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English summary 

Title: State aid to ailing airline companies in the EU 

This dissertation deals with the complex issue of state aid given from a member state in the EU to 

an airline company, who is in competition with other airline companies in the EU. The purpose is to 

discover the socioeconomic consequences on the common market and infer what elements can 

make state aid to ailing airline companies in line with the common interest. 

After deducting some basic knowledge about the market structure in the airline business and after 

defining the relevant market, the thesis continues with an analysis of the fundamental concepts 

needed to set out a frame work for the discussion of the final results. 

It is found that the capital injection made by the Scandinavian states jointly in to the case study 

company, would be considered state aid in the meaning of the EU-Treaty, and that the case study 

company can be considered as an ailing airline company. 

It is also found that there is no definitive answer to when such state aids to ailing airline companies 

is in the common interest, but the answer relies on an estimation made by the Commission, where it 

has to make a tradeoff between the benefits and drawbacks from the state aid. 

Economically there are very few cases in which the consequences of state aids are positive for the 

community. Only when the deadweight loss is greater without state aid than it is with the state aid, 

then it is socioeconomically rational to allow the state aid. 

By using the Bertrand-Edgeworth model to describe the conduct in the marked, it is possible to 

show that on the Copenhagen-Stockholm route, it will not be advisable to give state aid because it 

generated a big deadweight loss. On the Copenhagen-London route the result found with the model 

was the opposite. 

Therefore there are no definitive bases for concluding that state aid to ailing airline companies 

always will fall short of, letting the free market power roam freely. 
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Kap. 1 – Indledning 

1.1 Introduktion 

Luftfartsbranchens sårbarhed overfor makroøkonomiske svingninger har gennem tiden betydet, at 

det under visse betingelser er blevet vurderet nødvendigt, at tillade statsstøtte til kriseramte 

luftfartsvirksomheder.  

Støtte til en kriseramt luftfartsvirksomhed påvirker uden tvivl den naturlige selektion på markedet 

og kan medføre støttekapløb, protektionisme og konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne. 

Samtidigt er der ingen tvivl om at effektive virksomheder er den bedste måde at sikre fællesskabets 

konkurrencedygtighed, og det er derfor langt fra alle luftfartsvirksomheder som bør reddes.  

For at undgå at konkurrencen på fællesmarkedet fordrejes, er det derfor vigtigt med klare regler på 

området. Statsstøttebestemmelsen i art. 107 TEUF, indeholder en hovedregel om at forbyde 

statsstøtte, der fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på fællesmarkedet. Det skal dog 

også ske under hensyntagen til andre mål der ikke nødvendigvis er baseret på konkurrencehensyn, 

men alligevel er i fællesskabets interesse.  

Der kan derfor ikke alene tages udgangspunkt i en ren markedsbaseret analyse af 

samfundsøkonomisk efficiens, når en støtteordnings forenelighed med Traktaten for den 

Europæiske Unions Funktionsmåde
1
 skal vurderes.  

1.2 Afhandlingens formål og synsvinkel 

Formålet med denne afhandling er at undersøge hvilke konsekvenser det vil have for konkurrencen 

på fællesmarkedet, hvis en luftfartsvirksomhed i krise får lov til at modtage omstruktureringsstøtte, 

kontra hvis støtten ikke tillades. 

Intuitivt virker det åbenbart, at støtte altid vil medføre et uhensigtsmæssigt resultat, da de frie 

markedskræfter sættes ud af spil, og derfor ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, altid bør 

forbydes. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet på luftfartsmarked, som har meget særegne 

karakteristika. 

                                                 
1
 I resten af afhandlingen forkortet TEUF eller blot kaldet Traktaten 
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År 2008 viste sig særligt problematisk for luftfartssektoren, der først blev ramt af de høje 

råoliepriser, og derpå af den faldende efterspørgsel som følge af den finansielle og økonomiske 

krise
2
. I forvejen var luftsektoren et område der gennem årene har modtaget massiv støtte, og det er 

derfor relevant at få undersøgt, hvilke elementer der ligger til grund ved bedømmelsen af om en 

stats kapitalindskud i et luftfartsselskab i krise vil blive betragtet som statsstøtte. 

Det vil i den forbindelse også være interessant at undersøge under hvilke forhold, støtte til en 

kriseramt luftfartsvirksomhed kan retfærdiggøre en undtagelse fra hovedreglen om forbud mod 

statsstøtte. 

Afhandlingens analyser og diskussioner sker ud fra et konkurrenceretligt og samfundsøkonomiske
3
 

perspektiv, da det både passer med EU’s formål om en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne
4
 og med den valgte økonomiske teori. Det samfundsmæssige perspektiv gør 

samtidigt argumentationerne mere upartiske. 

1.3 Hypotese 

Performance på luftfartmarkedet vil ud fra en samfundsøkonomisk betragtning altid blive forringet, 

når et kriseramt luftfartsselskab modtager statsstøtte for at overleve, i forhold til at lade 

markedskræfterne råde frit.  

Alligevel kan man fra retspraksis se, at der tildeles statsstøtte til kriseramte luftfartsselskaber, når 

det ikke er strid i fællesskabets interesse, og det vil derfor være interessant at få svar på følgende 

spørgsmål: 

1.4 Problemformulering 

Hvordan påvirkes den samfundsøkonomiske performance, når en luftfartsvirksomhed i krise 

modtager støtte, som forhindrer den naturlige selektion på markedet? 

Hvilke elementer indgår i bedømmelsen af hvornår statsstøtte til en kriseramt luftfartsvirksomhed 

ikke er i strid med fællesskabets interesse? 

                                                 
2
 Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2008, KOM (2009) 374 endelig af 23. juli 2009 

3
 Dette begreb defineres i afsnit 1.5.1 (økonomisk metode) 

4
 TEU art. 3 stk. 3  
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For at kunne besvare ovenstående problemformulering, er det nødvendigt også at besvare følgende 

underspørgsmål: 

- Hvorledes er strukturen og adfærden på luftfartsmarkedet? 

- Hvordan bedømmes det om et kapitalindskud i en luftfartsvirksomhed udgør statsstøtte? 

- Hvornår er en luftfartsvirksomhed i krise? 

- Hvordan påvirker statsstøtte konkurrencen på det relevante marked? 

1.5 Teori og metode 

1.5.1 Juridisk teori og metode 

I denne fremstilling vil den relevante regulering primært være funderet i EU-retten. Der findes ikke 

et udtømmende katalog for hvilke kilder der kan komme i Domstolens betragtning. Der vil dog kort 

blive beskrevet de væsentligste kilder, som vil komme i betragtning i denne afhandling.  

EU-retligt opdeles restkilderne i primære retskilder
5
, sekundære retskilder

6
 og subsidiære 

retskilder
7
. Primære retskilder er rangeret over sekundære, men det er svært at opstille en rangorden 

mellem de forskellige retskilder indenfor den sekundære fællesskabsret, ligesom det er svært at 

rangere relationen mellem skrevne og uskrevne retskilder samt generelle principper, som 

domstolene henviser til. 

Afhandlingen starter med en udledning af gældende ret. De relevante retskilder indeholder 

elementer fra både primær og sekundær ret, men især Traktatens art. 107 – omhandlende forbuddet 

mod statsstøtte samt visse undtagelser hertil – er en vigtig retskilde.  

Afhandlingen vil også indeholde henvisninger til en lang række domme, både fra Retten
8
 og 

Domstolen
9
. Primært henvises der dog til Air France-dommen

10
  og British Airways-dommen

11
, da 

                                                 
5
 EF- og EU-traktaterne med senere ændringstraktater, nu primært Lissabontraktaten, men også supplerende traktater 

samt protokoller. 
6
 Retskilder afledt fra traktaten, primært de retskilder der oplistes i art. 288, samt hvidbøger og grønbøger. Art. 288 er 

dog ikke er udtømmende jf. Ruth Nielsen & Christina Tvarnø, ”Retkilder og Retsteorier”, 2005, s. 112 og 115. 
7
 Afgørelser for Domstolen og Retten, samt de retskilder som disse eventuelt henviser til i deres afgørelser. 

8
 Tidligere kaldet Retten i 1. instans, men ved Lissabon-traktatens ikrafttræden 1. december 2009 ændrede den navn til 

nu blot at hedde Retten (på engelsk The Generel Court). Vi vil i resten af afhandlingen primært bruge dens nuværende 

navn, også når der henvises til sager fra før Lissabon-traktaten trådte i kraft 
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sagernes genstand, samt de ydre omstændigheder i sagerne, har store sammenfald med denne 

afhandlings problemformulering, men også andre domme kan have relevans for opgavens enkelte 

afsnit. 

Domstolen anser sig dog ikke formelt forpligtet til at efterfølge tidligere afgørelse i lignende sager. 

Der forekommer dog i et stort omfang henvisninger til ældre afgørelser i dens domme, og de udgør 

derfor en vigtig kilde til at udlede gældende ret. 

Kommissionen har udstedt en række meddelelser, ofte i form af retningslinier og 

rammebestemmelser, der må antages at kunne placeres under sekundære retskilder, selvom de ikke 

er direkte nævnt i TEUF art. 288. De vigtigste er Kommissionens rammebestemmelse om redning 

og omstrukturering af kriseramte virksomheder fra 2004
12

 (herefter kaldet Kommissionens 2004-

rammebestemmelser), samt retningslinier for statsstøtte til luftfartssektoren fra 1994
13

 (herefter 

kaldet 1994-retningslinierne). Kun enkelte henvisninger til bindende sekundære retskilder i form af 

forordninger og direktiver vil finde vej i udvalgte afsnit i opgaven. 

Det skal bemærkes, at meddelelserne er ikke-bindende og på ingen måde foregriber Rettens eller 

Domstolens afgørelser. De kan derfor alene ses som fortolkningsbidrag og retningslinjer, selvom 

Kommissionen dog selv er bundet af dem. Disse meddelelser er dog ofte fremkommet på baggrund 

af de erfaringer, som er gjort gennem Rettens og Domstolens praksis. En del af meddelelserne har 

derfor karakter af henvisning til retspraksis, hvilket bestyrker deres retskildeværdi. 

Ydermere vil Kommissionens beslutninger være en stor kilde til information og inspiration, da 

Kommissionen har enekompetence til at vurdere sager om statsstøtte, og desuden er tillagt et bredt 

skøn, som domstolene kun tilsidesætter i tilfælde af groft fejlskøn. Selvom Kommissionens 

beslutninger ikke er bindende for andre end adressaten og ikke foregriber Domstolenes ret til at 

                                                                                                                                                                  
9
 Tidligere kaldet EF-Domstolen, men ved Lissabon-traktatens ikrafttræden 1. december 2009 ændrede den navn til EU-

Domstolen (på engelsk The Court of Justice). Vi vil i resten af afhandlingen primært bruge dens nuværende navn, også 

når der henvises til sager fra før Lissabon-traktaten trådte i kraft eller blot henvise til den som Domstolen. 
10

 Sag T-358/94, dom af 12. december 1996, Air France mod Kommissionen (sml. 1996 side II-02109) 
11

 De forenede sager T-371/94 og T-394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways, SAS m.fl. mod Kommissionen (sml. 

1998 side II-02405) 
12

 Kommissionens meddelelse EUT nr. 244 af 1.10.2004 s. 2 - Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og 

omstrukturering af kriseramte virksomheder (Der præciserer tidligere rammebestemmelser fra 1999). 

Rammebestemmelsen udløb egentlig d. 9. oktober 2009, men er senere blevet forlænget frem til d. 9. oktober 2012 jf. 

Kommissions Meddelelse EUT C 156 af 9.7.2009 s. 3. 
13

 Kommissionens meddelelse EFT C 350 af 1.12.1994 s. 5 - Retningslinier for anvendelse af EF-traktatens art. 92 og 

93[nu 107 og 108] på statsstøtte til luftfartssektoren. 
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vurdere dem, så er det alligevel en vigtig informationskilde til hvilket udfald en sag vil få, hvis den 

bliver forelagt Kommissionen. Derudover er Kommissionens beslutninger ofte baseret på 

retspraksis fra domstolene, hvilket indirekte kan give dem retsvirkning og gøre dem bindende, på de 

forhold som er tiltrådt og bekræftet af domstolene.
14

 

Udledningen af gældende ret fra ovenstående retskilder vil, så vidt det er muligt i fremstillingen, 

ske gennem brug af en case-study, der går igen gennem alle afhandlingens kapitler, der på den måde 

både fungere som guide for opgavens struktur, men også virker til at illustreret opgavens pointer. 

1.5.2 Økonomisk teori og metode 

Videnskabsteori 

Afhandlingen er udarbejdet i overensstemmelse med den empirisk-analytiske videnskabsteori. Helt 

specifikt er det den moderate empirisme. 

De moderate empirister mener, at det vigtigt at skelne skarpt mellem på den ene side den måde, 

hvorpå teori fremkommer eller opdages, og på den anden side den måde, hvorpå en teori begrundes 

eller den måde dens fordele og ulemper efterfølgende vurderes. De mener, at videnskabsteori 

principielt kun bør beskæftige sig med hvorfor man acceptere eller forkaster en teori, og ikke med 

hvorledes den bliver opdaget.
15

 

Afhandlingen indledes med en række observationer og betragtninger om luftfartsbranchen. Herefter 

bliver der senere i afhandlingen forsøgt deduktivt at udlede nogle generelle forklaringer eller 

forudsigelser af de samfundsøkonomiske konsekvenser som støtten medfører, og derved om 

hypotesen er sand eller falsk.
16

 

Deduktion kan isoleret set aldrig bruges til at vise, at en teori eller en række udsagn er sande. Alt 

hvad logikken tilbyder, er en række slutningsregler, der skal sikre at såfremt præmisserne er sande, 

                                                 
14

 Se f.eks. sag C-322/88, dom af 13. december 1989, Salvatore Grimaldi mod des maladies professionnelles de 

Bruxelles (Grimaldi-dommen, sml. 1989 side 04407), præmis 18 
15

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 56 
16

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 58 
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så må konklusionen også være sand. Præmissernes sandhedsværdi overføres så og sige til 

konklusionerne.
17

 

Der kan derfor ikke svares på hypotesen direkte og ej heller problemformuleringen. Det er derfor 

nødvendigt at inddrage en case virksomhed, hvor hypotesen kan testes på. Hypotesen underkastes 

derfor hvad der kan karakteriseres som en indirekte test. 

Den moderate empirisme hævder
18

 at formålet med den neoklassiske virksomhedsteori ikke er at 

fremkomme med testbare udsagn om den enkelte virksomhed eller den enkelte forbruger. De 

teoretiske modeller giver kun empirisk mening, når teorierne bruges på markedsniveau
19

. Formålet 

med den i afhandlingen brugte teori, og de derved fremkomne resultater om de enkelte 

virksomheders prissætning, er derfor ikke at forklare specifikke empiriske fænomener, men at 

forklare interaktionen på markedet.
20

 

At teorien kan bruges til at forklare interaktionen på markedet, er en styrke for teorien, men den 

manglende evne til at forklare de enkelte virksomheders prissætning på markedet er dens svaghed.  

Teori og Metode 

Afhandlingen vil blive betragtet ud fra et neoklassisk synspunkt, hvor analyseniveauet er markedet 

og analyseenheden er virksomheden. I neoklassisk teori betragtes virksomheden fra en ekstern 

markedsmæssig synsvinkel, hvor der ses bort fra virksomhedens interne og organisatoriske 

strukturer. 

Den neoklassiske teori forsøger at forudsige adfærden for en fuldt rationel agent, der ønsker at 

maksimere sin nytte ud fra de informationer han har til rådighed. Endvidere antages det at der er 

fuld information, og at aktørerne er risikoneutrale.
21

 

                                                 
17

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 58 
18

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 66 
19

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 65 
20

 Christian Knudsen, ”Økonomisk Metodologi Bind 1 - Videnskabsteori og forklaringstyper”, 1994, side 58 
21

 At der skulle være fuld information på markedet, er en meget vidtgående antagelse. Teoretisk set antages det dog at i 

et spil over mange runder, har selskaberne mulighed for over tid at lære konkurrenternes prissætning, og derved deres 

prissætningsintervaller, at kende. 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 11 

Fremstillingen består for den økonomiske dels vedkommende af 2 dele. Første del (kap. 2–4) består 

af en deskriptiv analyse af markedet, samt en definition af afhandlingens centrale begreber
22

, for at 

danne en beskrivelsesramme for den efterfølgende analyse i afhandlingens anden del (kap. 5).  

Kapitel 5 søger at forklare og forudsige hvad der vil ske med konkurrencen på markedet, når der 

gives statsstøtte eller når denne undlades. Dette gøres ved hjælp af den spilteoretiske teori, helt 

specifikt Bertrand-Edgeworth modellen,   

Analysen foretages på 2 ruter. København–Stockholm og København–London. Analysen foretages 

så vidt muligt ud fra konkrete data, som er offentligt tilgængeligt på de enkelte flyselskabers 

hjemmesider og flyselskabernes årsrapporter. 

Bertrand-Edgeworth modellen beskriver markedet ud fra et dynamisk synspunkt, modsat Bertrand 

modellen der er statisk. Antagelserne i Bertrand modellen er almindeligvis 1) homogene produkter, 

2) One shot game, 3) samtidig og uafhængig prissætning, 4) ingen kapacitetsbegrænsninger og 5) 

identiske marginalomkostninger. Antagelse nr. 2 og 4 passer dog ikke på luftfartsmarkedet, og 

Bertrand-Edgeworth modellen er derfor mere velegnet til at beskrive dette marked end klassisk 

Bertrand, da den tager højde for disse ændrede antagelser. De øvrige klassiske antagelser (nr. 1,3 og 

5) bibeholdes dog.  

I Spilteorien opstilles strategiske rationalitetsmodeller, hvor selskaberne er bevidste om at de 

strukturelle betingelser som de handler under, er afhængige af hvilke beslutninger de andre 

selskaber på det pågældende marked træffer
23

. De grundlæggende forudsætninger i spilteorien er, at 

der er flere selskaber, at hvert selskab forsøger at maksimere profitten og at selskaberne er klar 

over, at andre selskabers handlinger kan påvirke denne.  

Der vil i opgaven blive anlagt en utilitaristisk tilgang, hvor det er det samlede dødvægtstab der 

forsøges minimeret. Markedets performance vil derfor alene blive målt ud fra hvor stort 

dødvægtstabet er, uden at tage højde for fordelingen af consumer surplus og producer surplus. 

                                                 
22

 Såsom definition af hvad begrebet statsstøtte økonomisk set (afsnit 3.2.1), og definition af hvad en kriseramt 

virksomhed er (afsnit 4.1). 
23

 Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, “Modern Industrial Organization”, 2005, s. 174 
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Desuden vil Herfindahl-Hirschman indekset blive inddraget i afhandlingens afsluttende diskussion 

og det vil blive overvejet om dette værktøj kan bruges til, at forudsige om markedsperformance 

ændres betydeligt, når konkurrencen ændrer sig som følge af en konkurs. 

 Det har været nødvendigt at foretage en række antagelser undervejs i opgaven, primært pga. af 

manglende informationer om markedet. Disse antagelser er nødvendige for at svare på 

problemformuleringen, men gør også at resultaterne svækkes som følge af at disse antagelser 

svækker præmissernes sandhedsværdi. Betydningen af antagelserne bliver diskuteret i 

afhandlingens kapitel 6 og i perspektiveringsafsnittet. 

Begrebet samfundsøkonomisk skal ses i sammenhæng med den i afhandlingen valgte teori, altså den 

neoklassiske teori’s syn på markedet. Begrebet anskues ud fra et markedsniveau-synspunkt, og det 

samfundsøkonomisk optimale punkt opnås når der skabes det højeste overskud for samfundet, dvs. 

om den rigtige beslutning tages om at yde støtte eller ikke-yde støtte. Da efterspørgslen antages at 

være konstant gennem hele analysen, kan det samfundsøkonomiske overskud måles ud fra, hvor 

stort dødvægtstabet er. Jo mindre dødvægtstabet er jo større er det samfundsøkonomiske overskud. 

1.5.3 Integreret teori og metode 

Da der ikke kan siges at bestå en selvstændig og afgrænset integreret metode, vil besvarelsen af 

problemformuleringen ske ved at sammenholde de juridiske og økonomiske konklusioner, for på 

den måde at give et indblik i samspillet mellem disse to videnskaber, bl.a. ved igennem juraen at 

minimere negative eksternaliteter og optimere konkurrencen økonomisk set. 

Der vil derfor i analysen blive undersøgt hvilke økonomiske faktorer der bør inddrages ved 

bedømmelsen af, om statsstøtte til en kriseramt luftfartsvirksomhed er i samfundets interesse. 

 

1.6 Kildekritik 

Ved beregning af omkostningsniveauer, kapacitetsbegrænsninger, markedsudvikling samt 

markedsandele på det relevante marked, har vi i høj grad set os nødsaget til at benytte os af mindre 

pålidelige data, såsom avisartikler og årsregnskaber.  
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Årsrapporterne fra SAS har givetvis ikke kun til formål at give et retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske og finansielle situation, men også at vise virksomheden fra sin bedste 

side. SAS ændrer stort set regnskabsmetode hvert år, hvilket medfører store ændringer af væsentlige 

regnskabsposter, og det er derfor utroligt svært at vurdere den kontinuerlige udvikling i 

virksomheden uden at rense tallene. Dette kan både skyldes ændrede regnskabsregler fra det 

offentlige, men det er også et klassisk træk ved virksomheder i krise, der gennem ændring i 

regnskabspraksis bevidst søger at skjule den reelle udvikling. Det ligger dog uden for opgavens 

fokus at foretage en decideret regnskabsanalyse, dog forsøges det at tage højde for de indvirkninger 

som kapitaludvidelser har haft på regnskabet. 

Avisartikler om case-virksomheden og pressemeddelelser omhandlende denne eller dens 

konkurrenter, må læses med samme forbehold. Disse er derfor alene medtaget som information, 

hvor ingen andre data har været mulige at fremskaffe, da kildeværdien af disse informationer er 

meget lav og, informationerne fra artiklerne betragtes derfor nærmere som inspiration end som 

fakta. 

Samlet giver det selvsagt et meget upålideligt resultat målt i kroner og ører, men den teoretiske 

forståelse af markedet og de økonomiske konklusioner lider ikke skade af de lave kildeværdier. 

1.7 Afgrænsning 

Fremstillingen vil alene analysere spørgsmålet om statsstøtte til luftfartsvirksomheder omfattet af 

EU-retten, hvor TEUF art. 107 stk. 1 og art. 107 stk. 3 litra c) er de eneste traktatbestemmelser der 

vil blive analyseret. 

Alene statsstøtteordninger, der sker gennem kapitalindskud vil blive behandlet i denne fremstilling. 

Der vil derfor ikke blive behandlet lån, garantier eller andre former for finansiel hjælp, som staten 

kan yde til virksomheder. 

Luftfartsområdet er reguleret af mange forordninger om adgang til luftrummet, passagerernes 

rettigheder, forbrugerbeskyttelsesdirektiver, kompensationsregler, regler om statsstøtte til levering 

af luftfartsydelser fra 3. lande, men som kan skade konkurrencen i EU, forordninger om licenspligt 

for flydrift o.m.a. vil ikke blive analyseret nærmere i opgaven, da afhandlingens fokus er på 
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konkurrenceretten. Ydermere vil nationale retsregler ikke være af interesse, da de pga. princippet 

om EU-rettens forrang er forpligtet til ikke stride imod EU-retten. 

Støtteordninger til kriseramte virksomheder adskiller sig markant fra anden støtte. Det betyder bl.a. 

at den generelle gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet
24

 ikke vil indgå i analysen. 

De procedurer der skal være opfyldt ved en korrekt anmeldelse af statsstøtte, samt procedurer for 

tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, vil ikke blive analyseret i denne fremstilling, da de ikke har 

direkte indflydelse på støttens markedspåvirkning, men alene tjener det formål at sætte 

Kommissionen i stand til at starte en undersøgelse af støtteordningen inden den træder i kraft og 

straffe virksomheder der ikke følger disse regler.  

Transportproduktet som luftfartselskaberne udbyder anses som værende homogent. I den 

økonomiske analyse er pris
25

 derfor den eneste parameter som vil blive lagt grund.  

1.8 Struktur 

Fremstillingen har ikke selvstændige økonomiske eller juridiske kapitler, men er et forsøg på at 

sammenflette de to samfundsvidenskabelige discipliner, hvor der i gældende ret inddrages 

økonomiske resultater.  

I kapitel 2 bliver markedsstrukturen og adfærden skildret og det relevante marked defineret, med 

det formål på et senere tidspunkt i afhandlingen at kunne forudsige de markedsændringer og 

velfærdskonsekvenser, der opstår ved at tildele statsstøtte på dette marked. 

Kapitel 3 introducerer afhandlingens case study, der er valgt med det primære formål at anvende de 

relevante teorier på en konkret virksomhed. Denne case study danner grundlag for resten af 

opgaven. Derudover bliver der i kapitlet foretaget en gennemgående analyse af definitionen på 

statsstøtte, især med fokus på det teoretiske markedsøkonomiske investorprincip. 

                                                 
24

 Kommissionens Forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med 

fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) 
25

 Andre parametre som kan heterogenisere produktet er derfor udeladt af analysen. 
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I kapitel 4 er begrebet ”kriseramt virksomhed” det centrale fokus, og hvilke elementer der indgår i 

bedømmelsen. Derudover bliver der foretaget en diskussion af om den omtalte case study kan falde 

ind under dette begreb, samt hvilken indflydelse det kan have for vurderingen af tildelt statsstøtte. 

Kapitel 5 er afhandlingens centrale diskussion og analyse, hvor den indsamlede viden fra de forrige 

kapitler bliver samlet, med det formål at udfinde hvilken effekt statsstøtte til en kriseramt 

luftfartsvirksomhed på har på konkurrencen på de relevante markeder, og hvornår støtten er i 

fællesskabets interesse. 

Kapitel 6 er en samlet konklusion på afhandlingen, hvor resultaterne fra de foregående kapitler 

bliver samlet, med det formål at kunne svare på de spørgsmål der er opstillet i 

problemformuleringen. 

 

Kap. 2 – Markedet 

2.1 Indledning 

Reguleringen af luftfarten i EU har præget den udvikling som branchen har været igennem, og 

spiller stadigt en stor rolle for markedets struktur den dag i dag. En vigtig faktor i denne udvikling 

var liberaliseringen af luftfarten. Liberaliseringen begyndte i slutningen af 1980’erne og fortsatte 

gennem 1990’erne, og betød at konkurrencen blev markant intensiveret. Selskaber uden national 

tilknytning blev stiftet og lavprisselskaberne opstod, og er en stærkt medvirkende årsag til at et i 

dag er muligt at finde billige flybilletter til de fleste destinationer i EU. 

Liberalisering blev gennemført via 3 luftfartspakker, som blev vedtaget i EU. Den første kom i 

december 1987, og gav Kommissionen adgang til at undersøge og straffe overtrædelser af 

konkurrencereglerne på luftfartsområdet. Aftaler på luftfartsområdet var nu omfattet af 

konkurrencereglerne. 

Den sidste luftfartspakke er fra juli 1992, hvorefter flyselskaberne ikke længere skulle have deres 

priser godkendt af de nationale myndigheder. Den havde til formål at muliggøre det for et 
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flyselskab fra én medlemsstat at operere ruter på en anden medlemsstats område, hvilket dog først 

var fuldt ud muligt fra 1997, hvor pakken var fuldt ud implementeret. 

På trods af denne liberalisering, har mange EU-lande fortsat hvert sit nationale statsejede 

luftfartsselskab, og flere EU-lande er fortsat betydeligt økonomisk engageret i flybranchen.
26

 

Branchens følsomhed overfor makroøkonomiske udsving har bevirket en øget statslig støtte til 

sektoren, men også politiske ønsker, såsom at servicere udkantsområder eller bevarelse af vigtig 

national infrastruktur, har været årsager til at der ydes støtte til luftfartsbranchen. Disse 

støtteordninger har ført til en række sager for retten i 1. instans.
27

  

Selv på trods af liberaliseringen og er der dog stadigt væsentlige barrierer på luftfartsmarkedet, som 

blokerer for at markedet effektiviseres yderligere.  

Disse barrierer består bl.a. i de strukturelle forhold i branchen. F.eks. har de nationaltejede 

luftfartsselskaber været i stand til at opretholde stærke positioner og meget høje markedsandele på 

hjemmemarkederne, ligesom slotsfordelingen er en alvorlig barriere for konkurrencen, da den gør 

det sværere at komme ind på markedet.
28

 

Resten af kapitel 2 er opbygget således, at de strukturelle barrierer først bliver gennemgået og det 

relevante marked defineret, og herefter bliver adfærden på markedet gennemgået. Formålet hermed 

er på et senere tidspunkt i afhandlingen at kunne forudsige og forklare de markedsændringer og 

velfærdskonsekvenser, der opstår ved at tildele statsstøtte på dette marked (se kap. 5). 

                                                 
26

 F.eks. Danmark, Norge og Sverige. 
27

 Især sagerne om støtte til, Air France og Olympic Airlines har haft stor opmærksomhed. I Air France-sagen (Sag T-

358/94, dom af 12. december 1996), indskød den franske stat i 1991 2 mia. franc i virksomheden, blot for året efter at 

investere 3,85 mia. franc, for igen i 1994 at indskyde yderligere 20 mia. franc. I Olympic Airways-sagen (Sag 415/03, 

dom af 12. maj 2005) gav den græske stat i 1994 støtte for 1,5 mia. Euro, men kort efter valgte den græske stat igen at 

give støtte, i strid med deres aftale med Kommissionen, og igen i 1998, og igen i årene 2003-2005 hvor Olympic 

Airways (nu Olympic Airlines) modtog skattelettelser og anden støtte til en værdi på 130 milliarder Euro. Der har også 

været sager om Air Lingus, Iberia, Alitalia og ikke mindst British Airways – disse refereres der dog først til længere 

nede i afhandlingen. 
28

 Se afsnit 2.2.2. 
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2.2 Strukturen på markedet 

2.2.1 Hub-and-spoke struktur og slot-tider 

De fleste luftfartselskaber har opbygget et ”hub and spoke
29

” netværk. Navnet hentyder til at hvert 

selskab har en hovedlufthavn (hub) og flere destinationer som de flyver til herfra (spokes). Dette har 

i EU været en naturlig opbygning, da de forskellige nationale selskaber har hjemsted i hver sin 

lufthavn. På visse travle ruter flyves der ”point to point”, der er en direkte rute mellem to 

destinationer, hvor der ikke flyves fra selskabets hovedlufthavn.
30

 

Dette er dog ikke altid muligt, da det i mange store europæiske lufthavne er vanskeligt at få adgang 

til slots
31

. Begrænsningen består i reglen om ’grandfather rights’, der fastslår at et flyselskaber kan 

beholde deres faste slot-tider på ubestemt tid, eneste krav er at de dokumenterer, at deres slots 

udnyttes mindst 80 procent af tiden. 

Denne regel betyder i praksis, at de etablerede selskaber sidder på kapaciteten, og begrænser de nye 

konkurrenters adgang til markedet. 

Når et flyselskab falder for 80-procentreglen eller af andre grunde opsiger en slot-plads, er de 

nytilkomne flyselskaber via slotsforordningen
32

 sikret fortrinsret til 50 procent af puljen af ledige 

slots
33

, dvs. nye slots og slots, som falder for 80-procentreglen.  

Flyselskaber overholder stort set altid denne 80-procentregel, da de benytter sig af ’babysitting’. 

Babysitting er, når et flyselskab flyver med et halvtomt eller et lille fly for at opfylde 80-

procentreglen. På trods af driftstab kan det være en god forretning at holde på sine slots frem for at 

risikere, at de tilfalder en konkurrent.  

                                                 
29

 Nav og eger 
30

 Som klassiske eksempler på netærksselskaber kan nævnes SAS, KLM, Lufthansa, Air France og British Airways, 

mens de klassiske eksempler på point-to-point airlines er Ryanair og easyJet 
31

 Start- og landingstider 
32

 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og 

afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L-14 af 22.01.1993 s.1-6), art. 10, stk. 5 
33

 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og 

afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L-14 af 22.01.1993 s.1-6), art. 10, stk. 7 
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2.2.2 Adgangsbarrierer 

Hub-and-spokes opbygningen medfører en begrænsning i mobiliteten. Begrænsningen består i, at 

produktionsapparatet (såsom bagagehåndtering, tjek-in og sikkerhedspersonale) er geografisk 

knyttet til hovedlufthavnen og destinationen for hver enkelt flyrejse. Man er derfor nødt til fysisk at 

flytte produktionsapparatet, hvis man vil begynde at flyve på en anden og måske mere profitabel 

rute.  

Mobiliteten begrænses yderligere af, at omkostninger til investeringer i markedsføring af den nye 

rute og administrations- og salgskontorer i de nye lufthavne. Luftfartsselskabets incitament til at 

oprette point-to-point ruter er således ikke så stor som incitamentet til at oprette ruter fra deres egen 

hovedlufthavn. 

Da ovenstående omkostninger er at betragte som en sunk cost, når først de er afholdt, holder det 

selskaberne tilbage fra at oprette nye ”point to point” ruter, fordi det giver en høj risiko. Denne høje 

risiko, fungere som en adgangsbarriere, der beskytter de eksisterende luftfartselskaber på ruten. 

Slotsfordelingen og opstartsomkostninger, er også en tungtvejende forklaringerne på, at der på trods 

af liberaliseringen af luftfarten, fortsat er høj koncentration og lav konkurrenceintensitet på flere af 

Europas flyruter.  

