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Eksportfremme i kølvandet på covid-19:
Nye grønne eksportmuligheder for danske virksomheder



Forår 

2020

AKUT KRISE
Verden i rødt.

Særligt SMV’er ramt.

Behov for ”førstehjælp” på 

markederne.

Efterår 

2021

NY HANDLINGSPLAN FOR 

ØKONOMISK DIPLOMATI
Sektorfokuseret.

Partnerskabsdrevet.

JUNI
NY EKSPORTPAKKE

og nedsættelse af regeringens 

genstartsteam.

Fra fælles krisehåndtering til stærkere partnerskaber om 
nye eksportmuligheder for danske virksomheder

EKSPORT OG 

INVESTERINGSPAKKEN
Reduktion af timepriser.

Flere gratis ydelser.

Udrykkerteam i DK.

Styrket ”boots on the ground”.

Situationsrapporter.

EFTERÅR
Anbefalinger fra Genstartsteams 

(kort sigt + lang sigt).

Udmøntning af eksportpakken.

Erhvervsrejsehold.

Mere risikovillig kapital.

NYE MULIGHEDER
EU’s genopretningsfond (750 mia. EUR).

USA ”Build Back Better”.

mm.

December 2020
EKSPORTPAKKE II

Digital salg

Ny indsats for vand. Juni 2021
Eksportreserve

Eksportsatsning i USA.

Fortsatte restriktioner, men øget genåbning. 

Eksporten langsomt på vej tilbage.







En brændende platform –
danmark har løsningerne

 Brændende platform: IPCC rapport understreger 
behovet for ambitiøs handling nu og her

 Kul stadig en af de store klimasyndere - fylder knap 40 % 
af det globale energimix (IEA 2018)

 Regeringens initiativ for global kuludfasning

 Central del af klimastrategien og regeringens nyligt 
fremlagte klimaprogram

 Grønne strategiske partnerskaber en del af løsningen

 Dansk erhvervsliv har kompetencerne og løsningerne, 
der skal drive den grønne omstilling
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“The report provides new estimates of 

the chances of crossing the global 

warming level of 1.5°C in the next 

decades, and finds that unless there 

are immediate, rapid and large-scale 

reductions in greenhouse gas 

emissions, limiting warming to close 

to 1.5°C or even 2°C will be beyond 

reach



Serviceydelserne
”fit-for-purpose”
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Markedsanalyser

Erhvervsfremstød

Innovation

Investeringsfremme

Government & Public Affairs

Markedsføring

Handelspolitik

Boots on the Ground – rådgivning

og støtte ift. COVID19



Hvad tilbyder Tc SMV’er?
En strategisk tilgang til internationalisering

Præ-kommercielle stadie Kollektive eksportrettede 

indsatser

Individuelle eksportrettede 

indsatser

Scope Your Business Model (SBM)
Programmet benytter værktøjet Business Model 

Canvas som udgangspunkt for en strategisk dialog 

omkring ‘fit’ på et givent eksportmarked samt forslag 

til justeringer.

Export Sparring
Programmet indeholder sparring om 

basal markedsinformation baseret på 

virksomhedens eksportplan.

NOW (pilot-fase)
NOW er sektorfokuseret baseret på strategiske partnerskaber 

og sigter mod grønne og bæredygtige eksportmuligheder.

Strategic Business Alliance (SBA)
Programmet tilbyder to komponenter; (1) feasibility study og 

rammeværk til at (2) danne en alliance med komplementære 

virksomheder mhp. at forfølge en solid business case.
Innovation Sparring
Prorammet tilbyder udvalgte start-ups og 

SMV’er sparring omkring konkrete 

innovationsmuligheder.

Innovation Camp
Programmet løfter virksomhedens 

innovationsevne og adgang til internationale 

innovationsøkosystemer.

Levér -

Evaluér -

Tilpas
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Supply Chain Academy 2.0

Dette akademi sikrer, at TC-medarbejderne 

er klædt på til en troværdig og 

værdiskabende dialog omhandlende robuste 

værdikæder.

GPA Academy

Akademiet tilføjer de nødvendige 

‘government & public affairs’-redskaber til 

TC-medarbejderens værktøjskasse. 

GROW
Programmet indeholder en skræddersyet, individuel 

pakke, der sigter mod at skabe eksportmuligheder.

