
DEN GRÆSKE TRAGEDIE

Det helt store fokus i rente- og valutamarkedet er for tiden på 
den europæiske gældssituation og i særdeleshed situationen 
i Grækenland. Urolighederne i Athen og den spændte politiske 
situation i Grækenland er medvirkende til at forstærke usikker-
heden i markedet. Op til deadline på nærværende publikation 
overlevede den græske regering et mistillidsvotum, og efter-
følgende ventes parlamentet at vedtage en omfattende spa-
replan sammen med skatteforhøjelser inden den 3. juli. 

Det forlyder i EU-kredse, at den ventede udbetaling på EUR 
12 mia. i henhold til den eksisterende hjælpepakke vil afvente 
den endelige godkendelse af spareplanen i det græske parla-
ment. Efter EU-finansministrenes møde den 18.-19. juni, hvor 
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der blev forhandlet om yderligere hjælp til Grækenland, afven-
ter markedet EU-topmødet den 23.-24. juni, hvor udkastet til 
den nye hjælpepakke skal forhandles igen. Der er herudover 
planlagt et ekstraordinært finansministermøde den 3. juli, hvor 
den endelige godkendelse af udbetalingen på de EUR 12 mia. 
ventes at blive vedtaget.

Markedet er opmærksom på de problemer, der kan opstå i 
den europæiske banksektor i forbindelse med en græsk stats-
bankerot. En artikel i Berlingske den 21. juni viste eksponerin-
gen på europæiske banker, hvor især græske, tyske og franske 
banker har store beholdninger af græske statsobligationer. 
Det kan i tilfælde af en statsbankerot betyde store tab og be-
hov for fornyet statsgaranti til bankerne. Markedet forventer 
ikke en egentlig nedsmeltning af det europæiske pengemar-
ked, da en statsbankerot ikke vil være helt uventet, men det vil 
have alvorlige konsekvenser for finansmarkederne i en periode 
herefter. Grækenland udgør kun en meget lille del af den sam-
lede økonomi i EU, men det er faren for smitte fra Grækenland 
til andre lande, der udgør den største usikkerhed.  Det under-
streges af, at kreditvurderingsinstituttet Moody’s har sat Ita-
lien på observationsliste for en mulig nedgradering. 

Støtteerklæringen den 17. juni til Grækenland fra de 2 største 
økonomier i Eurozonen – Tyskland og Frankrig – fik for en stund 
beroliget markedet og fik styrket EUR i valutamarkedet igen. 
Vigtigt er det, at uenigheden mellem EU og ECB vedrørende 
en løsning for de private ejere af de græske statsobligationer 
nu tilsyneladende er på retur. ECB har hele tiden fastholdt, at 
de private obligationsejere ikke skulle lide under en eventuel 
statsbankerot i Grækenland, og det synspunkt ser Tyskland og 
Frankrig nu ud til at komme i møde.  

Den internationale valutafond, IMF, vil udbetale deres andel 
af den næste udbetaling til Grækenland sammen med EU-
landenes betaling. Det skulle dække grækernes behov ind-
til næste gældsforfald i september. Men selv om markedet 

på overfladen nu ser mere roligt ud, er der ingen tvivl om, at 
gældssituationen i Europa vil være i fokus i valutamarkedet 
hen over sommeren med heraf følgende risiko for kraftige og 
pludselige bevægelser.

I lyset af gældskrisen i bl.a. Grækenland er der sket en betyde-
lig styrkelse af CHF i valutamarkedet mod EUR og DKK. Kursen 
ligger stadig meget tæt på det højeste niveau og forventes at 
handle over kurs 600 mod DKK den kommende tid. 

Markedet ser for tiden en række af scenarier. Det første sce-
narie er, at Grækenland undgår en statsbankerot. Med den se-
neste udmelding fra Frankrig og Tyskland, hvor en fælles støt-
teerklæring til grækerne har fået CHF til at svækkes fra toppen 
på 630 mod DKK, ser det ud til, at EU-landene er i færd med at 
finde en holdbar løsning for Grækenland. Det vil blive afgjort i 
starten af juli. En sådan løsning kan betyde, at toppen på CHF 
er nået i denne omgang, og et mindre fald kan imødeses over 
sommeren.

