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Ser man tilbage på året 2017 fra en økonomisk betragtning, har 

året været mere succesfuldt end ventet. Der er analytikere, som 

har beskrevet 2017 som et ”Askepot” år i den globale økonomi. 

Der har aldrig været færre lande i verden, der har været i reces-

sion ved udgangen af året. Den økonomiske fremdrift har været 

udtalt i de større økonomier anført af USA og Eurozonen. Tradi-

tionelt har den amerikanske vækst været højere end Eurozonens, 

men den positive overraskelse for 2017 er Eurozonen. 

Det skyldes især, at det generelt så svært ud for Europa ved ind-

gangen til 2017. Storbritannien (UK) havde stemt sig ud af EU i 

2016 (Brexit), og der tegnede sig flere valg i Europa, der kunne 

afspore den spirende økonomiske vækst. Her tænkes på valgene 

i Frankrig (præsident og parlament) og parlamentsvalgene i Hol-
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land og Tyskland. Samtidig stod verden overfor en ny type ame-

rikansk præsident ved indsættelsen den 20. januar 2017. I Euro-

zonen blev de nævnte valg dog klaret uden de store problemer. 

Den største udfordring ved indgangen til 2018 er udfaldet af det 

tyske valg, hvor der endnu ikke er dannet en ny (flertals) rege-

ring. Det ventes at ske i starten af det nye år mellem de hidtidige 

regeringspartnere CDU/CSU og SPD. Det lidt overraskende valg 

i UK i juni medførte, at Theresa Mays konservative regering blev 

a#ængige af det Nordirske parti DUPs 10 mandater for at opnå 

flertal, og det har vanskeliggjort processen med Brexit.

Økonomisk ser det spirende opsving i Eurozonen fra starten af 

2017 ud til at være blomstret fuldt op i løbet af året. Markedet 

forventer en vækst på 2,3% for året som helhed, den højeste 

vækst i 10 år. For næste år ligger forventningen næsten på det 

samme niveau (2,2%). Markedet peger på flere faktorer, der kan 

hjælpe væksten op på højere niveauer end hidtil ventet. 

For det første ser ordrebøgerne blandt virksomhederne ud til 

at være tæt på fyldte. Der er flere økonomer, der har nævnt, at 

mange virksomheder kører tæt på kapacitetsgrænsen, og at det 

derfor er nødvendigt at øge investeringerne yderligere det kom-

mende år. Det har været et tema for aktiemarkederne i 2017 og 

en af årsagerne til den imponerende stigning, der generelt set 

har været i de europæiske aktier i 2017. Desuden er jobskabelsen 

på det højeste niveau i 17 år, og ledigheden har været faldende 

gennem længere tid. Seneste tal viser 8,7% ledighed. Der er sta-

digvæk ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, og derfor ser løn-

stigningerne ikke ud til at presse inflationen meget højere i 2018.

I takt med bedringen af jobmulighederne er forbrugertilliden også 

steget til det højeste niveau siden 2001. Der er stor tillid blandt 

forbrugerne til køb af varige forbrugsgoder, som ventes at løfte 

det private forbrug med 2,5% i 2018. Samtidig ser flere økono-

mer, at mange års sparepolitik i de fleste Eurozone lande er ved 

at have en vis e$ekt. Det betyder en (mindre) vækst i det o$ent-

lige forbrug efter flere års slankekur.

Ser man på hvilke risici, der kan ligge for markedet i 2018, er Italien 

oplagt. Her er den største umiddelbare udfordring det italienske 

parlamentsvalg i første halvår af 2018. Det er usikkert, hvem der 

kommer til at sidde i regering, og de seneste meningsmålinger 

giver ikke et klart billede af den parlamentariske situation efter 

valget. Der er dog ikke noget, der tyder på, at udfaldet af valget 

kan true det nuværende opsving. Det er snarere en politisk risiko 

end en økonomisk. Væksten i Italien har på trods af den politiske 

usikkerhed været i fremgang i 2017. 

