ud af krisen. Derfor skal vi satse på løsninger, der hjælper virksomhederne med at styrke deres 
konkurrenceevne og levere bæredygtige og klimavenlige løsninger. 



Eksportfremme, 
markedsføring og
repræsentation på

markederne

Der opleves i stigende grad 
nye handels- og 
markedsbarrierer for 
fødevareklyngen. Det 
vurderes, at der er et 
betydeligt behov for 
strategiske markedsindsatser, 
der kan fastholde, åbne og 
udvikle nye markeder. 

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra virksomheder
Udfordringer og muligheder

Teknologi og udvikling

Klimaudfordringerne stiller 
krav til investeringer i 
fødevaresektorens omstilling. 
En tendens som forstærkes af 
corona-krisen. Samtidigt stiller 
krisen nye og øgede krav til
digitalisering. Danmark har en 
række grønne 
styrkepositioner, der kan 
udnyttes til at stå stærkere 
efter krisen. 

Omkostninger, adgang til
kreditter og likviditet

Faldende priser og/eller
ordrenedgang giver 
likviditetsproblemer.

Covid-19 sætter
eksportvirksomhedernes
konkurrenceevne under 
yderligere pres.

Handelsbarrierer og 
internationale rammevilkår

Under Covid19-krisen er 
protektionistiske tiltag såsom 
tekniske handelshindringer 
blevet mere udbredt. 

Tendensen ses både hos 
tredjelande og på det indre 
marked. 

Fødevareklyngens eksport 2020

” Det jeg kan være usikker på, det er, 
hvad det er, vi kigger ind i. Går vi ind 
i en global recession? Vil de 
emerging markets stå af? Vil 
olieprisen gå i kælderen og forbruget 
falde? Vil Kina komme sig så hurtigt, 
som de siger? Vil restauranterne 
komme tilbage? Det prøver vi at 
have et syn på og en parathed til at 
håndtere.

- Hanne Søndergaard, Arla Foods

Eksport af minkskind
Visse dele af fødevaresektoren, som 
er særlig afhængig af afsætning til 
foodservice (dvs. restauranter, 
hoteller, catering og lign.), har været 
hårdt ramt af covid-19 situationen. 
De største tab er dog knyttet til 
eksporten af minkskind, som bl.a. er 
ramt af aflyste auktioner og lav 
prissætning.  0
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Anm. 2020 indeholder jan-jul.
Kilde: Landbrug og Fødevarer pba. Danmarks Statistik
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Pelsskind Fisk og skaldyr
Drikkevarer Mejerivarer
Grisekød Øvrige
Samlet eksport

Mia. kr. Mia. kr. 

Anm. Fødevareklyngens eksport i årets første 7 måneder 
sammenlignet med samme periode sidste år.
Kilde: Landbrug og Fødevarer pba. Danmarks Statistik



Udfordring Anbefalinger

Eksportfremme,
markedsføring
og repræsen-
tation på mar-
kederne

Der opleves i stigende 
grad nye handels- og 
markedsbarrierer for 
fødevareklyngen. Det 
vurderes, at der er et 
betydeligt behov for 
strategiske markedsind-
satser, der kan fastholde, 
åbne og udvikle nye 
markeder. 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1 Grøn og bæredygtig
branding af
fødevareklyngen

1.2 Afsætningsprojekter
med fokus på klima og
bæredygtighed

For at sikre danske markedsandele er der et betydeligt behov for at udbrede kendskabet til og fortælle de gode historier om fødevareklyngens mange styrkepositioner, herunder inden for 
bæredygtighed og klima- og miljøeffektive produkter og løsninger. Det foreslås, at der afsættes et 14 mio. kr. til sikring af den offentlige medfinansiering af Food Nation. 

Der er aktuelt en stor og positiv interesse for fødevareklyngens klima- og bæredygtighedstiltag, men nye markedsmuligheder for bæredygtige og grønne produkter og løsninger forudsætter både 
langsigtede og vedholdende tiltag samt offensive og konkrete afsætningsinitiativer. Der foreslås etableret et eller flere konkrete afsætningsprojekter med inddragelse af erhvervsorganisationer og 
relevante myndigheder på udvalgte markeder.  