Det andet scenarie er, at der ikke kommer en løsning for Græ-
kenland i første omgang, men løsningen udskydes til efter som-
merferien. Der vil ikke være tale om en statsbankerot, da EU 
og IMF stadig vil udbetale de EUR 12 mia. i starten af juli, men 
usikkerheden kan få CHF til at stige over det hidtidige toppunkt.

Det tredje og værste scenarie er, hvis det græske parlament 
ikke vedtager en yderligere opstramning af økonomien, eller 
hvis EU-landene ikke bliver enige om en yderligere hjælpe-
pakke. Så vil usikkerheden med langt større sandsynlighed 
ramme andre af de gældsplagede lande som Portugal, Spanien 
og Italien. Det kan betyde, at der kan opstå en ny finanskrise 
i Europa.  Risikoen er, at pengemarkederne igen – som for få 
år siden – fryser til, og centralbankerne må stille ubegrænset 
likviditet til rådighed over en længere periode. I en sådan situa-
tion kan CHF stige til over 650 mod DKK.

DEN GRÆSKE TRAGEDIE
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De fleste økonomer peger på, at der er stor sandsynlighed for, 
at renteniveauerne vil stige i Danmark og Europa i takt med, at 
der igen kommer vækst i samfundet. Nationalbanken hævede 
således renten for første gang siden 2008, da udlånsrenten 
blev sat op den 8. april 2011 med 0,25 pct. til 1,30 pct.

Figur 1: Udvikling i nationalbankens udlånsrente

Ser man på udviklingen i markedsrenterne i historisk perspek-
tiv, er det tydeligt, at de danske renter har været lave i de se-
nere år. Flere økonomer mener på denne baggrund, at rente-
markederne har nået et niveau, hvor det er mindre sandsynligt 
at de vil falde yderligere.

Der er altså både økonomiske og historiske indikatorer, som 
peger i retningen af, at Nationalbanken fremadrettet vil hæve 
de ledende rentesatser, og at renterne dermed vil have en sti-
gende tendens over de kommende år.

På figur 2 nedenfor er markedsrenteudviklingen afbilledet for 
perioden 1991 til i dag.

Figur 2: Renteudvikling 1991–2011

Lån med variabel rente
Mange kommuner har gennem en årrække draget fordel af 
at betale variabel rente på en større eller mindre del af deres 
gældsporteføljer. Det har vist sig som en god strategi, fordi de 
variabelt forrentede lån med f.eks. 3 eller 6 måneders rente-
tilpasning normalt har lavere ydelser end lån med fast rente i 
f.eks. 10 år. 

Problemet ved lån med variabel rente er imidlertid, at der ikke 
er budgetsikkerhed på lånenes renteudgifter. Der vil derfor 

være år, hvor renteudgifterne er lave og år, hvor renteudgif-
terne er høje. I perioder, hvor renterne er stigende, er det såle-
des en fordel, hvis man har konverteret lån med variabel rente 
til lån med rentebinding i en længere periode, imens renterne 
stadig er lave. Derved kan opnås stabile og lave renteudgifter 
i gældsporteføljen.

Ud over at variabelt forrentede lån har lav budgetsikkerhed, 
kan lånene også karakteriseres som værende meget lidt 
kursfølsomme. Lav kursfølsomhed er selvfølgelig en fordel, 
når renterne falder, men i perioder hvor renten stiger, er det 
en fordel for låntager, hvis gælden er hjemtaget i lån med 
fast rente, idet kursen på fastforrentede lån normalt udvikler 
sig til kommunens fordel, hvis renten stiger efter, at lånet er 
hjemtaget. 

Ønskes der en større grad af budgetsikkerhed i lyset af de for-
ventede rentestigninger, er der altså flere argumenter for at 
kigge på, om det er nu, man skal konvertere lån fra variabel til 
fast rente.

