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Finansministeriet. København, den 12. april 2011.

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der kan ydes et statsligt genudlån
til Irland på 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

b. Irland har i november 2010 i samarbejde med IMF, EU-Kommissionen og ECB udarbejdet et program
for genopretning af den irske økonomi, herunder reformer af banksektoren samt en plan for omfattende
finanspolitisk konsolidering.

Irlands genopretningsprogram indebærer et finansieringsbehov på i alt 85 mia. EUR, hvoraf 67,5
mia. EUR tilvejebringes ved internationale lånetilsagn. Irland tilvejebringer selv 17,5 mia. EUR gennem
tidligere opsparede reserver.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR) til Irland, som
udbetales i kvartalsvise rater i løbet af perioden 2010-2013, betinget af Irlands tilfredsstillende imple-
mentering af genopretningsprogrammet. IMF-lånet blev godkendt af IMF’s bestyrelse den 16. decem-
ber 2010.

Derudover yder EU et lån på 22,5 mia. EUR til Irland i henhold til forordning nr. 407/2010 (EFSM),
der giver EU hjemmel til at yde finansiel assistance til medlemsstater, som befinder sig i eller er alvorligt
truet af en stærk økonomisk eller finansiel uro som følge af usædvanlige begivenheder, som landet ikke
selv er herre over. Lånet vil blive udbetalt over genopretningsprogrammets tidshorisont, betinget af
Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet. Lånet fra EU-lånemekanismen
blev godkendt af Rådet for den Europæiske Union den 7. december 2010.

Desuden ydes et lån på 17,7 mia. EUR til Irland gennem den europæiske facilitet for finansiel stabilitet
(EFSF), som garanteres af eurolandene. Lånet vil blive udbetalt over genopretningsprogrammets tids-
horisont, betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Derudover yder Storbritannien et bilateralt lån på ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR) til Irland, og
Sverige et bilateralt lån på 600 mio. EUR. Disse lån vil blive udbetalt over genopretningsprogrammets
tidshorisont, betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Irlands økonomiske genopretning, har Danmark givet tilsagn om at
ville stille 400 mio. EUR til rådighed i form af mellemfristede lån. Tilsagnet er givet med forbehold
for de bevilgende myndigheders godkendelse. Lånevilkår fastsættes ved forhandling med Irland og
rådføring med IMF, EU-Kommissionen og EFSF parallelt med de bilaterale långivere Storbritannien
og Sverige. Det vil blive sikret, at renten på det danske lån til Irland ikke vil være lavere end Danmarks
egne finansieringsomkostninger på markedet med tillæg af en risikopræmie. Udbetalingen af lånet vil
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finde sted i rater i perioden 2011-2013, betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genop-
retningsprogrammet.

Det danske lån vil have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien
og Sverige samt lånet fra EFSF garanteret af eurolandene, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under
lånene ydet af IMF og EU-mekanismen EFSM.

Hvis Irlands samlede finansieringsbehov skulle blive mindre end forventet, forventes det, at det
danske bidrag blive nedjusteret proportionalt.

Det er vurderingen, at det internationale låneprogram til Irland og det tilhørende genopretningspro-
gram vil understøtte Irlands tilbagevenden til markedsfinansiering. Irlands økonomi er imidlertid i en
vanskelig situation, og et statsligt genudlån til Irland vil således ikke være uden risiko.

Genudlånet forventes optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og på det følgende års
bevillingslove på hovedkonto 40.21.04. Genudlån til Irland (ny hovedkonto).

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på at skabe hjemmel til, at der om nødvendigt vil kunne ydes
statsligt genudlån til Irland i løbet af 2011.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der kan ydes et statsligt genudlån til
Irland på 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages
følgende tekstanmærkning under § 40. Genudlån m.v.:

Materielle bestemmelser

»Nr. 102 ad 40.21.04.
Finansministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden

2011-2013.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.«

København, den 12. april 2011

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Rasmus Degn

Til Finansudvalget.
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