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.1 Styrket myndigheds-
understøttelse af eksport-
erhvervet

2.2 Strategisk markeds-
indsats med fokus på klima
og bæredygtighed

Det vurderes, at der er et betydeligt behov for strategiske markedsindsatser, der kan fastholde, åbne og udvikle nye markeder. Der bør sættes ind både i forhold til ressourcekapacitet (opsamling 
på uløste markedsudfordringer) og i forhold til en mere strategisk tilgang (fremadrettet håndtering af kommende udfordringer), herunder i lyset af Brexit. Konkret finansieres udgifter forbundet med 
3-årig ansættelse af en statskonsulent til MENA-regionen samt en eller flere medarbejdere i FVST.

Rejserestriktioner som følge af covid-19 betyder, at traditionelle eksportfremstød og messer ikke eller kun i meget begrænset omfang vil kunne gennemføres i den nærmeste fremtid. Det foreslås 
at iværksætte en målrettet og langsigtet markedsindsats via repræsentationer på markederne med opbakning fra sektorministerier og i samspil med erhvervslivet. Indsatsen bygger videre på den 
eksisterende brandingindsats fra brandingkonsortierne.

Teknologi og 
udvikling

Klimaudfordringerne 
stiller krav til investeringer 
i fødevaresektorens 
omstilling samt til 
forskning og udvikling af 
nye, grønne produkter og 
løsninger. En tendens 
som forstærkes af 
corona-krisen. 

Samtidigt stiller krisen
nye og øgede krav til
digitalisering. 

Danmark har en række 
grønne styrkepositioner, 
der kan udnyttes til at stå 
stærkere efter krisen. 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.3 Grøn teknologiudvikling
for SMV’er

1.4 Digitale eksportcerti-
fikater

1.5 Blockchain-teknologi

1.6  Nye digitale platforme

Der er et stort potentiale for øget eksport af grønne SMV-løsninger til nærmarkederne, og samtidig sikres vækstlaget inden for den danske fødevareklynge og potentiel eksport til fjernere 
markeder. Mange mindre virksomheder har dog brug for en ekstra assistance til at sikre en vellykket eksportudvikling, og i disse år øges kravene til danske virksomheder om at bidrage med 
investeringer i sektoren. Det foreslås dels afsætte en pulje til understøttelse af F&U med henblik på senere afsætning og i 2020 som udmøntes via landbrugets eksisterende fonde (særligt til 
pressede sektorer, herunder pelsdyr), dels en pulje til understøttelse af innovation og iværksætteri som udmøntes via Food & Bio Cluster Denmark. 

Digitalisering af Fødevarestyrelsens arbejde med og udstedelse af eksportcertifikater (bl.a. veterinærcertifikater og indenrigserklæringer) forventes af effektivisere ansøgnings- og 
sagsbehandlingstider og dermed reducere omkostninger for både myndigheder og virksomheder, og dermed lette virksomhedernes adgang til eksport. Det foreslås at sikre ressourcer til 
færdiggørelse og implementering af DIX-systemet i 2021, således at det kan gøres operativt for de danske eksportvirksomheder.

Blockchain-teknologi kan anvendes til markedsføring bæredygtige danske fødevarer og dansk fødevaresikkerhed direkte for kunder og forbrugere på udvalgte eksportmarkeder, som fremover i 
stigende grad vil stille krav vedr. digital dokumentation til sikring af fødevaresikkerhed. Det foreslås, at etablere et blockchain-demonstrationsprojekt som konsortium baseret på et eksisterende 
projekt. Projektet foreslås udrullet med pilotprojekter på fire centrale eksportmarkeder for den samlede danske fødevareklynge i form af Kina, Japan, Korea og Vietnam.  

Covid19-restriktioner fordrer en gentænkning af processer med øget brug af digitale løsninger for at mindske fysisk kontakt. Det foreslås at iværksætte en indsats til understøttelse af udvikling og 
udbredelse af digitale kompetencer og værktøjer til digital markedsføring og afsætning.

Anbefalinger



Udfordring Anbefalinger

Omkostninger
og adgang til
kreditter og
likviditet

Faldende priser og/eller
ordrenedgang kan give 
likviditetsproblemer.