2.2.3 Konkurrence fra lavprisselskaberne 

Efter liberaliseringen af luftfartssektoren i 1997 er lavprisselskaberne nu begyndt at få en mere 

betydningsfuld placering på markedet, og deres væsentligt lavere omkostninger udløser et behov for 

de nationale luftfartsselskaber til at fokusere yderligere på omkostningsbesparelse, for at blive 

konkurrencedygtige.
34

 

Lavprisselskabernes vækst skyldes især, at de tilbyder væsentlig lavere priser end de traditionelle 

flyselskaber. Det kan de gøre, fordi deres driftsomkostninger er markant lavere. De lavere 

omkostninger skyldes flere ting: 

- For det første flyver de ofte fra alternative lufthavne, som er billigere at benytte.  

- For det andet er deres service ombord på flyet mindre.  

                                                 
34

 SAS Group årsrapport 2009, introduktion af Core SAS 
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- For det tredje er den gennemsnitlige flådealder lavere.
35

 

- For det fjerde er omkostningerne til personale og pension også lavere.
36

 

Under den økonomiske afmatning har lavprisselskaberne stadig formået at øge deres passagerandel 

og ikke mindst formået at hive pæne overskud hjem til investorerne
37

, mens netværksselskaberne 

har oplevet store fald i passagerer, hvilket har medført store fald i omsætning og overskud.
38

 

2.3 Det relevante marked 

For at afgøre hvordan markedet reagerer på statsstøtte, må man først udfinde det relevante marked, 

der består af en vurdering af det relevante geografiske marked og det relevante produktmarked. Om 

dette marked bliver mere eller mindre effektivt når staten giver støtte til en virksomhed, afhænger af 

den ovenfor beskrevne markedsstruktur, da den er afgørende for om en virksomhed kan misbruge 

en eventuel støtteordning til at fjerne konkurrencen og tage overpriser eller om det er med til at øge 

konkurrencen, hvilket er til fordel for forbrugerne og for den samlede samfundsvelfærd. 

2.3.1 Det relevante produktmarked 

Det helt basale udgangspunkt er, at kun goder som kunderne finder substituerbare befinder sig på 

samme produktmarked
39

. Når dette produktmarked skal defineres, kan det ske ved at sammenligne 

markedet med det marked som en hypotetisk monopolist står overfor, som det gøres med SSNIP-

testen
40

. Testen går ud på at sammenligne en lille, men ikke-ubetydelig, prisstigning på et produkt
41

 

ift. det nuværende prisniveau, for at se hvor stor en ændring det medfører i efterspørgslen. Dermed 

finder man ud af om det kan betale sig for en hypotetisk monopolist at hæve prisen på godet. 

                                                 
35 

Bilag 1 til kap. 3 
36

 Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse 2002 kap. 4 afsnit 4.2. 
37

 easyJet havde i 2008 et overskud på ca. 725 mio. kr. og i 2009 havde de et overkud på ca. 620 mio. kr. efter skat, 

mens Norwegian i 2008 kun havde et lille overskud på ca. 500.000 kr., til gengæld fik de i 2009 et overskud på ca 623 

mio kr. Ryan Air har været lidt mere svingende, i 2008 havde de et overskud på ca. 4.2 mia. kr. efter skat, men i 2009 

var det blevet vendt til et underskud på ca. 915 mio. kr. 
38

Se bilag 1 til kap. 4 for en udvikling i SAS’ nøgletal. 
39

 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03) pkt. 7 2. led 
40

 Small but significant nontransitory increase in prices (på dansk kan det oversættes til ”Mindre, men væsentlig ikke-

forbigående stigning i priserne”). Dette svarer til den fremgangsmåde som Kommissionen bruger i 

Kommissionsmeddelse om afgræsning af det relevante marked (97/C 372/03). Ifølge meddelelsens note 1 kan 

fremgangsmåde til definition af det relevante marked også (delvist) bruges på statsstøttesager. 
41

 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03) pkt. 17 fastsætter denne 

prisændring til 5-10%. 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 20 

Hvis en hypotetisk monopolist på luftfartsområdet f.eks. hævede prisen, og det medførte at 

kunderne skiftede til et andet luftfartsselskab, så vil disse transportformer være substituerbare, set 

fra forbrugernes side, og dermed på samme produktmarked. Det samme kan siges hvis kunderne 

skifter til jernbane eller busser, der giver samme mulighed for fordele og komfort som på fly
42

. 

Dette kan ske på helt korte nationale eller regionale ruter, men over længere strækninger vil bil, bus 

og tog sjældent kunne substituere luftfart, og det antages derfor at luftfart udgør et produkt for sig 

selv, når det handler om udenrigsruter.
43

  

Luftfartsselskaberne forsøger dog at differentiere sig fra hinanden gennem deres forskelle i service 

om bord eller i forbindelse med flyveturen, fordele i forbindelse med tjek-in og bagagehåndtering 

samt antallet af afgange, loyalty-programmer mm. Dette til trods vil det dog i resten af afhandlingen 

antages at produkterne er så nogenlunde homogene, så kunderne opfatter dem som substituerende 

produkter, og det derfor er prisen der er den vigtigste faktor.  

Denne antagelse støttes af at kunderne i højere grad er blevet prisbevidste, siden finanskrisens 

indtog. I UK er det f.eks. over 60 % af alle billetter der sælges som lavprisbilletter
 44

, hvilket har 

medført en tilnærmelse af de forskellige luftfartsselskabers udbud af ekstraservices, fordi 

netværksselskaberne skærer ned på flere og flere services for at kunne tilbyde en lavere pris.
45

 

Der også er forskel på kundernes præferencer, tidssensibilitet mm. samt om de rejser som 

forretningsrejsende eller som privatperson, hvilket medfører at kunderne ikke ser to 

luftfartsselskaber og to afgangstider som værende perfekte substitutter. Det er dog utroligt svært at 

skelne mellem disse to grupper, endsige trække en skillelinie for hvor grænsen går mellem de to 

grupper. De to grupper vil derfor blive behandlet som en homogen gruppe af forbrugere på samme 

marked.
46

 

                                                 
42

 Det afgørende kriterium er om en flyrute på en bestemt strækning er så speciel i forhold til alternative 

transportmuligheder, at disse kun i ringe omfang kan substituere luftfart, og dermed kun i ringe omfang konkurrerer 

med flyruten jf. Domstolens dom i sag 66/86 af 11. april 1989, Ahmed Saeed mod Kommissionen (sml. 1989 side 

00803) præmis 40 
43

 I visse lande har indførelsen af TGV og andre højhastighedstoge givet luftfarten konkurrence, men deres udbredelse 

er endnu så lille, og deres ufleksibilitet er så stor, at de kun på helt specifikke strækninger, såsom Paris-London, vil 

kunne tages i betragtning som en del af det relevante produktmarked sammen med luftfart.  
44

 Artikel fra 25. februar 2010 på www.business.dk/transport/danmark-oversvoemmes-af-billig-billetter  
45

 SAS Group årsrapport for 2009 
46

 Kommissionen har også ved en tidligere lejligheder fundet at det i en konkret sag ikke var passende at skelne mellem 

et marked for tidssensitive kunder og et marked for ikke-tidssensitive kunder – Kommissionsbeslutning Ryanair/Aer 

Lingus Case No COMP/M.4439 af 27. juni 2007 pkt. 330.  

http://www.business.dk/transport/danmark-oversvoemmes-af-billig-billetter
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2.3.2 Det relevante geografiske marked 

Definitionen af det relevante geografiske marked kan, ligesom ovenstående produktmarked, ske ved 

brug af SSNIP-testen. I stedet for at se på en prisændrings indvirkning på efterspørgslen af 

substituerende varer, så ser man i stedet på om en prisstigning indenfor et område medfører at 

kunderne skifter til substituerende udbydere i nærliggende områder. Falder efterspørgslen betyder 

det at kunderne vælger at købe varen hos en konkurrent i et andet område, og det relevante 

geografiske område må derfor strækkes ud til også at dække dette område. Når efterspørgslen ikke 

længere falder ved en prisstigning indenfor et område, er det tegn på at konkurrenterne i det 

nærliggende område ikke er relevante for forbrugerne. 

Teoretisk set kan et konkurrerende luftfartsselskab uden de store ekstrainvesteringer trænge ind på 

markedet, hvis en rute er meget lukrativ, og oprette en point-to-point rute mellem to destinationer, 

blot de har overskudskapacitet af fly
47

. Dette burde teoretisk set også medføre en meget stor 

konkurrence mellem luftfartsselskaberne i Europa, da de fly der anvendes til forskellige ruter ofte er 

relativt ens. Dette kræver dog at der ikke er alt for høje omkostninger forbundet med at flytte det 

tilhørende produktionsapparat, og at det er muligt at få adgang til slots i både afgangs- og 

destinationslufthavnene
48

. Hver lufthavn har dog et meget begrænset antal slots, hvilket gør at 

denne teori ikke holder i praksis. 

Alternativt kan en potentiel konkurrent teoretisk set flyve kunderne ned til deres hovedlufthavn 

(hub’en), hvorfra de kan flyve kunderne til deres ønskede destinationer, hvis de har fra hub’en har 

slots til slut-destinationen. Dette giver også selskabet bedre mulighed for at fylde deres fly helt op, 

når de på den måde kan samle kunder fra flere lande med samme slutdestination, i den samme 

transitlufthavn, og dermed opnå lavere omkostninger. Dette kræver dog at kunderne er villige til 

først at blive transporteret hen til en transitlufthavn, og derfra videre til deres endelige destination.  

Undersøgelser foretaget af Kommissionen viser dog, at kunderne er blevet mere uvillige til at 

acceptere den ekstra rejsetid der er forbundet med at blive omdirigeret. Dette gør sig især gældende 

på de korte ruter, hvor rejsetiden nemt kan blive mere end fordoblet ved et flyskift, og de to former 

                                                 
47

 Contestable markets teorien. Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, ”Modern Industrial Organization”, 2005, s. 264. 
48

 Dog kan transport til og fra nærliggende lufthavne anses for at være substituerende, jf. Kommissionensbeslutning af 

d. 28. August 2009, Lufthansa/Austrian Airlines, Case No COMP/M.5440 pkt. 11, forudsat at omkostningerne for 

kunderne ved at transportere sig derhen ikke overstiger den besparelse de kan opnå ved at flyve fra denne lufthavn. 
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for transport (direkte vs. transit) bliver derfor ikke opfattet som substituerende af kunderne, og er 

dermed ikke på samme relevante marked
49

. Dermed må point-to-point-ruten være et marked for sig 

selv på de korte og mellemlange ruter. 

På længere internationale ruter, hvor en forøget rejsetid på 1-2 timer pga. transit ikke er meget set i 

forhold til rejsetiden på den direkte rute, er kunderne mere villige til at blive omdirigeret, hvis de 

kan spare omkostninger herved. Især på de transatlantiske ruter betyder det mindre om kunderne 

bliver omdirigeret. Ser man f.eks. på ruten København-New York, ændrer det ikke meget på den 

samlede rejsetid om flyet skal i transit i Amsterdam, Paris, London eller Madrid inden det fortsætter 

til den endelige destination, og hermed kan det geografiske marked bredes ud til at omfatte hele 

EU.
50

 

2.3.3 Sammenfatning af det relevante marked51
 

Kombinationen af det geografiske marked for luftfart og produktmarkedet viser, at det relevante 

marked afhænger af en lang række faktorer, især rejsetiden og prisen på de forskellige alternativer. 

På rent regionale og helt korte nationale ruter, vil det ofte være muligt at substituere flyrejsen med 

tog eller bus, og det relevante marked må bredes ud til at også at omfatte disse transportformer. 

Når der ses på kortere udenrigsruter og nationale ruter kan andre transportformer end luftfart kun i 

ringe grad anvendes som substitutter. Derudover gør kundernes uvillighed til at acceptere længere 

rejsetid, at transit ikke kan erstatte direkte afgange. Dermed bliver hver rute et marked for sig selv. 

Det relevante marked for kortere og mellemlange ruter er derfor point-to-point.  

Når der ses på længere internationale ruter er transportformen alene begrænset til luftfart, men til 

gengæld er kunderne på disse ruter mere villige til at acceptere transit via en anden lufthavn, hvis de 

kan spare penge herved. Det relevante marked over længere afstande bliver herved bredt ud til at 

omfatte hele EU. 

                                                 
49

 Kommissionens beslutning i Ryanair/Aer Lingus Case No COMP/M.4439 af 27. juni 2007, pkt. 289 samt 

Kommissionens beslutning i Lufthansa/Austrian Airlines sagen pkt. 289 
50

 I Kommissionens meddelelse EFT 350 10.12.1994 side 5 – Om anvendelsen af art. 92 og 93 på statsstøtte i 

luftfartssektoren - pkt. 38 afsnit 4, definerer Kommissionen, i relation til det relevante marked, det geografiske marked 

som værende hele EEA-området. 
51

 I kap. 5 følger en nærmere diskussion af effekten af statsstøtte baseret på en case-study med 2 relevante markeder 

med tilhørende markedsandele. 
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2.4 Adfærden på markedet 

I afsnittet ovenfor blev de strukturelle forhold i luftfartsbranchen behandlet, herunder fastsættelse af 

det relevante marked. I dette afsnit vil det blive redegjort for de adfærdsmæssige karakteristika i den 

konkrete branche, med dette menes en undersøgelse af, hvordan branchen konkurrerer. Til denne 

analyse, skal en egnet model findes, som kan beskrive netop dette marked. 

Indledningsvis, og for overblikket skyld, antages det, at der alene er to virksomheder på 

luftfartsmarkedet. 

2.4.1 Bertrand-konkurrence 

Virksomhederne i Bertrand-spillet
52

 dukker op på markedet med en pris, tager imod bestillinger og 

producerer derefter den ønskede mængde. Hele efterspørgslen går til den virksomhed, som har den 

laveste pris. Denne fremgangsmåde giver virksomhederne incitament til at prissætte lavere end 

deres konkurrenter, og presser derved prisen ned således at den er lig de marginale omkostninger.
53

 

Når prisen er lig de marginale omkostninger, kan det ikke længere betale sig at sænke prisen 

yderligere, da dette vil medføre et tab hver gang en ny enhed sælges. Prisen vil forblive i denne 

ligevægt (P=MC), da det ikke kan betale sig at hæve prisen, da konkurrenten derved vil få hele 

efterspørgslen.
54

 
og 55

  

En grundlæggende antagelse i Bertrand modellen er, at én virksomhed kan tilfredsstille hele 

markedet, hvilket betyder at der ikke er kapacitetsbegrænsninger. I luftfartsbranchen er der dog 

kapacitetsbegrænsninger, der består i et begrænset antal lufthavne, der hver har et begrænset antal 

slots. 

Bertrand modellen er derfor utilstrækkelig til at beskrive hvordan luftfartbranchen konkurrerer. 

                                                 
52

 Konkurrence på priser. Bertrand modellen blev udviklet som med et kritisk syn på Cournot modellen som var blevet 

offentliggjort 45 år tidligere, og omhandlede konkurrence på mængde. 
53

 Forudsat at virksomhedernes marginale omkostninger er de samme. 
54

 Undtagelsen til denne antagelse findes ved predatory pricing, som bliver diskuteret i afhandlingens kap. 5  
55

 David M. Kreps and Jose A. Scheinkman, “Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot 

Outcomes” , The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1983), pp. 326-337, side 327 
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2.4.2 Cournot-konkurrence 

Efter Cournot modellen producerer de enkelte virksomheder en vis mængde. Denne producerede 

mængde bringer producenten ind på markedet, og virksomhedernes samlede mængde bestemmer 

herefter markedsprisen.
 56

 

Cournot’s model beskriver heller ikke luftfartsmarkedet særlig godt, da der i luftfartsbranchen kun 

er begrænsede muligheder for at ændre på kapaciteten, da denne, som beskrevet ovenfor, begrænses 

af grandfather rigths, og da der i høj grad konkurreres på priser, som beskrevet i afsnit 2.3 om det 

relevante produktmarked. 

2.4.3 Bertrand-Edgeworth modellen 

I 1897 viste Francis Edgeworth, at den ligevægt som opnås i Bertrand modellen, ikke kan opnås, 

når der er kapacitetsbegrænsninger for virksomhederne på markedet
57

. I Edgeworths model 

konkurrerer virksomheder på prisen, men har en begrænset kapacitet. 

Spillet efter Bertrand-Edgeworth modellen, kan beskrives som følgende: I første spillerunde 

bestemmer producenterne, uafhængigt af hinanden, hvilken mængde de hver især vil producere, 

ligesom under Cournot modellen. Producenten vælger sin mængde ud fra hvilken mængde han tror 

konkurrenten producerer. Den enkelte virksomhed har dog en begrænsning for hvor meget den kan 

producere, og virksomheden kender både sin egen og modpartens kapacitetsbegrænsning.
58

 I anden 

runde bringes den producerede mængde ind på markedet, og virksomheden erfarer, hvor meget 

konkurrenten faktisk har produceret. Derefter indgår de i Bertrand priskonkurrence.  

2.4.3.1 Modellen i forhold til luftfartsbranchen 

I luftfartbranchen er kapaciteten begrænset som følge af slotsbegrænsninger. Luftfartsselskaberne 

har dog mulighed for at flyve med forskellige størrelser af fly, og fylde dem op som det passer dem. 

Dermed har de mulighed for, at ændre en smule på kapaciteten. 

                                                 
56

 Ligevægten i Cournot-modellen befinder sig ved en lavere mængde og en højere pris, end ved Bertrand-modellen. 

David M. Kreps and Jose A. Scheinkman, “Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot 

Outcomes” , The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1983), pp. 326-337, side 327 
57

 Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, “Modern Industrial Organization”, 2005, s. 174 
58

 David M. Kreps and Jose A. Scheinkman, “Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot 

Outcomes” , The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1983), pp. 326-337, side 327 
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Luftfartsselskaberne fastsætter deres priser samtidigt og uafhængigt, og efterspørgslen allokeres på 

Bertrandvis, med den undtagelse, at en virksomhed ikke kan tilfredsstille flere kunder end hvad den 

kan producere til. 

Edgeworth viste med sin model, at når der er kapacitetsbegrænsning kan en virksomhed, i stedet for 

at konkurrere på prisen, i nogle perioder opnå en højere fortjeneste ved at øge prisen til et punkt, 

hvor den udelukkende sælger til den residuale efterspørgsel, som den anden virksomhed på grund af 

sine kapacitetsbegrænsninger ikke er i stand til at dække, og dermed tage monopolpris på dette 

marked. Om det ene eller det andet alternativ vælges afhænger af, hvilke forventninger der er til 

konkurrentens prissætning. 

Kapacitetsbegrænsningerne fjerner den ligevægt, som normalt opnås under Bertrand- og Cournot-

konkurrence
59

, da priserne under Bertrand-Edgeworth konkurrence svinger over flere perioder.
60

 
& 

61
 

Kapacitetsbegrænsninger på markedet medfører at virksomhederne får markedsmagt. Jo mere 

markedsmagt en virksomhed har, jo bedre er den i stand til at sætte prisen over de marginale 

omkostninger, hvilket øger producentens overskud, og medfører et dødvægtstab for samfundet.
62

 

Denne kombination af Bertrands og Edgeworths modeller er god til at beskrive luftfartsbranchen, da 

den tager højde for kapacitetsbegrænsninger på markedet, når der konkurreres på priser, og 

modellen vil derfor blive lagt til grund for analysen i afhandlingens afsnit 5.1. 

Der vil i det følgende blive gennemgået betydningen af kapacitetsbegrænsninger. 

2.4.4 Uddybning af Betrand-Edgeworth modellen 

Det er nødvendigt at definere hvad der sker, når den virksomhed der sælger til den lave pris, ikke 

kan tilfredsstille hele markedet til denne pris. Her antages en efficient rationing rule, som sikrer at 

godet først allokeres til de købere der værtsætter godet højest.
63

 

                                                 
59

 Det kan vises, at der kan findes en ligevægt, når virksomhederne benytter sig af Mixed Strategies, dette har vi dog 

afgrænset os væk fra at undersøge. Der henvises til Richard Levitan og Martin shubik, “Price Duopoly and capacity 

Constraints”, International Economic review Vol 13. No. 1 side 116 
60

 Richard Levitan and Martin shubik , “Price Duopoly and capacity Constaints”, International Economic review Vol 

13. No. 1 side 117. 
61

 Hvilket bliver behandlet i kap 5 afsnit 5.1. 
62

 Hvilket bliver diskuteret nærmere i kap. 5 afsnit 5.1 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 26 

Kapacitetsbegrænsningen medfører svingninger i priserne fra periode til periode, så længe der er 

tale om homogene produkter, fordi aktørerne altid kan vælge imellem at indgå i priskonkurrence, 

hvor efterspørgslen fordeles på Bertandvis eller sælge til den del af deres residuale efterspørgsel, 

som konkurrenten grundet kapacitetsbegrænsningerne er afskåret fra at sælge til. 

Aktørerne skal før deres prisbeslutning, finde ud af om den forventede profit er størst ved at indgå i 

priskonkurrence eller ved at opføre sig som en monopolist. 

Denne prisbeslutning gør, at der opstår et interval, som parterne altid vil prissætte indenfor. Dette 

prisinterval kaldes en Edgeworth Cycle. I toppen af dette interval er prisen, hvor en aktør alene 

profitoptimerer og alene sælger til den residuale efterspørgsel, som konkurrenten grundet sine 

kapacitetsbegrænsninger ikke har mulighed for at sælge til. 

Den nedre værdi i dette interval er der, hvor det ikke længere kan betale sig for en part at underbyde 

konkurrenten. Dette punkt findes hvor profitten ved at handle som en monopolist overfor den 

residuale efterspørgsel er lig profitten ved at underbyde konkurrenten, og derved opnå en fordeling 

af efterspørgsel på Bertrandvis: 

 

Hvor Qm er mængden, når en part handler som monopolist, Pm er prisen når en part handler som en 

monopolist, k er kapacitetsmaksimum og P er den laveste pris det kan betale sig at underbyde 

konkurrenten med. 

2.5 Konklusion kapitel 2 

Det relevante marked er begrænset til flytransport, da alle kunder antages at ønske kortest mulig 

rejsetid, og andre transportformer kan derfor kun undtagelsesvis substituere luftfart. Samtidigt er 

kunderne blevet mere prisbeviste og vælger oftere det billigste produkt. Dette har ført til 

nedskæringer i services hos flere flyselskaber, og det antages at flybilletter fra de forskellige 

luftfartsselskaber nu ikke blot er substitutter, men udgør et homogent produkt. Priserne bliver 

dermed det eneste parameter for hos hvilket luftfartsselskab, kunderne vælger at købe deres 

flybillet. 

                                                                                                                                                                  
63

 Modsat ’proportional rationing rule’, hvor godet tildeles forbrugerne uden hensynstagen til deres nytte heraf. 
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Liberaliseringen af luftfarten har medført at branchen har ændret sig, men ændringerne sker 

langsomt som følge at de strukturelle begrænsninger i branchen. Det begrænsede antal slots 

medfører kapacitetsbegrænsninger, og Grandfather Rigths’ne giver de eksisterende selskaber på 

markedet et værn, som sikrer dem mod potentielle og eksisterende konkurrenter. Dette værn gør at 

de eksisterende selskaber opnår en markedsmagt, der sætter dem i stand til at hæve deres priser over 

marginalomkostningerne. Markedsmagten er så udtalt, at hver aktør kan optimere som en 

monopolist ud fra sin residuale efterspørgselskurve, som konkurrenterne, grundet deres 

kapacitetsbegrænsninger, ikke har mulighed for at sælge til. 

Bertrand-Edgeworth er den bedste model til at beskrive konsekvenserne ved 

kapacitetsbegrænsninger, og vil derfor blive lagt til grund for opgavens økonomiske diskussioner i 

kapitel 5.  

 

Kap. 3 – Statsstøtte 

Kapitlet er opbygget således, at der først introduceres en case-virksomhed, som skal danne grundlag 

for de kommende analyser i afhandlingen. Derefter bliver statsstøttebegrebet defineret, og 

efterfølgende anvendt på case-virksomheden. Afslutningsvis træffes en afgørelse af om den statslige 

interaktion med case-virksomheden må antages at være statsstøtte eller en markedsøkonomisk 

investering. 

3.1 Introduktion til en case study 

Til illustration af afhandlingens pointer har vi valgt at inddrage det skandinaviske luftfartsselskab 

SAS, som en gennemgående case study i resten af opgaven. Dette da der allerede foreligger en 

række tilgængelig data, som fremstillingens konklusioner kan argumenteres ud fra, og fordi SAS på 

mange måder er en arketype for luftfartsvirksomheder, og deres økonomiske situation har mange 

fællestræk med andre nationale luftfartsselskaber i hele Europa.  
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3.1.1 Kort om SAS  

I 1946 blev Scandinavian Airlines System (SAS) dannet ud fra de tre skandinaviske 

luftfartsselskaber: Det Danske Luftfartsselskab A/S, AB Aerotransport og Det Norske 

Luftfartsselskab, som et samarbejde omkring de interkontinentale ruter. 

Gennem 1950’erne og 1960’erne manifesterede SAS sin position på markedet med åbning af nye 

ruter, nye flytyper samt det første elektroniske reservationssystem i Europa. 

Der var fortsat udvikling i 1970’erne og 1980’erne, og SAS blev et kendt og velrenommeret 

selskab. I 1982 oprettede man First Business Class, som led i en mere kundeorienteret strategi med 

fokus på de forretningsrejsende, og i 1984 blev SAS belønnet med prisen ”Airline of the Year”.
64

 

I 1991 blev bonusprogrammer introduceret, og i 1997 indgik SAS i samarbejdsaftalen Star Alliance, 

som udover SAS blev grundlagt af Lufthansa, Air Canada, Thai Airways og United Airlines.  

På luftfartsområdet i Norden indtager SAS en plads som en af de største operatører. SAS har ry for 

at have højere omkostninger end sine konkurrenter, hvilket bl.a. skyldes at SAS har et højt løn- og 

driftsomkostningsniveau, hvilket har gjort det svært for SAS at tjene penge gennem de sidste 15 år. 

I midten af 1990’erne var lønniveauet ca. 20 pct. højere end for andre europæiske selskaber
65

, og 

lønomkostningerne er stadig et problem for SAS. I begyndelsen af 2002 havde SAS de højeste 

enhedsomkostninger for de etablere luftfartsselskaber i Europa. Omkostningerne var omkring 30 % 

højere end gennemsnittet. SAS’ gennemsnitlige billetpris pr. passagerkilometer var ca. 50 pct. 

højere end andre europæiske selskaber, hvilket til dels, men ikke alene, skyldes SAS’ kortere 

flyruter.  

En del af forklaringen på at SAS har et generelt højere omkostningsniveau ligger i dyre 

overenskomster og en uigennemskuelig virksomhedsstruktur med mange ledelses lag, og en hoben 

fagforeninger har også været hæmmende for de nødvendige omstillinger. En anden forklaring kan 

være, at selskabet fortsat er hæmmet af bureaukratiske regler med baggrund i selskabets særlige 

konstruktion som et fælles dansk, norsk og svensk flyselskab, hvor den danske og norske stat hver 

                                                 
64

 http://www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Historie/  
65

 En opgørelse fra OECD (Regulation, market structure and performance in air passenger transportation, Economic 

Department Working Paper no. 254, 2000) viser, at lønniveauet i 1997 for europæiske selskaber og for SAS var hhv. 22 

pct. og 43 pct. over gennemsnittet for de 5 største amerikanske flyselskaber. SAS’ lønniveau blev kun overgået af Japan 

Airlines. 

http://www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Historie/
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ejer 14,3 pct. mens den svenske stat ejer 21,4 pct. Endelig kan forskelle i lovgivning have 

indflydelse på effektiviteten.
66

 

I 1987 påbegyndte EU en liberalisering af luftfartssektoren i EU, men først i 1997 var den fuldt ud 

implementeret, hvilket medførte betydeligt øget konkurrence på markedet, og blev begyndelsen til 

en meget svær tid for de etablerede luftfartsselskaber. Terrorangrebet på World Trade Center i New 

York den 11. september 2001 ramte hele luftfartsbranchen hårdt, og dermed også SAS. De hårde 

tider blev forværret af udbruddet af SARS i 2002 og senere epidemier af svineinfluenza m.fl., 

stigningen i oliepriser som følge af Irak-krigen i 2003 og senest i 2010 da en vulkansk askesky fra 

Island lukkede hele det europæiske luftrum.
67

 

Det lagde pres på SAS for at sænke enhedsomkostningerne, og i 2001 iværksatte de spareplanen 

Turnaround 2005. Et program som fra 2001 til 2005 skulle sikre en besparelse på omkostningerne 

med SEK 14,2 milliarder.  

Fra 2005 til 2007 var SAS igennem en mere positiv periode med overskud, men ikke nok til at sikre 

en langsigtet vækst. Derfor blev en ny strategi ”S11” lanceret i juni 2007, med fokus på de 

nordeuropæiske hovedmarkeder og på udvikling af en mere kundeorienteret virksomhedskultur. 

Desuden skulle der gennemføres besparelser på 2,8 mia. SEK frem til 2009, og omsætningen skal i 

2011 være 20 % højere end i 2007. 

Som følge af den finansielle krise har implementeringen af ”S11” dog ikke været tilstrækkelig til at 

vende den negative udvikling i SAS’ økonomi. Derfor blev ”Core SAS” lanceret i februar 2009, 

med basis i principperne fra ”S11”, men med et mere målrettet fokus på omkostningsbesparelser og 

frasalg af ikke-kerne aktiviteter. 

For mange nationale luftfartsselskaber i Europa, har det i flere omgange været nødvendigt at tilføre 

ny kapital, for at sikre deres overlevelse, nogen gange gennem kapitaludvidelser og aktieemissioner 

på markedsvilkår, men også gennem statsstøtteordninger
68

. Statsstøtte strider dog imod EU’s 

grundlæggende målsætning om et frit indre marked, men har i mange tilfælde været nødvendige for 

                                                 
66

 Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse 2002, kapitel 4 - Luftfart 
67

 SAS Group Interim Report January-June 2010 fra 8. august 2010 viste at SAS fik et tab i perioden på lidt over 1,2 

mia. SEK, bl.a. pga. askeskyen, og at antallet af passagerer faldt med 4,6 % ift. samme periode året før. 
68

 F.eks. Air France, Alitalia og Olympic Airways 
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at tilfredsstille visse politiske mål såsom fremme udviklingen i en branche
69

. Et af de springende 

punkter i vurderingen er ofte om der overhovedet har været tale om statsstøtte.
70

 

For SAS’ vedkommende fik de i 2009 øget deres aktiekapital med næsten 6 mia. SEK, og senest i 

foråret 2010 har de igen gennemført en aktieemission til en værdi på 5 mia. SEK. Begge gange har 

de danske, norske og svenske stater sikret gennemførelsen ved at staterne på forhånd at give tilsagn 

om opkøb af 50 % af udvidelsen, da det ellers var usikkert hvordan de øvrige aktionærer og 

interessenter havde modtaget nyheden, f.eks. var bankerne tæt på at lukke kassen i for flere lån.
71

 

3.2 Statsstøttebegrebet 

3.2.1 Den økonomiske definition af statsstøtte 

Der findes ikke nogen egentlig økonomisk definition af statsstøtte. 

Den manglende økonomiske definition er formentligt udtryk for at der ikke er behov for en. Juridisk 

er det altafgørende med en definition, da det har betydning for om støtten falder ind under 

statsstøttereglerne, og i givet fald om den kan undtages pga. dens formål og effekt og 

proportionalitet. 

Økonomisk antages det i resten af afhandlingen at der foreligger støtte, når den juridiske definition 

er opfyldt. 

3.2.2 Den juridiske definition af statsstøtte 

I Traktaten
 
er der tre artikler som vedrører generel statsstøtte. Det drejer sig om TEUF afsnit VII 

kapitel 1, 2. afdeling, Statsstøtte, art. 107, 108 og 109, hvor art. 107 er den grundlæggende 

bestemmelse om statsstøtte, der i stk. 1 indeholder en hovedregel om at statsstøtte er forbudt.  

Hvis en statsstøtteordning omfattes af art. 107, stk. 1, er den derfor som udgangspunkt uforenelig, 

men i artiklens stk. 2 og 3 er der knyttet nogle undtagelser til det grundlæggende forbud. Art. 107 

stk. 2 indeholder en udtømmende liste over i hvilke situationer statsstøtte er forenelig med 

                                                 
69

 Se afhandlingens kap. 5 afsnit 5.2 
70

 F.eks. de forenede sager T-374/94 og T-394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways, British Midland m.fl. mod 

Kommissionen (sml. 1998 side II-02405). 
71

 ifølge artikel på EPN.dk d. 11/2 2010 
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fællesmarkedet, mens stk. 3 rummer et antal situationer, der kan være forenelige med 

fællesmarkedet. 

Art 108 og 109 rummer procedurereglerne om kontrol og godkendelse af statsstøtte, og regler for 

vedtagelse af afledt ret. I afhandlingen afgrænser vi os fra at behandle art. 108 og 109, der ikke har 

relevans for fortolkningen af statsstøttebegrebet. 

Art. 107, stk. 1 er meget bredt formuleret, og omfatter i princippet alle former for statsstøtte. 

Kommissionen, der er Traktatens vagthund og har eneret til at vurdere om en medlemsstats 

støtteordning kan accepteres
72

, har ikke gjort noget for at begrænse den meget brede formulering i 

art. 107, stk. 1, men har i stedet koncentreret sig om at undtage visse former for statsstøtte ved at 

udstede særlige gruppefritagelser med hjemmel i art. 107 stk. 3.  