Hvad tror de finansielle markeder om den fremtidige rente
Når man skal tage beslutning om, hvornår man skal omlægge 
lån fra variabel til fast rente, bør man først og fremmest tage 
udgangspunkt i, hvor stor en rentestigning, man forventer, og 
inden for hvilken tidshorisont, man forventer, at renteændrin-
gerne vil ske. 

Med udgangspunkt i den aktuelle rentekurve kan det teore-
tisk beregnes, hvad markedet forventer, at f.eks. 3 måneders 
renten kan blive fastsat til i fremtiden. Metoden viser, at 3 må-
neders CIBOR renten om 1 år vil være ca. 2,40 pct., hvilket er 
væsentlig højere end den nuværende CIBOR rente for 3 måne-
der pt. er 1,43 pct. 

Figur 3: Forventninger til rentekurven*

De fleste variable lån i KommuneKredit har korte rente-
bindingsperioder og kan ved hver rentetermin omlægges til 
kurs 100. Der kan omlægges til lån med fast rente i kortere 
eller længere rentebindingsperioder uden yderligere om-
kostninger.

LÅN MED VARIABEL RENTE

Kilde: Teoretiske udlånspriser beregnet med udgangspunkt i Bloomberg FWCV pr. 26. maj 2011

SAMMENSÆTNING AF LÅNEPORTEFØLJER 
I ET STIGENDE RENTEMARKED

Fortsættes næste side

*Renterne i figur 3 er beregnet pr. 26. maj 2011 og vil være ændrede som følge af  
markedsudviklingen
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Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 
2012 ændret reglerne for, hvilke lån og swaps kommunerne 
fremadrettet kan etablere.

Selvom aftalen først gælder for 2012, forventes det, at de æn-
drede regler implementeres i løbet af 2011 via en opdatering 
af lånebekendtgørelsen.

Aftaletekst:
Der er enighed om, at den kommunale lånebekendtgørelse 
tilpasses, så kommuner ved låntagning i udenlandsk valuta 
fremadrettet alene må være sluteksponeret i danske kroner 
eller euro. Samtidig skal kommunerne fremadrettet ved indgå-
else af nye aftaler alene kunne indgå terminsforretninger og 
almindelige rente- og valuta-swaps uden optionselementer. 
Endvidere er der enighed om at skærpe kravene til oplysning 
om brug af finansielle instrumenter.

Ændringen indebærer, at kommuner, der fremadrettet opta-
ger lån i udenlandsk valuta, samtidigt skal etablere en valuta-
swap, der omlægger valutaeksponeringen til euro eller danske 
kroner. En omlægning af eksponeringen til danske kroner eller 
euro medfører, at der også skal betales renter i danske kroner 
eller euro, hvorved den rentebesparelse, der typisk har været 
argumentet for optagelse af lån i udenlandsk valuta, som regel 
ikke kan opnås. Det må derfor forventes, at alle lån, der optages 
fremadrettet, bliver etableret i enten danske kroner eller euro.

Aftalen sætter et stop for avancerede swapaftaler og swaps 
med indbyggede optionselementer. Fremadrettet kan der ale-
ne etableres simple renteswaps fra eksempelvis variabel rente 
i danske kroner til fast rente i danske kroner. I det omfang kom-
munen allerede har en valutaeksponering, kan der via en sim-
pel valutaswap omlægges til euro eller danske kroner.

Det forventes, at der i forbindelse med ændringen af låne-
bekendtgørelsen, etableres en overgangsordning, således at 
kommuner, der på ændringstidspunktet har lån i fremmed va-
luta eller via swaps har omlagt lån til fremmed valuta, kan bi-
beholde valutaeksponeringen indenfor lånebekendtgørelsens 
bestemmelser om maksimal løbetid, så kommunerne ikke tvin-
ges til at realisere unødige valutakurstab.