Covid-19 sætter danske
virksomheders
internationale
konkurrenceevne under 
yderligere pres

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.7 Eksportkreditter

1.8 Adgang til likviditet

1.9 Fjern gebyrer på
eksportcertifikater

Adgangen til finansiering og eksportkreditter er en vigtig konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv på eksportmarkederne. Det skal derfor sikres, at adgangen til eksportfinansiering af SMV’er
med fokus på grønne løsninger, herunder maskin- og udstyrsproducenter, via Danmarks Eksportkredit (EKF) sker på de mest konkurrencedygtige vilkår ift. landedækning, pris og risikovillighed i 
OECD-kredsen. Det foreslås, at den udvidede statslige garantiramme for private kreditforsikringsselskabers genforsikring af kreditaftaler med eksportvirksomheder i op mod 180 dage, som indtil 
videre gælder i 2020, fortsættes uændret i 2021. 

Nogle sektorer er særlig hårdt ramt af forskudt og forsinket afsætning, som stiller store krav til likviditet og økonomisk ballast. Det foreslås afdækket, om der via Eksportkredit Fonden kan 
etableres særlige faciliteter, som kan sikre likviditet for sektorer/virksomheder, som er ekstraordinært og midlertidigt berørt af store forskydninger i afsætningen.

Danske fødevarevirksomheder betaler gebyrer for de certifikater, som følger varerne til eksport, herunder veterinær- og sundhedscertifikater. Det foreslås, at der sker en tilbageførelse af betalte 
gebyrer for eksportcertifikater for 2020, og betaling af gebyrer for eksportcertifikater annulleres for den resterende del af 2020.

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

(Likvitetsproblemerne, som er opstået i køvandet af krisen, vurderes generelt at være af kortsigtet natur, hvis verdensmarkederne retter sig op inden for en overskuelig fremtid)

Handels-
barrierer og
internationale
rammevilkår

Under Covid19-krisen er 
protektionistiske tiltag 
såsom tekniske 
handelshindringer blevet 
mere udbredt. 

Tendensen ses både hos 
tredjelande og på det 
indre marked. 

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.10 Fokus på
protektionistiske tiltag

1.11 Indsats for importen

Under Covid19-krisen er protektionistiske tiltag såsom tekniske handelshindringer, statsstøtte og nationale sourcing-krav blevet mere udbredt. Der foreslås et øget fokus protektionistiske tiltag, 
herunder hindringer for den frie im- og eksport, med henblik på at støtte eksportgrundlaget fra danske virksomheder. 

Importen bør gøres til et indsatsområde og der er behov for hjælp til danske importører til at nedbringe de særlige transaktionsomkostninger, som er forbundet med at handle internationalt, 
herunder ved e-handelseksport til andre lande, både i EU og DK. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING 

2.3  Udnyttelse af
eksisterende aftaler

Det foreslås, at der etableres et tættere samspil med Europa-Kommissionen og en øget fokusering på at optimere udnyttelsen af handelsaftaler og derved skabe endnu bedre 
afsætningsmuligheder for fødevareklyngen. Arbejdet kan forankres på basis af oprettelse af en national ekspertstilling med fokus på både handel og fødevareområdet i EU-Kommissionen, enten i 
DG Trade eller i DG Agri, alternativt via EU-repræsentationen i Bruxelles.

Anbefalinger



Genstartsteamets medlemmer

• Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown

Formand

• Hanne Søndergaard, CMO, Arla Foods
• Christian Wulff Søndergaard, Vice President, Corporate 

Affairs, Carlsberg
• Anne Marie Meisling, director, Sustainability, Chr. Hansen
• Poul Pedersen, adm. direktør, Thise
• Christian Munk, adm. direktør, Dragsbæk
• Søren Møgelvang Nielsen, koncerndirektør, Communication & 

Marketing, Danish Agro
• Kim Vejby Hansen, CEO, FOSS

Virksomheder

• Landbrug & Fødevarer
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• Danish Seafood Association
• NNF
• 3F

Organisationer



”

