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Finansministeriet. København, den 5. november 2009.

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der stilles en statsgaranti på 200 mio.
SDR1) (svarende til 1.600 mio. kr. ved kurs 800) over for Danmarks Nationalbank med henblik på lån
til IMF’s Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), som yder lavtforrentede lån til lavindkomst-
lande.

b. IMF’s bestyrelse vedtog den 23. juli 2009 en omfattende reform af IMF’s instrumenter og finansie-
ringsstrukturer for de særlige lavtforrentede udlån til lavindkomstlande. Reformens formål er at styrke
IMF’s muligheder for at støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den aktuelle økonomiske og
finansielle krise, og reformen betyder bl.a. at disse lande får adgang til nye kort- og mellemfristede
lånefaciliteter med mere fleksible lånebetingelser, der stemmer bedre overens med landenes forskellige
behov. Samtidig op mod fordobles rammerne for det enkelte lands låneadgang.

Ydermere forbedres rentevilkårene for lavindkomstlandenes lån betydeligt via øgede rentetilskud.
Således vil lavindkomstlandene blive sikret rentefrihed på alle eksisterende og nye lån under PRGT
frem til udgangen af 2011. Herefter vil rentevilkårene på lavindkomstlandenes lån blive regelmæssigt
evalueret med henblik på at forblive lavere end den hidtidige subsidierede rente på 0,5 pct.

Med reformen samles alle IMF’s særlige lavtforrentede lån til lavindkomstlandene i en ny Poverty
Reduction and Growth Trust (PRGT), som afløser og udvider den eksisterende Poverty Reduction and
Growth Facility and Exogenous Shocks Facility (PRGF-ESF) Trust.

IMF forventer, at den stigende låneefterspørgsel fra lavindkomstlandene over de kommende år vil
medføre et behov for at tilføre PRGT nye låneressourcer for over 70 mia. kr. på kort sigt. IMF har
således anmodet en række rigere lande samt tidligere donorer om lån, som PRGT kan videreudlåne til
de fattigste lande. Danmark er i den forbindelse blevet anmodet om at yde et lån på 200 mio. SDR
(svarende til 1.600 mio. kr. ved kurs 800).

Det danske lån vil bidrage til at sikre likviditeten i PRGT, som er en selvstændig enhed under IMF
med egne reserver, og hvis midler administreres adskilt fra IMF’s øvrige ressourcer. I overensstemmelse
hidtidig dansk holdning vil lånemidlerne ikke blive øremærket enkelte PRGT-lånefaciliteter. Anven-
delsen af lånemidlerne til PRGT må således bero på IMF’s vurdering af det konkrete behov.

Garantien fra dansk side stilles af den danske stat over for Danmarks Nationalbank, der herefter yder
et lån til PRGT. Lånet fra Nationalbanken vurderes at have en begrænset kreditrisiko, da PRGT har
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betydelige egne reserver til understøttelse af forpligtelser over for långiver i tilfælde af forsinkede eller
manglende betalinger fra låntager. Reserverne er ikke en del af PRGT’s brugbare låneressourcer.

Det forventes, at lånet fra Danmarks Nationalbank ydes snarest i lyset af de begrænsede tilbagevæ-
rende låneressourcer i PRGT til lavindkomstlandene. Vilkårene for Nationalbankens lån til PRGT
afhænger af hvilken lånefacilitet IMF ønsker at anvende midlerne til, men ventes at have en 8 til 10-
årig løbetid med tilbagebetaling begyndende efter 4-5½ år. Lånet forrentes med en variabel 6-mdr.
SDR-rente.

c. Sagen forelægges nu med henblik på ikrafttræden snarest.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at finansministeren på den danske stats
vegne påtager sig en garantiforpligtelse på 200 mio. SDR (svarende til 1.600 mio. kr. ved kurs 800)
over for Danmarks Nationalbank med henblik på lån til IMF’s Poverty Reduction and Growth Trust
(PRGT).

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages
følgende tekstanmærkning under § 7. Finansministeriet, dispositionsrammer m.v.:

”Finansministeren bemyndiges til i 2009 over for Danmarks Nationalbank at stille en statsgaranti på
200 mio. SDR vedr. udlån til IMF’s Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).”

København, den 5. november 2009

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Steen Lohmann Poulsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 19-11-2009
Enhedslistens medlem af udvalget støtter aktstykket, men er yderst kritisk overfor de politiske krav, der har været
behæftet IMFs låneaktiviteter, og mener at støtte til lavindkomstlande bedre håndteres gennem FN.
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1) SDR er en sammenvejning af amerikanske dollars, euro, japanske yen og britiske pund.
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