Catalonien er der ikke mange der taler om længere, og UKs løs-

rivelse fra EU – Brexit – går formentlig sin skæve gang frem til 

den formelle løsrivelse i marts 2019. Det skal nok også trække 

overskrifter i 2018. Ifølge en nylig o$entliggjort analyse, vil om-

kostningen for UK ved udtræden af EU være væsentligt større 

end briterne fik at vide inden afstemningen i juni 2016.

ET KIG I KRYSTALKUGLEN  
FOR 2018
Fortsat fra forsiden

Skal man kort se på pengepolitikken forventes det, at den euro-

pæiske centralbank (ECB) afslutter sit opkøbsprogram i løbet af 

2018. Med ECBs udmelding om at renten vil være lav længe efter, 

at opkøbene er afsluttet, ser markedet først en forhøjelse af ren-

ten fra ECB i 2. halvår 2019. Det ventes at få de korte europæiske 

markedsrenter til at fortsætte på det nuværende lave niveau i 

2018.

Ser man på amerikansk økonomi, er vi et skridt eller to længere 

fremme i cyklussen. Den amerikanske centralbank (FED) har af-

sluttet sine opkøb af obligationer i 2014, har hævet renten flere 

gange med 0,25% (første gang i december 2015 og næste gang 

den 13. december 2017) og ventes at fortsætte med 3-4 rente-

forhøjelser i 2018. FED er i gang med at reducere beholdningen 

af obligationer på balancen og har sammen med ECB og central-

bankerne i Japan (BoJ) og England (BoE), opkøbt USD 8 trillioner 

i markedet siden 2008. Det er 8.000.000.000.000 USD, hvor ECB 

og BoJ stadig køber op i 2018. Det er en kraftig stimulans til mar-

kedet, der langsomt er på vej til at blive afviklet.

Den økonomiske vækst i USA har været stærk i 2. halvår efter et 

svagt første halvår. Samlet set lander vi på 2,3% i år stigende til 

2,5% i 2018. En af årsagerne til en forventning om højere vækst 

i 2018 er den skattereform, der i øjeblikket er ved at blive for-

handlet færdig. Den ventes at øge forbruget og dermed hjælpe 

væksten yderligere. Flere kommentatorer advarer dog om, at den 

øgede stimulans til økonomien kommer sent i den økonomiske 

cyklus, og en stor del af skattelettelserne forventes at blive spa-

ret op og ikke anvendt til forbrug.

Fortsættes næste side
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En af de store overraskelser i USA er, at ledigheden er faldet mar-

kant siden 2009. Ledigheden er på 4,1%, og markedet venter, at 

den falder yderligere i 2018 til under 4%. Det vil under normale 

omstændigheder betyde en øget lønstigning og dermed en øget 

inflation, men det har hidtil ikke været tilfældet. Hvorfor?

Analytikere peger på, at inflationsforventningerne er faldet mar-

kant efter mange år med meget lave prisstigninger, så det har en 

selvforstærkende virkning. Desuden er der megen snak om auto-

matisering i form af robotter og kunstig intelligens, og det kan 

være medvirkende til, at lønkravene er mindre end ellers. Sidst, 

men ikke mindst, ser det ud til, at beskæftigelsesdeltagelsen i 

USA er på vej op efter flere års nedtur. I dag er der en større skjult 

arbejdskraftreserve i USA, men i takt med den økonomiske frem-

gang er der flere, der igen melder sig på arbejdsmarkedet. Det 

betyder, at selv om den o&cielle ledighed falder, er der stadig en 

vis reserve at trække på.

Det er blandt årsagerne til, at inflationen ventes at holde sig tæt 

på det nuværende niveau i 2018. Først i 2019 forventes det, at 

den kommer i nærheden af FEDs mål på 2%. De gradvise rentefor-

højelser er også medvirkende til, at inflationen kun stiger svagt.
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Politisk er det svært at forudse, hvad der kommer til at ske i USA 

i 2018, herunder ved midtvejsvalget til Kongressen i november. 

Her kan præsident Trump miste flertallet i et af Kongressens 2 

kamre og dermed sandsynligvis få endnu sværere ved at få sin 

politik igennem de sidste 2 år af sin præsidentperiode.