Eksportorienterede SMV’er rammes af manglende efterspørgsel og muligheder 
for erhvervsrejserGenstartsteam for små- og 

mellemstore virksomheder

September 2020

For en virksomhed som vores, der er omsætningen stadig den 
vigtigste parameter - vi skal vokse. Bundlinjen betyder noget, 
men den er i nuværende fase af MiR’s udvikling af mindre 
betydning end toplinjen. Det har betydet mange penge på 
bundlinjen, at vi har betalt ekstra for flyfragt, og at vi sourcer
anderledes. Men den største udfordring er, når omsætningen 
ikke stiger som planlagt, og det er primært pga. rejser, og fordi 
vores kunder også har usikre fremtidsudsigter og udskyder 
investeringer.
Søren E. Nielsen, CEO, MiR Mobile Industrial Robots



SMV’ers største udfordring er at 
kunne foretage erhvervsrejser igen
I Danmark – ligesom i mange andre EU-lande – udgør små- og mellemstore 
virksomheder (SMV’er) langt hovedparten af alle virksomheder. De er i alle brancher, 
men primært inden for produktion, handel og transport, erhvervsservice samt bygge 
og anlæg. SMV’erne har en stor betydning for Danmarks eksport, eftersom de årligt 
eksporterer for mere end 670 mia. kr. eller 57 pct. af den samlede eksport. Ofte er de 
også underleverandører til andre, der eksporterer. SMV’erne beskæftiger omkring 1 
mio. fuldtidsansatte – knap halvdelen af alle fuldtidsansatte. 

Der er store forskelle på tværs af SMV’erne, og derfor påvirker COVID-19 krisen 
virksomhederne i forskellig grad. Mange har mærket den lavere internationale 
efterspørgsel og tilbageholdenhed – også virksomheder, der var i vækst inden krisen –
men ikke alle. Fælles er, at krisen skaber en usikkerhed, der udfordrer alle.

Først og fremmest er der brug for at bekæmpe smittespredningen. Men med udsigt 
til, at COVID-19 bliver i samfundet et stykke tid endnu, skal vi finde en vej, hvor vi 
fortsat kan producere og sælge varer og tjenester til udlandet. Den største udfordring 
set fra genstartsteamets side er at kunne genoptage erhvervsrejser – selvfølgelig 
under forsvarlige forhold. SMV’er har oftest ikke udstationerede medarbejdere og er 
tit afhængige af at kunne komme ud på markederne selv – til salg, test, kontroller, 
service o.l. Her er der brug for bedre information om rejserestriktioner og vejledning i, 
hvor man kan foretage erhvervsrejser til, og under hvilke forholdsregler. Men der er 
også brug for hurtige COVID-19 test og svar, så man kan leve op til reglerne i det land, 
der skal rejses til. 

Hvornår en rejse er så nødvendig, at man afviger fra de generelle rejsevejledninger kan 
være vanskeligt at afgøre for virksomhederne – med tanke på de ansatte, kolleger og 
pårørende. Derfor lægger genstartsteamet også op til et styrket samarbejde med 
virksomheder, der allerede er ude på destinationen, hvor ambassaderne kan facilitere
en kontakt og et netværk til relevante derude, der kan hjælpe SMV’en på distancen.  

Meget kan heldigvis også klares digitalt. COVID-19 krisen har understreget behovet for 
at kunne handle digitalt – såvel i indkøb som salg – men også for digital omstilling og nye 
kompetencer ude på virksomhederne, så man står stærkere efter krisen. 

COVID-krisen har ikke blot betydet lavere efterspørgsel, men også gjort det sværere at 
rejse kapital til ens virksomheds fortsatte udvikling. Derfor peger teamet på forskellige 
måder at styrke SMV’ernes adgang til kapital og projektmodning. 

Teamets anbefalinger skal understøtte, at virksomheder med eksport, store som små, 
lettere kan komme til hægterne igen og bygge videre på de erhvervsmæssige 
styrkepositioner dansk erhvervsliv har – også i forhold til den grønne omstilling, som er 
omdrejningspunktet for mange af teamets anbefalinger. 

Undersøgelser fra SMV-Danmark viser, at kun få SMV’er har viden om, hvad der allerede 
findes af muligheder for at få hjælp til eksport. Så der er ikke brug for at opfinde en 
masse nyt. Men kommunikationen skal styrkes, så initiativerne kan udbredes. Både fra 
myndigheder, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og fra virksomhed til virksomhed. 