Kommissionen har valgt, at nedskrive sit vurderingsgrundlag i en blanding af sekundær lovgivning 

og soft law, der især består af forordninger, retningslinier og meddelelser
73

, f.eks. Kommissionens 

State Aid Action Plan fra 2005
74

. Dette har den gjort for at skabe mere forudselighed for 

medlemsstaterne, ved at underlægge sig selv en række test og standarder, og for at skabe overblik 

over det efterhånden meget omfattende antal dokumenter den har vedtaget på området, men også 

for at sikre at alle sager vil blive behandlet ens, uanset deres politiske implikationer.
75

 

Både direkte støtte såsom subsidier, lån, investeringer, emissioner og garantier, selvom de aldrig 

kommer til udbetaling, og indirekte støtte såsom skattelempelser, afgiftsfritagelse og 

fradragsfordele, vil derfor være omfattet af begrebet, når disse ydes på vilkår, som er særligt 

                                                 
72

 Kommissionen har et bredt skøn over hvad der udgør statsstøtte, se bl.a. Sag 730/79, dom af 17. september 1980, 

Philip Morris mod Kommissionen (Sml. 1980, s. 2671), præmis 17, sammenholdt med de forenede sager T-371/94 og 

T-394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways m.fl. mod Kommissionen (Sml. 1998, s. II-2405), præmis 79, hvor 

Retten i 1. Instans fastslår at det ikke tilkommer denne at sætte sit skøn over Kommissionens skøn, så længe der ikke 

foreligger ”åbenbare fejl”. 
73

 Retten har ved flere lejligheder anlagt den holdning at Kommissionen ikke kun er bundet af sine forordninger og 

direktiver, men også af sine egne meddelelser og retningslinier, f.eks. Sag T-16/96, Cityflyer Express Ltd. mod 

Kommissionen, dom af 30. april 1998 (Sml. 1998 side II-00757). 
74

 KOM(2005) 107 endelig - Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplan for 2005–2009, hvor Kommissionen 

opridser sine visioner for fremtidens statsstøttevurdering. 
75

 Kommissionen har tidligere været involveret i en række stærkt politiske sager, især vedr. støtte til bilindustrien, hvor 

nationalstaterne af politiske årsager har ønsket at bevare deres nationale champion, f.eks. sag C-305/89, dom af 21. 

marts 1991, Italien mod Kommissionen (Alfa Romeo-dommen, Sml. 1991 side I-01603), og de forenede sager T-132/96 

og T-143/96, dom af 15. december 1999, Volkswagen mod Kommissionen. 
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gunstige for visse virksomheder eller produktioner
76

, og ikke sker på markedsvilkår
77

. Heller ikke 

støttens formål kan fratage den sin karakter af statsstøtteordning, men kan være med til at påvirke 

undtagelsesbestemmelserne, såsom udviklingsstøtte og støtte til kriseramte virksomheder. 

3.3 Kapitalindskuddet i SAS 

Retten udtalte i SFEI-sagen, at statsstøtte kan beskrives som en foranstaltning, som kan tilregnes det 

offentlige, og som ved hjælp af statslige midler direkte eller indirekte giver den begunstigede 

virksomhed en økonomisk eller finansiel fordel, som den ikke ville have haft under normale 

forhold, og som letter denne eller de begunstigede for byrder, der normalt belaster den eller de 

begunstigedes budget.
78

 

For at der foreligger statsstøtte omfattet af art. 107, stk. 1, skal følgende kumulative betingelser 

være opfyldt
79

: 

1) Støttemodtager skal opfylde virksomhedsbegrebet; 

2) Der skal være ydet en fordel (fordelsbegrebet - MEIP); 

3) Fordelen skal alene tilfalde »visse virksomheder eller visse produktioner« (kravet om 

selektivitet); 

4) Fordelen skal være ydet af staten og ved statsmidler (kravet om statslig 

foranledning/initiativ og kravet om statsmidler); 

5) Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene (kravet om 

konkurrencefordrejning); og 

6) Støtten skal kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater (kravet om 

samhandelspåvirkning) 

                                                 
76

 Sag C-345/02, dom af 15. juli 2004, Pearle mod Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), præmis 36 (HBA’s 

handlinger …tilsigtede… ikke at skabe en fordel, der ville udgøre en supplerende byrde for staten eller det pågældende 

organ 
77

 Sag C-382/99, dom af 13. juni 2002, Holland mod Kommissionen (Sml. 2002 I-5163), præmis 60 
78

 Sag C-39/94, dom af 11. juli 1996, SFEI mod La Poste (Sml. 1996 side I-03547), præmis 58 
79

 De forenede sager C-278/92–C-280/92, dom af 14. september 1994, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 4103, 

præmis 20 og Sag C-482/99, dom af 24. juli 2002, Frankrig mod Kommissionen, (Stardust Marine Sml. I, s. 4397), 

præmis 68. 
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3.3.1 Virksomhedsbegrebet 

Som stort set alle andre begreber er dette heller ikke nærmere defineret i Traktaten, og må i stedet 

udledes af sekundære retskilder, soft law og retspraksis.  

Ifølge Domstolens retspraksis udgør enhver virksomhed, som består i at udbyde goder og 

tjenesteydelser på et givet marked, en økonomisk virksomhed
80

 i artikel 107, stk. 1’s forstand, 

uanset dens juridiske status eller finansieringsmåde.
81

 

Der er derfor ikke tvivl om, at luftfartsselskaber udøver en økonomisk virksomhed. 

3.3.1.1 Begrebet ”Offentlig virksomhed” 

Offentlige virksomheder er også omfattet af det almindelige virksomhedsbegreb, jf. 

ligebehandlingsprincippet. Alligevel vigtigt at klargøre definitionen af en offentlig virksomhed, når 

man ser på hvem der udbetaler af støtten. Det skyldes at forbudet i art. 107, stk. 1 kun vedrører 

støtte udbetalt fra stater og ikke fra virksomheder, hvilket kunne give incitament for 

medlemsstaterne til at sløre deres støtteforanstaltning, ved at lade udbetaling ske gennem en 

virksomhed, og på den måde slippe uden om forbudet i art. 107, stk. 1.  

Derudover spiller definitionen af offentlig virksomhed også en stor rolle for vurdering af om 

virksomhed får en fordel eller er i overensstemmelse med det markedsøkonomiske 

investorprincip
82

. Her kan vurdering være forskellig alt efter om statens støtte ydes til en privat 

virksomhed eller til en virksomhed som staten selv er medejer af, ligesom en privat investor også 

har forskellig tilgang sine investeringer, alt efter om han allerede har penge investeret i projektet 

eller ej. 

                                                 
80

 jf. Sag C-35/96, dom af 18. juni 1998, Kommissionen mod Italien (Sml. 1998, s. 3851) præmis 36 
81

 Traktaten er neutral med hensyn til medlemsstaternes ejendomsretlige ordninger i forbindelse med offentlig eller 

privat ejendom, Jf. TEUF art. 345, men som Domstolen dog påpeger så henhører virksomhed, der normalt hører under 

statens myndighedsudøvelse, ikke under begrebet ”økonomisk karakter”, og er derfor heller ikke omfattet af 

statsstøttereglernes anvendelsesområde, jf. Sag C-364/92, dom af 19. januar 1994, SAT Fluggesellschaft mod 

Eurocontrol (Sml. 1994 I, s. 00043) præmis 30. Virksomheder som henhører under statens myndighedsudøvelse 

omfatter bl.a. flysikkerhed og flyvekontrol. Selv om visse sådanne foranstaltninger overdrages luftfartsselskaberne at 

udføre med tilskud fra staten, må den offentlige finansiering heraf ikke give anledning til at der ydes driftsstøtte. 

Driftsstøtte er som hovedregel altid uforenelig med Traktaten, se også afhandlingens kap. 5 afsnit 5.2 
82

 Nærmere beskrivelse heraf i afsnittet om fordelsbegrebet nedenfor. 
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Domstolen har bl.a. udtalt sig om emnet i de forenede sager Frankrig, Italien og England mod 

Kommissionen
83

, hvor den konkluderer at det vigtigste for om en virksomhed kan anses for at være 

en privat virksomhed eller en offentlig virksomhed er, om det offentlige har en kontrol over 

virksomheden (uanset om det sker på statsligt, regionalt eller kommunalt niveau), der svarer til den 

kontrol som beskrives i Transparens-direktivet.
84

  

I dette direktiv fremgår det, at den kontrol der er nødvendig for at en virksomhed kan klassificeres 

som en offentlig virksomhed, kræves at det offentlige enten kan udøve en direkte eller indirekte 

bestemmende indflydelse over virksomheden. Dette er helt klart tilfældet når virksomheden er fuldt 

ejet af det offentlige, mens det er mere tvivlsomt når virksomheden kun er delvist ejet af det 

offentlige. Det formodes dog at være tilfældet hvor det offentlige enten: 

1. Direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af virksomhedens kapital 

2. Har kontrol over mere end 50 % af stemmerne i virksomheden 

3. Kan udpege mere end 50 % af virksomhedens administration, ledelse eller andet 

kontrolorgan 

Disse 3 tvivlstilfælde er dog kun formodningsregler, så uanset hvordan medlemsstaterne forsøger at 

kamuflere deres støtteordninger bliver de omfattet af ”offentlig virksomheds”-begrebet, hvis de 

forsøger at omgå formodningsreglerne. Det er derfor vigtigere at lægge vægt på de faktiske 

omstændigheder end på formodningsreglerne, for på den måde at klarlægge om medlemsstaterne 

yder kontrol over virksomheden. 

Danmark og Norge har hver en ejerandel i SAS på hver 14,3 %, mens Sverige ejer 21,4 %. Dette 

giver tilsammen en ejerandel af staterne på 50 %, mens Den Danske Nationalbank ejer yderligere 

1,4 %. De resterende 48,6 % er ejet af private investorer, hvoraf Wallenberg-familien er den klart 

største med en ejerandel på 7,6 %.  

Dermed kan Danmark ikke alene øve kontrol med virksomhed, men kun i samarbejde med de andre 

stater. Formodningsreglerne kan derfor ikke uden videre anvendes, da de er fuldstændigt tavse om 

denne situation. Det ændrer dog ikke på at virksomheden er under ”offentlig kontrol”, det er bare 

                                                 
83

 De forenede sager 188-190/80, dom af 6. juli 1982, Frankrig, Italien og Storbritannien mod Kommissionen (Sml. 

1982 side 02545) 
84

 Kommissionens direktiv nr. 723 af 25. juni 1980 (EUT L195/35) – Udstedt med hjemmel i TEF art. 86, stk. 3. 
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flere stater i fællesskab der har kontrollen. Det antages derfor at ”det offentlige” har den afgørende 

indflydelse på virksomhedens beslutninger, der er nødvendig for at den falder ind under ”offentlig 

virksomheds”-begrebet i Transparens-direktivets forstand. 

3.3.2 Fordelsbegrebet 

Art. 107, stk. 1 sondrer ikke mellem grundene bag statslige interventioner eller formålet med dem, 

men definerer dem i kraft af deres virkninger. Det afgørende er om den virksomhed, 

foranstaltningen er rettet til, opnår en økonomisk fordel.  

Domstolen har udtalt, at:  

”Det må derfor med henblik på at vurdere, hvorvidt en statslig foranstaltning skal anses for at være støtte, 

fastlægges, hvorvidt den virksomhed, foranstaltningen er rettet til, opnår en økonomisk fordel, som den ikke 

ville have opnået under sædvanlige markedsbetingelser.” 
85

 

Ligebehandlingsprincippet af offentlige og private virksomheder indebærer, at den kapital som 

staten direkte eller indirekte indskyder i en virksomhed, på vilkår der svarer til normale 

markedsvilkår, ikke kan anses for statsstøtte
86

. Det offentliges erhvervelse af aktier på 

markedsvilkår, f.eks. over en aktiebørs, indebærer at der ikke er tale om statsstøtte. 

I undersøgelsen af, om SAS har opnået en fordel ved at den danske, svenske og norske stat 

tilsammen indskyder 50 % af den nye aktiekapital ved emissionen i 2010, skal der derfor, i henhold 

til Domstolens faste praksis, foretages en vurdering af, om en privat investor ville have indskudt en 

kapital af den omhandlede størrelse under tilsvarende omstændigheder. Navnlig de oplysninger om 

den forventede udvikling for SAS, som var tilgængelige på datoen, er vigtige for at det kan fastslås 

                                                 
85

 Sag C-39/94, dom af 11. juli 1996, SFEI mod La Poste (Sml 1996 I-3547), præmis 60, og senere gentaget i sag C-

342/96, dom af 29. april 1999, Spanien mod Kommissionen (Sml 1999 I-2459), præmis 41 
86

 Rettens dom i sag T-296/97, dom af 12. december 2000, Alitalia mod Kommissionen mod Kommissionen (Sml. 2000 

side II-0387) præmis 80, og sag C-303/88, dom af 21. marts 1991, Italien mod Kommissionen (ENI-Lanerossi-

dommen, Sml. I, s. 1433), præmis 20, og sag T-358/94, dom af 12. december 1996, Air France mod Kommissionen 

(Sml. II, s. 2109), præmis 70. 
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om statens indskud kan betragtes som statsstøtte
87

. Denne vurdering sker ud fra det 

markedsøkonomiske investorprincip.
88

 

3.3.2.1 Statslige indskud i private eller offentlige virksomheder 

Når det offentlige investerer i private virksomheder, skal det markedsøkonomiske investorprincip 

være opfyldt, for at det ikke er statsstøtte. Undersøgelse af dette ser på 1) hvilket afkast en privat 

investor realistisk set kan forvente af sin investering givet virksomhedens resultater, tidligere 

performance og den fremtidige afkastningsmulighed, og 2) om det risikojusterede afkast, som en 

investor kan forvente, er højt nok til at en privat investor ville investere.  

Anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip på statslige indskud i virksomheder, der 

allerede er ejet af det offentlige, er dog en hel del mere kompleks end ved offentlige indskud i rent 

private virksomheder. Når statens investering sker i en offentlig virksomhed, såsom SAS, skal det 

markedsøkonomiske investorprincip nemlig både anvendes på statens rolle som ny investor, men 

samtidigt også på statens rolle som eksisterende aktionær. Dette gøres for at undersøge om den nye 

investering er profitabel for en ny investor og om afkastet bliver opnået ved udhuling af kapitalen 

på bekostning af de eksisterende aktionærer. 

Statsstøtte til offentlige virksomheder kan både forekomme direkte som et tilskud via 

kapitalindsprøjtningen, og indirekte via en værdiforringelse af de eksisterende aktier
89

. Når der er 

tale om en privat virksomhed, antages det, at private aktionærer ikke vil acceptere udhuling af deres 

formue, men når en virksomhed er offentlig ejet kan det antages at staten, som ejer af størstedelen 

af de eksisterende aktier, er ligeglad med om støtten gives som et direkte tilskud eller ved at staten 

udhuler den eksisterende egenkapital. 

På SAS’ ordinære generelforsamling i april 2010 blev det besluttet gennemføre en aktieemission til 

at dække det tab i selskabets egenkapital på SEK 4.5 mia. der var opstået pga. tab fra driften. 

Udbudskursen på ny-emissionen lå betydeligt under kursen på de gamle aktier. Aktien blev udbudt 

                                                 
87

 Sag C-261/89, dom af 3.10.1991, Italien mod Kommissionen (Sml. I, s. 4437), præmis 8, Sag C-303/88, Italien mod 

Kommissionen (ENI-Lanerossi-dommen, Sml. I, s. 1433), præmis 18–19, Sag C-482/99, dom af 16. maj 2002, Frankrig 

mod Kommissionen (Stardust Marine-dommen, Sml. 2002 I-4397), præmis 69-70 
88

 Andre benævnelser der dækker over det samme begreb er markedsinvestorprincippet, investorprincippet og MEIP 
89

 Hans W. Friederiszick and Michael Tröge, “Applying the markets economy investor principles to state owned 

companies  lessons learned from the German Landesbanken cases”, competition policy newsletter, number 1, spring 

2006, s. 195. 
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til en tegningskurs på SEK 0,67, hvilket skal ses i forhold til en dagskurs på kr. 2,50
90

 pr. aktie. 

Emissionen medfører at værdien af de eksisterende ejeres aktier falder betydeligt, og svarer til at en 

privat aktionær, der har for SEK 20.000 aktier i SAS, får nedskrevet sine aktier til SEK 5.360, 

hvilket betyder at aktierne mister 73,2 % af deres værdi. Aktionæren med aktier til en værdi af SEK 

20.000 skal derfor købe for ca. SEK 15.000 for at bevare sin aktieandel. Alternativet er at udhule 

sin ejerandel og sælge tegningsretterne til udsalgspris. 

Selvom der deltager private investorer i nyemissionen, betyder dette ikke at transaktionen 

automatisk er i overensstemmelse med investorprincippet, da den billige aktie tiltrækker mange nye 

investorer. Kun tilstedeværelsen af både nye og gamle investorer kan derfor benyttes som en 

indikator for, at investorprincippet er overholdt. 

I analysen vil den nye investering først blive analyseret, herefter vil der blive kommenteret på, om 

de nye aktionærer tilgodeses på bekostning af de eksisterende.  

3.3.2.2 Analyse af den nye investering 

Som følge af liberaliseringen af luftfartsmarkedet, vedtog kommissionen i 1994 et sæt retningslinjer 

for dette marked
91

. Meddelelsen fastslår, i overensstemmelse med Domstolens praksis, at 

Kommissionen i sin undersøgelse skal bruge det markedsøkonomiske investorprincip til at vurdere 

om der er tale om statsstøtte.  

Privat investering 

Egenkapitalen i SAS er for ca. 50 % vedkommende ejet af private investorer. Halvdelen af de nye 

tegningsrettigheder tilfalder derfor de private investorer. 

Det følger af 1994-retningslinjerne og retspraksis, at tilstedeværelsen af statsstøtte ved 

kapitalindskud kan afvises, hvis de offentlige myndigheders intervention gennemføres sideløbende 

med en omfattende investering fra private, når det sker under sammenlignelige omstændigheder
92 og 

                                                 
90

 Press release 7-4-2010 ”resolutions of the 2010 Annual General Meeting of SAS AB” 
91 

1994-retningslinierne, EFT 1994 C 350, s. 5 af 10.12.94. 
92 

1994-retningslinierne, EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 27, samt sagerne T–20/03, dom af 24. september 2008, 

Kahla/Thüringen Porzellan mod Kommissionen, præmisserne 254–258, Sag T-296/97, dom af 12. december 2000, 

Alitalia mod Kommissionen (Sml. 2000 side II-0387), præmis 81.  
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93
. Er der alene tale om en ikke-betydelig deltagelse af private investorer skal Kommissionen 

foretage en teoretisk analyse.
94

 

I kapitaludvidelsen som SAS foretager, udgør den privatejede del 50 % hvilket må anses som 

værende en betydelig andel, hvilket umiddelbart kan pege i retning af at der ikke er tale om 

statsstøtte. 

Imidlertid skal deltagelse fra de private investorer også ske under omstændigheder, der er 

sammenlignelige med det man normalt møder på et frit marked. Det fremgår af SAS-Groups 

årsrapport 2009 side 16, at den svenske, danske og den norske regering hver især har givet udtryk 

for at de ønsker at gennemføre indskuddet, med forbehold for at deres parlamenter godkender 

nyemissionen, så de bibeholder deres nuværende ejerandel i SAS. Dette tilsagn fremkom langt før 

den påtænkte emission blev gennemført. De private investorer vidste dermed, at de nordiske stater 

garanterede at købe 50 % af aktierne, før de tog stilling til om de ville investere. 

Hvis en privat investors tilsagn om at investere først fremkommer efter de har sikkerhed for at 

staten har forpligtet sig, er der ikke længere sammenlignelige omstændigheder, og et sådant tilsagn 

fra privat side kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for at kapitalindskuddet sker på 

markedsvilkår. Tilstedeværelsen af støtte kan derfor ikke udelukkes alene med henvisning til at 

private investorer også har deltaget.
 95

  

Det må undersøges om det private kapitalindskud i højere grad var konsekvensen af den 

økonomiske støtte fra staten end resultatet af en beslutning truffet af en fornuftig investor som, 

overbevist af rentabilitetsudsigterne for sin investering, har besluttet at investere.
96

 

Der skal derfor foretages en nærmere vurdering af, om en privat investor under tilsvarende 

omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrelse, 
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 Sag C-305/89, dom af 21 marts 1991, Italien mod Kommissionen, (Alfa Romeo-dommen, Sml. I, s. 1603), præmis 

18, Sag C-482/99, dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen (Stardust Marine-dommen, Sml. 2002 I-4397), 

præmis 70 
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 Kommissionens beslutning af 18. juli 2001 om Alitalias rekapitalisering (2001/723/EF – EFT L 271 s. 28) pkt. 17, 

samt T-358/94, dom af 12. december 1996, Air France mod Kommissionen (sml. 1996 side II-02109), præmis 148-149 
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 Sag T–20/03, dom af 24. september 2002, Kahla/Thüringen Porzellan mod Kommissionen, præmisserne 254 – 258 

og Rettens dom af 12. december 1996 sag T-358/94, Air France mod kommissionen (sml. II, se 2109), præmis 148 og 

149 
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 Sag T- 296/1997 Alitalia mod Kommissionen (Sml. 2000 side II-0387), præmis 93 
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navnlig under hensyn til de oplysninger som var tilgængelige, og den forventede udvikling på 

datoen for kapitalindskuddet, før det kan fastslås om statens indskud kan betragtes som statsstøtte.
 
 

Ydermere vil Kommissionen i sin analyse medtage hensyn til den generelle situation i 

luftfartsektoren.  En krise på kort sigt kan medfører, at et flyselskab oplever betydelige underskud, 

men det er ikke nødvendigvis en indikator for at tabene vil fortsætte. 

I en analyse af om de nordiske stater har ageret som en privat investor, skal det holdes in mente at 

Domstolen har fastslået at, det offentlige ikke altid vil, og ikke altid bør, handle som en almindelig 

privat investor, som placerer kapital til forretning på kortere eller længere sigt.
97

  

Staterne følger muligvis en strategi, hvor investeringen ses ud fra en langsigtet betragtning af global 

eller sektorbestemt karakter, der fører til et kommercielt forsvarligt indskud af kapital.
 98

 

3.3.2.3 Kommissionens teoretiske analyse 

Vurderingen af om staten har ydet en virksomhed en fordel indebærer en kompliceret vurdering af 

de økonomiske forhold, og i sådanne tilfælde råder Kommissionen over et betydeligt skøn ved sin 

anvendelse af det markedsøkonomiske investorprincip.
99

 

Markedsinvestorprincippet er normalt opfyldt når fremtidsudsigterne for afkast på statens 

investering, er sammenlignelige med de afkast en privatejet virksomhed forventer af sine 

investeringer. 

Kommissionen vil i sin bedømmelse se på: 

- Hvilke betingelser investeringen er givet på baggrund af, og 

- Hvilke betingelser en privat investor vil kræve
100

 

Her i indgår en analyse af SAS’ tidligere, nutidige og fremtidige finansielle situation samt 

markedets udvikling. I en bedømmelse af om der kan forventes et normalt afkast inddrages: 
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 Sag C-305/89, dom af 21. marts 1991, Italien mod Kommissionen (Alfa Romeo I, sml. 1991, s. I-1603), præmis 20 
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dommen, Sml. 1994 I-4103), præmis 22; Se også 8. betragtning i præamblen til Transparensdirektivet (som senest 

kodificeret ved Kommissions direktiv 2006/111). 
99 

Sag T-358/94, dom af 12. december 1996, Air France mod Kommissionen (Sml. 1996 side II-02108), præmis 72.  
100 

1994-retningslinierne - EFT C 350 10.12.1994 side 5, pkt. 26 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 40 

a) SAS’ finansielle performance 

b) Økonomisk og teknisk effektivitet 

c) Strategi for de forskellige markeder 

Kommissionen vil ikke kun se på afkast på kort sigt, men accepterer at en privat investor også 

forfølger langsigtede mål. Et holdingselskab eller et moderselskab vil muligvis indskyde ny kapital 

for at sikre at virksomheden/datterselskabet overlever på sigt, hvis virksomheden efter en 

omstrukturering på sigt kan blive rentabel igen.
101

 

Ad a) SAS’ finansielle performance 

SAS har en udbyttepolitik som tager højde for indtjening, finansiel position, kapitalkrav og 

relevante makroøkonmiske forhold. Basisprincippet er at udbytte bør udgøre 30–40 % of SAS 

Groups indkomst i et regnskabsår
102

. I lyset af dette skal det oplyses at bestyrelsen (mindst) siden år 

2001 hvert år har foreslået, at der ikke bør udbetales dividende. 
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Siden midten af 2003 har der dog, i takt med højkonjunkturen og SAS’ omkostningsfokusering i 

form af Turnaround 2005 og S 11, været kursstigninger frem til midt 2007. Ved SAS’ nyemission i 

2009 blev de gamle aktier udvandet til fordel for de nye.
103

 

Ad b) Økonomisk og teknisk effektivitet 

Flådealder 

Fra 1. januar 2012 skal CO2-udledninger fra alle fly der letter og lander i EU være omfattet af 

systemet om handel med CO2-kvoter. 

Det betyder, at flyselskaberne vil få begrænsninger på, hvor meget CO2 de må udlede, og hvis de 

ønsker at udlede mere CO2 end de har kvoter til, må de købe sig til yderligere kvoter.  

 Ifølge aftalen, som Europa-Parlamentet har vedtaget, vil luftfartselskaberne få tildelt gratis kvoter 

svarende til 85 % af deres gennemsnitlige udledning i 2004-2006.
104

 

Ud af SAS’ ca. 250 fly er omkring en tredjedel mere end 14-18 år gamle. Det betyder, at 

gennemsnitsalderen på SAS’ flyflåde ligger på 10,5 år, og medtager man flyflåden i hele SAS 

Group er gennemsnitsalderen endnu højere
105

. Branchegennemsnittet er på 9,4 år
106

. Ryan Air og 

easyJet udmærker sig som klassens dukse med en gennemsnitlig flådealder på blot ca. 3,5 år.  

Den høje gennemsnitsalder gør at SAS rammes relativt hårdere af stigende brændstofspriser og 

indførelsen af CO2-kvoteordningen end markedsgennemsnittet, da ældre fly er mindre 

brændstoføkonomiske end nyere fly. SAS bruger altså flere penge på brændstof og CO2-afgifter 

end størstedelen af konkurrenterne, hvilket hæmmer SAS’ konkurrenceevne, og kvoteordningen vil 

kun gøre det sværere for dem at klare sig i konkurrencen med lavprisselskaberne, som alle benytter 

nyere og mere brændstoføkonomiske fly.  

SAS kan ende med at komme i en situation, hvis de da ikke allerede er det, hvor omkostningerne 

ved at have de gamle fly er så høje, at de ikke har mulighed for at spare op til de nye og mere 
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brændstoføkonomiske fly. Konsekvensen af dette kan blive at SAS tvinges til at nedsætte antallet af 

flyvninger.
107

 

Enhedpris 

Enhedsprisen er den mest almindelige og mest relevante måde at sammenligne 

omkostningsniveauet blandt flyselskaberne. Ifølge SAS’ årsrapport 2009 er målet at komme ned på 

et enhedsomkostningsniveau på linje med de førende markedsudfordrere, under hensyntagen til, at 

SAS tilbyder flere services.
108

 

Efter fuld gennemførelse af spareplanen Core SAS, forventer SAS at nå en justeret enhedspris på 

SEK 0.60 pr. km pr. sæde. (ASK)
109

. Til sammenligning er Norwegian's justerede 

enhedsomkostninger på SEK 0.52 pr. km. pr. sæde. Uden at gå dybere ind i hvad dette 

omkostningsbegreb dækker over, ses det at et mål på SEK 0,60 pr. km pr. sæde er ca. 14 % højere 

end Norwegian nuværende omkostninger.
110

  

Pensioner og personaleomkostninger 

En væsentlig medvirkende faktor til de høje enhedsomkostninger hos SAS er høje personale 

omkostninger. SAS’ ledelse har udtalt, at personalet og piloterne i gennemsnit skal 10-20 % ned i 

løn for at være på omkostningshøjde med konkurrenterne lønomkostninger. Kabinepersonalet i SAS 

har i marts 2010 indgået en aftale med ledelsen om at gå otte procent ned i løn i den nye 

overenskomst.
111

 

SAS har tabt mange penge på pensionsordningerne i Sverige og Norge, hvilket har stået på i flere 

år. Det nuværende tab er opgjort til 11 mia. kr. til pension. For indeværende er der en 

regnskabsteknisk mulighed der gør, at et selskab kan udskyde tab på pensioner, men et nyt regelsæt 

skal pr. 2013 implementeres, hvilket betyder at selskaber fremover skal påtage sig tabene de år, 

hvori de realiseres.
112

 I det nyeste årsregnskab skriver selskabets revisorer, at de nye 
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 http://ing.dk/artikel/89418-gamle-motorer-saetter-sas-under-oekonomisk-pres# 
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regnskabsregler i 2013 kommer til at betyde, at hele forpligtelsen til pensioner må blive taget som 

tab på egenkapitalen. 

Ad c) Strategi for de forskellige markeder 

Vurderingen indebærer også et skøn over markedspotentialet og virksomhedens 

udviklingspotentiale. I dette skøn indgår også virksomhedens omstruktureringspotentiale. 

Virksomheder med en sund base, vil efter en kort krise nemmere kunne blive konkurrencedygtig 

igen, og investeringen kan derfor godt være sket på markedsvilkår, selvom virksomheden har haft 

tab, især hvis den er i stand til at frasælge de aktiviteter, som genererer tabene. 

SAS har gennem spareprogrammet Core SAS strømlinet koncernen og frasolgt ikke-core aktiviteter, 

og opstillet en strategi om primært at satse på det nordiske marked.
113

 

3.3.2.4 Sammenfatning af fordelsbegrebet 

De nordiske stater havde på forhånd garanteret at købe 50 % af aktierne ved en ny-emission. Derfor 

skete de øvrige investorers investering ikke under omstændigheder, der er direkte sammenlignelige 

med almindelige markedsvilkår. Man kan derfor ikke uden videre antage at tilstedeværelsen af 

private investorer er bevis for at statens investering er sket på markedsvilkår. 

Det er dog ikke nødvendigvis det samme som at de private investorer ikke ville have investeret i 

SAS uden denne garanti, men skal vurderes ud fra de øvrige oplysninger der forelå på 

investeringstidspunktet om SAS’ økonomiske udvikling, f.eks. med nogen af branchens højeste 

enhedsomkostninger, og flere forfejlede omstruktureringsplaner og manglende udbytteudbetaling til 

aktionærerne de sidste 10 år. Derudover har SAS også nogle store fremtidige udfordringer med en 

aldrende flåde og udskudte omkostninger til pension.  

Det virker derfor ikke helt realistisk at tro at investorerne havde deltaget i emissionen uden 

statsgarantien, heller ikke som en langsigtet investering. Staterne har derfor ikke ageret som en 

normal investor. 

Er der hverken udsigt til profit på kort eller lang sigt, er fordelsbegrebet opfyldt. 

                                                 
113
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3.3.3 Kravet om selektivitet 

Art. 107, stk. 1 omtaler at statsstøtten skal ”begunstige visse virksomheder eller visse 

produktioner”. Generelle støtteordninger, der har potentiale til at hjælpe alle virksomheder, uanset 

om disse er hjemmehørende i medlemsstaten eller ej, vil derfor falde udenfor artikel 107’s 

anvendelsesområde. 

Modtager visse typer virksomheder en større fordel end andre pga. den måde de har valgt at indrette 

sig på, f.eks. ved at være meget arbejdsintensiv eller meget kapitalintensiv, så vil det ikke falde 

indenfor art. 107, stk. 1, så længe støtten gives uselekteret. 

Støtteordninger, hvor kun visse typer virksomheder eller produktioner af visse typer varer, 

modtager støtten, vil derfor falde ind under art. 107’s anvendelsesområde, som f.eks. hvor kun 

eksportvirksomheder bliver tildelt støtte.
114

 

Der er derfor ingen tvivl om at indskuddet/støtten fra de nordiske stater til SAS er stærkt selektiv, 

da ingen andre virksomheder overhovedet har mulighed for at modtage samme tilbud.
115

 

3.3.4 Kravet om statsmidler udbetalt af staten 

I art. 107, stk. 1 tales der om ”statsstøtte eller støtte som ydes ved hjælp at statsmidler”, men der er 

nærmere tale om ”statsstøtte og støtte som ydes ved hjælp at statsmidler”, da begge dele skal være 

opfyldt for at der kan blive tale om statsstøtte inden for rammerne af art. 107, stk. 1.
116

 

Der er tale om statsstøtte uanset hvilken type offentlig institution der står bag støtten. Det betyder, 

at det ikke behøver være den centrale nationale myndighed eller regering der har ydet støtte, men 

blot en lokal administrationsmyndighed. Dog må det ikke være sket som led i institutionens 

myndighedsudøvelse eller som betaling for erlagt arbejde.
117

  

Det er ikke nok at støtten bliver udbetalt af staten, det skal også ske gennem midler som enten 

tilhører staten eller er til rådighed for staten. Det betyder at også i tilfælde hvor en privat 

virksomhed udbetaler støtten, men denne virksomhed er udpeget eller kontrolleret af en offentlig 
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myndighed, kan støtten falde ind under begrebet ”statsstøtte”, når midlerne kontrolleres af eller står 

til rådighed for staten
118

. Tilfælde hvor staten blot fungerer som mellemmand eller administrator for 

en privat virksomhed, der er udenfor statens kontrol, og som staten ikke har tildelt særlige eller 

eksklusive rettigheder, må antages at handle på kommercielle vilkår, og disse midler er derfor ikke 

til rådighed for staten, selvom staten står for selve udbetalingen.
119

 

Omvendt er støtte udbetalt af en virksomhed under statens kontrol heller ikke automatisk statsstøtte. 

