
GLOBAL ØKONOMI 
– RISIKO FOR NY RECESSION

Efter en genopretningsperiode i verdensøkonomien fra medio 
2009 til medio 2010, hvor den økonomiske vækst var stigende, 
pegede de økonomiske nøgletal i særligt Asien og USA og i 
mindre grad i Europa i den rigtige retning. På det seneste har 
flere nøgletal fra USA vist en svagere udvikling end ventet, 
særligt indenfor boligmarkedet. Dette kombineret med gælds-
problemerne i Eurozonen og de heraf afledte problemer for de 
europæiske banker har fået flere ledende økonomer til at ad-
vare om, at der er en risiko for, at verdensøkonomien kan falde 
tilbage i en ny recession. 

Markedet vurderer, at den fornyede usikkerhed skyldes en sta-
dig manglende risikoappetit hos investorerne. Det afspejler sig 
i uvillighed til at investere i EUR og stor søgning mod CHF som 
en sikker havn. 

I dette nummer finder du nyheder om

 Global økonomi – risiko for ny recession

 Danske kommuner og en styrket CHF

  KommuneKredits største obligationsudstedelse 

nogensinde

  ESCO-projekter

 Stående lån

  Manglende overholdelse af bilers serviceeftersyn  

koster dyrt

  Præsentation af KommuneKredits økonomi-

afdeling
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Der er stadig rigelig, ledig kapacitet i de enkelte landes økonomier 
efter krisen, og det ventes på længere sigt, at stimuleringen af 
den økonomiske politik, særligt i USA og Europa vil blive reduce-
ret gradvist i løbet af de kommende år. Det kan få væksten til at 
stagnere i 2011 og 2012 efter et godt første halvår 2010, globalt 
set. Det kan betyde, at centralbankerne ikke vil hæve de korte, 
toneangivne renter før sent i 2011 eller i 2012. 

Valget for mange lande står mellem at bremse gældsætningen 
og dermed økonomien - hvilket vil betyde fortsat lave renter 
en rum tid fremover - eller en forøgelse af statsgælden og 
dermed større økonomiske vækst. Herved risikerer renterne at 
stige i de gældsramte lande, og hermed yderligere reducere in-
vesteringerne i EUR som valuta og fokus på mere sikre valutaer 
som CHF, de skandinaviske valutaer og delvis USD. 

For EU-landenes vedkommende handler det i første omgang om, 
i højere grad end hidtil, at forbedre landenes økonomiske samar-
bejde. Det har vist sig, at en fælles centralbank uden en fælles ko-
ordinering af finanspolitikken i de enkelte lande ikke ser ud til at 
være bæredygtig på sigt. Markedets tillid til EUR vil gradvis komme 
tilbage i takt med, at gældssituationen bedres gennem troværdige 
og realistiske besparelser på de enkelte landes statsbudgetter, og 
at EU-landenes finanspolitikker knyttes tættere sammen.

Det forventes fortsat, at CHF fastholder det stærke niveau over-
for EUR og DKK. Der er flere årsager hertil. For det første, den 
mindskede risikovillighed fra investorerne, der betyder, at CHF 
foretrækkes som investeringsvaluta frem for EUR. For det andet, 
er udviklingen i schweizisk økonomi stadig ganske stærk med en 
pæn udvikling i erhvervstilliden, stigende økonomisk vækst, fal-
dende ledighed og et stigende detailsalg. For det tredje, er den 
schweiziske statsgæld markant lavere end i det øvrige Europa 
samtidig med, at der er pæne overskud på de eksterne balancer.

Den schweiziske centralbank var på mødet for 14 dage siden lidt 
mere usikker på, om de igen skulle begynde at frygte en egentlig 
deflation (negativ inflation). Inflationen i august var kun på 0,3 
pct. på årsbasis efter at have været over 1 pct. hen over somme-
ren. Sammenlignet med Eurozonen, hvor inflationen er stigende, 
ser forskellen i inflation mellem Schweiz og Eurozonen ud til at 
være ændret fra parløb til (nogen) afvigelse. Markedet har øje for 
denne udvikling, som kunne betyde en svækkelse af CHF. 