Teamets anbefalinger retter sig mod den afsatte ramme på ca. ½ mia. kr. i 2020, men det 
er ikke udtømmende for behovet, så vi efterlader et inspirationskatalog, som regeringen 
og Folketinget kan arbejde videre med. Men også anbefalinger til os selv i erhvervslivet. 



Rejserestriktioner og 
adgang til eksportmarkeder 

under COVID-19

Rejserestriktioner udfordrer 
kunde- og leverandørkontakt 
ift. opretholdelse af 
internationale service- og 
driftsforpligtelser samt salg, 
markedsføring og distribution

Problemer med logistik og 
forsyningskæder, herunder 
manglende eller fejlbehæftede 
leverancer og væsentligt 
længere leveringstider

Skabe efterspørgsel efter 
danske produkter og 

løsninger 

Lavere ordreindgang og 
udskudte ordrer 

Gensalg og fornyelse af 
længerevarende kundeaftaler 
er besværlige

Messer og salgsfremstød 
aflyses, så der skal findes 
brugbare alternativer ift. 
synlighed

Virksomhedernes likviditet 
og adgang til finansiering

Virksomheder er presset på 
likviditet, fx når ordrer 
udskydes, eller varer ikke kan 
sluttestes og afregnes 

Behov for risikovillig kapital til 
produktudvikling og 
investeringer i fremtidig vækst

Digital omstilling, 
kompetencer og innovation

Fastholdelse og adgang til at 
ansætte kvalificerede 
medarbejdere 

Større behov for adgang til 
digitale handelsplatforme og 
anvendelsen af nye digitale 
løsninger mhp. fx salg og 
produktudvikling

Udfordringsbilledet for dansk eksport – set fra SMV’erne
Udfordringer pga. lavere efterspørgsel og større usikkerhed

• Eksempler på nye erhvervsmæssige 
muligheder i lyset af Covid-19:

• Pond A/S: ”Nye produktmuligheder – fx indenfor 
produktion af bio-baserede og bio-nedbrydelige 
ansigtsmasker og værnemidler generelt”

• MiR Mobile Industrial Robots: ”Vores robotter har 
fundet anvendelse til disinficering med både UV 
lys og væske spray.”

• Envotherm: ”Kunder ønsker mere service/support 
digitalt og køber flere og tidligere reservedele 
end tidligere. Derudover er der en større 
interesse i leje/leasing af anlæg”

• Cabinplant: ”Flere vil være mere uafhængige af 
personale i produktionen. Det giver os mulighed 
for at tilbyde anlæg med en højere 
automationsgrad”

” Vi kan vækste os ud af denne krise gennem den 
grønne omstilling – det er derude muligheden ligger 
for, at Danmark kan være førende… Vores største 
udfordring er adgangen til kapital. Både soft money
men også de tunge investeringer – det er jo 
klassiske udfordringer for en virksomhed som vores, 
men omstændighederne er blevet skærpet under 
coronakrisen, hvor alle investorer er blevet meget 
afventende

- Thomas Brorsen, CEO, Pond A/S

Lavere ordre-
beholdning for 
især eksport-
virksomheder

Anm.: Beskæftigelses-
vægtede andele.
Kilde: DI’s 
Virksomhedspanel.



Udfordring Anbefalinger

Rejse-
restriktioner og 
adgang til 
eksport-
markederne
under COVID-19

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.1 Bedre adgang for 
erhvervsrejser

1.2 Boots-on-the-ground-indsatser

Styrket kommunikation om retningslinjer for erhvervsrejser og om Udenrigsministeriets markedssituationsrapporter, inkl. om rejserestriktioner, på eksporthjælp.nu.
Regeringen skal arbejde for at facilitere adgang for erhvervsrejsende i udvalgte lande, herunder igennem EU. 
Der skal endvidere arbejdes for styrket testkapacitet og hurtigere testsvar til brug for COVID-19 pas.

Oprettelse af en online markedsplads, hvor danske virksomheder i udlandet stiller f.eks. montører og ingeniører til rådighed (gratis eller mod betaling) for andre danske virksomheder, som 
ikke kan rejse ud. Brug af danske repræsentationer til facilitering af kontakt til lokale eksperter og til fremskudt salg og due diligence baseret på nuværende, reducerede takster.