De skærpede oplysningskrav om brugen af finansielle instru-
menter forventes at medføre, at oplysninger om bl.a. valu-
taeksponeringer og markedsværdien af indgåede finansielle 
instrumenter skal fremgå af regnskabets obligatoriske over-
sigter.

Lånepuljer 2012 og låneadgang i øvrigt
  Lånepulje på 300 mio. kr., der fordeles efter ansøgning 

blandt kommuner med en ekstraordinær efterregulering af 
selvbudgetteringen i 2009, sammenholdt med den likvidi-
tetsmæssige situation i kommunen.

  Lånepulje på 600 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter og it-
investeringer. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en 
økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

  Deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. til fremme af 
offentlig-private samarbejdsprojekter.

  For yderligere at understøtte rentabel energirenovering er 
regeringen og KL enige om at udvide den automatiske lå-
neadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energi-
besparende foranstaltninger, der fremgår af energimærk-
ningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger 
af ”Bygningsreglement 10".

STOP FOR VALUTALÅN OG AVANCEREDE 
SWAPS I KL AFTALEN

På figur 3 er det indikeret til hvilken rente, der kan rentesikres 
(den mørkeblå søjle) og til hvilken rente, markedet forventer, at 
der kan rentesikres om 1 år (de to blå søjler tilsammen).

Forventer man, at renten vil stige, er der pt. mulighed for, at 
der kan omlægges til lån med rentebinding op til 10-15 år til en 
rente, der ligger under 4 pct.

Ønsker man ikke at sikre hele løbetiden på gældsporteføljen, 
er der mulighed for at optage lån med kortere rentebinding. 
F.eks. kan der pt. indgås aftale om rentebinding i op til 3 år til 
en rente, der ligger under 2,50 pct.

Fortsat fra forrige side
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BRUG AF WEB-LØSNING

OVERHOLD BILENS SERVICEINTERVALLER

Den del af KommuneKredits hjemmeside, som indeholder op-
lysninger om kundernes egne låneforpligtelser, blev ved års-
skiftet lanceret i en ny version med henblik på at gøre den 
mere brugervenlig og let tilgængelig.

KommuneKredits hjemmeside giver bl.a. adgang til at foretage 
konsekvensberegninger ved ny lånoptagelse. Desuden er der 
mulighed for at se oplysninger om allerede optagne lån. Op-
lysninger om egne lån og forpligtelser forudsætter, at man er 
oprettet som bruger.
 
Efter indtastning af brugernavn og password, giver Kommune-
Kredits hjemmeside bl.a. adgang til:

  Samlet oversigt over indgåede låneaftaler og eventuelle an-
dre forpligtelser.

  Rentesatser og rentebeløb, restgælde, kurser, ydelsesræk-
ker m.m. for aftalerne.

 Indeksværdier for indekslån.
  Nem printmulighed for bl.a. ydelsesrækker f.eks. til brug for 

revisionen.
  Oprettelse og ændringer af informationer til brug for advise-

ring, dvs. EAN-numre, kontostrenge, kontaktpersoner m.m.
  Budgetmodel, hvor ydelsesrækkerne kan fremskrives til 

brug for budgettering/estimering. 

Oplysningerne er i hovedtræk realtidsopdateret.

KommuneKredit har som hovedregel fremsendt de nødven-
dige oplysninger vedr. adgang til data via hjemmesiden til den 
økonomiansvarlige, som herefter har mulighed for at tildele 

bruger adgange. Såfremt der er behov for oprettelse af nye 
brugere/organisationer eller nyt password for eksisterende 
bruger, kan dette rekvireres ved kontakt til KommuneKredits 
IT-afdeling. Spørgsmål til indhold og funktionalitet på hjemme-
siden kan rettes til Udlånsafdelingen.

KommuneLeasing har tidligere skrevet om vigtigheden af at 
overholde de leasede bilers serviceplan/-interval. Da vi kan 
konstatere, at flere kunder stadig har problemer med overhol-
delsen af serviceplan/-interval, har vi i nedenstående eksem-
pel synliggjort problemstillingen og eventuelle konsekvenser 
ved den manglende overholdelse.
 
