FAKTAARK

EKSPORTSTRATEGI FOR ENERGIOMRÅDET
STRATEGI, VISION, INDSATSER OG NYE TILTAG
Eksportstrategien udgør en samlende platform for en forbedret sammentænkning og koordination af eksportindsatsen på energiområdet. Strategien skal indfange nuværende og fremtidige muligheder for branchen.
Strategien skal være med til at sikre, at danske virksomheder står bedst muligt til at levere på
den stigende globale efterspørgsel efter energiløsninger.

VISIONEN

STRATEGIENS VISION:
• Danmark skal forblive foregangsland og udnytte sine styrkepositioner på energiområdet
med henblik på mindst at fordoble eksporten af energiteknologi fra ca. 70 mia. kr. i 2015
til over 140 mia. kr. i 2030.*
• Danmark skal fortsat være europamester i eksport af energiteknologi.
• Danmark skal i endnu højere grad kendes for at være eksportør af bæredygtige
systemløsninger til energisektoren og energisystemet.

STRATEGIEN

VISIONEN VIL BLIVE INDFRIET MED STRATEGIEN VED AT:
• Styrke samarbejdet mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet,
Erhvervsministeriet og energibranchen.
• Levere et overblik over indsatser, som kan understøtte branchen på energiteknologiområdet i forhold til deres internationalisering, markedsføring og afsætning af energiteknologier og services samt systemløsninger.
• Lancere nye initiativer i 2017, som skal understøtte energibranchens eksportmuligheder.

DE 7 HOVEDINDSATSER

STRATEGIEN BESTÅR AF FØLGENDE HOVEDINDSATSOMRÅDER:
• Prioriterede markeder
• Strategisk sektortilgang til eksportmarkederne
• Markedsføring og eksportfremstød
• Finansiering, tilskud og partnerskaber
• Forskning og innovation
• En understøttende handelspolitik
• Opfølgning – nedsættelse af et dialogforum for energi

NYE TILTAG

I FORBINDELSE MED STRATEGIEN VIL FLERE NYE INITIATIVER BLIVE IGANGSAT, LIGESOM
EN RÆKKE EKSISTERENDE AKTIVITETER VIL BLIVE VIDEREFØRT OG FOKUSERET:
• Initiativ i Bruxelles: DK – EU Energy Alliance
• Styrket bemanding til varetagelse af arbejdet med energiunionen i Bruxelles
• Eksportordning for Tyskland, Storbritannien og USA
• Vækstrådgiver på energiområdet i Indien
• Rådgivningsydelse fra Energistyrelsen via Udenrigsministeriet
• Projektudviklingsfacilitet målrettet offentlig infrastruktur under Danida Business Finance
• Forlængelse af støtten til State of Green
• Forlængelse af bilaterale energi- og klimasamarbejder med Kina, Mexico, Sydafrika og
Vietnam og nyt samarbejde med Etiopien
• Fortsættelse af energieffektivitets hub’en i FN-byen i København
• Styrkelse af EUDP-forskningsprogrammet som led i Danmarks deltagelse i
”Mission Innovation”
* Baseret på beregninger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