Trump skal desuden udnævne flere guvernører til de ledige plad-

ser i FED. Her ventes det, at disse kan være mere stemte for ren-

teforhøjelser end de, som er afgået eller afgår i løbet af 2018. 

Det kan betyde, at markedets forventning om 3-4 renteforhøjel-

ser på hver 0,25% mere hælder mod 4 end 3 forhøjelser.

Ser vi afslutningsvis på dansk økonomi, så ser udsigterne også 

her lyse ud. Faldende ledighed, lav inflation, voksende overskud 

på handels- og betalingsbalancerne, pæn vækst og faldende un-

derskud på statens budget har været kendetegnende for 2017. 

Herudover er både de korte og de lange renter fortsat meget 

lave, og aktiemarkedet har haft et godt 2017. Som det ser ud 

i øjeblikket, er der ikke meget, der tyder på, at 2018 skulle blive 

meget værre, så fremgangen ventes at fortsætte – også i Dan-

mark.
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OPDATERET DESIGN  

PÅ HJEMMESIDEN

I 2017 startede vi en proces med at opdatere designet af vores 

hjemmeside for at gøre den mere brugervenlig. Den nye hjem-

meside blev offentliggjort den 30. oktober 2017. Vi har lagt ud 

med tre fokusområder. 

Imødekomme brugeradfærd: 

Det skal være nemt at tilgå in-

formationer på hjemmesiden via 

tablet eller mobil, så vi har gjort 

siderne responsive.

Simpel navigation: 

Det skal være nemt at finde 

rundt, at finde de informationer 

man leder efter og at komme 

frem og tilbage.

Visuel Identitet: 

I 2016 begyndte vi at arbejde 

med udseendet på vores regn-

skab og præsentationer, og det 

nye look har vi nu båret over i 

hjemmesidedesignet.

Alt det indhold du 

kender, er der stadig. 

Fandt du det du søgte? 

Send ris og ros til 

kommunikation@kom-

munekredit.dk
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SLAGSLUNDE FJERNVARME TILLYKKE 

MED FJERNVARMEPRISEN 2017

Dansk Fjernvarme uddelte traditionen tro den årlige Fjervarme-

pris ved organisationens landsmøde i oktober 2017. 

Det er 10. gang, at Fjernvarmeprisen bliver overrakt til en mod-

tager, som gør en særlig indsats på fjernvarmeområdet. I år gik 

prisen til Slagslunde Fjernvarme.

Utilfredshed med høje varmepriser

Frem til 2013 var det lokale fjernvarmeværk i Slagslunde ejet 

af E.ON. Varmeaftagerne var utilfredse med de høje og stigen-

de varmeregninger og besluttede derfor at gå sammen om at 

overtage ejerskabet af værket. 

Mere menneskelige regninger

Det lykkedes brugerne at overtage ejerskabet i 2013 med store 

reduktioner i varmeprisen som følge. Andelshaverne købte vær-

ket for knap 13 mio. kr. lånt i KommuneKredit. Købet af varme-

værket har givet forbrugerne en varmepris, der i dag er 40% 

lavere end under E.ONs ejerskab. Samtidig er administrations-

omkostningerne nu nede på omkring kr. 250.000 fra 1 mio. kr. 

før købet. 

Konkurrenceudsættelse er ikke altid vejen frem

”Det giver stof til eftertanke”, sagde Uffe Bro, formand for 

Dansk Fjernvarme, som overrakte prisen: ”Det er ikke nødven-

digvis til forbrugernes fordel, hvis værkerne bliver konkurrence-

udsatte”, tilføjede han.

Brugerejet forsyning styrker det lokale fællesskab

Men lavere priser er ikke den eneste fordel med andelshavertil-

gangen, ifølge Uffe Bro. Det styrker det lokale fællesskab, når 

borgere og brugere går sammen om forsyningen, og når de gør 

fællesskabet forpligtende. 