Med fokus på investorernes risikovillighed i det globale valuta-
marked ventes deflationsproblematikken ikke at have en frem-
trædende betydning i markedet på kort sigt, men det ventes 
at have stor bevågenhed i markedet ved de kommende inflati-
onstal fra Schweiz.

GLOBAL ØKONOMI...
Fortsat fra forsiden

Hen over sommeren og ind i det tidlige efterår har det finan-
sielle marked oplevet betydelige stigning i CHF/DKK-kursen. 
Årsagen til stigningen skyldes flere faktorer, hvoraf følgende 
kan nævnes:

  CHF opfattes som ”sikker havn” for internationale investorer 
i en tid med finansiel uro.

DANSKE KOMMUNER OG EN STYRKET CHF
URO I DE FINANSIELLE MARKEDER STYRKER CHF

  Uro omkring specielt de sydeuropæiske økonomier har styr-
ket CHF over for EUR og dermed også DKK.

  Den schweiziske nationalbank opgav i forsommeren at inter-
venere i valutamarkedet og lod dermed markedet bestem-
me niveauet for CHF.

  Den schweiziske økonomi har vist overraskende styrke og 
konkurrencekraft.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Kommunernes lån i schweiziske franc
En række danske kommuner har gennem årene hjemtaget va-
riabelt forrentede lån med lav rente i CHF som alternativ til lån i 
DKK. De store kursudsving har derfor givet anledning til bekym-
ring hos flere af kommunerne. Bekymringen går især på, hvor-
vidt det høje niveau for CHF/DKK vil forblive højt, eller om det vil 
falde tilbage til et mere ”normalt” niveau. Bekymringen er blevet 
understøttet af en række artikler og indlæg i danske medier.
 
KommuneKredit oplever, at kommunerne primært har hjem-
taget lån i variabelt forrentede CHF med lange løbetider. For-
målet har derfor ikke været at realisere kortsigtede gevinster, 
men snarere at sikre den billigst mulige finansiering for kom-
munen over en årrække. Med dette som udgangspunkt kan 
det konstateres, at langt de fleste af KommuneKredits kunder 
har oplevet betydelige rentebesparelser ved at finansiere sig i 
variabelt forrentede CHF frem for DKK. Størrelsen af rentebe-
sparelsen afhænger af tidspunktet for lånenes hjemtagelse.

Gennem de seneste måneder har kommunerne endvidere op-
levet, at besparelsen ved at låne i CHF frem for DKK reelt er 
væk. Dette skyldes dels, at CHF/DKK-kursen, som beskrevet 
ovenfor, er steget og dels, og at det effektive rentespænd 
mellem de to valutaer er indsnævret. 

Hvor længe dette vil være gældende er usikkert og afhæn-
ger af udviklingen i de finansielle markeder. I det finansielle 

marked er der generelt enighed om, at markedet vil opleve 
en stærk CHF i de kommende 1–2 år, men også at valutaen er 
overvurderet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne vænner sig 
til tanken om, at ydelser på deres CHF-lån i denne periode kan 
være tabsgivende. Det vil sige tab, som i de fleste tilfælde kan 
modregnes i de forgående års gevinster.

KommuneKredits anbefaling
I det nugældende marked er det KommuneKredits anbefaling, 
at kommunerne ser tiden an for så vidt angår deres allerede 
hjemtagne lån i CHF og eventuelle yderligere eksponering  
til CHF. 

Vælger kommunen at reducere sin eksponering til CHF, må det 
forventes, at kommunen realiserer et betydeligt kurstab – i 
værste tilfælde på op mod 25 pct. Et kurstab, som dog kan 
medfinansieres ved konvertering af lånet. Hvis kommunen har 
indgået swaps, må kommunen, hvis ikke swappen forlænges, 
på tilsvarende vis forvente et kurstab. 

Som nævnt er den reelle renteforskel mellem variable CHF og 
DKK væk i dag. Blandt andet derfor kan KommuneKredit ikke 
anbefale yderligere eksponering til CHF. Denne anbefaling un-
derstøttes af usikkerheden om, hvornår CHF igen vil begynde 
at falde tilbage til et mere ”normalt” niveau.