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.1 Indsats for mere koordinerede 
internationale retningslinjer for 
erhvervsrejser

2.2 Fortsat Boots-on-the-ground-
indsatser

Indsats for styrket koordination inden for EU af rejserestriktioner. Indsats for bilaterale samarbejdsaftaler med  udvalgte 3. lande ift. rejserestriktioner.

Styrket online markedsplads i samarbejde med private aktører, der allerede er ude på lokationen, for ledig teknisk kapacitet, som danske virksomheder i udlandet stiller til rådighed for 
andre danske virksomheder. 
Brug af danske repræsentationer til facilitering af kontakt til lokale eksperter og til fremskudt salg og due diligence med fortsat reduceret takst efter 2021.

Skabe 
efterspørgsel 
efter danske 
produkter/ 
løsninger

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.3 Øget markedsføring af danske 
styrkepositioner med et digitalt 
løft af markedsføringskonsortierne 

Genstartsteamet anbefaler, at markedsføringskonsortierne for danske styrkepositioner (State of Green, Food Nation, Healthcare DENMARK og Creative Denmark) styrkes. Fx for at 
konsortierne i højere grad, via digitale markedsføringsindsatser, virtuelle virksomhedsbesøg og let tilgængeligt materiale on-line kan skabe opmærksomhed om danske virksomheders 
løsninger hos beslutningstagere på eksportmarkederne i samarbejde med Udenrigsministeriets repræsentationer. Det skal være et fokus for konsortierne at markedsføre danske SMV’ers
løsninger.

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.3 Øget indsats for 
robuste og grønne værdikæder 

2.4 Styrket 
myndighedssamarbejde og støtte 
til virksomhedsalliancer

2.5 Opbygning af SDG-beregnere

Eksporten afhænger også af erhvervslivets importmuligheder, da mange SMV’er viderebearbejder råvarer og andre input til færdige produkter og løsninger. Derfor skal den globale indsats 
via Udenrigsministeriet styrkes for at sikre danske virksomheders robuste globale værdikæder i lyset af voksende protektionisme, inkl. analyse af sårbarheder, bistand til bæredygtig 
sourcing og til håndtering af barrierer på markeder uden for EU.

Styrket myndighedssamarbejde skal hjælpe danske virksomhedsalliancer med at vinde nye, særligt grønne, markedsandele. Efterspørgslen styrkes desuden via bl.a. bedre adgang til 
globale e-commerce platforme og flere eksportfremstød på længere sigt (efter 2021).

Der skal udvikles en SDG-beregner for virksomhederne, så de gennem dokumentation af produkternes klimaeffekter kan understøtte øget eksport. Indsatsen kan fx tage udgangspunkt i 
Klimakompasset, der understøtter overslag over virksomhedens klimaaftryk og udbygge denne service, men forslaget vil kræve et udviklingsarbejde og en efterfølgende
kommunikationsindsats for at udbrede kendskabet til det.

Anbefalinger til regeringen (1/2)



Udfordring Anbefalinger

Virksomhed-
ernes likviditet 
og adgang til 
finansiering

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE

1.4 Mere risikovillig eksportkredit

1.5 Grøn projekt- og markedsmod-
ningsfond

1.6 Risikovillig kapital til SMV-
ernes udvikling og investeringer:
A. Styrkelse af match-

finansieringsordningen

B. Udvidelse af små 
vækstkautioner i 
Vækstfonden

Det anbefales, at der foretages et kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit til mere risikovillig finansiering. Det vil gøre det muligt for EKF at gå længere ud i markedet og tilbyde 
finansiering til virksomheder og projekter forbundet med højere risiko, som EKF under de nuværende omstændigheder har svært ved at yde finansiering til. 

Det anbefales, at der lanceres en projekt- og markedsmodningsfacilitet i regi af EKF Danmarks Eksportkredit til finansiering af fx Feasibility-studier og udsendelse af danske eksperter til 
grønne projekter i udlandet, som kan skabe basis for nye ordrer til de danske eksportører. 

Den aktuelle krise betyder, at de private investorer bliver mere påpasselige og 'trækker længere op i markedet' til mere modne virksomheder. Derfor vil mange nystartede 
iværksættervirksomheder få endnu sværere ved at rejse finansiering på det private marked. Det foreslås på den baggrund af afsætte en særlig pulje til styrkelse af 
matchfinansieringsordningen i Vækstfonden. Ordningen betyder, at Vækstfonden giver et lån, som matcher finansiering fra private investorer.