Kun hvis beslutningen om udbetaling kan tilregnes staten vil der være tale om statsstøtte, hvilket 

dog ikke uden videre kan antages at være tilfældet alene fordi staten har kontrol med midlerne. Det 

kræver nogle ekstra indikatorer. Har staten ikke gjort brug af sin kontrolret over virksomhedens 

midler, vil en udbetaling fra denne virksomhed ikke blive anset for at være sket med statsmidler.
120

 

Det nye kapitalindskud i SAS sker fra centralt hold i Danmark, og er blevet vedtaget i Folketinget. 

Der er derfor ikke tvivl om at indskuddet er sket på foranledning af staten og ubetalt gennem midler 

som staten har til sin rådighed. 

3.3.5&6 Kravene om konkurrencefordrejning og samhandelspåvirkning 

Art. 107, stk. 1 indeholder et krav om, at statsstøtteordningen skal have en konkurrenceforvridende 

effekt eller true med at forvride konkurrencen. Et yderligere krav for at en støtteordning falder ind 

under art. 107, stk. 1’s anvendelsesområde er, at samhandlen mellem medlemsstater påvirkes. Der 

stilles dog ikke de store krav til disse beviser. 

De to krav har mange ligheder og kan være svære at skelne fra hinanden, og behandles ofte under ét 

af Domstolene og Kommissionen.
121

 

Udgangspunktet er, at enhver form for støtte der tildeles selektivt, vil forbedre virksomhedens 

konkurrenceevne i forhold til de virksomheder der ikke modtager støtte, og ordningen antages 

derfor enten at kunne fordreje eller true med at fordreje konkurrencen, uden at det kræver at 

Kommissionen har udført en tilbundsgående økonomisk analyse af markedsforholdene.
122
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Ligesom ved vurderingen af støtteordningens konkurrenceforvridende karakter, kræver det ikke at 

Kommissionen har udført en tilbundsgående økonomisk analyse af markedsforholdene
123

. 

Samhandelspåvirkning antages at være opfyldt hvis støtten har givet modtageren en fordel.  

Domstolen er endda gået så vidt i sin vurdering af samhandelspåvirkning, at den har fastslået at 

Kommissionen end ikke behøver at bevise at en støtteordning rent faktisk påvirker samhandlen 

mærkbart. Alene den potentielle mulighed for en påvirkning af samhandlen er nok til at 

støtteordningen er omfattet af ordlyden i art. 107, stk. 1.
124

  

Domstolen har dog også udtalt at truslen om fordrejning af konkurrencen ikke må være for 

teoretisk, men bort set fra det ser testen ikke ud til at indeholde et mærkbarhedskriterium for at 

støtten bliver omfattet af statsstøttereglerne i art. 107, stk. 1. Dette er modsat vurderingen af 

undtagelserne i art. 107, stk. 3 litra c, hvor der er krav om at samhandelen skal hæmmes, i strid med 

fællesskabets interesser.
125

 

På et åbent marked som luftfartssektoren, hvor SAS opererer, kan det næsten med sikkerhed siges at 

en støtteordning til en særligt udvalgt virksomhed vil påvirke dennes evne til at bevare eller øge sin 

markedsandel enten faktisk eller teoretisk. 

Luftfartsbranchen har, som tidligere omtalt, længe været stærkt præget af store nationale 

luftfartsselskaber, der har haft svært ved at klare sig i konkurrencen med de billige lavprisselskaber 

og svære konjunkturforhold, men som alligevel er blevet holdt i live gennem statsstøtteordninger.  

Effekten af at give støtte til SAS, er blandt andet at konkurrenterne får sværere ved at udkonkurrere 

SAS på prisen, hvilket har indflydelse på samhandelen og fordrejer konkurrencen på 

fællesmarkedet.
126
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3.4 Konklusion kapitel 3 

Fra retspraksis kan der udledes en kumulativ test som kapitalindskuddet skal gennemløbe for at 

udgøre støtte. Kun hvis samtlige punkter i testen opfyldt, vil kapitalindskuddet juridisk set være 

statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1’s forstand. Indskuddet skal være sket i en luftfartsvirksomhed, der 

er selektivt udvalgt. Derudover skal indskuddet være sket for statsmidler eller midler som staten har 

kontrol og rådighed over, og indskuddet være givet på statens foranledning. 

Endvidere skal der være tale om at SAS får en fordel. Indskud på vilkår som en privat invester vil 

acceptere (markedsinvestorprincippet), har ikke har givet virksomheden en fordel. Dette punkt i 

testen er dog utroligt skønspræget både fordi at det er en fiktiv, rationel investor der skal 

sammenlignes med, og fordi der findes flere typer af fiktive investorer, som maksimerer deres 

afkast over forskellige tidshorisonter. En investor der søger hurtigt afkast vil ikke acceptere de 

samme vilkår som f.eks. en investeringsfond med langsigtet afkast som mål.  

Især når staten i forvejen ejer aktier i luftfartsvirksomheden, kan denne sammenligning med en 

fiktiv rationel investor være kompliceret. En rationel privat investor kan antages at have større 

incitament til at sikre virksomhedens overlevelse, når han allerede har penge investeret i SAS, end 

hvis der er tale om en helt ny investor. Staten har derfor øget mulighed for at foretage 

kapitalindskud i SAS, fordi den allerede har aktier i luftfartsvirksomheden, og stadigt være på 

markedsvilkår. 

Endeligt skal kapitalindskuddet medføre at konkurrencen fordrejes og at samhandelen mellem 

medlemsstater hæmmes. Er støtten tildelt selektivt antages det generelt at konkurrencen er blevet 

fordrejet, og hvis luftfartsvirksomheden har fået en fordel over for konkurrenterne, antages det 

generelt at samhandelen er blevet hæmmet. 

Da samtlige led i testen er opfyldt antages det i resten af afhandlingen at kapitalindskuddet, som de 

nordiske stater investerer i SAS, har karakter af statsstøtte i artikel 107, stk. 1’s forstand. 
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Kap. 4 – Kriseramt virksomhed 

I forrige kapitel var det statsstøttebegrebet der var i fokus. Dette kapitel ser på hvornår en 

virksomhed er i krise. Først bliver det undersøgt hvad begrebet dækker over ud fra en økonomisk 

synsvinkel og derefter fra en juridisk synsvinkel. Afslutningsvis vil disse indledende undersøgelser 

blive lagt til grund for en analyse af, om case-virksomheden må antages at være i krise. 

4.1 Kriseramt virksomhed økonomisk set 

Bedømmelsen af om en virksomhed er i krise, sker ud fra en vurdering af om den kan dække sine 

omkostninger på lang sigt. Kan den ikke det, er den ikke længere konkurrencedygtig, og dermed er 

det kun et spørgsmål om tid før den må likvideres.  

Det skal dog nævnes, at en virksomhed godt kan opleve underskud uden at det nødvendigvis 

betyder at virksomheden er i krise. Tab på kort sigt kan være en indikator på, at virksomheden kan 

være i krise, men er langt fra en garanti herfor, da disse tab f.eks. kan skyldes at virksomheden har 

foretaget nogle investeringer, hvis afkast først kommer i en senere periode. Tab på kort sigt har 

således i princippet ikke noget at sige om en virksomheds krise.  

En virksomheds totale omkostninger på kort sigt består både af de faste og de variable 

omkostninger, altså TC=FC+VC, hvor tidshorisonten er så kort at de faste omkostninger ikke kan 

ændres. Opleves der tab på kort sigt vil en virksomhed fortsætte sin drift, så længe indtjeningen er 

større end VC. Dette skyldes at de faste omkostninger skal betales uanset om virksomheden 

producerer varer eller ej. Hvis indtjeningen derfor er større end VC medfører det, at en del af 

virksomhedens faste omkostninger bliver dækket, hvilket gør at det bedre kan betale sig at holde 

virksomheden i kørende end at lade den likvidere. Kan indtægten ikke engang dække de variable 

omkostninger bør virksomheden helt gå ud af markedet, da fortsat drift blot vil øge tabet, med 

mindre der er udsigt til at den på langt sigt enten vil generere øget indtægt eller være i stand til at 

mindske sine variable omkostninger. 

På lang sigt er en virksomheds totale omkostninger alene de variable omkostninger, altså TC=VC. 

Det skyldes at virksomheden på lang sigt er mulighed for at udskifte sit kapitalapparat, og derved 
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ændre på sine faste omkostninger. Lang sigt er således den tid det tager, at skaffe sig af med sit 

kapitalapparat.
127

  

Da alle omkostninger på langt sigt er variable betyder det, at en virksomhed der ikke kan dække 

sine variable omkostninger, bør lukkes, da fortsat drift kun vil øge det samlede tab. Undtagelsen til 

denne regel er hvis den har mulighed for at omstrukturere sig og nedbringe sine omkostninger. 

4.1.1 Set i forhold til luftfartsbranchen 

De faste omkostninger ved at være luftfartsselskab er typisk høje, og de variable omkostninger er 

lave. De i kap. 2 omtalte grandfather rights kan betyde, at et selskab indsætter et vist antal daglige 

flyvninger på en rute uanset belægningsgraden, blot for at holde konkurrenterne ude af markedet. 

Derfor er omkostningerne stort set faste, når en rute først er opstartet.
128

  

De høje faste omkostninger består især i ydelser til lån på kapitalapparatet, omkostning til leasing af 

fly, lønomkostninger til personalet, lufthavnsafgifter, brændstof, vedligeholdelse af fly, 

omkostninger til markedsføring, og administration og salgskontorer. 

De variable omkostninger består alene i det ekstra brændstof der benyttes når der tages kunder med 

på flyet. Størstedelen af brændstofforbruget anses dog for at være fast, da flyet som nævnt letter 

uanset belægningsgraden. 

Da de variable omkostningerne er relativt lave, overstiger indtjeningen let disse, hvilket gør at det er 

optimalt for flyselskaberne at fortsætte deres drift på trods af samlede tab. Denne 

omkostningsstruktur kan til dels forklare hvorfor så mange netværksluftfartsselskaber stadigt er på 

markedet, selvom de burde lukke da de år efter år genererer tab. 

4.2 Årsager til at en virksomhed er i krise 

For at finde årsagen til at en virksomhed kommer i krise, skal det undersøges hvilke faktorer der 

kan påvirke en virksomheds indtjening. Fælles for faktorerne nedenfor er, at de enten påvirker det 

enkelte luftfartselskabs konkurrenceevne eller rammer branchen som en helhed. 

                                                 
127

 Tager det eksempelvis seks måneder at sælge sine fly er lang sigt seks måneder, mens tager det fire år, er dette 

tidshorisonten for lang sigt. 
128

 Se kap. 2 for nærmere gennemgang heraf 
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Forhold der kun rammer den enkelte virksomhed kan være dens omkostningsstruktur, hvor 

virksomhedens omkostninger er højere end konkurrenternes. 

Forhold som rammer branchen kan være hændelser der enten gør det umuligt at flyve, som f.eks. 

askeskyen i foråret 2010, eller hændelser som skaber en frygt for at flyve og mindsker 

efterspørgslen, f.eks. terrorangrebene d. 11. september 2001. Sådanne hændelser er svære at 

forudsige, og dermed meget svære at forberede sig imod. 

4.3 Kriseramt virksomhed juridisk set 

Der findes ikke nogen fællesskabsdefinition af en kriseramt virksomhed, og definitionen må derfor 

udledes på anden vis. F.eks. anser Kommissionen i sine 2004-rammebestemmelser en virksomhed 

for kriseramt, når virksomheden ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som 

virksomheden kan opnå fra ejerer/aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som vil 

medføre virksomhedens ophør på kort eller mellemlang sigt.
129

 

Derudover har Kommissionen også anerkendt, at der en række indicier på at en virksomhed 

er i krise. Et selskab med begrænset ansvar
130

 antages at være i krise
 
 når den har mistet over 

halvdelen af sin tegnede kapital, og hvor over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet 

af de sidste tolv måneder.
131

  

Dette er dog kun formodningsregler, og der kan være mange andre årsager til at en virksomhed kan 

antages at være i krise. Det er især hvis et eller flere af de sædvanlige tegn på er i krise, er til 

stede
132

, men disse betragtes dog ikke som kumulative. Blot et enkelt tegn kan i teorien være nok til 

at bevise at en virksomhed er i krise, men beviset står stærkere, jo flere nøgletal der trækker i 

retningen af at virksomheden er kriseramt. 

                                                 
129

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 9 
130

 Det drejer sig især om de selskabsformer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 78/660/EØF 

(EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11) om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer. 
131

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 10 litra a 
132

 Såsom konstant voksende underskud, konstant faldende omsætning, stigende overskudskapacitet, faldende 

cash flow, stigende gældsætning, stigende finansieringsudgifter og faldende eller opbrugt nettoformue, jf. 

Kommissionens beslutning af 9. juli 2003 om Frankrigs påtænkte omstruktureringsstøtte af SNCM (K(2003) 2153) pkt. 

292. 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 51 

4.4 Er SAS en kriseramt virksomhed 

Som omtalt ovenfor har SAS gennem de sidste 15 år haft det svært i luftfartsbranchen. Indtil videre 

har de ikke for alvor lykkedes med deres spareplaner, da de stadigt kører med store underskud, og 

det kan derfor tyde på at SAS er en virksomhed i krise.  

Kommissionen har både en hovedregel
133

 for hvornår de betragter en virksomhed som kriseramt, og 

en række øvrige indicier
134

 herfor. Begge dele kræver at der ses på udviklingen i SAS’ 

driftsregnskab og balance gennem de sidste par år
135

 (se bilag 1 til kap. 4 for en indikation af om 

dette er tilfældet med SAS).  

Hovedreglen 

Af bilag 1 til kap. 4 kan man se at SAS’ omsætning har været konstant faldende de sidste par år, og 

siden 2005 er omsætningen af primær drift faldet med næsten 27,5 %. Det har medført at 

overskuddet fra primær drift i samme periode er faldet betydeligt, næsten 4,5 mia. SEK, og det har 

de sidste 2 år påvirket årets resultat stærkt negativt. Der er derfor heller ikke udbetalt udbytte til 

selskabets aktionærer i denne periode
136

. Dette er vel at mærke sket i en periode, hvor flere af SAS’ 

konkurrenter har oplevet fremgang.
137

 

De store årlige tab har tæret på SAS’ egenkapital, og hvis ikke det havde været for en stor 

aktieemission i 2009 på 6 mia. SEK, der for 50 % vedkommende blev finansieret af de nordiske 

stater i forening, havde egenkapitalen været langt over halveret over de sidste 2 år (ca. 68,5 %), og 

har siden 2007 har mistet 11,7 mia. SEK i værdi, og siden 2008 3,3 mia. SEK, hvilket svarer til et 

fald i regnskabsåret 2008/2009 på 38 %. Bankerne var derfor i starten af år 2010 tilbageholdende 

med at låne flere penge til SAS, og det var ikke muligt for virksomheden at forny sine lån før staten 

gik ind og garanterede for aktieemissionen.
138

 

                                                 
133

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 10 a 
134

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 11 
135

 I Rettens afgørelse i Air France-dommen, Sag T-358/94, dom af 12. december 1996 (Sml. 1996 side II-02109), blev 

virksomhedens finansielle situation vurderet på grundlag af regnskabstal for de sidste 3 år. 
136

 SAS har faktisk ikke udbetalt udbytte i minimum de sidste 10 år, som er så langt tilbage vi kan finde årsrapporter. 
137

 Som omtalt ovenfor i afsnit 2.2.3 om konkurrence fra lavprisselskaberne 
138 

SAS skal finde to milliarder før staterne giver selskabet en krone. http://www.business.dk/transport/sas-skal-finde-

milliarder-foer-staterne-giver-selskabet-en-krone. En norsk- kreditekspert peger på, at forsikringspræmien mod, at SAS 

http://www.business.dk/transport/sas-skal-finde-milliarder-foer-staterne-giver-selskabet-en-krone
http://www.business.dk/transport/sas-skal-finde-milliarder-foer-staterne-giver-selskabet-en-krone
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I Kommissionens 2004-rammebestemmelse vil en virksomhed, der har mistet mere end 50 % af den 

tegnede kapital, heraf mere end 25 % inden for de sidste 12 måneder, umiddelbart blive anset for at 

være kriseramt
139

. Desværre er det lidt uklart hvilke regnskabsposter der helt præcist skal 

medregnes i begrebet ”den tegnede kapital”. Derudover skaber det problemer, at SAS konstant 

ændrer sin opgørelsesmetode af egenkapitalen, og ved flere lejligheder har fået ny kapital. En 

nærmere regnskabsmæssig redegørelse for at begrebet falder udenfor opgavens problemfelt, og det 

antages derfor at begrebet omfatter den samlede egenkapital ekskl. minoritetsinteresser. SAS vil 

derfor som udgangspunkt blive antaget for at være en kriseramt virksomhed i Kommissionens 

2004-rammebestemmelsers forstand. 

Øvrige indicier 

Selv hvis definitionen af begrebet ”den tegnede kapital” er for vidtgående, så det ikke er hele tabet i 

egenkapitalen der skal medregnes heri, er der stadig en række indikationer på at SAS er en 

kriseramt virksomhed.
140

 

Faldet i omsætning kunne være udtryk for en tilpasning af virksomheden, hvor de dele af 

virksomheden der enten er tabsgivende eller ikke tilhører kerneområdet, bliver frasolgt, hvilket 

faldet i antallet af ansatte også kunne tyde på, hvilket kan være med til at strømline virksomheden 

og gøre den rentabel. Frasalg af tabsgivende aktiviteter, kan dog ikke forklare det konstant faldende 

overskud og de negative årsresultater. 

Virksomhedens cash flow også blevet forværret voldsomt de sidste par år, og har de sidste 2 år 

været negativt, vel at mærke i en periode hvor konkurrenterne oplever fremgang.  

Samtidig har de kortfristede gældsforpligtigelser siden 2008 oversteget omsætningsaktiverne, 

hvilket kun blev mere markant i regnskabet for 2009. Det betyder at virksomheden kan få 

likviditetsproblemer på kort sigt, især med det negative cash flow. 

                                                                                                                                                                  
går konkurs, siden jul har oplevet en af de største stigninger i verden. SAS kommer således ind på en ottende-plads over 

den værste udvikling i kreditforsikringspris, når man ser på udviklingen i de såkaldte Credit Default Swaps (CDS). 
139

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 10 litra a 
140

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 11 
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Især er det foruroligende at virksomheden næppe har været i stand til at låne penge på 

kapitalmarkedet før staten garanterede for sin del af aktieemissionen
141

, hvilket er et typisk tegn på 

at virksomhedens interessenter ikke har den store tillid til virksomhedens overlevelse.  

Ser man på kursudviklingen i SAS kan man se, at den er faldet med over 90% siden starten af 2007 

og frem til april 2010, hvor kursen faldt til 2,42 pr. aktie, og ikke siden handlet til en kurs over 4,0 

pr. aktie. Selv ikke statens udmelding om at støtte aktieudvidelsen i februar 2010 samt bankernes 

forhøjelse af kapital har kunnet ændre ved den lave kurs.
142

 

Havde det ikke været for staternes kapitalindskud i 2009, og igen i 2010, ville der være risiko for at 

SAS ophørte enten på kort eller mellemlangt sigt. 

Der er dermed også tale om en kriseramt virksomhed, uanset at hovedreglen om tab af egenkapital 

ikke er fuldt opfyldt.
143  

4.5 Konklusion kapitel 4 

Der er to grundlæggende årsager til at en luftfartsvirksomhed er i krise. Enten at virksomheden er 

inefficient eller at den er påvirket af makroøkonomiske udsving. Både juraen og økonomien er 

enige om at det er klart mere acceptabelt at yde støtte til virksomheder, hvis krise skyldes 

uforudsete makroøkonomiske hændelser, end hvis den skyldes dårligt drevne virksomheder.  

Økonomisk set er en luftfartsvirksomhed i krise, hvis dens indtjening ikke kan dække dens 

omkostninger på lang sigt. 

Juridisk set er en luftfartsvirksomhed i krise, hvis den uden støtte står til at gå konkurs på kort eller 

mellemlangt sigt. Hovedreglen er, at store forringelser i egenkapitalen på minimum 50 % er det 

vigtigste indicium, for at virksomheden kan antages at være i krise. Der er dog ikke nogen 

udtømmende liste over hvilke regnskabstal der er de vigtigste i vurderingen, og ej heller hvor 

                                                 
141

 Jf. artikel fra EPN.dk - Erhverv på nettet d. 11/2 2010 
142

 En pæn portion af kursfaldet skyldes dog den selv samme aktieemission, ligesom det også har indvirkning på at 

kursen fortsat er lav, men det vil ligge udenfor opgavens hovedfokus at redegøre for hvor stor en del af faldet der kan 

forklares ved emission. Det kan dog konstateres at kursfaldet for alvor begyndte i 2007, dvs. før de to seneste 

kapitaludvidelser blev gennemført. 
143

 Kommissionens 2004-rammebestemmelser pkt. 9 
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mange ”røde flag” i regnskabet der skal til. Det ligger i stedet indenfor Kommissionens 

skønsbeføjelse at vurdere virksomheden i den enkelte sag. 

SAS har længe oplevet store tab, ligesom flere af deres nøgletal peger i retningen af at de kan 

opfattes som en kriseramt virksomhed, både juridisk og økonomisk set. 

 

Kap. 5 – Statsstøtte til kriseramte luftfartsvirksomheder 

Dette kapitel indeholder afhandlingens primære analysedel og diskussionsafsnit. Først bliver de 

konkurrencemæssige effekter ved støtte kontra ikke-støtte beskrevet ud fra Bertrand-Edgeworth 

modellen, og herefter de samfundsøkonomiske konsekvenser diskuteret. 

Dernæst bliver det analyseret hvilke elementer der indgår i bedømmelsen af om støtte til kriseramte 

luftfartsvirksomheder kan undtages fra forbudet i TEUF art. 107, stk. 1.  

Afslutningsvis leder analysen frem til en diskussion af afhandlingens resultater, der bruges til at 

uddrage nogle generelle konklusioner om den EU-retlige bedømmelse af støtte til en kriseramt 

luftfartsvirksomhed. Disse konklusioner sammenlignes med den samfundsøkonomiske vurdering af 

om støtte bør gives til luftfartsselskaber. 

5.1 Økonomisk analyse af statsstøtte til en kriseramt luftfartsvirksomhed 

I dette afsnit vil resultaterne efter kap. 2 blive brugt til at opstille det relevante marked for case 

virksomheden, med det formål at analysere hvilken samfundsøkonomisk påvirkning og effekt på 

konkurrencen som støtteordningen har.  
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5.1.1 Det relevante marked for SAS 

Når man ser på støtteordningen til SAS kan man dog ikke på forhånd sige hvilke(n) rute(r) som 

SAS evt. kan tænkes at bruge støtten på, til at opnå en ulige konkurrencefordel, da de potentielt kan 

bruge den på alle deres ruter.
144

 

For at se på hvilken effekt støtteordningen vil have på et af de relevante markeder, er det dog 

nødvendigt at foretage en udvælgelse af en eller flere af disse potentielt statsstøttede ruter. For 

kortere internationale ruter og for nationale ruter, hvor andre transportformer ikke udgør et 

alternativ til flytrafik, udgør hver enkelt rute et marked for sig selv, jf. Kommissionens point-to-

point metode.
145

  

De udvalgte ruter i denne afhandling er valgt på baggrund af SAS’ kapacitetsandele på disse, og 

resultaterne af analysen kan derfor bruges til at beskrive de samfundsøkonomiske konsekvenser der 

er ved at en luftfartsvirksomhed bruger statsstøtten på markeder. 

Ruterne har relativt ens karakteristika, og den største forskel ligger derfor i hvor stor SAS’ 

kapacitetsandel er og antallet af luftfartsvirksomheder på markedet
146

. De udvalgte ruter er: 

1. København - Stockholm
147

: SAS’ kapacitetsandel = 52 % 

2. København - London
148

: SAS’ kapacitetsandel = 23 % 

Begge ruter gennemgår den samme analyse. Først bliver konkurrencesituationen før støtten 

analyseret. Her antages det, at den nuværende konkurrencesituation er udtryk for konkurrence uden 

støtte til nogen af virksomhederne. Derefter bliver konkurrencesituationen med støtten analyseret, 

hvor der tages udgangspunkt i førnævnte marked uden støtteordninger, og der ses på hvilke 

ændringer af markedets performance det medfører, hvis SAS tildeles støtte. Til sidst bliver det 

                                                 
144

 Kommissionens beslutning 2001/716/EF af 18. juli 2001 – Sun-Air mod SAS og Mærsk Air pkt. 90-91 (et stort men 

ubestemt antal ruter), hvilket senere blev bekræftet af Rettens dom i den efterfølgende annullationssag T-241/01 pkt. 

102 
145

 Se kap. 2 – afsnittet 2.3 
146

 Se bilag 1 til kapitel 5.  
147

 Lufthavne der ligger tæt kan tilhøre det samme relevante marked, hvis rejsetiden ikke ændres betydeligt, her 

medtages både på den tid det tager at komme frem til lufthavnen i København, og den tid det tager at komme fra 

lufthavnen i Stockholm og ind til byen. Derfor dækker ruten rettelig over lufthavnene Sturup/København - 

Arlanda/Bromma/Stockholm NYO/Stockholm STO. Se i øvrigt kap. 2 for en nærmere gennemgang af det relevante 

marked. 
148

 Dækker over lufthavnene Sturup/København - Gatwick/Heathrow/City Apt/Stansted 
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undersøgt hvilken påvirkning det ville have på markedets performance, hvis SAS gik konkurs, som 

følge af at ingen støtte blev ydet. 

Før analysen kan gennemføres er det dog nødvendigt, at få defineret om der er tale om heterogene 

eller homogene produkter, hvordan selskabernes omkostningensfunktioner ser ud, herunder deres 

marginale omkostninger, og ikke mindst hvordan markedsefterspørgslen ser ud. 

5.1.2 Antagelser til Bertrand–Edgeworth modellen 

5.1.2.1 Kunderne 

Som beskrevet i kapitel 2, kan kunderne deles op i to typer. De tidsfølsomme og de ikke-

tidsfølsomme. Grundet problemer med at differentiere mellem disse to grupper, bliver de behandlet 

som en homogen gruppe, hvilket betyder, at det kan antages at kunderne anser et flysæde mellem 

destination A og B som et homogent produkt. I opgaven afgrænses der også fra at se på, andre 

påvirkninger som kan heterogenisere produkterne, såsom service ombord, tjek-in muligheder og 

bonusprogrammer, da netværksselskaberne har søgt at nærme sig det samme service-niveau som 

lavprisselskaberne, og produkterne derfor, om end de ikke kan siges at være perfekte substitutter, er 

blevet væsentligt mere homogeniserede end tidligere. Disse antagelser vil selvfølgelig have en 

konsekvens for analysens resultater
149

.  

5.1.2.2 De gennemsnitlige totale omkostninger (AC) 

SAS har gennem årene været præget af højere enhedsomkostningerne end konkurrenterne. Helt 

konkret, har SAS en aldrende flyflåde, hvor de gamle fly bruger mere brændstof end 

konkurrenternes fly og ydermere at SAS gennem tiden haft højere personaleomkostninger end 

konkurrenterne.
150

 

Af SAS’ årsrapport fra 2009 fremgår det på side 15, at SAS med spareprogrammet Core SAS har et 

mål om at få omkostningerne pr sæde pr. kilometer
151

 reduceret således at det er på højde med 

Norwegians. Vi antager i midlertidigt, at omkostningerne hos SAS, for det homogene produkt før 

spareprogrammet ligger 14 % over Norwegians og de øvrige konkurrenters omkostninger grundet 

det højere omkostningsniveau. 

                                                 
149

 Se perspektiveringsafsnit i kap. 6 for en vurdering af antagelserne i afhandlingen.  
150

 Jf. Bilag 1 til kapitel 3 og flådealderen om for de forskellige flyselskaber 
151

 Pris pr. sæde pr. km. kaldes ASK 
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 SAS oplyser også i Årsrapporten 2009, at Norwegians gennemsnitlige omkostning pr. sæde pr. km 

er 0,52 SEK = 0,052 EUR og SAS gennemsnitlige omkostninger må jf. ovenstående antagelse være 

på 0,60 SEK pr. sæde pr. km. = 0,06 EUR. 

Det antages i modellen, at spareprogrammet vil være i stand til at ændre SAS rentabilitet således, at 

de vil kunne drives forsvarligt efter støtten, og at omkostningerne hos SAS falder således at de er på 

højde med konkurrenternes, for det homogene produkt. 

5.1.2.3 De variable, marginale og gennemsnitlige variable omkostninger 

For at finde frem til MC-kurven, er det nødvendigt at gøre nogle antagelser om virksomhedens 

variable omkostninger. Som diskuteret ovenfor og i kapitel 4, er SAS’ variable omkostninger 

relativt små, og består alene i det ekstrabrændstof som bruges på at transportere den øgede vægt, 

som antallet af kunder på afgangen medfører for flyets samlede vægt, da flyet letter uanset 

belægningsgraden, for at kunne bevare sine slots. 

På SAS’ hjemmeside oplyses det, at en Airbus 319-100, som er den type fly der bruges på begge 

ruter, bruger 0,027 liter brændstof, pr. sæde, pr. km. Det fremgår dog ikke om, dette er målt med 

eller uden passagerer. Det antages dog i denne afhandling at det kun er for de benyttede sæder, at 

forbruget stiger med 0,027 liter brændstof pr. km., og at der dermed er tale om det gennemsnitlige 

variable og det marginale brændstofforbrug. 

Det har ikke været muligt, at finde de præcise priser på flybrændstof, men kun indirekte at beregne 

prisen via andre virksomheders hjemmesider. Det antages, at én liter brændstof ville koste 10 kr. 

inkl. moms og andre afgifter. Flyselskaber betaler dog hverken moms eller energiafgifter
152

, hvilket 

bringer prisen ned på 4,19
153

 kr. pr. liter. Hvilket er det samme som 0,56 EUR pr. liter.  

De variable omkostninger for denne rute kan på baggrund af ovenstående antagelser beregnes som:  

VC= (0,027 * 0,56 EUR) * Rutens længde i km. * Q, hvor ’Q’ er antallet af passagerer. 

Ud fra beregningen af VC kan det udledes at AVC = MC, der derfor er sammenfaldne.
154

 

                                                 
152

 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1780968&vId=0 
153

 www.Oliebranchen.dk, energiafgiften er på 3,81 kr. pr. liter brændstof, CO2-afgiften er 0,22 kr. pr. liter. 
154

 AVC = VC/Q = (0,027 * 0,56 EUR) * km. MC = VC’ = (0,027 * 0,56 EUR) * km 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1780968&vId=0
http://www.oliebranchen.dk/
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Uanset, at der ovenfor blev argumenteret for, at SAS har højere brændstofudgifter end 

konkurrenterne, antages det at selskaberne har samme variable omkostninger. Det skyldes at, når et 

fly opererer på en rute benyttes en mængde brændstof på at transportere selve flyet, og en mængde 

brændstof på at transportere flyets passagerer.  

Da flyet altid vil veje det samme vil denne mængde brændstof være en fast udgift, altså en del af 

fixed cost
155

. Derimod varierer mængden af passagerer, og brændstofforbruget til at transportere 

disse er derfor en variabel omkostning. 

Det samlede brændstofforbrug kan derfor anses for at bestå af en fast omkostning og en variabel 

omkostning. 

Størstedelen af forskellen i brændstofforbruget ligger på den faste del af omkostningerne, og det er 

på denne del af omkostningerne at konkurrenterne har en konkurrencefordel ift. SAS, mens den 

variable del er relativ ubetydelig i forhold hertil. Det betyder, at selvom SAS flyver med gamle fly, 

som bruger mere brændstof, vil den variable del af brændstofforbruget ikke vil være mærkbart 

forskellig fra konkurrenternes, som flyver med nyere fly. 

Det medfører at VCsas=VCkonkurrenterne  MCsas=MCkonkurrenternes både før og efter at SAS modtager 

støtten, selv hvis SAS benytter støtten til at købe nye fly. 

Det er værd at bemærke, at når MC er konstant, vil ATC være aftagende, hvilket betyder, at der 

normalt ville være stordriftsfordele på markedet (skalaøkonomi). Disse stordriftsfordele realiseres 

imidlertid ikke, da der er kapacitetsbegrænsninger på markedet. 

5.1.3 København – Stockholm 

5.1.3.1 Før støtte 

Som beskrevet ovenfor i kapitel 2, kan spillet efter Bertrand–Edgeworth modellen beskrives som et 

spil med 2 runder, hvor parterne i første spillerunde bestemmer hvilken mængde de hver især vil 

producere. I anden spillerunde bringes den producerede mængde ind på markedet, og 

virksomhederne fastsætter prisen samtidigt og uafhængigt, og efterspørgslen allokeres herefter på 

                                                 
155

 Pga. slot-reglerne, der gør at luftfartsselskabet vil beflyve en rute uanset belægningsgraden, for på den måde at 

kunne holde konkurrenterne ude. Derfor er omkostningen hertil en fast omkostning. 
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Bertrandvis, dog med den undtagelse, at en virksomhed ikke kan tilfredsstille flere kunder end hvad 

den kan producere til i første runde.
156

  

Den efterspurgte mængde og kapacitetsmaks antages at være konstant, og SAS har en kapacitet på 

52 % af den samlede kapacitet på 40.000 sæder, hvilket betyder at konkurrenterne har en samlet 

kapacitet på 48 % af sæderne
157

. For at gøre modellen mere overskuelig, divideres sædeantallet med 

100, således, at den samlede kapacitet er på 400. 