KOMMUNEKREDITS STØRSTE  
OBLIGATIONSUDSTEDELSE NOGENSINDE
KommuneKredit solgte den 24. august obligationer for 1,5 mia. 
USD på én gang. Obligationerne er 3-årige og stående, med en 
kupon på 1,25 pct. og udløber den 3. september 2013. 

Gennem et par måneder havde KommuneKredit og de medvir-
kende banker fulgt markedet nøje, og den 24. august åbnedes 
salget tidligt om morgenen. Allerede i løbet af den første time 
var der tegningsønsker for 1 mia. USD. Først på eftermiddagen 

Europa   66 pct.

Asien   22 pct.

Mellemøsten og Afrika 10 pct.

Andre      2 pct.

Centralbanker  44 pct.

Banker 15 pct.

Fundmanagers 30 pct.

Andre  11 pct.

Europa   66 pct.

Asien   22 pct.

Mellemøsten og Afrika 10 pct.

Andre      2 pct.

Centralbanker  44 pct.

Banker 15 pct.

Fundmanagers 30 pct.

Andre  11 pct.

var tegningsønskerne fra de 70 investorer steget til 2,4 mia. 
USD. KommuneKredit valgte at sælge obligationer for 1,5 mia. 
USD, og beløbet er swappet til 8,9 mia. danske kroner.

Fordelingen af tegningsønskerne havde en god spredning både 
geografisk og på investorer. Blandt investorerne var 12 cen-
tralbanker.

Fordeling efter investortyper:Fordeling efter region:

DANSKE KOMMUNER...



4KOMMUNEKREDIT INFORMATION

ESCO - ”Energy Service Company” - er selskaber, der har spe-
cialiseret sig i at identificere og implementere energibespa-
rende investeringer hos blandt andet danske kommuner. I fi-
nansieringen og ejerskabet af investeringerne er der paralleller 
til OPP-projekter. Fælles for de kommunale ESCO-projekter er, 
at de gennem større og rentable energirenoveringer skal sikre 
en mere effektiv energiudnyttelse og dermed besparelser i det 
kommunale energiforbrug. 

I en undersøgelse gennemført af NRGI Rådgivning og Elspa-
refonden i november 2009 oplyses det, at en række kom-
muner har etableret ESCO-projekter. Aktuelt er der kend-
skab til, at 12 kommuner arbejder med eller overvejer 
ESCO-projekter.

Finansieringsmodeller 
ESCO-projekter kan finansieres efter forskellige modeller, hvor 
der er paralleller til finansiering af OPP-projekter:

  Egenfinansiering - Kommunen kan vælge selv at finansiere 
investeringen. Låntagning til investeringen belaster ikke 
kommunens låneramme, jf. Lånebekendtgørelsen. 

  Tredjepartsfinansiering - ESCO-selskabet finansier investe-
ringen og ejer investeringen i projektets levetid, hvorefter 
ejerskabet af investeringen overgår til kommunen.

Håndtering af besparelser
ESCO-projekter kan sammensættes på mange måder, typisk 
tages der udgangspunkt i følgende to former for besparelser:

  Garanteret besparelse – ESCO-selskabet garanterer en given 
besparelse i investeringens levetid.  Hvis det ikke lykkes at 
opnå den garanterede besparelse dækker ESCO-selskabet 
differencen. I garantien kan der indarbejdes incitamen-ter til 
at opnå yderligere besparelser i energiforbruget til fordel for 
begge parter.

  Delt besparelse – Betaling til ESCO-selskabets består af en 
del af besparelsen. Efter denne model vil ESCO-selskabet 
ofte være ejer af investeringen i driftsperioden, for herved 
bedre at kunne give incitament til at optimere forholdet mel-
lem besparelserne og den investerede kapital. 

Hvem er ESCO-selskabet?
Udbyderne af ESCO-projekter er typisk:
 Rådgivere – f. eks. rådgivende ingeniører
 Udstyrsleverandører 
 Forsyningsselskaber

For ESCO-projekter gælder, som for OPP-projekter, at kommu-
nerne ofte kan opnå den største besparelse ved selv at finan-
siere projekterne, da kommunerne kan finansiere sig langt bil-
ligere end ESCO-selskaberne.

ESCO-PROJEKTER
ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I DANSKE KOMMUNER
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Stående lån kan være et udmærket alternativ, men man 
skal huske, at løbetiden er væsentlig kortere end for amor-
tisable lån. 