Den aktuelle krise betyder, at mange SMV'er har været nødt til at realisere eller belåne de tilgængelige aktiver i virksomheden, som gør det vanskeligt at finansiere nødvendige 
investeringer, da der ikke er aktiver tilbage i virksomhederne, der kan stilles som pant. Derfor foreslås det at udvide ordningen med små vækstkautioner i Vækstfonden, hvor Vækstfonden 
kan dække en del af risikoen på visse enkeltlån fra banker eller andre finansieringsinstitutter, hvilket letter SMV'ernes adgang til lån. Det gør det muligt for SMV’er at fortsætte udbygningen 
af deres forretning, fx gennem investeringer i produktionsfaciliteter, ressourcebesparende initiativer eller opdyrkning af nye markeder. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.6 Bedre lånemuligheder for 
SMV'er i hele landet 

Som følge af krisen er mange SMV'er presset på soliditeten, hvilket de kommende år vil gøre det sværere at finansiere de nødvendige investeringer, der skal sikre virksomhedens fremtid.
Der er derfor brug for en statslig låneindsats for at sikre muligheden for lån til sunde virksomheder og rentable investeringsprojekter i tilfælde, hvor de private långivere er tilbageholdende.  
Det foreslås derfor, at rammen for Vækstfondens vækstlåneordning udvides fra 6 til fx 9 mia. kr.

Digital 
omstilling, 
kompetencer 
og innovation

KAN IGANGSÆTTES PÅ KORT SIGT OG FINANSIERES AF ALLEREDE AFSATTE MIDLER I 2020 TIL EKSPORTPAKKE  

1.7 Digital omstilling af SMV’er til 
at understøtte eksport 

Genstartsteamet anbefaler, at der gennem SMV:Digital oprettes en tilskudspulje målrettet e-eksport og investering i ny digital teknologi, hvor danske virksomheder kan søge om tilskud til 
privat rådgivning og støtte til indkøb og implementering af nye teknologiske løsninger, der kan styrke virksomhedernes eksportsituation. 

KRÆVER LÆNGEREVARENDE INDSATS OG FINANSIERING

2.7 Program for omstilling og 
anvendelse af teknologi i danske 
SMV’er i hele landet 

2.8 Permanent FoU-fradrag på 130 
pct. målrettet mod SMV’er

2.9 Løft af SMV’ers digitale 
kompetencer gennem 
korttidsansættelser 

Genstartsteamet anbefaler, at SMV:Digital fortsættes og udvides til et program, der via et koordineret tilbud af rådgivning og investeringsstøtte målrettet digital og grøn forretningsudvikling 
skal styrke konkurrence- og omstillingsevnen i SMV’er i hele Danmark, hvilket udgør et fundament for genstart af danske SMV’ers eksport.

Genstartsteamet anbefaler en permanent forhøjelse af fradraget for virksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-fradraget) til 130 pct. fra 2022, og at denne forhøjelse 
målrettes SMV’er med et loft over fradraget eller skatteværdien af fradraget. Der vil skulle udarbejdes et konkret model herfor.

Pulje til løntilskud til brug for kortidsansættelser, fx af nyuddannede ledige til at understøtte virksomhedernes viden om eksportmuligheder, digitale omstilling og vidensopbygning om 
brugen af ny teknologi.

Anbefalinger til regeringen (2/2)



Anbefalinger
Begrænse udbredelsen af COVID-19 • Overholde sundhedsanbefalinger og gældende restriktioner fra myndighederne for at reducere smittetrykket og smittespredningen, herunder også anbefalinger fra de sektorspecifikke 

partnerskaber. Dertil følge Udenrigsministeriets rejsevejledning for erhvervsrejser.

• Yderligere kommunikation og kampagner rettet mod at sikre at flere arbejdspladser ikke smittes med Covid-19. Information kan særligt videreformidles til medarbejdere og 
selvstændige ved brug af blandt andet erhvervsorganisationerne og fagbevægelsen ved brug af deres tillidsmænd.