Konkurrenterne på ruten er Malmø Aviation med en kapacitet på 28 %, Norwegian med 13 % og 

United Airlines med 7 % af ruten
158

. Det antages på dette tidspunkt i analysen, at der hverken er 

overkapacitet eller underkapacitet, men at den samlede efterspørgsel på markedet svarer til 

virksomhedernes kapacitetsmaks.
159

 

Når der er kapacitetsbegrænsninger vil SAS altid være sikret mulighed for at sælge til 52 % af 

markedet, da konkurrenterne maksimalt kan sælge til 48 %, vist på grafen i Figur 1 nedenfor. 

AC 

København-Stockholm ruten er ca. 550 km. lang, og SAS har et kapacitetsmaks på 208
160

. Det 

betyder at jf. afsnittet ovenfor, at ATC = (550 km. * 208 * 0,06 EUR)/ Q  = 6864/Q EUR. Til 

sammenligning ville gennemsnitsprisen for konkurrenterne, som antages at have samme 

gennemsnitlige omkostninger som Norwegian (se afsnit 5.1.1.2 ovenfor) have været: ATC = 550 

km. * 208 * 0,052 EUR = 5949/ Q EUR, i tilfælde af at de havde samme kapacitet som SAS. 

MC, VC og AVC 

Som det fremgår ovenfor, er de variable omkostninger proportionale med antallet af passagerer. 

Som bekendt findes MC, ved at differentiere VC = brændstofforbrug pr. km. pr. passager * prisen 

pr. liter brændstof * antal km. * antal passagerer = 0,027*0,56*550*Q, hvilket giver 

MC=0,027*0,56*550 km = 8,31 EUR. Da VC er en ret linje er MC=AVC. 

                                                 
156

 David M. Kreps and Jose A. Scheinkman, “Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot 

Outcomes”, The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1983), pp. 326-337, side 327 
157

 Se bilag 1 til kapitel 5. 
158

 Bilag 1 til kapitel 5, hvor ugentlige afgange er optalt. 
159

 Se afsnit 5.1.3.3 nedenfor for analyse af et marked med underkapacitet (på kort sigt(. 
160

 Bilag 2 til kapitel 5 
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Intervaller 

Edgeworth viste med sin model, at når der er kapacitetsbegrænsning, kan en virksomhed, i stedet 

for at konkurrere på prisen, i nogle perioder opnå en højere fortjeneste ved at øge prisen til et punkt, 

hvor den udelukkende sælger til den resterende efterspørgsel, som de andre virksomheder på grund 

af deres kapacitetsbegrænsninger ikke er i stand til at dække, og dermed tage monopolpris på dette 

marked. 

Nedenfor er vist de intervaller hvorefter virksomhederne umiddelbart vil prissætte.
161

 

SAS   [72,13 EUR; 136,11 EUR] 

Malmø Aviation  [42,59 EUR;   77,03 EUR] 

Norwegian   [24,14 EUR;   40,13 EUR] 

United Airlines  [16,76 EUR;   25,37 EUR] 

Som udgangspunkt vil profitten falde hvis virksomhederne sælger til en højere pris end 

maksimumsprisen i intervallet, da mængden jf. den residuale efterspørgselskurve, når prisen hæves, 

hvilket betyder det ikke kan betale sig. Ligeledes vil profitten falde, hvis de prissætter under 

intervallet, da profitten ved at prissætte i toppen af intervallet vil være højere, se bilag 2 til kap 5 

pkt. 2.1.1 til 2.1.7.  

Det vil dog senere i gennemgangen vise sig, at intervallerne kun gælder for SAS. De 3 andre 

selskaber opnår rent faktisk en højere profit, ved at prissætte over intervallerne.  

Markedsefterspørgslen 

Markedsefterspørgslen er i modellen P = 500 – 1,23Q.
162

 

Grafen er fundet ud fra den antagelse, at til prisen 500 EUR er der ikke længere nogen kunder på 

markedet, der er interesseret i at købe en billet. Hældningen på -1,23Q er fundet ved at grafen går 

igennem punkterne (0,500) og (400;8,31)
163

. Sidstnævnte punkt repræsenterer den maksimale 

kapacitet til Prisen=MC.  

                                                 
161

 Se bilag 2 til kap. 5. Se pkt. 2.1.1 til 2.1.7. for beregning af intervallerne. 
162

 Se bilag 2 for beregning af efterspørgselskurven 
163

 Se beregning af MC ovenfor 
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Gennemgang af spil og fastlæggelse af priser  

Indledningsvis skal det bemærkes at virksomhederne fastsætter deres priser samtidigt og 

uafhængigt, og efterspørgslen allokeres på Bertrandvis, med den undtagelse, at en virksomhed ikke 

kan tilfredsstille flere kunder end hvad den har kapacitet til. 

Flyselskaberne kender alle hinandens kapacitetsbegrænsninger, og vil initialt prissætte ud fra 

hinandens prisintervaller. Da selskaberne i luftfartsbranchen pga. slotstildelingen kun har begrænset 

mulighed for at ændrer deres kapacitet, vil der i modellen blive antaget, at kapaciteten er konstant. 

Derfor vil virksomhedernes kapacitetsbeslutning ikke blive medtaget i modellen. 

Modellen består som beskrevet ovenfor af 2 spillerunder. Gennemgangen nedenfor er delt op i 4 

perioder, hvor begge spillerunder gennemføres én gang i hver periode. Men da første spillerunde 

kun indebærer at virksomhederne vælger deres kapacitet, vil denne ikke blive analyseret, da 

kapaciteten og efterspørgslen antages at være konstant. Nedenfor ses i stedet alene en gennemgang 

af 2. spillerunde, hvor prissætning på markedet sker. 
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Første Periode  

SAS 

SAS kender Malmø Aviations prisinterval, men ved ikke hvordan Malmø Aviation vil prissætte. 

Derved er SAS’ profitoptimeringspunkt i første periode at agere som en monopolist på sin residuale 

efterspørgselskurve, som konkurrenterne grundet deres kapacitetsbegrænsninger er afskåret fra at 

sælge til, dvs. SAS sætter MR=MC på ovenstående graf, og dermed tager den højeste pris i 

intervallet. Prisen og mængden bliver (P=136,11; Q=103,87),
164

 Se (Figur 1). 

Malmø Aviation 

Malmø Aviation kender SAS’ prissætningsinterval, og ved at hvis de prissætter under den pris som 

SAS sætter, vil Malmø Aviation få solgt sin fulde kapacitet, da efterspørgslen som bekendt fordeles 

på Bertrandvis. Dette er vist på grafen nedenfor (Figur 2). 

Malmø Aviation ved dog ikke hvilken pris SAS vælger, men vil bruge ovenstående viden, og 

prissætte marginalt under SAS’ minimumspris (se SAS’ interval)P =72,13 EUR. Grunden hertil er 

at Malmø Aviation i dette punkt er sikker på at sætte en lavere pris end SAS, da SAS aldrig vil være 

interesseret i at konkurrere til en pris under intervallet. 

Ved at prissætte under SAS får Malmø Aviation parallelforskudt sin residuale efterspørgselskurve, 

og får herved mulighed for at sælge sine flybilletter efter den forskudte residuale efterspørgsel. Det 

betyder reelt, at Malmø Aviations residuale efterspørgsel forøges, med hele SAS’ kapacitet, som 

vist på grafen nedenfor (Figur 2). Når den residuale efterspørgsel parallelforskydes, vil der også ske 

en forskydning af MR kurven. Det betyder også at profitoptimeringspunktet rykker sig, og Malmø 

Aviation vil nu prisoptimere i forhold til denne ændring, men de kan kun sælge til en del af 

forskydningen, pga. af sin kapacitetsbegrænsning.  

Det ses at punktet MR=MC, nu ligger til højre for Malmø Aviations kapacitetsmaksimum, og de har 

derfor ikke mulighed for at tilfredsstille hele efterspørgslen. Prisen findes stadigt ved at sætte 

MR=MC, men nu ud fra den ”nye” residuale efterspørgselskurve. Det viser sig at Malmø Aviation 

til denne pris faktisk kan sælge mængden Q=kapacitetsmaksimum. 

                                                 
164

 Se bilag 2 til kap. 5 
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Grundet kapacitetsbegrænsningerne på markedet er Norwegians og United Airlines markedsmagt så 

lille at deres prisbeslutninger ikke vil påvirke Malmø Aviations. Malmø Aviation prissætter derfor 

alene i forhold til SAS.  

 

 

Norwegian 

Norwegian ved hvor Malmø Aviations interval ligger. Norwegian kan ved at prissætte marginalt 

under Malmø Aviations interval, på samme måde som Malmø Aviation gjorde det. Norwegian kan 

nu sælge til sin egen residuale efterspørgsel som forøges med både Malmø Aviations og SAS’ 

kapacitet, men da Norwegian har kapacitetsbegrænsninger kan de kun sælge til en begrænset del 

heraf. 

United Airlines 

United Airlines, vil prissætte marginalt under Norwegian, på samme måde som Norwegian og 

Malmø Aviation gjorde det. 
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Anden Periode  

SAS 

SAS ser at Malmø Aviation prissatte marginalt under SAS’ minimumspris. SAS profitoptimerer i 

forhold til denne viden, og sætter samme pris som i sidste periode.  

Malmø Aviation 

Malmø Aviation er nu bekendt med SAS prissætning i første periode. SAS prissætning var i første 

periode til prisen P=136,11. Malmø Aviation spillede i 1. runde på det sikre og satte prisen P<72,13 

men ved nu at SAS prissatte til maksimumprisen i deres interval. Malmø Aviation kan derfor nu 

hæve deres pris til marginalt under 136,11, da de regner med at SAS fastholder prisen. Dermed 

opnår Malmø Aviation at sælge sin fulde kapacitet, fordi deres residuale efterspørgselskurve 

parallelforskudt med hele SAS residuale efterspørgselskurve
165

, da efterspørgslen som bekendt 

fordeles på Bertrandvis.  

Der er dog en vis risiko for Malmø Aviation ved at prissætte så højt. I tilfældet af, at SAS sætter en 

lavere pris end i første periode, kan Malmø Aviation kun at sælge til sin ”gamle” residuale 

efterspørgselskurve, som ingen af konkurrenterne grundet deres kapacitetsbegrænsninger har 

mulighed for at sælge til.  

Hvis det antages, at der er 50 % sandsynlighed for at SAS prissætter lavere end Malmø Aviation og 

50 % sandsynlighed for SAS prissætter højere end Malmø Aviation, så er der 50 % sandsynlighed 

for at Malmø Aviation opnår at sælge mængden Q=112, til P<136,11 (marginalt under), hvilket 

giver en profit=14313,60 EUR, og 50 % sandsynlighed for at sælge mængden Q = 7,84 efter den 

residuale efterspørgselskurve, til P<136,11, hvilket giver en profit=1.001,95 EUR. Den forventede 

profit ved at prissætte over intervallet er således 7657,77 EUR.
 166

  

Den forventede profit ved at prissætte efter det maksimale i Malmø Aviations eget interval til prisen 

P=77,03 er: 50 % sandsynlighed for at sælge mængden Q=112 til P= 77,03, hvis prisen er lavere 

end prisen SAS sætter, hvilket giver en profit=7696,64, og 50 % sandsynlighed for at der sælges 
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 Bilag 4, til kapitel 5 
166

 Se bilag 2 til kapitel 5 afsnit 2.1.8.1 
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mængden Q=55,84 til P=77,03, som er hvis prisen er højere end den pris SAS vælger, og få 

profitten=3837,32 EUR. Den forventede profit ved at prissætte efter eget interval er 5766,98 EUR. 

Malmø Aviation kan med 100 % sandsynlig opnå at sælge sin fulde kapacitet ved at vælge prisen 

marginalt under SAS interval, altså prisen P=72,13 til mængden Q=112, som beskrevet i første 

periode. Her vil den forventede profit være 7147,84 EUR.  

Det viser sig altså, at Malmø Aviation ved at prissætte over sit eget interval, og i værste fald risikere 

kun at opnå en profit på kun 1001,95 EUR, alligevel opnår den højeste forventede profit
167

. De vil 

derfor vælge i denne periode at prissætte marginalt under den pris som SAS satte i foregående 

periode. 

Denne praksis med at prissætte marginalt under SAS giver det størst forventede afkast, lige indtil 

SAS sætter en pris på ca. 110 EUR eller lavere. I intervallet ca. P=[72,13; 110], kan det bedre betale 

sig for Malmø Aviation at prissætte marginalt under 72,13 EUR, da det giver en højere forventet 

profit.
168

 

Norwegian og United 

Norwegian og United Airlines så også SAS’ prissætning i første periode, og kan som Malmø 

Aviation også profitoptimere ved at sætte en høj pris, der er marginalt under SAS’ pris P=136,11. 

Som ved Malmø Aviations prissætning kan de også opnå et højere forventet profit ved at indgå i 

priskrig med SAS, men modsat Malmø Aviation, der havde fordel af marginalt at sætte prisen under 

SAS helt indtil SAS’ pris er P=110 EUR, så kan denne praksis kun betale sig for Norwegian og 

United indtil SAS sænker prisen til lige under P=136 EUR (helt præcist 135,95 EUR for begge 

selskaber).
169

 

Hvis prisen kommer under ca. 136 EUR, kan det bedre betale sig for de mindre selskaber at sænke 

prisen kraftigt, og i stedet prissætte marginalt under SAS’ mindstepris, dvs. til prisen P=72,13. Til 
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 Da vi i metoden har antaget at aktørerne er risikoneutrale 
168

 Se bilag 2 til kapitel 5, pkt. 2.1.8.1 til 2.1.8.2. 
169

 Se bilag 2 til kapitel 5 pkt. 2.1.9.1. - 2.1.10.2 
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denne pris er selskaberne nemlig sikret at sælge deres fulde kapacitet, da SAS aldrig vil prissætte 

lavere end 72,13, da det ikke kan betale sig for dem.
170

 

Sammenfattende om perioden kan det siges, at når SAS prissætter efter sit maksimum, vil alle de 

øvrige aktører på markedet prissætte marginalt under denne pris
171

. Dette vil samlet give et udbud 

på markedet på P=500-1,23Q=136,11  Q=295,84, altså 29.584 solgte flybilletter. Dette er det 

laveste mulige udbud på markedet.  

Tredje periode 

SAS indser at de kan opnå en højere profit end i sidste periode ved at sænke prisen således, at den 

ligger marginalt under prisen som Malmø Aviation, Norwegian og United Airlines satte i sidste 

periode (der var marginalt under SAS’ pris P=136,11). 

Malmø Aviation, Norwegian og United Airlines prissætter som i sidste periode, til prisen marginalt 

under P=136,11 EUR, da de tror at SAS vil holde sin pris som i foregående periode. 

I denne periode er det SAS der får parallelforskudt sin residuale efterspørgselskurve med de 3 

mindre selskabers fulde kapacitet. Men grundet SAS’ kapacitetsbegrænsninger, kan de kun sælge til 

en del heraf. 

Til gengæld vil Malmø Aviation kun kunne sælge Q = 7,84 til prisen P=136,11 (marginalt under), 

hvilket giver en profit=1.001,95 EUR. Norwegian og United vil til gengæld ikke have nogen 

omsætning, og dermed ingen profit, hvis SAS sænker prisen til under konkurrenternes.
172

 

Fjerde og fremtidige perioder 

Malmø Aviation, Norwegian og United Airlines indser nu at SAS har sænket sin pris, og de sænker 

derfor deres pris så den igen er under SAS’. Malmø Aviation vil fortsætte denne priskrig så længe 

prisen er over ca. 110 EUR, herefter vil de sænke prisen kraftigt, og i stedet prissættes marginalt 

under SAS minimumspris som er P=72,13. Norwegian og United Airline vil kun blive i priskrigen 

så længe, at prisen er over P>135,95, herefter vil de begge sænke deres pris til også at være 

marginalt under SAS minimumspris P=72,13. 
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 Se afsnit 2.4.4 for uddybning. 
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 jf. bilag 4, graf 1 til kapitel 5, hvor parallelforskydningen af Malmø Aviations efterspørgselskurve kan ses. 
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 Se bilag 2 til kap. 5 pkt. 2.1.9.1 og 2.1.10.1 
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På denne måde vil prisen over flere perioder blive konkurreret ned til P=110 EUR, da Malmø 

Aviation herefter vil sænke prisen til marginalt under SAS minimumspris i punktet 72,13 EUR, 

hvor SAS ikke længere kan følge med. Til denne pris kan SAS kun sælge til sin residuale 

efterspørgsel, som de øvrige konkurrenter ikke vil være i stand til at sælge til pga. deres 

kapacitetsbegrænsninger. I stedet for at fortsætte med at sælge til prisen P=110, samtidigt med at 

konkurrenterne sælger til prisen P<72,13, vil SAS kunne profitoptimere ved at handle som en 

monopolist overfor sin residuale efterspørgsel, og vil derfor igen hæve prisen til maksimumprisen 

P=136,11, som i første periode. 

Når SAS igen hæver prisen til P=136,11, vil konkurrenterne gøre det samme, da det giver dem det 

største forventede afkast, og spillet starter forfra fra anden periode. 

Som det er blevet vist vil prisen under priskrigen blive konkurreret helt ned på ca. 110 EUR. Til 

denne pris, er det samlede udbud P=500-1,23Q = 110  Q= 31.707 solgte billetter. Dette må være 

det højeste udbud på markedet, så længe denne struktur fastholdes.  

Performance på ruten (før støtte) 

Ud fra prisintervallerne
173

 så det ud som om at SAS og Malmø Aviation kun vil være i konkurrence 

med hinanden, da der var overlap i priserne, og at Norwegian og United Airlines også ville være i 

konkurrence med hinanden, da deres prisintervaller overlappede. Det viste sig dog ikke at være 

tilfældet.  

Modellen viste, at Malmø Aviation ganske rigtigt konkurrerer med SAS, men kun i prisintervallet 

[110 EUR; 136,11 EUR], selvom begge selskabers prisintervaller gik meget længere ned. 

Norwegian og United Airlines, ville også konkurrere med SAS, men de ville kun gøre det i 

prisintervallet [135,95 EUR;136,11 EUR], hvorefter selskaberne sænkede prisen til under SAS’ 

minimumspris. Norwegian og United Airlines prissatte ens i alle perioder.  

Svingningerne i priserne fremkommer pga. at virksomhedernes residuale efterspørgselskurv rykker 

sig. Forskydningen o den residuale efterspørgselskurve afhænger af, hvordan konkurrenterne 

prissætter.  
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Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, vil udbuddet på markedet svinge mellem Q = 295,84 

og Q= 317,07. Det betyder at dødvægtstabet også vil variere fra periode til periode. 

 

Dødvægtstabet vil variere således, at det er et sted imellem den store og den lille trekant på grafen 

ovenfor (Figur 3). Tabene kan for den store trekant opgøres til 6655,66 EUR pr. uge, og den lille 

trekant til 4216,57 EUR pr. uge.
174

 

5.1.3.2 Med støtte 

Performance 

Statsstøtten kan bruges til at omstrukturere virksomheden, så SAS’ omkostninger nedbringes til et 

niveau, hvor de ligger på højde med konkurrenternes.  

Som det blev argumenteret for ovenfor i afsnit 5.1.2.3, er de variable omkostninger relativt små i 

forhold til de faste omkostninger. De variable omkostninger består alene i det ekstra brændstof der 

skal til for at fragte den øgede vægt, som antallet af kunder på afgangen medfører. Det antoges at 

den variable del af brændstofforbruget ikke vil være mærkbart forskellig fra konkurrenternes, som 

flyver med nyere fly. Det betyder således, at selv om SAS bruger støtten til at få udskiftet sine 

                                                 
174

 Se bilag 2 til kap. 5 pkt. 2.1.11 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 69 

aldrende fly, og dermed nedbringer sine brændstofudgifter, er den variable del af disse 

tilnærmelsesvis den samme som før udskiftningen. Det vil derfor ikke være muligt for SAS at 

ændre på sine variable omkostninger, uanset hvordan de bruger støtten. 

SAS kan også bruge støtten til at sænke sine faste omkostninger, men det har ingen indflydelse på 

prissætningen, da virksomheder alene profitoptimerer ud fra deres marginale omkostninger, og ikke 

ud fra de faste omkostninger. Det skyldes at de faste omkostninger er konstante og ikke ændrer sig 

ift. afsætningen. 

Idet der ikke sker en ændring af de variable omkostninger er MC den samme som før støtten.  

Det medfører derfor ikke nogen ændringer af konkurrencen, uanset hvordan SAS vælger at bruge 

støtten. Performance på markedet, vil derfor være præcis den samme som før støtten blev ydet. 

Eneste forskel er at SAS opnår en højere fortjeneste som følge af de gennemsnitlige omkostninger 

falder.  

Malmø Aviation, Norwegian og United Airlines indtjening forbliver uændret i forhold til før 

tilskuddet.  

Som ovenfor diskuteret, påvirker de faste omkostninger ikke prissætningen på markedet. De 

variable omkostninger kunne ikke påvirkes med støtten. Derfor er det ikke relevant at medtage AC i 

resten af fremstillingen.  

5.1.3.3 Uden støtte 

SAS konkurs 

Som det blev beskrevet i kapitel 2, i afsnittet om strukturen på luftfartsmarkedet, er flyselskaberne 

sikret deres slotsrettigheder, så længe at de opfylder 80 % reglen. 

Når et flyselskab falder for 80 % reglen, f.eks. ved at selskabet går konkurs, er de nytilkomne 

flyselskaber via slotsforordningen sikret fortrinsret til 50 procent af puljen af de ledige slots.
175
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Det betyder, at op til 50 % af SAS’ slots (kapacitetsrettigheder), kan blive overtaget til en eller flere 

nytilkomne flyselskaber. De resterende 50 % af slots’ne overtages af de eksisterende selskaber på 

ruten, hvis de vel at mærke er interesseret heri. Som det også er beskrevet i kapitel 2, følges 

kapacitet og markedsmagt ad. Det antages derfor, at virksomhederne er interesseret i at få så meget 

markedsmagt som muligt, og dermed at blive i stand til at tage højere priser. 

 For at kunne undersøge hvordan konkurrencesituationen på denne rute ændrer sig efter SAS’ 

konkurs, antages det, at et nyt selskab overtager 50 % af SAS’ slots, mens de eksisterende selskaber 

overtager de resterede 50 %, proportionalt fordelt efter deres størrelse før konkursen. SAS’ 

kapacitet var før konkursen 208, hvilket betyder at det nye selskab får en kapacitet på 104, og de 

resterende selskaber deler 104 mellem sig, som de kan lægge til deres eksisterende kapacitet. 

Selskabernes nye kapaciteter bliver derfor:
176

 

Malmø Aviaiton  112+61 = 173 

Nyt selskab  104 

Norwegian  52+28 = 80 

United Airlines 28+15 = 43 

Den samlede kapacitet på markedet er på lang sigt den samme som før konkursen, og der er stadigt 

hverken over- eller underkapacitet.  

Men før det undersøges hvordan konkurrencen på denne rute ændrer sig over tid, som følge af 

konkursen, er det nødvendigt først at analysere hvordan konkurrencen på ruten påvirkes på kort sigt, 

her defineret som tidsrummet efter SAS er forsvundet ud af markedet, men før de øvrige 

luftfartsselskaber får overtaget den kapacitet som SAS ikke længere benytter. 

Kort sigt 

Markedsefterspørgslen er den samme som før konkursen. Men da de tilbageværende selskaber på 

ruten alene besidder 48 % af kapaciteten, i forhold til før konkursen, vil der opleves en 

underkapacitet på markedet. Flyselskabernes residuale efterspørgselskurver ændrer sig derfor som 

følge af underkapaciteten.  
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I bilag 2 til kapitel 5 pkt. 2.2. er de nye residuale efterspørgselskurver beregnet. Som det fremgår af 

grafen (Figur 4) er den residuale efterspørgselskurve for Malmø Aviation rykket til højre, men både 

kapacitetsbegrænsningerne og markedsefterspørgslen er den samme som for før konkursen, ligesom 

MC også er uændret. 

 

Denne massive underkapacitet på markedet betyder, at de tilbageværende selskaber nu alle vil sælge 

til deres maksimale kapacitet og til den pris, hvor deres residuale efterspørgselskurve skærer deres 

kapacitetsbegrænsning. Grunden til at de ikke profitoptimerer som en normal monopolist skyldes at 

punktet, hvor prisen MR=MC, ikke er en realitet pga. af kapacitetsbegrænsningerne på markedet. 

Prisen bliver for alle selskaberne P=263,84 EUR, og den samlede solgte mængde bliver Q=192 

(112+52+28). Underkapaciteten har betydet, at der ikke længere er svingninger i prisen. Dette 

resultat bekræftes af Richard Levitan og Martin Shubik, som i deres artikel
177

 viste, at når 

kapaciteten falder under en hvis mængde, ville priserne ikke svinge længere. 
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Lang sigt 

På lang sigt har virksomhederne tilpasset sig at SAS ikke længere er på markedet, og har fået de 

opgivne slots og øget deres produktionskapacitet således at de kan benytte disse. Som det kan ses 

ud fra de nye kapaciteter er Malmø Aviation nu blevet den største aktør på denne rute(på det 

relevante marked). Ud fra selskabernes nye kapaciteter er selskabernes nye residuale 

efterspørgselskurve beregnet i bilag 2 til kapitel 5 pkt. 2.3.3 – 2.3.4. De nye intervaller er: 

Malmø Aviation [61,35 EUR;114,55 EUR] 

Nyt selskab  [40,14 EUR;  72,11 EUR]  

Norwegian  [32,76 EUR;  57,38 EUR] 

United Airlines [21,37 EUR;  34,60 EUR] 

Antagelserne fra afsnittet København – Stockholm før støtten bibeholdes. 

Luftfartsselskaberne indgår igen i et spil, hvor de først sætter mængde og derefter pris, og hvor 

priserne svinger, alt efter hvilken pris konkurrenterne tager.  

Første Periode 

Malmø Aviation 

Malmø Aviation profitoptimerer og vælger prisen P=114,55, Q=86,37
178

. Dette gøres ved at sætte 

MR=MC. 

Det Nye Selskab 

Det Nye Selskab står i samme situation som Malmø Aviation gjorde før SAS gik konkurs. Det Nye 

Selskab kender Malmø Aviations kapacitet, som er konstant, og det kender også Malmø Aviaitons 

prissætningsinterval. Det Nye Selskab ved, at hvis det prissætter marginalt under minimumsprisen i 

Malmø Aviation interval til prisen marginalt under P=61,35 EUR, vil det få solgt sin fulde 

kapacitet, da efterspørgslen som bekendt fordeles på Bertrandvis. 

Til denne pris er det Nye Selskab sikker på, ikke at komme i priskonkurrence med Malmø Aviation. 

Grundet kapacitetsbegrænsningerne på markedet, har Norwegian og United Airline kun ringe 
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markedsmagt, og deres prisbeslutninger vil derfor ikke påvirke det nye selskabs 

afsætningsmuligheder, og det nye selskab prissætter derfor alene i forhold til Malmø Aviation.  

Norwegian 

Norwegian ved hvor det Nye selskabs prisinterval ligger, og profitoptimere ved at prissætte 

marginalt under det Nye Selskabs interval, på samme måde som det Nye Selskab gjorde det overfor 

Malmø Aviation. 

United Airlines 

United Airlines vil prissætte marginalt under Norwegian. 

Anden periode  

Der vil sådan set ske det samme som i anden periode før konkursen, beskrevet i afsnit 5.1.3.1. 

Parterne ser hinandens prissætning og vælger at sætte prisen der hvor den forventede profit er 

højest.  

Malmø Aviation 

Malmø Aviation profitoptimerer i forhold til denne viden og sætter samme pris som i sidste periode 

(P=114,55).  

Nye Selskab 

Det Nye Selskab blev i første periode bekendt med Malmø Aviations prissætning. Ved at prissætte 

marginalt under denne pris, kan det Nye Selskab nu sælge til sin egen residuale efterspørgsels, som 

forøges med Malmø Aviation kapacitet. Pga. af kapacitetsbegrænsningerne kan de dog kun sælge til 

en begrænset del heraf. Prisen det Nye Selskab vælger er marginalt under P=114,55.  

Som i gennemgangen ovenfor antages det, at der er 50 % sandsynlighed for at Malmø Aviation 

prissætter over det nye selskab, og 50 % sandsynlighed for at de prissætter under det nye selskab. I 

bilag 2 til kapitel 5 pkt. 2.3.6.1-2.3.6.2, er den forventede profit for det Nye selskab beregnet. Heraf 

fremgår det, at det Nye Selskab vil indgå i priskrig med Malmø Aviation indtil prisen falder til 

P=84. Falder prisen til under dette, vil det Nye Selskab sætte prisen helt ned til marginalt under 
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61,33 EUR, som er Malmø Aviations mindstepris. Til denne pris er den forventede profit højere, 

end ved at indgå i priskrig i intervallet [61,33 EUR; 84 EUR]. 

Norwegian og United 

Norwegian og United Airlines observerede også Malmø Aviations prissætning i første periode, og 

vil ligesom det Nye Selskab også profitoptimere således, at den højest mulige forventede profit 

opnås.  

Af bilag 2 til kap. 5 pkt. 2.3.7.1-2.3.8.2 fremgår det dog at det ikke på noget tidspunkt kan betale sig 

for Norwegian og United Airlines at være med i priskrig med Malmø Aviation. De vil derfor altid 

prissætte marginalt under Malmø Aviations prissætningsinterval, altså til prisen P<61,33 EUR, der 

sikrer dem en profit på hhv. 4.243 EUR og 2.281 EUR. 

Dette vil give et udbud på markedet på P=500-1,23Q =114,55  Q=313,37, altså 31.337 solgte 

flybilletter. Dette er det laveste udbud på markedet.  

Tredje periode 

Malmø Aviation indser at de kan opnå en højere profit end i sidste periode ved at sænke prisen 

således, at den ligger marginalt under prisen som det Nye Selskab satte i foregående periode, der 

var marginalt under Malmø Aviations pris P=114,55. 

Det Nye Selskab prissætter som i sidste periode marginalt under P=114,55 EUR, da de tror at 

Malmø Aviation vil holde prisen konstant. Det medfører at de kun kan sælge til deres egen 

residuale efterspørgselskurve, som ingen af konkurrenterne kan sælge til pga. deres 

kapacitetsbegrænsninger. Dette giver en meget lille profit på 1.827 EUR mod en profit i foregående 

periode på 11.049 EUR.
179

 

Norwegian og United Airlines gør som i sidste periode, og deres profit bliver ikke berørt af at 

Malmø Aviation sænker prisen. 
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Fjerde og fremtidige perioder 

Malmø Aviation og Det Nye Selskab vil konkurrere prisen ned til P=84 EUR, herefter sænker det 

Nye Selskab prisen til 61,33 EUR, hvorefter Malmø Aviation i sin profitoptimering vil finde, at det 

igen bedst kan betale sig at hæve prisen til maksimumprisen som i 1. periode (P=114,55 EUR), og 

handle som en monopolist på den residuale efterspørgsel. 

Norwegian og United vil som i de forrige perioder fortsat tage en pris lige under Malmø Aviations 

prisinterval. 

Når Malmø Aviation vælger at hæve prisen, starte spillet forfra fra anden periode igen. 

Når prisen komme ned på ca. P=84 EUR er det samlede udbud P=500-1,23Q = 84 Q= 338,21. 

altså ca. 33.821 solgte billetter. Dette må være det højeste udbud på markedet. 

Performance 

Underkapaciteten medfører på kort sigt høje priser og prisen holder op med at svinge. Dette 

medfører et dødvægtstab på markedet på 26.575,12 pr. uge.
180

 

Dødvægtstabet vil dog hurtigt blive mindre, da andre selskaberne på ruten, samt det nytilkomne 

selskab vil åbne nye afgange for at få en større del af den overnormale profit der er som følge af 

underkapaciteten.  

På lang sigt er kapaciteten tilbage på hidtidige niveau, og udbudet varierer mellem Q=313,37 og 

Q=338,21. Virksomhederne har dog stadig kapacitetsbegrænsninger, hvilket medfører dødvægtstab 

på markedet.
181

 

Dødvægtstabet vil variere mellem 4.601,79 EUR pr. uge og 1.638,67 EUR pr. uge. 
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5.1.4 København – London 

Analysen af denne rute foretages som for ruten ovenfor. På denne rute opererer 6 flyselskaber, med 

følgende kapacitetsandele: SAS med 23 %, British Midland også med 23 %, British Airways med 

21%, easyJet med 19 % , Norwegian med 8 % og Cimper Air med 6 % af den ugentlige 

kapacitet.
182

 

Ligesom gennemgangen af spillet på forrige rute, vil denne gennemgang starte med at beskrive 

konkurrencesituationen på et tidspunkt, før der er behov for statsstøtte på ruten. Derefter opstår 

behovet for statsstøtte på markedet, og konsekvenserne for konkurrencen ved støtte kontra ikke-

støtte analyseres. 

5.1.4.1 Før støtte  

Som ovenfor på København-Stockholm ruten, har SAS mulighed for at handle som en monopolist 

ud fra sin residuale efterspørgsel, som konkurrenterne grundet deres kapacitetsbegrænsninger ikke 

har mulighed for at sælge til. SAS vil altid være sikret mulighed for at sælge til 23 % af markedet, 

da vi antager at der hverken er under- eller overkapacitet. Konkurrenterne kan derfor maksimalt 

sælge til 77 %. 

Denne rute er længere end København–Stockholm ruten. Hvor København-Stockholm ruten er ca. 

550 km., så er København- London ruten ca. 1.000 km. Det betyder at SAS’ omkostninger på ruten 

er højere. Som argumenteret for i afsnit 5.1.3.2 ovenfor, har de faste omkostninger ikke nogen 

indvirkning på prissætningen. Samtidigt er det ikke muligt for selskaberne at ændre deres variable 

omkostninger. Derfor vil AC-kurven ikke blive medtaget i resten af analysen. 