Eksportfremstød
Eksportfremstød tilbyder fysiske og virtuelle platforme for salg 

og markedsføring ved eksempelvis internationale messer og 

konferencer.



Erhvervshusene og klyngerne 
RYGRADEN I VORES LOKALE ORGANISATION

The Trade Council

Tværkommunale erhvervshuse og 

nye nationale klynger

Lokale erhvervsservices

Entreprenører og virksomheder

Hovedstaden

Sjælland

Fyn

Sydjylland

Århus

Nordjylland
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Erhvervshus       Klynge

Silkeborg



Finansiering til internationaliseringsrejsen
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Nye 
Strategier



• Højvækst scenarie på DKK 373 mia. i 2030

• Styrket samarbejde med SUM – 8 stillinger

• Indsatsområder og retning defineres i fællesskab

• SMV potentiale realiseres

Visionen

”Danmark skal have en life science industri i 

verdensklasse til gavn for patienterne, det danske 

velfærdssamfund og dansk økonomi”

Ny strategi for life science



Ny eksportstrategi for vand

1) Udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet.

2) Største eksportfremmeindsats for vand i Trade Councils
og Miljøstyrelsens historie med 16 nye årsværk.

3) Etablering af myndighedssamarbejder i USA, Tyskland, 
Spanien, Polen, Italien.

4) Styrkelse af Water Technology Alliances – herunder ny 
udsendt til Indien.

5) Styrkelse af Miljøstyrelsen og inddragelse af forsyninger.

6) Finansielle instrumenter til at understøtte. EKF’s Green 
Accelerator, Green Advisory Pool mv.
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Handlingsplaner
for styrket grøn eksport til EU & USA 



EU’s genopretningsfond

 Historisk beløb (€ 750 mia. ≈ DKK 5.600 mia.)

 Skal udmøntes inden for en kort årrække

 Inden for områder hvor danske virksomheder har styrkepositioner

37 % til grøn omstilling 

20 % til digitalisering

 Eksportfremmeindsats samlet i et partnerskab med aktiv 
involvering af erhvervslivet og fagministerier

 Indsatsen er struktureret i seks sektorspor:

1) energi; 2) energieffektivitet; 3) vand/forsyning;

4) digitalisering; 5) sundhed; 6) fødevarer/landbrug

Formål: Koble danske styrkepositioner inden for grøn omstilling og 
digitalisering med eksportmuligheder i EU’s medlemslande



Rammen for den danske 
eksportfremmeindsats

Udstikker retningen for partnerskabets indsatser:

 Særligt fokus på eksportmulighederne i Sydvesteuropa og 
Central- og Østeuropa

 Indeholder i alt 12 handlingsplaner (2 for hvert sektorspor)

 For hvert sektorspor er der defineret en række 
indsatsområder…

 … og en række initiativer som skal bidrage til at løbe 
konkrete aktiviteter i gang på de markeder, hvor 
eksportpotentialet er størst

Skal sikre en strategisk tilgang til eksportmulighederne 
under EU’s genopretningsfond

Læs mere her https://thetradecouncil.dk/eugenstart



eksempel



Styrket grøn eksport til usa
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American 
Rescue Plan

• 1.900 mia. USD

American 
Jobs Plan

• 2.500 mia. USD

American 
Families Plan

• 1.800 mia. USD

Build Back Better

Infrastruktur Plan 

1.200 mia. USD
Forsoningsplan

3.500 mia. USD



Handlingsplan 
for styrket grøn 
eksport til usa

Sætter rammen for 
indsatserne:

 4 sektorspor med fokus på 
mulighederne for grøn eksport 
i USA

 4 handlingsplaner (1 for hvert 
sektorspor)

 For hvert sektorspor er der 
defineret en række 
indsatsområder…

 … og en række initiativer 
som skal bidrage til at løbe 
konkrete aktiviteter i gang 
på de markeder, hvor 
eksportpotentialet er størst

Danske repræsentationer

Havvind

New Jersey

Energieffektivitet

Vand

Bæredygtig fødevareteknologi



Spørgsmål:

• Hvad skal alliancen

foretage sig i 

Frankrig? Hvilke 

virksomheder er med 

ombord?

• Hvad indebærer en 

intensiveret GPA-

indsats i Spanien? 

Hvilke aktiviteter taler 

vi om i praksis? 

Hvornår?

eksempel