Det er ifølge Uffe Bro kongstanken ved fjernvarmen i Danmark, 

at den skal gavne og styrke fællesskabet, mens det giver bru-

gerne den billigste og mest effektive varme. Det er Slagslunde 

Fjernvarme et lysende eksempel på, sluttede han.

LEASING AF BILER VIA KOMMUNELEASING

Folketinget har den 3. oktober 2017 vedtaget ”Lov om ændring 

af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgift” – lov 

nr. 1195.

Loven indeholder, ud over en generel nedsættelse af bilafgiften 

tillige regler som særligt påvirker leasingselskaber. 

Særligt bestemmelsen om genberegning af bilens registre-

ringsafgift, senest 4 måneder efter første indregistreringsdato, 

giver en del udfordringer for hele leasingbranchen. Genbereg-

ning betyder, at den allerede betalte registreringsafgift skal 

reguleres ud fra ”Markedspris” på bilen. 

Den umiddelbare konsekvens er, at der kan blive efteropkrævet 

yderligere registreringsafgift af den indkøbsrabat, man har op-

nået i forbindelse med købet. 

Genberegningen omfatter alle leasede biler, uanset om der er 

tale om finansiel eller operationel leasing og uanset hvilket lea-

singselskab, der benyttes.

Da genberegningen skaber usikkerhed om den samlede regi-

streringsafgift, indestår leasingtager selv for risikoen i forbin-

delse med genberegningen efter 4 måneder. Eventuel yderlig 

registreringsafgift indregnes i de resterende leasingydelser.

Da vi ved, at der blandt KommuneLeasings kunder er et ønske 

om en kendt leasingydelse allerede fra indregistreringstids-

punktet, arbejder KommuneLeasing på at tilbyde denne løsning. 

Det vil sige, at der ikke sker en regulering af leasingydelsen på 

grund af ændringer i registreringsafgiften.

Løsningen med den kendte leasingydelse vil blive lidt dyrere, men 

til gengæld opnår leasingtager størst mulig budgetsikkerhed. 

Da det, jfr. lovgivningen, er den leasede bils ejer, dvs. Kommu-

neLeasing, der indestår for eventuelt yderligere registrerings-

afgift samt alt det praktiske omkring genberegningen, er det 

meget vigtigt, at der ikke indregistreres biler uden vores viden 

og medvirken. 

Det er derfor meget vigtigt, at vores bilteam kontaktes, inden 

der sker indregistrering, så vi kan yde optimal rådgivning.

Bilteamet kan kontaktes på: Email: bil@kommuneleasing.dk 

Tlf.: Jakob Baden 3369 7692 eller Bent Lütken 3369 7630.
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AFSKED MED 

JOHNNY MUNK

Direktør Johnny Munk går på pension med årets udgang efter 

28 år i KommuneKredit, heraf de sidste 18 år som direktør.

Der blev holdt afskedsreception den 8. december, og vi takker 

for det store fremmøde af nuværende og tidligere kunder, for-

retningsforbindelser, bestyrelse og personale, der kom for at 

sige farvel. 

KommuneKredit ønsker Johnny Munk et velfortjent og fornøje-

ligt otium.   
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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:
Ann Qureshi 

I redaktionen:
Leasingchef Christian Jeppesen
Udlånschef Jette Moldrup

Redaktionen er afsluttet den 15. december 2017.

HENRIK ANDERSEN ANSAT 

SOM DIREKTØR I KOMMUNEKREDIT

Henrik Andersen, chef for finansafdelingen i Saxo Bank, efter-

følger Johnny Munk som direktør i KommuneKredit. Henrik An-

dersen er 54 år og cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus i 

1990, hvorefter han var trainee i Nykredit. Her var han ansat i 

25 år, senest som underdirektør. Herefter kom Henrik Ander-

sen til Saxo Bank. 

Henrik Andersen tiltræder stillingen som direktør i Kommune-

Kredit den 2. januar 2018. Direktionen i KommuneKredit vil 

herefter bestå af administrerende direktør Jens Lundager og 

direktør Henrik Andersen.

Glædelig jul 
  og godt nytår

KOMMUNEKREDIT ØNSKER