Den samlede kapacitet på ruten er 30.000 sæder pr. uge
183

. For at gøre modellen mere overskuelig, 

dividere vi sædeantallet med 100, således, at den samlede kapacitet er på 300. Ud af det samlede 

kapacitet på 300, har SAS en kapacitet på 69.
184
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MC, VC og AVC 

De variable omkostninger er proportionale med antallet af passagerer, det betyder at hvis VC tegnes 

ind i på en graf, fremstår den som en ret linie. Som bekendt findes MC, ved at differentiere VC i 

forhold til Q, hvilket giver MC=0,027*0,56*1.000 km = 15,12. Da VC er en ret linje er MC=AVC  

Intervaller 

Nedenfor er vist de intervaller hvorefter virksomhederne sætter priser
185

. Men ligesom i 

gennemgangen af København–Stockholm ruten vil det vise sig, at disse intervaller ikke vil blive 

fulgt, da nogle af selskaberne kan opnå en højere profit ved at prissætte over intervallet. 

SAS   [42,50 EUR; 70,45 EUR] 

British Midland [42,50 EUR; 70,45 EUR]  

British Airways  [40,07 EUR;  65,59EUR] 

Easyjet  [37,64 EUR;  60,73EUR] 

Norwegian   [29,14 EUR; 34,00 EUR] 

Cimper Air  [21,86 EUR; 29,14 EUR] 

 

Markedsefterspørgslen 

Markedsefterspørgslen er i modellen P = 500 – 1,62Q.
186

 

Grafen er fundet ud fra den antagelse, at til prisen 500 EUR er der ikke længere nogen på markedet 

der er interesseret i at købe en billet. Hældningen er fundet i og med grafen skulle skære punktet 

(300;15,12). Dette punkt repræsenterer den maksimale kapacitet til prisen=mc. Umiddelbart 

bemærkes det, at SAS har samme markedsandel som British Midland. 

I forhold til grafen København–Stockholm, ses det på (Figur 5) at de marginale omkostninger her er 

højere, samt at prisintervallet for SAS er lavere, på trods af at omkostningerne ved den rute er 

højere.  
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Første Periode 

SAS profitoptimerer ud fra ovenstående graf (Figur 5).  

SAS kender konkurrenternes prisintervaller, men ved ikke hvordan de rent faktisk vil prissætte. 

Derfor maksimerer SAS sin profit i forhold til sin residuale efterspørgselskurve, MR=MC, som 

konkurrenterne som bekendt ikke kan sælge til, grundet deres kapacitetsbegrænsninger. 

Det samme vil gøre sig gældende for British Midland, som har samme kapacitet og interval som 

SAS. De vælger begge prisen P=70,45 EUR. 

British Airways kender SAS og British Midlands interval og vil optimere sin forventede profit, ved 

at prissætte marginalt under deres nedre grænse i intervallet til P= 42,50 
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easyJet, vil profitoptimere ved at sætte prisen marginalt under British Airways interval til P=40,07. 

Norwegian prissætter lige under easyJets interval og Cimper Air marginalt under Norwegians. 

Anden Periode  

SAS og British Midland, ser hinandens prissætning i foregående periode. De vil begge forsøge at 

underbyde hinanden, da efterspørgslen som bekendt fordeles på Bertrandvis. Hverken SAS eller 

British Midland vil medtage de andre konkurrenters prissætning i deres prisbeslutning, da alle 

konkurrenterne prissatte under deres interval. 

British Airways, ser SAS’ og British Midland’ prissætning fra første periode, og vil forsøge at 

prissætte marginalt under disse, for på den måde at få den højest mulige forventede profit. British 

Airways prissætter altså til prisen marginalt under P=70,45 EUR, som er SAS’ og British Midlands 

øvre grænse i intervallet. 

easyJet, Norwegian og Cimper Air vil alle gøre det samme, og forsøge at tage prisen marginalt 

under den som SAS og Bristish Midland satte i sidste periode, altså også P=70,45 EUR. 

Tredje periode 

SAS og British Midland fortsætter deres priskrig med hinanden, men indser også at de mindre 

selskaber i foregående periode prissatte marginalt under dem. Alle selskaber indgår nu i denne 

priskrig, hvor der forsøges at underbyde hinanden, samtidigt med at de forsøger at maksimerer 

deres egen forventede profit. 

Det skal dog bemærkes, at som i gennemgangen af København–Stockholm ruten opstår der et 

punkt, hvor det bedre kan betale sig for de mindre selskaber at sænke prisen til et niveau, hvor de er 

sikre på at kunne sælge hele deres kapacitet, i stedet for at indgå i priskrig med de andre selskaber. 

Disse grænseværdier er beregnet i bilag 3 til kapitel 5 pkt. 3.1.6 til 3.1.9 

Værdierne viser, at British Airways vil forsætte i priskonkurrencen indtil prisen når under 48 EUR. 

Herefter vil British Airways sænke prisen til under SAS og British Midlands interval, dvs. 

marginalt under P=42,50 EUR. 
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easyJet vil være med i priskonkurrencen indtil prisen når under 49 EUR, hvorefter easyJet også vil 

sænke prisen til marginalt under SAS og British Midlands interval, P=42,50 EUR. 

Norwegian og Cimper Air vil næsten med det samme melde sig ud af priskonkurrencen, og allerede 

når prisen rammer 70, vil de sætte prisen under SAS og British Midlands interval til prisen P=42,50 

EUR. 

Fjerde og fremtidige perioder 

SAS og British Midland vil konkurrere prisen helt ned til deres minimum i intervallet. Herefter vil 

det ene selskab hæve prisen til toppen af intervallet, og prissætningen vil begynde som i anden 

periode igen, hvor alle selskaberne deltager i priskonkurrencen. 

Performance 

Den højeste performance på markedet, er når SAS og British Midland har konkurreret prisen helt til 

bunden af deres interval. Dette vil være det højeste udbud på ruten Q=282,40. Det laveste udbud vil 

være i periode 2, hvor priserne er høje. Her vil udbuddet være Q=265,15. Dødvægtstabet vil derfor 

svinge mellem DW=240,84 og DW=964,00.
187

 

5.1.4.2 Med støtte 

Performance 

Præcis som ovenfor i afsnittet om København-Stockholm ruten sker der ikke nogen ændring af de 

variable omkostninger, og MC er derfor den samme som før støtten.  

Performance på markedet, vil derfor være præcis den samme som før tilskuddet blev ydet. Eneste 

forskel er at SAS opnår en højere fortjeneste som følge af de gennemsnitlige omkostninger 

falder.
188

  

                                                 
187

 Bilag 3 til kapitel 5, pkt. 3.1.10. 
188

 Se afsnit 5.1.3.2 for en uddybning af denne antagelse. 
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5.1.4.3 Uden støtte 

SAS konkurs 

Igen antages det, at uden støtte går SAS konkurs, grundet SAS’ højere omkostningsniveau. For at 

kunne undersøge hvordan konkurrencesituationen på ruten ændrer sig efter konkursen, antages det 

også på denne rute, at ét nyt selskab overtager 50 % af SAS slots, og at de resterende selskaber 

overtager de resterede 50 %
189

, proportionalt med deres størrelse før konkursen. SAS’ kapacitet var 

på 69, hvilket betyder at det nye selskab får en kapacitet på 34,5, og de resterende selskaber deler 

34,5 imellem sig, som de kan lægge til deres eksisterende kapacitet. 

Selskaberne nye kapaciteter er:
 190

 

British Midland  69+10,3 = 79,3 

British Airways 63+9,4 = 72,4 

easyJet  57+8,5 = 65,5 

Nyt  selskab  34,5 

Norwegian  24+3,6 = 27,6 

Cimper  18+2,7 = 20,7 

Som ovenfor analyseres der både på kort og på lang sigt, hvor der på kort sigt antages at være 

underkapacitet som følge af SAS’ konkurs. 

Kort sigt 

Markedsefterspørgslen er den samme som før konkursen, men da de tilbageværende selskaber på 

ruten alene besidder 77 % af kapaciteten i forhold til før konkursen, vil der opleves underkapacitet 

på kortsigt. Flyselskabernes residuale efterspørgselskurver ændrer sig derfor som følge af 

underkapaciteten. 

I bilag 3 til kapitel  5 pkt. 3.3.1. er de nye residuale efterspørgselskurver beregnet. Som det fremgår 

af grafen (Figur 6) er den residuale efterspørgselskurve for British Midland rykket til højre, men 

                                                 
189

 Jf. fordelingsbestemmelsen i Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af 

ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L-14 af 22.01.1993 s.1-6) art. 10, stk. 5 og stk. 7 
190

 Se Bilag 2 til kapitel 5 pkt. 3.3 
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kapacitetsbegrænsningerne er de samme som før konkursen. Et tilsvarende ryk i den residuale 

efterspørgsel er sket for alle selskaberne. 

 

Denne underkapacitet på markedet betyder at alle selskaberne nu kan sælge deres maksimale 

kapacitet til prisen hvor den residuale efterspørgselskurve skærer kapacitetsbegrænsningen. 

Grunden til at der ikke prisoptimeres på normal vis ud fra MR=MC er, at dette ikke er en realitet 

pga. af kapacitetsbegrænsningerne på markedet. Der sker altså det samme som på København 

Stockholm ruten. 

Prisen bliver for alle selskaberne P=125,78 EUR
191

 og den samlede mængde bliver Q=231. 

Underkapaciteten har betydet, at der igen ikke længere er svingninger i prisen.  

                                                 
191

 Se bilag 3 til kapitel 5 pkt. 3.2.3 
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Lang sigt 

Som det kan ses ud fra de nye kapaciteter er Bristish Midland nu den største aktør på markedet. Ud 

fra disse nye kapaciteter er selskabernes nye residuale efterspørgselskurve blevet beregnet og 

selskabernes nye prisintervaller er:
 192

 

British Midland [46,67 EUR; 78,79 EUR] 

British Airways [43,88 EUR; 73,20 EUR]  

Easyjet  [41,09 EUR; 67,62 EUR] 

Nyt Selskab   [28,54 EUR; 42,51 EUR] 

Norwegian   [25,75 EUR; 36,92 EUR] 

Cimper Air  [22,95 EUR; 31,33 EUR] 

Herefter starter spillet, som gennemgået ovenfor i afsnittet om før støtten blev tildelt og i 

afsnittende om ruten København-Stockholm. 

Første Periode 

British Midland kender konkurrenternes prisintervaller, men ved ikke præcist hvordan de vil 

prissætte, og maksimerer derfor sin profit i forhold til den residuale efterspørgselskurve, som 

konkurrenterne som bekendt ikke kan sælge til grundet deres kapacitetsbegrænsninger.  

British Airways kender British Midlands interval og vil optimere sin forventede profit, ved at 

prissætte marginalt under deres nedre grænse i intervallet til P= 46,67 

easyJet, profitoptimerer ved at sætte prisen marginalt under British Airways interval til P=43,88. 

Det Nye Sekskab prissætter marginalt under easyJets interval, Norwegian prissætter lige under det 

Nye Selskabs interval og Cimper Air marginalt under Norwegians interval. 

Anden Periode  

Selskaberne ser hinandens prissætning og vil i deres prissætningsbeslutning nu medtage hvordan 

konkurrenterne prissatte i foregående periode. 

                                                 
192

 Se bilag 3 til kapitel 5 pkt. 3.3.1 – 3.3.4 
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British Midland har intet incitament til at ændre prissætningen, da alle konkurrenterne prissætter 

under British Midlands interval. 

British Airways observerer British Midlands prissætning, og vil forsøge at prissætte marginalt 

herunder, for at få den højest mulige profit. British Airways prissætter derfor til prisen marginalt 

under P=78,79 EUR, som er British Midland øvre grænse i intervallet. 

easyJet, det Nye Selskab, Norwegian og Cimper Air vil alle gøre det samme og forsøge at tage 

prisen marginalt under prisen som Bristish Midland satte i foregående periode, altså P=78,79 EUR. 

Tredje periode 

Selskaberne observerer endnu engang hinandens prissætninger fra forrige periode, og vil fortsætte 

priskrigen. 

Som for gennemgangen ovenfor opstår der et punkt, hvor det bedre kan betale sig for de mindre 

selskaber at sænke prisen ned under den nedre grænse af British Midlands interval. 

Disse grænser er beregnet i bilag 3 til kapitel 5 pkt. 3.3.5 til 3.3.9 

Disse grænseværdier viser, at British Airways vil forsætte priskonkurrencen med British Midland 

indtil prisen når under 53. Herefter vil British Airways sænke prisen til under British Midlands 

interval, dvs. marginalt under P=46,67 EUR. 

easyJet vil være med i priskonkurrencen indtil prisen når under 54 EUR, hvorefter de vil sænke til 

under British Midlands interval. 

Det Nye Selskab, Norwegian og Cimper Air, vil kun være med i priskonkurrencen i intervallet 

[78,19 EUR; 78,79 EUR], herefter vil de sænke prisen til marginalt under British Midlands interval. 

Fjerde og fremtidige perioder 

Som det blev fundet i gennemgangen vil prisen blive konkurreret ned til P=53 EUR, hvorefter 

British Midland ikke længere vil følge med, og de vil i stedet profitoptimere ved at hæve deres pris 

til den øvre del af prisintervallet. Herefter vil priskonkurrencen begynde forfra igen fra anden 

periode. 
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Performance uden støtte 

Udbuddet på markedet, efter SAS går konkurs, vil falde markant på kort sigt. 

Kapacitetsunderskuddet medfører at den samlede udbudte mængde falder til Q= 231 til prisen 

P=125,78, og der vil ikke være priskonkurrence. Til denne mængde og pris er dødvægten pr. uge 

3.817,77 EUR
193

. Dette dødvægtstab må være det højeste på denne rute.  

Dødvægtstabet er dog kun midlertidigt, da selskaberne med tiden vil udvide deres kapacitet med de 

tildelte slots, og en ny virksomhed går ind på ruten. På lang sigt er der ikke underkapacitet, og der 

opstår igen priskonkurrence. Maksimumsprisen svinger mellem 78,79 EUR og 53 EUR, og 

mængderne på markedet vil svinge mellem Q=260,71 og Q= 275,93. Hermed svinger performance 

på markedet også. Dødvægten vil derfor være mellem 455,79 og 1.228,40.
194

 

5.1.5 Delkonklusion på økonomisk model 

Som det blev fundet i modellen, påvirker det ikke konkurrencen når staten yder støtte, da 

konkurrencen blot fortsætter som før støtten blev ydet, og SAS kan bibeholde sin betydelige 

markedsandel og markedsmagt. Derimod blev konkurrencen påvirket både på kort og på lang sigt, 

når staten ikke yder støtte til den SAS, som derved går konkurs. 

København-Stockholm 

Dødvægt både før støtte og med støtte  DW=4.216,58 til 6.655,67 

Dødvægt på kort sigt uden støtte DW=26.575,12 

Dødvægt på længere sigt uden støtte DW=1.638,67 til DW=4.601,79 

Gives der ikke statsstøtte, bliver markedet ramt af en betydelig nedgang i kapacitet på kort sigt, 

hvilket medfører at priserne på markedet stiger betydeligt. Der vil i denne periode ikke være nogen 

konkurrence mellem de tilbageværende flyselskaber. Der opleves derfor et betydeligt dødvægtsstab. 

Efterhånden som de eksisterende selskaber, samt det Nye Selskab på markedet, bliver i stand til at 

sælge til SAS’ efterladte kapacitet, vil dette dødvægtstab blive mindre, indtil kapaciteten på 

markedet er som før konkursen. 

                                                 
193

 Bilag 3 til kapitel 5, pkt. 3.2.4 
194

 Bilag 3 til kapitel 5, pkt. 3.3.10 
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På længere sigt vil performance på markedet blive bedre end før konkursen. Det skyldes at det 

største selskab på ruten er nu Malmø Aviation, og at deres kapacitetsbegrænsning er mindre end 

SAS’ var. Det betyder at den markedsmagt Malmø Aviation har, også er mindre. 

Ændringen i dødvægtstabene fra før støtten blev tildelt til efter konkursen (på lang sigt) giver en 

forbedring på 4.216,57-1.638,67=2.577,9 og 6.655,66-4.601,78=2.053,88.  

Disse forbedringer viser at 1 uges dødvægtstab ved ikke at tildele støtte, på kort sigt, opvejes af 

max. 13 ugers forbedret performance på lang sigt
195

. Det virker derfor indlysende, at markedet 

stilles bedre ved, at acceptere dette dødvægtstab i en periode, mod at performance på ruten stiger på 

længere sig. 

Hertil skal det bemærkes, at omkostningen for skatteborgerne ved at yde støtten, ikke er blevet 

medtaget i diskussionen. Uanset denne omkostning, stilles markedet bedst, ved at lade SAS gå 

konkurs. 

København-London 

Med de samme antagelser som på ruten ovenfor, var resultatet på denne rute det modsatte.  

Dødvægt med støtte  DW=240,84 til DW= 964  

Dødvægt på kort sigt uden støtte DW=3.817,77 

Dødvægt på længere sigt uden støtte DW=456,07 til DW=1.228,71 

Ved at SAS går konkurs falder performance på markedet. Tilstedeværelsen af SAS på markedet, har 

holdt konkurrencen på markedet oppe. Når SAS forsvinder på markedet, erstattes SAS af et mindre 

selskab som ikke på samme måde har været i stand til at bidrage til at opretholde et højt 

konkurrence niveau. 

Det er således en god idé (isoleret set) ud fra et konkurrencesynspunkt, at give støtte til SAS på 

denne rute, således at SAS bliver på markedet. Om det kan betale sig afhænger selvfølgelig af 

støttens størrelse, hvilket naturligvis kræver at omkostningen til støtten ikke overstiger 

dødvægtstabet. 

 

                                                 
195

 26.575,12 EUR /2.053,88 EUR=12,94 
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Er der sket en forbedring samlet set? 

Ud fra en samlet betragtning af de 2 ruter, overstiger performanceforbedringen på København – 

Stockholm ruten, performance nedgangen på København – London ruten, når SAS forsvinder ud af 

markedet. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning (af disse 2 ruter), skal der ikke ydes støtte til 

SAS, da det fastholder markedet i en situation, hvor man ikke opnår de performanceforbedringer 

som man ellers kunne have oplevet.  

5.2 Juridiske bedømmelse af støtte til en kriseramt luftfartsvirksomhed 

I kap. 3 blev statens kapitalindskud i en luftfartsvirksomhed gennemgået, og en kumulativ test 

fastslog hvornår der var tale om statsstøtte, og hvornår der var tale om kapitalindskud på 

markedsvilkår. Det blev fundet at kapitalindskuddet i SAS var statsstøtte i art. 107, stk. 1’s forstand.  

I kap. 4. blev det fastslået at en virksomhed er kriseramt, når den ikke selv er i stand til at standse 

sine tab, og når den vil gå konkurs på kort eller mellemlang sigt. Efter en kort regnskabsanalytisk 

gennemgang af SAS’ regnskaber, blev det fundet at SAS var en kriseramt luftfartsvirksomhed. 

I dette afsnit vil det blive analyseret hvilke elementer der indgår i bedømmelsen af hvornår støtte 

kan tildeles en kriseramt luftfartsvirksomhed, uden at være i strid med fællesskabets interesser, og 

dermed være foreneligt med traktaten. 

5.2.1 Traktatens undtagelsesbestemmelser 

Støtte, uanset form eller formål, er normalt forbudt, da det er uforeneligt med Traktatens mål om 

høj konkurrenceevne
196

. Den principielle uforenelighed er dog suppleret af en traktatfæstet 

undtagelse i art. 107 stk. 2, samt en række undtagelsesbestemmelser i art. 107, stk. 3 litra a-e, hvor 

Kommissionen kan erklære støtten for forenelig med fællesmarkedet
197

. Disse 

undtagelsesbestemmer i art. 107, stk. 3 suppleres af fortolkningsbidrag fra sekundær fællesskabsret.  

Af art. 107 stk. 2 fremgår det hvilke former for støtte, der er forenelige med det indre marked. 

Kommissionen har ved sin bedømmelse af hvorvidt stk. 2 bringes i anvendelse, ingen 

                                                 
196

 TEU art. 3, stk. 3 
197

 Se nedenfor i afsnit 5.2.2.1 
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skønsbeføjelse, da støtteformer omfattet af stk. 2 automatisk erklæres forenelige med 

fællesmarkedet. 

Af art. 107, stk. 3 litra a–e fremgår det hvilke former for støtte, der kan betragtes som forenelige 

med fællesmarkedet. Formulering ”Som forenelige med fællesmarkedet kan betragtes” viser at 

Kommissionen er tillagt en skønsbeføjelse. Skønbeføjelsen i stk. 3 er nødvendig for at 

Kommissionen kan sikre at formålene oplistet i litra a–e bliver opfyldt
198

, og Retten og Domstolen 

udøver kun en begrænset legalitetskontrol over Kommissionens skøn. 

Kommissionen nedsatte i 1993 en arbejdsgruppe til at se på, hvilke krav der skal være opfyldt, for 

at støtte til en luftfartsvirksomhed kan undtages efter art 107, stk. 3
199

. Komitéens betragtninger er 

generelt blevet støttet af Kommissionen og domstolene, og er blevet formaliseret i 1994-

retningslinierne.
200

 

Disse særlige retningslinier for luftfart suppleres af 2004-rammebestemmelserne om rednings- og 

omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder
201

, på de områder som ikke bliver nævnt i 1994-

retningslinierne om støtte til luftfartselskaber.  

Begge disse meddelelser er derfor vigtige for vurderingen af støtten til SAS. 

5.2.1.1 Omstruktureringsstøtte 

Det fremgår af SAS Groups årsrapport for 2009 at kapitalindskuddet/støtten er givet i forbindelse 

med spareprogrammet Core SAS, hvis formål er at omstrukturere og strømline SAS-koncernen, så 

de inden for en nærmere fremtid kan blive konkurrencedygtig igen. Selve kapitalindskuddet i case 

virksomheden kan muligvis betragtes som ikke-anmeldt omstruktureringsstøtte givet i forbindelse 

med en omstruktureringsplan. I resten af afhandlingen er det derfor kun denne støttes forenelighed 

der vil blive vurderet.
202

 

                                                 
198

 Sag 730/79, dom af 17. september 1980, Philip Morris mod Kommissionen (Sml. 1980, s. 2671), præmis 17 
199

 Den såkaldte Comité des Sage 
200

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 - Application of Articles 92 and 93 to State Aids in the Aviation 

Sector 
201

 2004-rammebestemmelserne EUT C 244 af 1.10.2004. Jf. dennes pkt. 18 finder den kun anvendelse, med mindre 

andet gælder for kriseramte virksomheder i den pågældende sektor. 
202

 Procedurereglerne for korrekt anmeldelse af omstruktureringsstøtte vil ikke blive vurderet i denne afhandling 
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Det er helt centralt for omstruktureringsstøttens forenelighed, at virksomheden kan anses for at være 

kriseramt i 2004-rammebestemmelserne
 203

. Støtte til en luftfartsvirksomhed som har lidt tab, men 

som ikke er krise, kan ikke fritages, men netop fordi virksomheden ikke er i krise, vil 

kapitalindskuddet formentlig være sket på markedsvilkår, og vil derved slet ikke være omfattet af 

forbudet i art. 107 stk. 1. Dette kræver selvfølgelig en vurdering, som den i kap. 3, for at kunne 

udtale sig endegyldigt om et konkret tilfælde. 

Kravet om, at en luftfartsvirksomhed skal være i krise før den må modtage støtte, giver også mening 

samfundsøkonomisk set. Hvis en virksomhed med egne midler kan klare sig ud af tab, er den ikke 

kriseramt. Der vil ikke være nogen konkurrencemæssig gevinst ved at rede virksomheden, da den 

ikke behøver at blive redet.  

5.2.2 Kommissionens bedømmelse af undtagelserne efter art. 107 stk. 3 litra c) 

Kommissionens bedømmelse af om en medlemsstats kapitalindskud i en kriseramt 

luftfartsvirksomhed kan undtages er 2-ledet. Først skal det vurderes om der rent faktisk er tale om 

en støtteordning. Er der tale om statsstøtte, går Kommissionen videre til andet led i testen, hvor den 

undersøger om undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3 er opfyldt, før støtten kan godkendes.
204

 

Første led af bedømmelsen blev fortaget i kap. 3. Gennemgangen af andet led fortages nedenfor. 

5.2.2.1 Vurdering af omstruktureringsstøttes forenelighed  

Indledning 

Traktaten lægger vægt på, at en støtte ikke må ændre samhandelsvilkårene på en måde, der er i strid 

med fællesskabet interesse
205

. Traktaten indeholder dog ingen fremgangsmåde for vurderingen af 

hvornår en støtteordning er forenelig med fællesmarkedet, og ej heller om der er specifikke hensyn 

som skal tillægges mere vægt end andre, og vurdering må derfor bero på et skøn.
206

  

                                                 
203

 Kommissionens beslutning af 9. juli 2003 om Frankrigs påtænkte omstruktureringsstøtte af SNCM (K(2003) 2153) 

pkt. 288. 
204

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5, pkt. 25, 2. afsnit og pkt. 37 
205

 TEUF art. 107, stk. 3 litra C 
206

Af Lissabon-Traktatens målbestemmelse (art. 3 TEU) fremgår det, at formålet unionen bl.a. er at oprette et indre 

marked med afbalanceret økonomisk vækst baseret på en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, 

prisstabilitet og fuld beskæftigelse. En støtteordning der fremme et eller flere af disse mål kan derfor være i 

fællesskabets interesse, og dermed lovlig. Opfyldelse af disse mål vil derfor af Kommissionen kunne anses for 
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Kommissionen har eneret på at foretage dette skøn, og det ligger derfor indenfor Kommissionens 

skønsbeføjelse selv at vælge hvilke hensyn den vil tage med i sin bedømmelse, da Domstolen blot 

har fastslået at alle forhold, der er relevante i forbindelse med undersøgelsen, skal tages med i 

vurderingen.
207

 

En yderligere understregning af Kommissionens skønsbeføjelse ses i, at det hverken tilkommer 

Domstolen eller Retten at anfægte Kommissionens skøn, medmindre skønnet er åbenbart urigtigt 

eller fejlbehæftet
208

. Retspraksis har vist at udtrykket ”åbenbart urigtigt” skal fortolkes endog meget 

snævert, og der skal derfor en særdeles urigtig vurdering til før de griber ind.
209

 

Det er især hvis den urigtige vurdering er af faktuel karakter eller hvis Kommissionen ikke har 

opfyldt sin begrundelsespligt jf. TEUF art. 296, at Domstolen griber ind, mens økonomiske skøn 

sjældent vurderes.
210

 

For at gøre det mere gennemsigtigt og forudsigeligt hvornår en støtteordning ikke strider imod 

fællesskabets interesser, har Kommissionen udarbejdet en række meddelelser på området. Da 

Kommissionen har eneret til at vurdere en støtteordning, vil nedenstående analyse af 

omstruktureringsstøtte følge Kommissionens fremgangsmåde. 

                                                                                                                                                                  
anerkendelsesværdige, så længe de dog overholder proportionalitetsprincippet og ikke fordrejer konkurrencen på 

fællesmarkedet eller hæmmer samhandelen mellem medlemsstater på en måde der strider imod fællesskabets interesse. 

Dette kommer også til udtryk i Kommissionens State Aid Action Plan (SAAP), hvor en forfinet økonomisk vurdering af 

statsstøttes forenelighed med fællesmarkedet medfører at der kun kan tillades statsstøtte, hvis den enten afhjælper en 

markedsfejl, såsom eksternaliteter, ufuldkommen information, samordningsproblemer, og misbrug af 

markedsstyrke/monopol, der har en gavnlig virkning for EU som helhed. 
207

 Sag C-261/89, dom af 3.oktober 1991, den Italienske republik mod Kommissionen (Sml. 1991 side I-04437), præmis 

20 
208 

Domstolens dom af 17.9.1980, sag 730/79, Philip Morris mod Kommissionen (Sml. s. 2671), præmis 17 og 24, og 

Sag C-301/87, dom af 14. februar 1990, Frankrig mod Kommissionen (Boussac-dommen, Sml. 1990 side I-00307), 

præmis 49 
209

 De forenede sager T-371/94 og T-394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways m.fl. mod Kommissionen (sml. 

1998 side II-02405) præmis 235, hvor Domstolen på tre linier fastslår at Kommissionen med rette kan antage at støtte til 

redning af luftfartsvirksomheder af Air France’s størrelse, vil en omstrukturering heraf altid fremme luftfartssektoren i 

EU uden af være i strid med fællesskabets interesser. Heller ikke hvis Kommissionen ikke er i stand til at kontrollere 

om de vilkår den pålægger en stat bliver overholdt, vil være nok til at tilsidesætte Kommissionens skøn som værende 

åbenbart urigtigt, jf. samme doms præmis 292-293.   
210 

De forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways, British Midland, SAS m.fl. mod 

Kommissionen, (sml. 1998 s. II-2405), præmis 79 
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5.2.2.2 Kommissionens skøn 

Kommissionens mål er at der skabes ”a level playing field”, hvor virksomheder konkurrerer på lige 

vilkår
211

, og hvor det afgørende er at konkurrencen ikke fordrejes på en måde der strider mod 

fællesskabets interesser. 

Det er effekten af støtten der ligger til grund for Kommissionens afgørelse, og ikke hvilket formål 

støtten forfølger
212

. Formålet har betydning for om støtten kan falde ind under en af 

undtagelsesbestemmelserne, men det er effekten der er afgørende for om støtten strider imod 

fællesskabets interesse i art. 107, stk. 3 litra c. Er formålet legitimt, f.eks. at fremme udviklingen i 

en sektor eller omstrukturere en kriseramt virksomhed, men det samtidigt medfører store negative 

effekter på samhandelen, så er støtteordningen i strid med fællesskabets interesse og uforenelig med 

Traktaten.  

Det lader til, at Kommissionen primært sammenligner støttens negative virkninger med den 

samfundssituation der foreligger inden støtten blev givet. Kun i særlige tilfælde inddrages de 

negative konsekvenserne støtten kan have på samfundet i tilfælde af at ingen omstruktureringsstøtte 

blev givet til den kriseramte luftfartsvirksomhed, hvilket betyder at virksomheden går konkurs på 

kort eller mellemlang sigt.
213

 

Kommissionens tilgang er derfor anderledes i forhold til den fremgangsmåde der er brugt i 

afhandlingens økonomiske afsnit, hvor støttens samfundsøkonomiske vurdering især afhang af om 

situationen uden støtte var mere efficient. Hvis analysen af støttens forenelighed alene foretages i 

forhold til markedet før støtten gives og markedet efter støtten er givet, vil der ikke opleves nogen 

forvridning overhoved, da støtten jf. afsnit 5.1.3.2, ikke medføre nogen forandringer af 

performance. Kun hvis situationen hvor markedet uden støtten (dvs. hvor SAS går konkurs) også 

inddrages i vurderingen, vil der opleves ændringer af markedet.
214

 

                                                 
211

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 8 
212 

Union FrancËaise de l'Express (EFUX), Sag T-613/97 og Sag C-390/98 British Coal præmis 30 (“…Without, 

therefore being subsidies in the strict meaning of the word, are similar in character and have the same effects”) 
213

 Jf. 2004-rammebestemmelserne pkt. 8 og 39. I særlige tilfælde sammenlignes konsekvenserne for konkurrencen ved 

at der gives støtte, med den fremtidige situation der vil opstå i tilfælde af at virksomheden går konkurs. 
214

 Se afsnit 5.3.2 
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I Kommissionens 2004-rammebestemmelse fremgår det at der er en række strenge krav som skal 

være opfyldt, for at omstruktureringsstøtte til en kriseramt virksomhed kan undtages forbudet.
215

 

For at kunne fortage en vurdering af disse strenge krav, kræves et vist kendskab til 

støttemodtageren, dennes historie, dennes konkurrencemæssige situation og årsagerne til dens 

finansielle vanskeligheder
216

.  

De strenge krav til støtteordningen, som Kommissionen skal vurdere om er overholdt, gennemgås 

nedenfor. 

Ikke i strid med fællesskabets interesse og forhindre urimelig konkurrencefordrejning
217 

Sage-Komitéen fandt at for luftfartsbranchen kan omstruktureringsstøtte for en begrænset periode 

tillades i henhold til art. 107 stk. 3 litra c, selvom den uvægerligt vil påvirke dele af konkurrencen 

eller dele af markeder, bare konkurrencen ikke hæmmes i strid med fællesskabet interesse
218

. 

Modsat støttebedømmelsen efter art. 107, stk. 1 lægges der her op til et mærkbarhedskriterium, så 

selvom støtten påvirker konkurrencen, så kan det stadigt undtages, så længe det ikke er i strid med 

fællesskabets interesse. 

Det indebærer blandt andet, at der tages hensyn til støttens intensitet, finansieringsmetode og 

markedets struktur, og om der er overkapacitet i luftfartsbranchen, ligesom SAS’ økonomiske 

udvikling og tidligere omstruktureringer er et vigtigt element heri
219

 
og

 
220

. Jo større virksomheden 

er, jo større teoretisk risiko er der for at den tildelte støtte kan få en konkurrenceforvridende effekt. 