På nyere biler er der typisk 2-3 faktorer, der afgør, hvornår det 
er tid til serviceeftersyn. Det er oftest km-tal /tidsinterval, el-
ler når bilens computer eventuelt melder service. Det betyder, 
at en bil måske skal til service hver 12. måned uanset, at det 
maksimale km-tal i forhold til service endnu ikke er opnået.

Eksempel
Som eksempel kan nævnes en bil, hvor serviceplanen foreskri-
ver service 1 gang årligt eller hver 30.000 km, alt efter hvad 
der måtte komme først. Bilen er leveret i maj 2008 og har kun 
været til service én gang, nemlig i juli 2009, idet leaser alene 
har forholdt sig til det kørte antal km.

I foråret 2011 skal bilen have udskiftet en defekt generator. 
En reparation, der beløber sig til 7.119,54 kr. ekskl. moms. 
Da bilen ikke har overholdt servicplan/-interval, afviser den 

pågældende bilimportør enhver form for garantireparation og/
eller kulanceerstatning, og kommunen måtte derfor selv af-
holde udgiften.

Løsning
For at undgå misligholdelse i forhold til service og vedligehold, 
opfordre vi endnu engang til, at bilernes serviceplan følges 
nøje.

Tilknytning af brændstofkort til leasingaftalen kan hjælpe godt 
på vej. Kortet kan enten leveres gennem LeasePlans brænd-
stofaftaler, eller via de vilkår kommunen/regionen eventuelt 
har på egne aftaler med selskaberne Statoil, Shell, Q8 eller XY 
Energi. 

Brændstofkortet giver mulighed for registrering af bilens kilo-
metertal løbende, idet der i forbindelse med hver tankning skal 
ske en indtastning af bilens kilometerstand samtidig med ind-
tastning af pin-kode. Herved kan der via LeasePlans rapporte-
ringssystem, Fleet-Reporting, følges med i bilens km-forbrug 
samtidig med, at LeasePlan kan fremsende advis til kommu-
nens/regionens bilansvarlige, såfremt bilens serviceplan ikke 
følges.
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JORDSKÆLV OG TSUNAMI I JAPAN PÅVIRKER 
LEVERINGSSITUATIONEN FOR BILER
Jordskælvet og de efterfølgende tsunamier i Japan har givet 
leveringsproblemer på udvalgte biler og ikke mindst forskel-
lige komponenter, som bilfabrikkerne anvender i produktionen 
i hele Europa.  De fleste biler kan dog fortsat leveres inden for 
de sædvanlige 8-12 uger.

KommuneLeasing begynder dog at få meldinger om mindre 
produktionsændringer på grund af manglende komponenter 
fra underleverandører i Japan hos:

Toyota: Toyota har oplyst, at de bliver nødt til at stoppe eller 
nedsætte produktionen af udvalgte modeller, indtil leverings-
situationen af komponenter er normaliseret. Hvilken effekt, 
dette vil få hen over sommeren, vides endnu ikke, men der kan 
allerede nu konstateres længere leveringstider.

Ford: Mindre justeringer i tilgængelige farvemuligheder.

Peugeot: Peugeot oplyser om kritiske produktionsvanskelig-
heder af den populære 2,0 HDI 140 hk motor samt enkelte 
gearkasseversioner. Desuden er der sket mindre justeringer i 
tilgængelige farvemuligheder.

VW: VW oplyser, at det specielt er særligt udstyr, der er leve-
ringsproblemer med.

Det betyder, at almindelige modeller kan leveres på normal tid, 
men særligt udstyr som DSG-gear, DK-pakker m.m. kan for-
længe leveringstiden.

Øvrige bilmærker: Øvrige store billeverandører melder p.t. om 
normale leveringstider, men oplyser, at specialmodeller altid vil 
have en længere leveringstid.

Sørg for at bestille bil i god tid
KommuneLeasing anbefaler, at man begynder arbejdet med 
bestilling af nye biler tidligere, end man måtte være vant til.
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Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.
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