Udarbejde guidelines for erhvervsrejser og 
udbrede kendskabet til rejsevejledninger

• Der er behov for at skabe øget tryghed og legitimitet omkring erhvervsrejser. På baggrund af myndighedernes anbefalinger bør der etableres guidelines over, hvad en ”nødvendighed” 
rejse er, og hvad der er ”anerkendelsesværdige formål” i forbindelse med erhvervsrejser ind og ud af landet. Viden om gældende regler og vejledninger skal udbredes, fx gennem 
erhvervsorganisationer og gennem andre med tilstedeværelse på de enkelte virksomheder, fx tillidsmænd.  

Styrke samarbejdet på tværs af erhvervslivet, 
herunder også via virksomhedsalliancer på 
eksportmarkedet

• Samarbejde på tværs af erhvervslivet – hos store som små virksomheder – kan styrkes, for at opnå fordele af hinandens tilstedeværelse på de internationale markeder. Samarbejdet 
og etablering af virksomhedsalliancer kan blandt andet ske via erhvervsorganisationerne. 

• Fokus på forhandling af priser på e-handelsplatforme for grupper af virksomheder, fx iværksat via erhvervsorganisationerne.

Benytte perioder med lavere aktivitet til mere 
systematisk efter- og videreuddannelse

• Flere medarbejdere kan opfordres til at søge opkvalificering i form af kurser mv. inden for efter- og videreuddannelsessystemet.

• Gentænkning og justering af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), herunder fx med reduceret egenbetaling.

Udbrede kendskabet til muligheder i 
eksisterende offentlige ordninger

• Yderligere information og kommunikation om udbuddet af offentlige ordninger til erhvervslivet. Fx om mulighederne for at søge om og rejse kapital fra offentlige fonde til private 
investeringer. Ligeledes rettet mod udbuddet af tilbud om offentlige efter- og videreuddannelse. Informationen kan videreformidles ved brug at erhvervsorganisationer og 
fagbevægelsen med informationskampagner. 

Anbefalinger til erhvervslivet selv



Genstartsteam for små- og mellemstore virksomheder

Hvordan har genstartsteamet arbejdet?

Med hjælp fra virksomheder og organisationer har vi i genstartsteamet for SMV’er fået 
indblik i den aktuelle situation hos mere end 542 eksportvirksomheder – heraf 412 
virksomheder med færre end 100 ansatte. Og de bekræfter behovet for en indsats for dansk 
eksport – både på helt kort sigt, men også langsigtet, så vi kommer styrket ud af krisen. 

På den baggrund er vi nået frem til 7 centrale anbefalinger, som bør gennemføres hurtigst 
muligt. Men udfordringerne for eksporten stopper ikke på kort sigt. Derfor har teamet også 
udformet 9 anbefalinger til det lidt længere sigte for eksporten. 

SMV-teamet understreger, at rejse- og transportmuligheder er afgørende for eksporten –
uanset branche. Derfor støtter SMV-teamet også op om den fælles indsats, som 
Genstartsteam for luftfart vil iværksætte for at understøtte fortsat luftfart og infrastruktur i 
form af lufthavne.

Og så opfordrer vi fra genstartsteamet til, at eksportudviklingen fortsat følges, og at der gøres 
status på, om de nye initiativer er tilstrækkelige. 

• Carsten Jensen, adm. direktør, CKJ Steel

Formand

• Per Hastrup, adm. direktør, Prodan
• Søren E. Nielsen, adm. direktør, MiR Mobile Industrial Robots
• Vibeke Svendsen, CEO, Envotherm
• Carsten Beith, adm. direktør, Fonfisk Hanstholm
• Thomas Brorsen, CEO, Pond
• Ralf Astrup, CEO, Cabinplant
• Claus Justsen, adm. direktør, Justsen Energiteknik

Virksomheder

• SMVDanmark
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• FH
• Dansk Metal
• HK privat

Organisationer

” Hvis vi ikke får styr på corona-smitten, så har det 
ikke så stor betydning, hvad vi ellers gør i forhold 
til eksporten. Frygten og tilbageholdenheden vil 
eksistere uanset alle gode initiativer, ikke kun i 
Danmark men i hele verden.

- Carsten Beith, adm. direktør, Fonfisk


