10. september 2021

Faktaark
5.2. Danmarks Investeringsfond
Med etableringen af Danmarks Investeringsfond (DIF) samles de tre eksisterende
statslige institutioner Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) og
Danmarks Grønne Investeringsfond til én samlet fond. Samtidig får DIF et styrket mandat og en øget kapacitet på knap 6 mia. kr., der indfases gradsvist frem
mod 2026, ligesom at ordningerne Vækstlån og Små Vækstkautioner også styrkes i
de kommende år, jf. tabel 1.
Tabel 1
Øget kapacitet i Danmarks Investeringsfond til investeringer og udlån
2022*

2023

2024

2025

Varig kapacitet**

514

1.029

1.714

2.857

4.000

-

750

1.500

-

-

235

125

60

100

-

514

914

1.143

1.714

1.714

1.263

2.818

4.417

4.671

5.714

Kapacitetsprofil (mio. kr.)
Særlig accelerationsindsats til vækstende danske virksomheder 1)
Vækst og automatisering i Produktionsdanmark (vækstlåneordning)1)
Vækst og automatisering i Produktionsdanmark (små vækstkautioner)2)
Storskala demonstrationsanlæg
I alt

1)

Anm.: *For hvert år er der angivet den akkumulerede kapacitet, der gradvist opbygges i ordningerne. Den årlige
marginale udvidelse af kapaciteten kan derimod aflæses som forskellen mellem to år. Fx tilføres Vækstlåneordningen 750 mio. kr. yderligere i udlånskapacitet mellem 2023 og 2024. Denne sammenhæng gælder dog
ikke for Små Vækstkautioner, hvor det er den forventede et-årlig kapacitetsforøgelse i bankerne, der er angivet, jf. pkt. 2 nedenfor.
**Varig kapacitet angiver den fuldt indfasede kapacitet i ordningerne, der er gældende fra 2026 og frem.
1)
Med initiativerne tilføres DIF statslige egenkapitalindskud (Accelerationsindsats og Storskala
demonstrationsanlæg) og genudlån (for Vækstlåneordningen), der indfases gradvist frem mod 2026.
Finansieringsbehovet for initiativerne (der fremgår af økonomioversigt i selvstændigt faktaark) udgøres af
risikopræmier, der afsættes til afdækning af de statsfinansielle risici ved initiativerne.
2)
I initiativet reserverer DIF 20 pct. af bankernes anmeldte udlån i ordningen til mulige tab. Den statslig tabsramme (der udgør finansieringsbehovet for initiativet og fremgår af økonomioversigten i selvstændigt
faktaark) forventes dermed at muliggøre udstedelse af Vækstkautioner i bankerne svarende til fem gange den
afsatte tabsramme.

Med én samlet fond får virksomhederne adgang til én sammenhængende indsats
for statslig medfinansiering, der kan hjælpe med kapital og vejledning, hvor det
private marked ikke kan løfte opgaven på egen hånd. Og én samlet fond får styrket mulighed for en opsøgende indsats målrettet særligt SMV’erne om, hvad deres
muligheder er, og hvad der er den rette finansieringsløsning for dem.
Etableringen af Danmarks Investeringsfond skal samtidig styrke den udvikling,
der blev igangsat med Danmarks Grønne Fremtidsfond, så vi sikrer et endnu
stærkere, mere sammenhængende finansieringstilbud til de virksomheder, der skal
skabe de nye grønne og bæredygtige erhvervssucceser.

Side 2 af 2

DIF skal desuden via et styrket mandat til en ny accelerationsindsats også kunne
understøtte finansieringen af de særligt hurtigt voksende virksomheder med unicorn-potentiale. Indsatsen skal bidrage til at fastholde vækstsucceserne i Danmark.
Derudover får DIF tilført øget kapital til en fokuseret SMV-indsats via de eksisterende ordninger, Vækstlån og Små Vækstkautioner, der skal udvikle og fremme
investeringer i fx ny teknologi i SMV’er, ikke mindst i produktionsdanmark. Det
kan fx være virksomheder, der har brug for finansiering til at investere i robotter,
automatisering og digitalisering for at effektivisere deres produktion.
Samtidigt styrkes eksportindsatsen, herunder for nye grønne teknologier, hvor
danske virksomheder historisk har skabt sig en international konkurrencefordel.
En samlet eksport- og internationaliseringsindsats under DIF vil sikre en slagkraftig eksportindsats for både små samt større danske virksomheder.
I forlængelse heraf kommer en særskilt indsats til statslig medfinansiering af
blandt andet kommercielle demonstrationsanlæg, hvor virksomheder kan skalere
ny grøn teknologi i stor skala, fx power-to-x og CO2-fangst.
Med en bredere vifte af produkter og en større portefølje vil DIF dels kunne
skabe bedre muligheder for at mobilisere risikovillig kapital fra pensionsselskaber
og andre institutionelle investorer dels understøtte en kapacitetsforøgelse på eksportfinansieringsmarkedet i samarbejde med danske og udenlandske pengeinstitutter med henblik på at styrke de danske eksport- og internationaliseringsmuligheder for både iværksættervirksomheder, SMV’er og større virksomheder.