                                                 
215

 2004-rammebestemmelserne EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 31. Blandt disse strenge betingelser er at 

virksomheden skal være i krise, jf. pkt. 33, og støtten skal begrænses til et minimum, jf. pkt. 43. Der skal udarbejdes en 

omstruktureringsplan der skal godkendes af Kommissionen, jf. pkt. 34. Omstruktureringsplanen skal på realistisk vis 

bevirke at virksomheden så hurtigt som muligt bliver rentabel igen, jf. pkt. 35. Planen skal indeholder en række 

modydelser, der hjælper til at modvirke støttens negative effekter på konkurrencen, jf. pkt. 39-40. Dette er bekræftet i 

de forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways, British Midland, SAS m.fl. mod 

Kommissionen, (sml. 1998 s. II-2405), præmis 283 og Kommissionens beslutning i Alitalia-sagen, sag nr. C 26/08 (tidl. 

NN 31/08) af 12. november 2008 pkt. 91. 
216

 Kommissionens beslutning af 9. juli 2003 om Frankrigs påtænkte omstruktureringsstøtte af SNCM (2004/166/EC) 

pkt. 22 
217

 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 31 og 38 
218

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 stk. 4 og pkt. 37 stk. 2 
219 

De forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways, British Midland, SAS m.fl. mod 

Kommissionen, (sml. 1998 s. II-2405), præmis 437-38 
220

 Se afsnit 3.1 samt bilag 1 og 2 til kap. 3, og bilag 1 til kap. 4 for en gennemgang af SAS’ struktur, udvikling og 

performance samt tidligere spareplaner. 
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Det er markedsstrukturen og konkurrencesituationen på tidspunktet for støttens tildeling, der er 

udgangspunkt for Kommissionens bedømmelse af støtten. Den efterfølgende faktiske udvikling på 

markedet har ingen indflydelse på om Kommissionens skøn var korrekt
221

. Heller ikke den tidligere 

udvikling eller tidligere Kommissionsafgørelser spiller nødvendigvis nogen rolle for vurderingen, 

da markedet sagtens kan ændre sig over tid. 

Selvom markedsstrukturen er yderst vigtig for afgørelsens udfald, er det sjældent interessant at se 

på strukturen og udviklingen hos konkurrenterne, da alle virksomheder er vidt forskellige opbygget 

mht. kapitalapparat og effektivitet, så selv hvis en konkurrerende virksomhed skulle have modtaget 

statsstøtte, så vil det uvægerligt være sket både på andre vilkår og på et andet tidspunkt, og 

markedet har muligvis ændret sig siden da. De befandt sig derfor ikke i præcis samme situation, og 

derfor udgør de ikke (nødvendigvis) et relevant sammenligningsgrundlag.
222

 

Fremme udviklingen af en sektor
223

 uden ændring af samhandelsvilkårene
224

 

Domspraksis viser at Kommissionen kan fritage visse former for omstruktureringsstøtte, som 

værende forenelige med fællesmarkedet, hvis de opfylder kravet om at støtten fremmer en 

erhvervssektor og ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde der strider mod den fælles 

interesse.
225

  

I sin bedømmelse af omstruktureringsprogrammet vil Kommissionen, navnlig være interesseret i en 

analyse af markedspåvirkningen, beskyttelse af forskellige markedssegmenter og lukning af 

uprofitable ruter, men også i virksomhedens omkostningsbesparelser, produktionseffektivisering, 

rationalisering og reorganisering, og i det forventede afkast.
226 & 227

 

Der kan dog være tilfælde, hvor den enkelte virksomhed er så stor, at dens omstrukturering vil 

indebære en fremme af udviklingen for hele den pågældende sektor. I British Airways-dommen 

udtaler Retten uden videre argumentation herfor bl.a., at Kommissionen med rette kan indtage det 

                                                 
221

 De forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways m.fl. mod Kommissionen, (sml. 1998 

s. II-2405), præmis 81 
222

 De forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways m.fl. mod Kommissionen, (sml. 1998 

s. II-2405), præmis 135, 211, 286 og 443 
223

 TEUF art. 107, stk. 3 litra c – ”Støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene”  
224

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 afsnit 4 
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 Sag C-301/87, Boussac præmis 50  
226

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 afsnit 1 
227

 Maribel sag C-75/97 sml. 1999 s I-3671, præmis 57 
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standpunkt, at en egentlig omstrukturering af Air France som er et af de største europæiske 

luftfartselskaber, ikke blot vil fremme den selektivt valgte luftfartsvirksomhed, men vil fremme den 

økonomiske udvikling i hele den europæiske luftfartsektor.
228

 

I samme dom blev det dog accepteret at de negative effekter på samhandelspåvirkningen 

umiddelbart var i strid med fællesskabets interesse, men fordi støtten blev tildelt i forbindelse med 

en række vilkår som virksomheden blev pålagt, blev de negative effekter opvejet af, at 

luftfartssektoren som helhed blev fremmet. 

SAS er dog langt fra lige så stor som Air France, og det er tvivlsomt om Kommissionen lige så 

nemt ville komme frem til at støtte til at SAS vil fremme hele luftfartssektoren. Med de i 

økonomidelens foretagende antagelser, er det svært at se hvordan støtte til SAS kan fremme 

luftfartssektoren, da støtte ikke ændrer performance på markedet, når der sammenlignes med 

situationen før der blev ydet støtte. Omstruktureringsstøtten kunne i bedste fald opretholde 

performance, men ikke forbedre den. Dette er dog ikke at betragte som fremme af udviklingen, men 

blot bevarelse af status quo. 

En positiv effekt som omstruktureringsstøtten til SAS kan have for samfundet er i stedet, at den kan 

forhindre underkapacitet, hvis der sammenlignes med situationen uden støtte. Især på København-

Stockholm ruten, hvor SAS besidder en stor del af kapaciteten, vil der være underkapacitet på 

markedet i et stykke tid, hvis SAS fik lov til at gå konkurs. Som det blev fundet i økonomiafsnittet 

ovenfor, medførte underkapacitet på markedet den klart største negative effekt i forhold til at give 

virksomheden støtte så den kunne overleve. Dette skyldes specielt, at det er usikkert hvor lang tid 

der vil gå før markedet har rettet sig ind, således at der ikke længere er underkapacitet. For et 

luftfartsselskab som Air France, som er blandt de største luftfartsselskaber i verden, kan det antages, 

at underkapacitet som følge af dennes konkurs vil have en væsentlig effekt på markedet, da det vil 

tage lang tid for konkurrenterne at overtage Air France’s kapacitet. 

Derimod må det antages at for et selskab som SAS, som er betydeligt mindre, vil en konkurs ikke 

medføre de samme problemer med at få udfyldt kapaciteten. Alligevel bør Kommissionen medtage 

frygten for underkapaciteten i sin bedømmelse af støttens effekter. 

                                                 
228

 T 371/94 og 394/94 British Airways m. fl. mod Kommissionen, (sml. 1998 s. II-2405) pkt. 235 
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Potentielt konkurrencedygtig således at den langsigtede rentabilitet genoprettes229
 

Støtte, undtaget efter art. 107 stk. 3 litra c, kan kun ydes til modtagere, der i det mindste er 

potentielt konkurrencedygtige.
230

 

Støtten skal være en del af et omstruktureringsprogram, som bekræftet af Retten i Alfa Romeo 

dommen
231

, og støtten skal kunne genoprette SAS’ levedygtighed, så de inden for en rimelig 

periode forventes at operere sundt uden yderligere støtte, således at støtten kun er nødvendig for en 

begrænset varighed.  

I bedømmelsen heraf indgår en vurdering af SAS’ finansielle og økonomiske udvikling, der har ført 

til at de nu er kommet er i krise. Dette er nødvendigt for at Kommissionen kan vurdere om 

omstruktureringsplanen tager fat på de interne problemer, og om de strukturelle ændringer er 

passende. Derudover kræves det at markedsudviklingen inddrages, for selvom SAS forbedrer sig 

internt, skal Kommissionen også være overbevist om at støtten vil gøre SAS i stand til at konkurrere 

på markedsvilkår. 

Omstruktureringsplanen skal tiltrække opmærksomhed fra en signifikant mængde af private 

investorer for at vise, at markedet har tiltro til, at virksomheden kan blive rentabel.
232

 

I kapitel 4 blev det antaget at SAS, uden hjælp udefra, ikke kunne komme ud af krisen. Uden støtte 

må SAS derfor på sigt gå konkurs. I kapitel 4 blev der også sondret mellem årsagerne til at en 

luftfartsvirksomhed kommer i krise. Denne sondring indgår ikke som et selvstændigt krav for at 

virksomheden kan få støtte, men er med til at påvirke sandsynligheden for, at en virksomhed i krise 

kan blive konkurrencedygtig på sigt. Er virksomheden veldreven, men kommet i krise på grund af 

uforudsete makroøkonomiske påvirkninger, er sandsynligheden for at den kan blive 

konkurrencedygtig større end hvis krisen skyldes dårlig ledelse eller inefficient produktion. 

                                                 
229

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 afsnit 1 samt 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 

1.10.2004 side 2 pkt. 34-37 
230

 Boussac C-301/87, sml- 1990, s I-307 præmis 54 
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 Sag C-261/89. Italienske republik mod Kommissionen Sml. 1991 side I-04437 præmis 22 
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 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 43 
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Proportionalitet233 (Begrænses til et minimum234) 

Støtten skal begrænses til det minimum, der er nødvendigt for at omstruktureringsplanen kan 

udarbejdes og implementeres uden at negative eksternaliteter overføres til andre medlemsstater. 

Støtten må f.eks. ikke føre til en kapacitetsstigning hos SAS, der er større end markedsvæksten, og 

på den måde giver SAS mulighed for aggressivt benytte den fordel de har opnået i forbindelse med 

statsstøtten.
235

 

Ofte antager Domstolen og Retten at støtten er proportional, så længe den er begrænset til et 

minimum, ikke går ud over det nødvendige og bliver tildelt på den mest hensigtsmæssige måde. 

Princippet er rodfæstet direkte i Traktaten TEU art. 5, stk. 4. 

I afhandlingens økonomiske analyse, er det derimod blot antaget at støttens størrelse er 

proportional, når den ikke overstiger omkostningerne ved at virksomheden forsvinder ud af 

markedet. 

For at bevise at SAS på sigt kan blive rentabel, er det et krav for støttens forenelighed at støtten 

begrænses til højest at udgøre 50 % af omstruktureringsplanens omkostninger, når der tales om 

store aktieselskaber som SAS hører ind under.
236

 

Vilkår237 og kompenserende modydelser238 

Domspraksis viser at særlige vilkår, som virksomheden skal acceptere, kan sikre at 

omstruktureringsplanen ikke er i strid med fællesskabets interesse
239

. Kommissionen har frit skøn 

over hvilke vilkår den finder nødvendige at opstille, det vigtigste er at de begrænser støttens 

negative virkninger til et niveau, hvor de bliver overskygget af støttens positive virkninger. 

Sådanne vilkår kan også have afgørende indflydelse på bedømmelsen af, om støtten ændrer 

samhandelen på en måde der er i strid med fællesskabets interesse, særligt når vilkåret vedrører 
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 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 afsnit 6 (1. punktum) samt 2004-rammebestemmelserne 

EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 43 
234

 1994-retningslinierne EFT C 350 10.12.1994 side 5 pkt. 38 afsnit 2 
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 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 45 
236

 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 43-44 
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 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 46 
238

 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 38 
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 De forenede sager T-371/94 og 394/94, dom af 25. juni 1998, British Airways m.fl. mod Kommissionen, (sml. 1998 

s. II-2405), præmis 18 og 19 
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kapacitet, udbud og prisfastsættelse. En kombination af juraen og økonomien virker oplagt i denne 

situation. Hvis omstruktureringsplanen findes egnet til at forbedre SAS’ konkurrenceevne, og 

vilkårene sikrer, at samhandelen ikke hæmmes så den strider imod fællesskabets interesser, kan 

støtten tillades, så længe den er proportional. 

F.eks. kunne det ske ved at SAS på København-Stockholm ruten med høj koncentration, blev pålagt 

at opgive nogle af sine slots, for på den måde at få flere konkurrenter ind på markedet. Dermed ville 

performance på ruten blive mere som på København-London ruten, hvor det blev fundet at støtte at 

støtte til den kriseramte, men på sigt konkurrencedygtige, virksomhed ville være efficient. 

Én-gangs støtte
240

(one time, last time princippet) 

Domstolen har i Alfa Romeo-dommen udtalt, at formålet med et omstruktureringsprogram er, at 

undgå at der ydes yderligere støtte i fremtiden. Derfor bør omstruktureringsstøtte kun gives en 

gang.
241

  

Kommissionen har i 2004-rammebestemmelserne oplyst, at de ikke vil tillade yderligere støtte 

medmindre der er exceptionelle, og eksterne faktorer der taler herfor
242

. Det kræver at 

virksomheden igen er kommet i krise, ikke fordi omstruktureringen har slået fejl, men som følge af 

uforudsigelige hændelser. 

I 2009 fik SAS tilført kapital via en aktieemission, meget lig den kapitaludvidelse der er genstand 

for denne fremstilling. Hvis en analyse af denne emission viste at der også dengang havde været 

tale om statsstøtte, kunne det altså medføre at støtten som SAS har modtaget i 2010 bliver omfattet 

af princippet om one time, last time. Da ingen af SAS’ foregående omstruktureringsplaner har været 

tilstrækkelige til at få dem ud af krisen, kan det næppe antages at deres økonomiske problemer 

hverken er ekstraordinære eller uforudsete. Fravigelse af reglen om én-gangsstøtte finder derfor 

næppe anvendelser på SAS.
243
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 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 73 
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 Sag C-261/89. Italienske republik mod Kommissionen Sml. 1991 side I-04437 præmis 20 
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 2004-rammebestemmelsen EUT 244 af 1.10.2004 side 2 pkt. 73 litra c (uforudsete hændelser) 
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 Se til støtte for denne antagelse Kommissionens beslutning i Alitalia-sagen, Sag C 26/08 
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Heller ikke de stigende oliepriser og finansiel krise siden sidste halvår af 2008, om end de har haft 

en negativ indflydelse på SAS’ årsregnskab, kan forklare hvorfor SAS har haft dårlig økonomi i så 

lang tid. 

Denne regel harmonerer dog ikke særligt godt med de økonomiske rationaler der ligger bag mange 

af de andre strenge krav Kommissionen opstiller for støttens forenelighed. Idet der fortages en ny 

vurdering af om virksomheden kan blive konkurrencedygtig på sigt, er det økonomiske rationale for 

en én-gangsregel svær at få øje på. Hvis der er positive fremtidsudsigter bør virksomheden modtage 

støtte uanset, om den modtog støtte sidste år.  

Ud fra en økonomisk tankegang burde Kommissionen derfor se bort fra princippet om én-

gangsstøtte, og alene fortsætte sin normale procedure med at foretage en afvejning af fordelene og 

ulemperne ved støtten. Overstiger fordelene ved at give støtte ulemper herved, skal støtten gives 

uanset om der også blev givet støtte sidste år. Overstiger ulemperne derimod fordelene skal støtten 

aldrig gives, og one time, last time princippet kommer aldrig i spil.  

5.2.2.2 Optimeringsmål 

Ligesom der ikke findes nogen traktatfæstede hensyn som Kommissionen skal lægge mere vægt på 

end andre, når den skal vurdere hvornår en støtteordning er forenelig med fællesmarkedet, så 

fremgår det heller ikke af Traktaten hvilke optimeringsmål Kommissionen skal tilstræbe, når den 

skal afveje fordelene op mod ulemperne, for at afgøre om støtten samlet set strider imod 

fællesskabets interesser. Det fremgår heller ikke af retspraksis hvilket mål der søges opfyldt, hvilket 

blot viser at Kommissionens skønsbeføjelse strækker sig utroligt bredt.  

Det kan dog nævnes at der i TEU art. 3 står, at Traktatens formål er at opnå en social 

markedsøkonomi. Fortolkningen af dette begreb er ikke entydig, men antyder at målet er et marked 

med en blanding af fuld konkurrence, med så lidt statslig indblanding som muligt, og et marked, 

hvor staterne har mulighed for at gribe ind overfor socialt uacceptable forhold, som er skabt af 

markedet.  

Et socialt forhold kunne f.eks. være det i TEUF art. 101, stk. 3 nævnte, hvor den økonomiske 

udvikling tilsyneladende vurderes ud fra et forbrugeroptimeringssynspunkt, da en uacceptabel aftale 

kun kan undtages fra forbudet i art. 101, stk. 1, hvis forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelen. 
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Det tyder derfor på at der i Kommissionens bedømmelse af, hvornår en statsstøtteordning er i 

fællesskabets interesse, skal tages hensyn både til konkurrencen på markedet, men også 

forbrugerne. 

5.3 Diskussion af resultaterne 

Indledningsvis foretages en kort diskussion af, hvorfor Kommissionen ikke bør medtage 

”forebyggelse af predatory pricing” i deres vurdering af fordele og ulemper ved statsstøtte. 

Desuden vil Herfindahl-Hirschman indekset blive inddraget i diskussionen og det vil blive overvejet 

om dette værktøj kan bruges til, at forudsige om markedsperformance ændres betydeligt, når 

markedet ændrer sig som følge af en konkurs. 

Derefter udledes nogle generelle pointer fra den økonomiske analyse om, hvordan fællesskabet, ud 

fra en samfundsøkonomisk betragtning, påvirkes af at en luftfartsvirksomhed går konkurs. 

Afslutningsvis vil Kommissionens skøn af støttens forenelighed med fællesmarkedet blive 

diskuteret ud fra hvad der er i fællesskabets interesse, og sat i forhold til det samfundsøkonomiske 

mål, som er maksimering af performance. Dette gøres for at vise at fællesskabets interesse i at 

bevare kriseramte luftfartsvirksomheder er et bredere begreb end det der samfundsøkonomisk kan 

betale sig. 

Predatory pricing244 

En af de former for konkurrencebegrænsende adfærd, som medlemsstaterne kan bruges som 

argument for deres støtteordninger, er at medlemsstatens flyselskab udsættes for Predatory pricing 

fra andre luftfartsselskaber. 

Predatory pricing er dog normalt ikke en mulighed på et marked med kapacitetsbegrænsninger. 

København-Stockholm ruten kan bruges som et eksempel til at forklare dette. SAS har som 

beskrevet en kapacitet på 52 %, og Malmø Aviation har en samlet kapacitet på 28 % og de 

resterende konkurrenter tilsammen har en kapacitet på 20 % af markedet. 

                                                 
244

 De to vigtigste elementer i Predatory pricing er for det første at prisen på kort sigt sættes under konkurrenternes 

marginalomkostninger, så ingen virksomheder kan overleve på langt sigt, og for det andet at den opnåede markedsmagt, 

efter succesfuldt at have udkonkurreret konkurrenterne, kan omsættes i højere priser, og dermed højere profit, på langt 

sigt.  
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Malmø Aviation ønsker at overtage kapacitet fra de andre aktører på markedet, herunder SAS. For 

at opnå dette vil Malmø Aviation sænke sin pris så meget, at SAS påføres tab. Malmø Aviation vil 

herved kunne stjæle SAS’ kunder, men vil også opleve tab, da de har samme marginalomkostninger 

som SAS. Formålet er at tvinge SAS ud af markedet, således at Malmø Aviation på længere sigt 

kan få mere markedsmagt, og derved tage højere priser.  

På dette marked er det dog sådan, at uanset hvor lav en pris Malmø Aviation vælger, kan de grundet 

deres kapacitetsbegrænsninger, ikke sælge mere end til 28 % af markedet. Det betyder at SAS og de 

andre konkurrenter altid kan sælge til den residuale efterspørgsel, og vil derfor ikke opleve tab ved 

Malmø Aviations prissætning. Da det ikke er muligt, at påføre konkurrenterne tab, vil predatory 

pricing som udgangspunkt ikke opstå på luftfartsmarkedet, og der er derfor ingen grund til at tillade 

at medlemsstaterne giver støtte til at forebygge eller forhindre predatory pricing. 

I visse tilfælde kan Predatory pricing dog forekomme, selv på markeder med 

kapacitetsbegrænsninger. Når der er overkapacitet på markedet, er konkurrenten ikke sikret en lige 

så stor del af efterspørgslen, som deres kapacitet berettiger, men det er kun hvis Predator har en 

højere kapacitet end the prey, at det kan lade sig gøre
245

.  

5.3.1 Påvirkning af markedet 

På København-Stockholm ruten er der 4 selskaber, og på København-London ruten er der 6 

selskaber. For at undersøge ændringerne i performance benyttes Herfindahl-Hirschman Indekset til 

beregning af koncentrationen på markedet.
246

  

Koncentrationen på markedet er et udtryk for virksomhedernes akkumulerede markedsmagt, der i 

indekset stiger eksponentielt med markedsandelen. Hvis vi antager at markedsandel = 

kapacitetsmaksimum, kan indekset benyttes: 

Med støtte 

København-Stockholm  

København-London  

                                                 
245

 For en udførlig diskussion af dette se Giacomo Corneo, ’Feasibility of predatory pricing in a capacity-constrained 

duopoly’, Ricerche Economiche (7. juni 1993) 41, 355-361) 
246

 HHI svinger mellem 0 og 10.000. Når der er monopol på markedet er indekset på 10.000, og indekset går mod nul jo 

nærmere man kommer fuld konkurrence. 
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Uden støtte (på lang sigt?)
247

 

København-Stockholm  

København-London  

Når der ikke ydes omstruktureringsstøtte, og SAS derved forsvinder fra København-Stockholm 

markedet, vil der ske et betydeligt fald i markedskoncentrationen pga. den nye 

markedssammensætning. På København-Stockholm ruten falder koncentrationen jf. HHI med ca. 

600, hvilket er et stort fald. Dette stemmer overens med hvad der blev fundet i den økonomiske 

analyse i afsnit 5.1, hvor der blev fundet en stigning i performance og et fald i dødvægtstabet, når 

SAS gik konkurs.  

På København-London markedet, ses det at der vil være en lille stigning i koncentrationen på ca. 60 

målt i HHI, efter SAS går konkurs. I fusionssager anses stigninger på under 100 for ikke at have 

særlig betydning for markedets performance. Dette stemmer i midlertidig ikke helt overens med den 

økonomiske analyse, som viste en mærkbar performancenedgang på markedet. Forklaring følger i 

næste afsnit:  

Ud fra analysen i afsnit 5.1. ser det ud til at der er 3 typer af virksomheder på luftfartsmarkedet.  

Der er 1) den passive virksomhed, som blot prissætter til en pris marginalt under det største 

selskab på markedet, og derved ikke har nogen indflydelse på prissætningen (f.eks. Norwegian på 

begge ruter), 2) den konkurrencebegrænsende virksomhed, hvis tilstedeværelse giver højere 

dødvægtstab på markedet (f.eks. SAS på København-Stockholm ruten) og 3) den 

konkurrenceskabende virksomhed, hvis tilstedeværelse er med til at opretholde et højt 

konkurrenceniveau (f.eks. SAS på København-London ruten). 

Den passive virksomhed 

En passiv virksomhed, er et virksomhed der er meget mindre end dets konkurrenter. Selskabet 

deltager kun i priskonkurrencen når prisen er over et vist niveau. På alle andre tidspunkter vælger 

selskabet blot en pris, der ligger under det største selskabs interval. Jo mindre selskabet er, jo 

hurtigere vil det sætte prisen ned under det største selskabs interval.  

                                                 
247

 Der ses bort fra priserne på kort sigt, da målet med en omstrukturering er at sikre virksomhedens overlevelse på langt 

sigt. 
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Denne adfærd bidrager kun begrænset til konkurrencen på markedet. Når virksomheden går 

konkurs og derved opgiver sine slotsrettigheder vil de eksisterende virksomheder på markedet 

vokse en smule, da de overtager 50 % af slotsrettighederne, men da selskabet som bekendt er meget 

mindre end dets konkurrenter, vil det ikke have den store betydning. Stigningen på HHI vil i dette 

tilfælde være minimal og retvisende. 

Den konkurrencebegrænsende virksomhed 

Denne type virksomhed er den største virksomhed på ruten, og har en høj grad af markedsmagt pga. 

sin størrelse, og fordi den næststørste virksomhed på markedet er en del mindre. Af denne grund 

indgår de mindre selskaber kun i priskonkurrence i et begrænset interval, hvorefter de sænker prisen 

til under den store virksomheds interval.  

På København-Stockholm ruten var prissætningen som vist nedenfor: 

Med støtte 

SAS’ pris svinger i intervallet [136,11 EUR; 110 EUR] og minimumsprisen på markedet er 72,13 

EUR. 

Uden støtte (SAS konkurs)
248

 

Malmø Aviations pris svinger i intervallet [114 EUR; 84 EUR] og minimumsprisen er 61,33 EUR. 

SAS’ prissætningsinterval, med støtte, gik fra [72,13 EUR; 136,11 EUR], men konkurrenterne 

konkurrerede kun med SAS indtil prisen nåede 110 EUR, derefter kunne det bedre betale sig for 

dem, at sænke prisen til under intervallet. Uden støtte falder prisintervaller betragteligt [84 EUR; 

114 EUR], da den største virksomhed på markedet ikke har den samme markedsmagt som SAS 

havde. 

Det ses derfor tydeligt af analysen, at markedet stilles bedre ved at lade SAS opgive København-

Stockholm ruten. Dette stemmer overens med HHI, som viste et stort fald i markedskoncentrationen 

efter opgivelsen af ruten.  

                                                 
248

 Der ses bort fra priserne på kort sigt, da målet med en omstrukturering er at sikre virksomhedens overlevelse på langt 

sigt. 
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Den konkurrenceskabende virksomhed 

Den konkurrenceskabende virksomhed er blandt de største på markedet, men er ikke den største. 

Eksempler på en konkurrenceskabende virksomhed kan være, Malmø Avaition på København-

Stockholm ruten og SAS, British Airways og easyJet på København-London-ruten.  

Når en konkurrenceskabende virksomhed forsvinder ud af markedet, bliver konkurrencen forværret. 

Dette skyldes, at virksomheden har deltaget i priskonkurrence, som har medført at den højeste pris 

på markedet bliver konkurreret ned, så den svinger ned til et lavere niveau end ellers, til glæde for 

forbrugerne på markedet.  

København-London ruten benyttes som eksempel til at vise, hvordan disse virksomheder hjælper til 

at højne konkurrencen.  

Hvis SAS forsvinder fra markedet, fordeles 50 % af SAS’ slots på de resterende selskaber. Det 

bevirker at de resterende virksomheders kapacitet stiger en smule. Effekten af denne stigning i 

kapaciteten er vist på HHI beregningerne ovenfor. Koncentrationen på markedet stiger fra 

HHI=1.960 til HHI=2.022. 

Indekset viser dog ikke ændring i prissætningen, men ud fra Bertrand-Edgeworth modellen i kap. 5 

afsnit 5.1 er prisændringen på København-London ruten: 

Med støtte 

SAS og British Midland prissætter i intervallet [70,45 EUR; 42,50 EUR] og minimumsprisen er 

42,50 EUR (der er lig minimumsprisen i prisintervallet) 

Uden støtte (SAS konkurs)
249

 

British Midland prissætter i intervallet [78,79 EUR; 53 EUR] og minimumsprisen er 46,67 EUR 

(der er under minimumsprisen i prisintervallet). 

Uden støtte stiger markedsmagten hos de resterende selskaber efter SAS’ opgivelse af ruten, og det 

ses at maksimumsprisen på markedet stiger fra [42,50 EUR; 70,45 EUR] til [53 EUR; 78,79 EUR], 

og at minimumsprisen stiger fra 42,50 EUR til 46,67 EUR.  

                                                 
249

 Der ser bort fra priserne på kort sigt, da målet med en omstrukturering er at sikre virksomhedens overlevelse på langt 

sigt. 
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Det ses altså, at prisintervallet stiger, når de tilbageværende virksomheder får mere markedsmagt. 

Dette stemmer meget godt overens med HHI, der viste at konkursen ville medføre øget 

koncentration på markedet. 

Havde der været en virksomhed, der efter SAS gik ud af ruten, opnåede samme kapacitet som 

British Midland, ville minimumsprisen ligge indenfor prisintervallet. De tilbageværende 

virksomheder på ruten har dog ikke lyst til at konkurrere prisen helt ned til bunden af prisintervallet, 

og minimumsprisen ligger derved under den største virksomheds prisinterval. Det skyldes at det 

bedre kan betale sig for dem helt at undgå konkurrence med British Midland, som reelt har 

mulighed for at sænke prisen helt ned til 46,67 (se gennemgangen af spillet ovenfor i afsnit 5.1). 

Dette skyldes at de resterende virksomheder kan opnå en højere profit ved at sænke prisen til under 

British Midlands interval allerede når prisen når ned på 53 EUR, og fordi British Midland ved 

prisen 53 EUR hellere vil hæve prisen, og tage monopolpriser på sin residuale efterspørgselskurve, 

end de vil sænke prisen til under 53 EUR.  

HHI kan forklare en stor del af ændringerne i performance, dvs. forklare hvorfor prisen stiger, men 

HHI kan ikke forklare hvorfor de tilbageværende virksomheder ændrer adfærd, og sælger til en pris, 

der ligger over det oprindelige interval, beregnet i afsnit 5.1. Derfor kan ændringer i HHI ikke stå 

alene ved vurderingen af om støtte bør gives til en kriseramt virksomhed. 

5.3.1.1 Hvilke virksomheder bør støttes 

En økonomisk opdeling af virksomhederne ud fra deres konkurrencepåvirkende karakter, kan være 

også hensigtsmæssig, når Kommissionen skal vurdere hvornår omstruktureringsstøtte til kriseramte 

luftfartsvirksomheder er i fællesskabets interesse. 

Ud fra ovenstående gennemgang kan det ses, at kun omstruktureringsstøtte til konkurrenceskabende 

luftfartsvirksomheder, der er i krise, kan være efficient ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, da 

det medfører, at lavere dødvægtstab for samfundet og lavere priser for forbrugerne, end ved at lade 

virksomheden gå ud af markedet. 

Omstruktureringsstøtte til en passiv luftfartsvirksomhed der er i krise vil ikke have nogen 

samfundsforbedring ift. at lade virksomheden gå konkurs, mens støtte til en konkurrencehæmmende 
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luftfartsvirksomhed direkte medfører negative effekter for samfundet i forhold til hvis støtten ikke 

ydes og virksomheden går konkurs. Støtte til disse to typer virksomheder vil derfor ikke være i 

samfundets interesse, samfundsøkonomisk set. 

5.3.2 Fællesskabets interesse og det samfundsøkonomisk optimale 

Som beskrevet i den økonomiske metode i afsnit 1.5.2. dækker begrebet samfundsøkonomisk over, 

hvilken beslutning der er den mest optimale. Det samfundsøkonomiske overskud måles ud fra, hvor 

stort dødvægtstabet er. 

I den juridiske vurdering af om en støtte er i strid med fællesskabets interesse kan de 

samfundsøkonomiske konsekvenser indgå, idet der i Kommissionens skøn skal inddrages samtlige 

relevante elementer, herunder de samfundsøkonomiske. Det er op til Kommissionen selv at 

bestemme hvilke forhold den vil tage med i sin vurdering, og hvilken vægt den vil lægge på hvert 

element, når den vejer fordelene og ulemperne op mod hinanden. 

Det betyder at efter Kommissionens skøn kan omstruktureringsstøtte, selvom det medfører et 

samfundsøkonomisk negativt resultat, alligevel være forenelig med statsstøttereglerne, da de rent 

økonomiske konsekvenser kun er et af mange elementer i vurderingen af, hvad der er i 

fællesskabets interesse. 

Det er dog lidt usikkert hvornår Kommissionens skøn er samfundsøkonomisk efficient, da mange af 

hensynene ikke kan måles, og selv vurderingen af de hensyn der har en målbar effekt, er ikke 

særligt præcis, da det kun måler effekten i et statisk perspektiv, og ikke tager højde for udviklingen 

på sigt. Mange negative effekter kan tænkes at blive udjævnet over tid, men det er svært at sige 

præcis hvor lang tid der går.   

5.3.2.1 Forskelle i analyseniveau 

Den juridiske og den økonomiske analyse indeholder mange af de samme elementer. Begge 

bedømmelser er enige om, at en høj grad af konkurrence giver den bedste samlede velfærd, men at 

tiltag, selvom de ikke sker på markedsvilkår, også godt kan være samfundsforbedrende hvis de øger 

konkurrencen på markedet. 
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Der er dog visse forskelle på den økonomiske og juridiske tilgang til at statsstøtte kriseramte 

luftfartsvirksomheder. De grundlæggende forskelle søges belyst nedenfor. 

Når en virksomhed kommer i krise vil den, jf. den juridiske definition af en kriseramt virksomhed, 

forsvinde fra markedet på kort eller mellemlangt sigt, hvis den ikke får støtte. 

Omstruktureringsstøtte er kun forenelig hvis virksomheden har en reel mulighed for at blive 

rentabel. Det betyder således at der kun er to mulige udfald for en kriseramt luftfartsvirksomhed; 1) 

virksomheden modtager omstruktureringsstøtte og overlever eller 2) den får ikke 

omstruktureringsstøtte, og forsvinder ud af markedet. 

 

Kommissionen bør ud fra en samfundsøkonomisk betragtning foretage en afvejning af om det er 

udfald 1 eller 2 der tjener fællesskabets interesse bedst. Samfundsøkonomisk er der ingen grund til 

at medtage situationen før støtten da dette ikke er en reel mulighed. Dette er vist på figur 7 med en 

dobbeltpil mellem med støtte og uden støtte. 

Alligevel er der mange af Kommissionens strenge betingelser, der bunder i økonomiske vurderinger 

af konkurrencen fra før støtteordningen og den effekt det vil have for konkurrencen med 

støtteordningen. Kommissionen bruger så at sige situationen før støtteordningen, som en 

benchmark til at holde konsekvenserne med støtte op imod, for at kunne vurdere hvilket af disse to 

udfald, der er bedst for fællesskabet.  