I lånebekendtgørelsen er det fastsat, at amortisable lån skal 
afvikles over maksimalt 25 år, mens stående lån maksimalt 
kan have en løbetid på 15 år og en gennemsnitlig løbetid på 
10 år. Hertil kommer, at Indenrigsministeriet, f. eks. i forbin-
delse med kommunalreformen ydede dispensationer til lån til 

Overholdelse af bilens serviceinterval er i dag vigtigere end no-
gensinde, da garanti- og kulancereglerne hos de forskellige bil-
fabrikanter og importører er strammet væsentligt. Det betyder 
i praksis, at retten til garanti- og kulancereparationer bortfal-
der, hvis service ikke er overholdt efter bilens forskrifter. 

Serviceintervallet på mange bilmodeller har i dag både en tids-
bestemt faktor og en kilometermæssig faktor, som begge skal 
overholdes nøje. Derudover har mange bilmodeller ”signal” om 
behov for tid til service via computerdisplay og/eller lampe i 
instrumentpanelet.

Bortfald af retten til garanti- og kulancereparationer vil være en 
ekstraordinær omkostning, som ikke er inkluderet i leasingafta-
len eller den særskilt tegnede service-/vedligeholdelsesaftale.
 

IT-sammenlægningsudgifter over 5 år. En del af disse blev op-
taget som stående lån.

KommuneKredit oplever, at en del kommuner nu opdager, at 
tidligere optagne lån forfalder i 2011 og 2012, og at det ikke 
er muligt at omlægge disse, fordi de har været optaget som 
stående lån. Vær derfor altid ekstra opmærksomme på stå-
ende lån.

STÅENDE LÅN

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BILERS 
SERVICEEFTERSYN KOSTER DYRT

Leasingtager har selv ansvaret for at overholde bilens service-
intervaller, som fremgår af f.eks. servicehæftet, producentens 
oplysninger eller bilens computerdisplay. Der er derfor vigtigt 
at sætte sig ind i serviceforskrifterne for den pågældende bil, 
så man som leasingtager ikke risikerer en merudgift for vedli-
gehold på bilen.

Hvis bilen er leaset operationelt, f. eks. via LeasePlan, bortfal-
der garantierne for såvel service/vedligehold som restværdi, 
såfremt bilen ikke serviceres forskriftsmæssigt i leasingperio-
den. Leasingtager vil således stå med en ikke ubetydelig risiko 
og merudgift ved udløbet af leasingperioden, hvis de krævede 
serviceeftersyn ikke overholdes.
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PRÆSENTATION AF KOMMUNEKREDITS  
ØKONOMIAFDELING 
DE OPKRÆVER YDELSER OG UDBETALER LÅN 

KommuneKredit beskæftiger i alt 60 medarbejdere fordelt på 
5 afdelinger samt stabsfunktioner. Der er 9 medarbejdere i 
Økonomiafdelingen, som dækker mange funktioner. De over-
ordnede ansvarsområder er:

  Administration af lån til kunderne, herunder udbetaling og 
opkrævning 

  Administration af obligationsudstedelser i ind- og udland 
samt swaps

  Daglige likviditetsopgørelser til finansafdelingen

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
Telefax: 3391 1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør Johnny Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen er afsluttet d. 28. september 2010

  Collateral management (sikkerhedsstillelse)
  Indrapportering af finansiel statistik til Nationalbanken m.fl.
  Aflæggelse af årsregnskab og indgivelse af selvangivelse på 

koncernniveau

Kontakt økonomiafdelingen, hvis du har spørgsmål eller kom-
mentarer vedrørende låneadministration. 

Janne Egeberg: 
Låneadministration

Heidi Beck Pedersen: 
Låneadministration og 
Collateral management

Jesper Moll:  
Backoffice og  
låneadministration

Gert H. Jensen:  
Backoffice og  
låneadministration

Lena Dahl:  
Finansiel controller

Hanne Gomez:  
Kreditorer og  
låneadministration

Jens Bloch Behrendt: 
Ledelse

Mette Jørgensen:  
Backoffice og  
låneadministration

Michael Bruun:  
Regnskab