Dette er vist på figur 7 ovenfor, ved at situationen før støtte indgår i den juridiske bedømmelse af 

støtten. 
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Kommissionens vurdering af omstruktureringsstøttens forenelighed skal medtage alle relevante 

elementer.  I dette skøn kan indgå konsekvenserne ved at lade virksomheden gå konkurs, men kun 

som et element af mange som Kommissionen kan lægge vægt på, men vil ikke blive underlagt en 

selvstændig vurdering.  

Det eneste Kommissionen selv nævner om mulighed for at afgive en selvstændig vurdering af 

konsekvensen uden støtte, er i de situationer, hvor virksomhedens afgang fra markedet medfører at 

der skabes enten et monopol eller et snævert oligopol.
250

 Dette er vist med en enkelt rettet pil på 

figuren. 

Det må derudfra konkluderes, at der er en forskel på den juridiske bedømmelse af en støttes 

forenelig og den samfundsøkonomiske tilgang. Økonomisk bliver der primært fokuseret på om 

virksomhedens afgang fra markedet medfører en samfundsøkonomisk forringelse, hvor begrebet 

samfundsøkonomisk er den centrale målestok. Den samfundsøkonomiske tilgang vil kun 

sammenligne med støtte og uden støtte, hvor Kommissionen også vil medtage før støtte i 

vurderingen og kun i særlige tilfælde vil medtage uden støtte. 

På luftfartsmarkedet vil det f.eks. betyde, at grundet at der ikke sker en ændring af konkurrencen fra 

før støtte til med støtte, vil Kommissionens vurdering vise, at det ikke har nogen 

konkurrencemæssige konsekvenser ved at yde støtte, jf. afsnit 5.1.3.2. Dette er i midlertidigt ikke 

tilfældet, der henvises til den økonomiske analyse i afsnit 5.1.3.3. 

Konsekvensen ved at indføre en rendyrket samfundsøkonomisk tilgang til Kommissionens 

vurdering af effekterne, når en kriseramt virksomhed går konkurs, vil det i yderste konsekvens 

betyde at Kommissionen kan pålægge en medlemsstat at give støtte til en kriseramt virksomhed, 

selvom staten ikke selv ønsker at betale denne støtte, hvis det er i fællesskabets interesse. 

5.3.4 Konklusion kapitel 5 

Samfundsøkonomisk optimale 

Herfindahl-Hirschman Indekset kan langt hen af vejen bruges som et værktøj til at beregne om der 

er store ændringer i koncentrationen på markedet. Dette værktøj kan i midlertidigt ikke beregne den 
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 2004-rammebestemmelserne pkt. 8 og 39 
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fuldstændige påvirkning, da det kræver en tilbundsgående analyse, for også at få ændringerne i 

virksomhedernes adfærd med. 

På København-Stockholm ruten, hvor SAS har en meget stor del af kapaciteten på markedet, vil det 

være økonomisk efficient hvis SAS forlader ruten. Dette skyldes, at SAS’ bortgang vil medføre at 

der sker et fald i markedsmagten på ruten, konkurrence intensiveres og priserne svinger i et lavere 

interval. 

På København-London ruten, hvor ingen af aktørerne besidder en lige så stor markedsmagt som på 

København-Stockholm ruten, vil det være økonomisk efficient hvis SAS forbliver på ruten, forudsat 

at omkostninger til at holde SAS på ruten er lavere end de konkurrencemæssige konsekvenser ved 

at SAS udgår. Dette skyldes at en konkurs vil medfører, at der sker en stigning i markedsmagten på 

ruten og priserne svinger i et højere interval. 

Generelt set kan det siges at, konkurrenceintensiteten påvirkes af om luftfartsvirksomhederne er af 

samme størrelse, eller om der er et spring imellem størrelserne på dem. Det blev vist på 

København–London ruten, at når der er et spring mellem virksomhedernes størrelse efter 

konkursen, blev performance forringet mere end stigningen i markedsmagten kan forklare. 

Ud fra en samlet betragtning af de 2 ruter, overstiger performanceforbedringen på København–

Stockholm ruten, performance nedgangen på København–London ruten, når SAS forsvinder ud af 

markedet. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning (af disse 2 ruter), skal der ikke ydes støtte til 

SAS, da det fastholder det samlede marked i en situation, hvor man ikke opnår de 

performanceforbedringer, som man ellers kunne have opnået.  

En løsning kunne være, at give SAS støtte til at overleve, med den betingelse at SAS skulle opgive 

København-Stockholm ruten. 

En måde at sikre den samfundsøkonomiske performance kan også være at udarbejde en mere 

fleksibel slotsfordelingsforordning, der tager højde for, at konkurrencen ikke må blive forværret når 

slots’ne skal fordeles.   
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Fællesskabets interesse 

SAS er en kriseramt luftfartsvirksomhed, som med spareprogrammet Core SAS har udarbejdet en 

omstruktureringsplan, der skal sikre virksomhedens fremtidige rentabilitet. Kommissionen kan på 

baggrund af traktatens art. 107 stk. 3 litra c) foretage en vurdering af om omstruktureringsstøtten til 

SAS kan undtages fra forbudet i art. 107 stk. 1. 

Omstruktureringsstøtte kan ifølge Retten, til tider være forenelig, men det kræver en konkret 

vurdering. Selvom en støtteordning til en kriseramt luftfartsvirksomhed kan have gavnlige effekter, 

som opvejer de negative konsekvenser ved støtteordningen, kan samme gunstige resultat ikke 

garanteres på støtteordninger til andre flyselskaber Dette skyldes at luftfartsvirksomheder aldrig er 

fuldstændig ens og tidspunktet hvor støtten gives, heller ikke er ens. 

For at sikre at fordelene ved støtten overstiger ulemperne, underligges vurdering en række strenge 

betingelser, som suppleres af en række vilkår. Disse betingelser forsøger at sikre, at støtten ikke kan 

misbruges til at fordreje konkurrencen og hæmme samhandelen i en grad, der strider imod 

fællesskabets interesse. 

I Kommissionens vurdering af disse krav, skal inddrages det faktum, at der efter SAS’ konkurs 

opleves en stor underkapacitet (specielt på København-Stockholm ruten), som medfører et 

dødvægtstab på markedet. Som beskrevet i afsnit 5.3.3, inddrages konsekvenserne ved, at der ikke 

ydes støtte kun undtagelsesvis i Kommissionens bedømmelse, men da dødvægtstabet er betydeligt, 

antages det at underkapaciteten, i det konkrete tilfælde, indgår i Kommissionens vurdering. 

I bedømmelsen vil Kommissionen også foretage en analyse af de nordiske staters kapitalindskud i 

SAS i 2008, for at afgøre om dette også kan betragtes som statsstøtte, og om one time, last time 

reglen skal finde anvendelse på støtten. Økonomisk er der dog intet argument for dette princip, da 

alle virksomheder, der på sigt kan bidrage til at øge den samlede samfundsvelfærd burde have 

støtte. 

 

Når Kommissionen har taget stilling til samtlige af de strenge krav oplistet i afsnit 5.2, vil den 

afveje de fundne fordele og ulemper med hinanden. Dette for at sikre, at støtten samlet set ikke 

strider imod fællesskabets interesse. Viser det sig, at støtten er i strid med fællesskabets interesse, 
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men der er faktorer der taler for at støtten skal ydes alligevel, kan Kommissionen pålægge SAS, at 

acceptere en række vilkår, som kan opveje de negative indvirkninger på fællesskabet. 

Vilkårene kan bestå i, at SAS opgiver særlig ruter, hvor deres tilstedeværelse virker 

konkurrencehæmmende. 

Det samlede skøn af om kravet er opfyldt for omstruktureringsstøtten til SAS tilfalder alene 

Kommissionen, og har ikke været muligt at besvære ud fra de foreliggende informationer. 

 

Kap. 6 – Konklusion 

- Strukturen og adfærd på luftfartsmarkedet 

På luftfartsmarkedet er der en række naturlige adgangsbarrierer, der er helt særlige for denne 

branche, hvoraf den tydeligste består i det begrænsede antal lufthavne, der hver har et begrænset 

antal slots. Fordelingen af disse slots, efter de såkaldte grandfather rights, giver de eksisterende 

selskaber på markedet et værn, som sikrer dem mod potentielle og eksisterende konkurrenter. Dette 

værn gør, at de eksisterende selskaber opnår en markedsmagt, der sætter dem i stand til at hæve 

deres priser over deres marginalomkostninger. Markedsmagten er så udtalt, at hver aktør kan 

optimere som en monopolist ud fra sin residuale efterspørgselskurve, som konkurrenterne, grundet 

deres kapacitetsbegrænsninger, ikke har mulighed for at sælge til. Denne adfærd på markedet kan 

beskrives efter Bertrand-Edgeworth modellen. 

Efter finanskrisens udbrud i slutningen af 2008 ligger kunderne mere vægt på flybillettens pris. Det 

smitter af på markedet, hvor netværksselskaberne nærmer sig lavprisselskabernes koncept om 

billigere billetter og lavere service. Dermed er produkterne på markedet blevet mere homogene. 

Luftfart er en nem, bekvem og hurtig rejseform, som andre transportmidler sjældent kan hamle op 

med på længere distancer, og kunderne anser derfor ikke andre transportformer som substitutter. 

Heller ikke andre flyruter, der indebærer transit kan substituere den direkte rute. Dermed udgør hver 

rute et marked for sig selv. 

- Bedømmelse af om et kapitalindskud i en luftfartsvirksomhed udgør statsstøtte  
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Når det skal fastslås om et statsligt kapitalindskud i en luftfartsvirksomhed, som er i konkurrence 

med andre internationale luftfartsvirksomheder, er omfattet af statsstøttebegrebet i TEUF art. 107, 

stk. 1 skal en kumulativ test være opfyldt.  

Den klart mest komplicerede del af denne test, er vurdering af fordelsbegrebet. Vurderingen 

indebærer flere skønsprægede overvejelser baseret på en rationel, men fiktiv investor. Denne 

vurdering bliver endnu mere kompliceret når støtteordningen tildeles en luftfartsvirksomhed som 

staten i forvejen er medejer af. Dårlig performance, sammenholdt med udvanding af aktiens værdi, 

vil være indikatorer for, at kapitalindskuddet er sket på vilkår, som en privat investor ikke vil 

acceptere, og dermed er der opnået en fordel.  

De øvrige led i testen indebærer at der er tale om en selektivt udvalgt virksomhed, som modtager 

den omtalte fordel, ydet af staten, og som fordrejer konkurrencen og hæmmer samhandelen mellem 

medlemsstaterne. 

I afhandlingen blev case-virksomheden underlagt denne test. I forbindelse med denne test, blev det 

fundet, at Domstolen har udtalt at truslen om fordrejning af konkurrencen ikke må være for 

teoretisk, men bort set fra det, ser testen ikke ud til, at indeholde et mærkbarhedskriterium for at 

støtten bliver omfattet af statsstøttereglerne i art. 107, stk. 1. Dette er modsat vurderingen af 

undtagelserne i art. 107, stk. 3 litra c), hvor det er et krav at samhandelen ikke må hæmmes ”i strid 

med fællesskabets interesse”, for at støtten ikke skal falde udenfor undtagelsesreglen. 

Testen, som kapitalindskuddet gennemløber, kan bruges på alle situationer hvor staten foretager 

kapitalindskud i en virksomhed, men vurderingen af virksomhedens finansielle performance, 

strategi på forskellige markeder og dens tekniske effektivitet, indebærer nogle særegne vurderinger 

for luftfartssektoren, herunder flådealder og enhedsomkostninger i forhold til konkurrenterne er 

faktorer der lægges vægt på. 

- Ikke i strid med fællesskabets interesse  

Første led i en bedømmelse af om et kapitalindskud, ydet af staten, er foreneligt med 

fællesmarkedet, er at undersøge om det bliver betragtet som statsstøtte i art. 107, stk. 1’s forstand. 

Andet led er, såfremt at der er tale om statsstøtte, at vurdere om støtten kan betragtes som forenelig 

med fællesmarkedet.  
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Før foreneligheden af statsstøtten kan vurderes, er der et krav om, at den pågældende 

luftfartsvirksomhed skal være kriseramt, men det fremgå ikke i Traktaten eller i retspraksis, hvornår 

en luftfartsvirksomhed er i krise. Ud fra sekundære retskilder kan det dog udledes at en 

luftfartsvirksomhed er i krise, når den ikke selv er i stand til at standse de tab som vil få den til at gå 

konkurs på kort eller mellemlangt sigt.  

Ud fra den i afhandlingen økonomiske definition, er luftfartsvirksomheden kriseramt, når den ikke 

kan dække sine variable omkostninger på lang sigt. Efter begge definitioner vil 

luftfartsvirksomheden altså forsvinde ud af markedet. 

Dernæst er det helt centralt at støtten tildeles i forbindelse med en omstruktureringsplan, der skal 

være så detaljeret, at Kommissionen med nogenlunde sikkerhed kan sige om virksomheden har 

mulighed for igen at blive rentabel og dermed overleve på sigt. 

Det er Kommissionens eneret at foretage skønnet af om støtten kan undtages fra forbudet i TEUF 

art.107 stk. 1. Efter ordlyden i TEUF 107 stk. 3 litra c) kræves det endvidere, at støtte der fremmer 

udviklingen af visse erhvervsgrene, ikke må ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider 

med fællesskabets interesse. For at sikre at kun støtte der opfylder dette formål bliver godkendt, 

underlægges støtten til den kriseramte luftfartsvirksomhed en række strenge krav, som suppleres af 

en række vilkår.  

De strenge krav er afgørende for om støtten er i strid med fællesskabets interesse. Kommissionens 

brede skøn efter art. 107, stk. 3 betyder dog, at der ikke kan fastsættes en endelig liste over hvilke 

krav der skal være opfyldt, før at det endeligt kan siges at støtten er forenelig.  

I vurderingen af om samhandelsvilkårene ændres på en måde, der er i strid med fællesskabets 

interesse, skal Kommissionen foretage en økonomisk analyse af markedets struktur og performance. 

Denne økonomiske analyse, foretages dog i midlertidigt ikke på samme måde, som en rent 

samfundsøkonomiske analyse ville gøre det.  

Kommissionens økonomiske analyse vil primært lægge vægt på performanceændringerne på 

markedet, som opstår når virksomheden modtager statsstøtte.  På luftfartsmarkedet opleves der ikke 

nogen performanceændring når der ydes statsstøtte i forhold til før støtten blev ydet. Dette skyldes 

den specielle struktur i branchen, hvor de faste omkostninger er meget høje og de variable meget 



Statsstøttet til kriseramte luftfartsselskaber i EU

 
 

 

 113 

lave, og hvor det kun er muligt at ændre på virksomhedernes faste omkostninger, da de variable 

omkostninger er ens for hele sektoren. 

Kun undtagelsesvis vil Kommissionen i sin bedømmelse inddrage de potentielle 

performanceændringer som kan opleves, hvis støtten ikke bliver ydet, og luftfartsvirksomheden 

derved går konkurs. Den samfundsøkonomiske vurdering vil derimod altid medtage denne 

performanceændring, da denne anses for at være langt vigtigere at medregne, end ændringen fra før 

støtten til efter støtten. Dette skyldes at markedssituationen før støtte ikke er en reel mulighed,der 

kan opnås, grundet at virksomheden er kriseramt, og derfor enten vil ende med enten at modtage 

støtte eller ikke at modtage støtte (og derved gå konkurs). 

Dette, sammenholdt med at der til bedømmelsen efter TEUF art. 107 stk. 3 litra c) er et 

mærkbarhedskriterium, betyder at der er en reel mulighed for, at konkurrencen fordrejes i strid med 

fællesskabets interesse, uden at denne fordrejning bliver taget med i Kommissionens vurdering.  

Efter Kommissionen har gennemgået alle de strenge krav, men ikke er sikker på at de positive 

effekter overstiger de negative effekter, kan den opstille en række vilkår, som skal sikre at de 

negative effekter ved støtteordningen bliver opvejet, således at støtten kan anses for at være 

forenelig med fællesmarkedet   

- Statsstøttes påvirkning af konkurrencen på det relevante marked 

I vores økonomiske model er det antaget, at det transportprodukt som flyselskaberne sælger er en 

homogen vare. 

Ved brug af Bertrand-Edgeworth modellen har det været muligt at beskrive adfærden på markedet. 

Der er ikke nogen ligevægt på markedet og priserne vil svinge i alle perioder. Med modellen kan 

der findes et øvre prisniveau og et nedre prisniveau for prissvingningerne. Når der er flere 

luftfartsvirksomheder af forskellig størrelse på markedet, vil der kunne beregnes et prisinterval for 

hver virksomhed, men priserne vil kun svinge efter den største luftfartsvirksomheds prisinterval. 

Når en luftfartsvirksomhed kommer i krise og den modtager statsstøtte, vil denne støtte ikke have 

nogen indflydelse på konkurrencen, da støtten ikke kan påvirke virksomhedens variable 

omkostninger, og dermed prissætningen, som beskrevet ovenfor. 
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Hvis en luftfartsvirksomhed går konkurs, vil markedet opleve at der er underkapacitet i en periode. 

Denne underkapacitet opstår, da det tager tid for de eksisterende aktører og nytilkomne at tilpasse 

sig den nye kapacitet på markedet. Dette kapacitetsunderskud fjerner svingningerne i priserne. 

Underkapaciteten medfører således, at der opstår en ligevægt på markedet, hvor pris og mængde er 

fast. Dette skaber et højere dødvægtstab, samt fjerner al konkurrence fra markedet i en periode. 

På længere sigt vil markedet tilpasse sig, og der vil hverken være over eller underkapacitet. Priserne 

vil begynde at svinge igen, når kapacitetsunderskuddet bliver lavere. Det betyder at priserne igen 

begynder at svinge efter den største virksomhed på markedets interval. Prisniveauet efter konkursen 

afhænger af hvilken type virksomhed der er gået konkurs.  

- Påvirkning af den samfundsøkonomiske performance, når en luftfartsvirksomhed i krise modtager 

støtte, som forhindrer den naturlige selektion på markedet 

Det kan ikke siges noget generelt om hvilken statsstøttebeslutning der er den samfundsøkonomisk 

mest optimale. Det skyldes, at den samfundsøkonomiske performance afhænger af hvilken 

virksomhed der kommer i krise. Helt specifikt, vil den samfundsøkonomiske performance afhænge 

af den kriseramte virksomheds position på de enkelte ruter. 

På de enkelte ruter kan en virksomhed klassificeres ud fra 3 typer. Den passive, den 

konkurrencebegrænsende eller den konkurrenceskabende virksomhed.  

De samlede samfundsøkonomiske konsekvenser findes ved, at summere de enkelte ruters ændringer 

i performance. Er der tale om, at virksomheden på den enkelte rute kan anses som passiv vil der 

ikke være en mærkbar ændring, hvis den forsvinder fra markedet. Er det en 

konkurrencebegrænsende virksomhed, vil dens konkurs betyde, at performance på markedet stiger, 

mens hvis der er tale om en konkurrenceskabende virksomhed, vil performance på markedet falde 

efter en konkurs. Det skal dog bemærkes at den samlede størrelse af statsstøtten skal være mindre 

end det samlede samfundsøkonomiske tab ved at lade virksomheden gå konkurs, før det er efficient 

at støtte den. 
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- Svar på hypotesen 

Det er ikke muligt at sige noget generelt om de samfundsøkonomiske konsekvenser, da det vil 

kræve at virksomhedens position(type) på de enkelte ruter identificeres og performanceændringerne 

måles, og hypotesen er således falsk. 

Det skal dog alligevel påpeges, at det kun er redningen af 1 ud af de 3 typer af virksomheder 

(beskrevet ovenfor) der bør reddes.  

Det kan derfor konkluderes at langt fra alle virksomheder bør reddes. Derudover skal 

omkostningerne ved at yde støtten være mindre end omkostningerne ved ikke at yde støtte til 

virksomheden. 

Desuden blev det fundet, at fællesskabets syn er bredere end det samfundsøkonomiske. Den 

økonomiske vurdering Kommissionen anlægger, adskiller sig fra den samfundsøkonomiske 

vurdering, hvilket betyder, at der med stor sandsynlig ydes støtte til virksomheder, hvor støtten ikke 

kan forsvares ud fra de samfundsøkonomiske konsekvenser. 

Hovedreglen i TEUF art. 107 stk. 1 giver et godt overblik over hvornår der er tale om statsstøtte, 

men undtagelsesreglerne er komplicerede og Kommissionen er den eneste som har mulighed for at 

foretage vurderingen af dem. Den i opgaven anlagte samfundsøkonomiske vurdering er mere 

snæver end Kommissionens vurdering af, hvad der ikke er i strid med fællesskabets interesse, 

hvilket betyder at der kan ydes støtte som er samfundsøkonomisk inefficient, men opfylder og 

tilgodeser andre behov. 

 

Perspektivering og vurdering af afhandlingens antagelser 

I ovenstående analyse har det været nødvendigt at foretage adskillige forudsætninger. For at vurdere 

hvilket omfang analysen er udtryk for en beskrivelse af virkeligheden, vil de vigtigste 

forudsætninger blive diskuteret og til sidst, vil den fundne prissætning på de to ruter blive 

sammenlignet med virkelighedens prissætning. 
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Antagelse om efterspørgslen 

Som udgangspunkt opleves der et velfærdstab hver gang en aktør på markedet har mulighed for at 

sætte prisen over marginalomkostningerne. Hvor stort dette dødvægtstab er, afhænger af 

efterspørgselselasticiteten på markedet. 

Hvis efterspørgslen er perfekt elastisk, har en aktør ikke mulighed for at hæve prisen, da blot en lille 

stigning i prisen, ville betyde at forbrugeren ikke ville købe noget. Efterhånden som 

markedsefterspørgselselasticiteten aftager, er muligheden for at aktørerne kan hæve prisen og et 

dødvægtstab opstår. 

Efterspørgselskurven er fundet på baggrund af nogle antagelser, som ikke tager højde for 

efterspørgselselasticiteten på markedet. Der er derfor den mulighed at resultaterne ser anderledes ud 

end hvis elasticitet var kendt. 

Omkostningerne på markedet 

Da det ikke har været muligt, at finde oplysninger om en del af, de i opgaven omtalte omkostninger, 

har det været nødvendigt antage størrelsen af disse. Antagelserne om de variable omkostninger har 

uden tvivl haft indflydelse på resultaterne, men vil ikke have indflydelse på dynamikken i modellen. 

Virksomhederne vil stadigt konkurrere som beskrevet, men prissætningen kan givetvis ligge højere 

eller lavere end det fundne. 

Antagelse om hvem der kommer ind på markedet 

Den fundne performance på markedet er påvirket af antagelsen om, at der kun kommer én ny 

virksomhed ind på markedet når SAS går konkurs. I tilfældet af, at der kom 2 nye virksomheder ind 

på markedet, som derved delte de frie slot, ville performance på København-Stockholm ruten efter 

konkursen, være dårligere end ved aktuelle antagelser. Performance på London ruten ville 

formentlig ikke blive ændret synderligt, da de nye selskaber er så små, at de ikke påvirker 

konkurrencen. 

Forudsætning om Homogene produkter 

Når der er produktdifferentiering på et markedet anser kunderne det ene produkt for at være mere 

værd end det andet, og vil derfor være villige til at betale mere for det. Dette vises i Bertrand–
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Edgeworthe–Camperlin modellen, som netop beskæftiger sig med produktdifferentiering på et 

marked med kapacitetsbegrænsninger. Denne model viser endvidere, at jo mere differentierede 

produkterne er, jo mindre vil prisen fluktuere, og derved vil markedet komme tættere på en 

ligevægt.
 251

 

Antagelsen ”forventet profit” 

Afslutningsvis har det ikke været muligt at finde modeller der brugbart beskriver Bertrand 

Edgeworth modellen når der er flere selskaber som er forskellig i størrelsen. 

Der er i analysen antaget, at virksomhederne prissætter efter deres ”forventede profit”. 

Grunden til at metoden ”forventet profit” blev inddraget er, at når de mindste virksomheder 

prissætter over deres interval, virker det usandsynligt at de ikke indregner muligheden for, at de 

bliver underbudt. Hvis en mindre virksomhed prissætter langt over sit interval og bliver underbudt, 

kan virksomheden afhængigt af dens størrelse formentlig ikke sælge en eneste enhed, fordi at 

virksomhedens residuale efterspørgsel ligger lavere end prisen den sætter.  

I afhandlingen er metoden ”forventede profit” ikke brugt på det største selskab på markedet, selvom 

dette ville betyde at den nedre del af intervallet ville være højere end det er nu. Resultaterne er dog 

ikke påvirket betydeligt af denne metode, da de mindre selskaber som beskrevet i analysen i afsnit 

5.1, ikke konkurrere på prisen i hele den store virksomheds interval, men i stedet foretager et spring 

og sætter prisen under den store virksomheds interval.  

Antagelse om at der hverken er over- eller underkapacitet på markedet  

I afhandlingen antages, at der hverken er over eller underkapacitet. Dette er dog ikke helt i 

overensstemmelse med virkeligheden. Den økonomiske krise har medført at der er overkapacitet på 

markedet
252

 på tidspunktet for SAS’ aktieemission. Denne overkapacitet er først blevet nedbragt 

efter at luftfartsselskaberne har droppet de dårligste ruter. Denne overkapacitet er der ikke er taget 

højde for i modellen.  

                                                 
251

 Xavier Vives, “Oligopoly Pricing, Old Ideas and New Tools”, side 164. 
252

 SAS Group Årsrapport 2009 side 18 – Dette virker som en rimelig antagelse, da passagertallet er faldet kraftigt 

under den økonomiske krise, så denne påstand antager vi for den resterende del af opgaven er sand. 
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Overkapacitet har indflydelse på prissætningen på markedet, det er nemlig sådan, at når der sker et 

fald i efterspørgsel betyder det, at markedet bliver mere effektivt, da virksomhedernes residuale 

efterspørgselskurve rykker mod venstre og efterlader derfor mindre efterspørgsel, og virksomheden 

prissætning bliver lavere. Dette fald i priserne, betyder at overskuddet for virksomhederne falder.  

En medtagelse af dette ville i midlertidigt have gjort det mere besværligt at sammenligne de fundne 

resultater og uddrage adfærden på markedet.  

Perioden efter konkursen er ikke påvirket af denne antagelse, da der vil være underkapacitet på kort 

sigt, og kapaciteten på lang sigt altid vil tilpasse sig. 

Vurdering af afhandlingens resultater i forhold til virkeligheden 

I det økonomiske teori- og metodeafsnit blev det beskrevet, at formålet med den neoklassiske teori 

ikke er at udtale sig om specifikke empiriske resultater på den enkelte virksomhed, men at bruge 

teorien til at beskrive den aggregerede adfærd på markedet. 

På trods af dette knyttes en kommentar til de konkrete empiriske resultater fra branchen. I bilag 1 til 

kap. 6 er oplistet selskabernes aktuelle prissætning, hvor de prissætter højt (søndag) og hvor de 

prissætter lavt (onsdag). 

På København-Stockholm ruten, ses det at United Airlines, er det selskab der prissætter højest på 

markedet, hvilket går fuldstændig imod modellens dynamik. Dette skyldes i midlertidigt, at United 

Airlines slet ikke flyver på denne rute, men i stedet fortager hvad der kaldes interlining, hvor kunder 

der køber billetter hos United, bliver placeret på SAS fly.  

Hos de 3 sidste aktører ses det at den pris som SAS sætter, er den højeste, hvorefter Malmø 

Aviation sætter den næsthøjeste, og dernæst Norwegian. Priserne ligger over dem i modellen 

beskrevet, som i øvrigt ikke har taget højde for diverse luftfartafgifter mm. Herved kan i hvert fald 

en del af forskellen forklares. 

Det er i opgaven antaget, at Kastrup og Sturup lufthavn er på samme marked, da de ligger tæt på 

hinanden. Det er dog en vidtrækkende antagelse, at en Københavner, som skal flyve til Stockholm, 

anser en flybillet til Stockholm fra København eller Sturup som et homogent produkt, da 
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omkostningerne ved at tage til Sturup givetvis er højere. Der må derfor være en vis heteroginitet. 

Det samme gælder formentlig for lufthavnene i nærheden af Stockholm og London. 

Det ses, at prisniveau på de 2 ruter ligger tæt på hinanden, hvilket tyder på at der er mere 

konkurrence på København-London ruten, da denne som bekendt er ca, dobbelt så lang som 

København-Stockholm ruten. Dette stemmer overens med modellen. 

Det ses ydermere at SAS og British Midland som er lige store på ruten, sætter tilnærmelsesvis ens 

priser både når de prissætter højt og prissætter lavt, hvilket stemmer overens med modellen. 
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Flyselskaber Gennemsnitlig flådealder

Ryan Air 3,4

EasyJet 3,5

Jet Alliance 4,2

Aeroflot 4,3

Air Berlin 5,5

Novair 6,1

Finnair 6,3

Singapore Airlines 6,7

BMI 7,6

Transavia Danmark 7,6

Iberia 7,7

TAP Portugal 9,1

Air France 9,1

KLM Royal Dutch Airlines 9,5

Cimber Sterling 9,8

Austrian Airlines 9,9

Swiss International Air Lines 10,4

Norwegian 10,5

SAS 10,5

Blue1 10,7 Del af SAS koncern

British Airways 11,5

Spanair 11,6 Del af SAS koncern

SATA International 11,9

Thai Airways International 12,0

Lufthansa 13,0

Icelandair 14,6

Air Greenland 14,7

Estonian Air 14,9 Devist ejet af SAS Group

Air Baltic 16,2

Gennemsnit Branche 9,406896552

Kilde: http://www.airfleets.net/ageflotte/fleet-age.htm

Bemærk, der er alene tale om et tilfældigt udpluk af luftfartsselskaber

SAS group omfatter også luftfartsselskaberne Widerøe og AirBaltic samt det delvist 

ejede luftfartsselskab Estonian Air og forretningsområdet SAS Aviation Services.

Fra SAS årsrapport 2009 fremgår det, at sas gennemsnitlige flådealder er på 11,5 år.

Resultaterne ovenfor skal derfor tages som et udtryk for en vejledende gennemsnitlig

 flådealder, og ikke nødvendigvis fuldstændigt retvisende resultat.



Bilag 2 til kapitel 3 

Beskrivelse af Core SAS 

Omstruktureringsplanen skal på realistisk vis bevirke at virksomheden så hurtigt som muligt bliver 

rentabel igen, jf. C 244 pkt. 35, for at kunne undtages statsstøtteforbudet i TEUF art. 107, stk. 1. 

 

Core SAS er delt op i 5 søjler
1
 

1. Fokus på det nordiske marked 
a. SAS ønsker at bevare sin ledende position på det nordiske marked 

b. Lukning af 57 ikke-rentable ruter 

c. Optimering af flåden (SAS Group oplevede et fald i passagerer i 2009 på 14 %)ved 

udleasning af 19 short-range fly til Spanair og ved at lade 2 long range fly helt udgå  

2. Fokus på businenss travelers og styrkelse af de kommercielle tilbud  
a. Udvidelse af bonusprogrammer skal gøre det lettere at blive sølv og guldkunde 

b. Nemmere og mere fleksibelt tjek-in for kunderne ved at lavet mobile Boardingpas, 

Travelpass og Fasttrack 

c. Samarbejde indledes med svenske jernbaner om at transportere kunderne til og fra 

lufthavnen 

3. Forbedre omkostningsbasen  
a. Planlagte omkostningsnedskæringer på 4 mia. SEK udvides til 7,8 mia. SEK. 

b. Nedskæringer i administration og personale, og nye kollektive aftaler om 

nedgang/fastlåsning af lønniveau indgås 

c. Forbedring af enhedsomkostningerne fra SEK ?/ASK2 til SEK 0,60/ASK mod Norwegians 

nuværende enhedsomkostninger SEK 0,52/ASK 

4. Strømline organisationen og skabe en mere kundeorienteret kultur 
a. SAS outsourcer/sælger sine ejerandele i de associerede selskaber Spanair, Air Baltic, BMI og 

Cubic 

5. Styrkelse af kapitalstrukturen 
a. Styrkelse af kapitalstrukturen med ca. 6 mia. i kapitalindskud i foråret 2009 

                                                           
1
 SAS årsrapport 2009 

2
 ASK står for Available Seats Kilometers 



b. Styrkelse af kapitalstrukturen med yderligere ca. 5 mia. i kapitalindskud i foråret 2010 

c. Forbedrede kreditfaciliteter gennem banker og kreditforeninger 

 

Core SAS er dog bare et spareprogram i en lang række som SAS har forsøgt sig med gennem det 

sidste årti, men de konstante ændringer i markedsbetingelserne har indtil videre betydet at de kun 

haft begrænset succes. 

Oversigt over tidligere og nuværende spareprogrammer 

Spareprogram Løbetid Værdi Hovedfokus 

Turnaround 2005 2002-2005 14,2 mia SEK Frasalg af hoteller og Spanair 

S11 (Strategi 2011) 2007-2008 2,8 mia SEK Fokus på rentabiliteten 

P08 2008 1,5 mia SEK _______________________ 

Core Sas 2009- 7,8 mia SEK Strømline koncernen 
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Udviklingen i SAS gruppens nøgletal
De konstante ændringer i regnskabsteknik gør det utroligt svært at sammenligne tallene i årsrapporten år for år, så der tages forbehold herfor

Driften (MSEK)
Driftsresultet Årets resultat ændring i driftsres. ændring i driftsres. Omsætning % ændring i oms. % ændring i oms.

(før skat) (ift. året før) (2005 som basisår) (ift. året før) (2005 som basisår)

2001 -629,00 -1.140,00

2002 682,00 -450,00

2003 -881,00 -1.470,00

2004 -904,00 -1.945,00 58.073,00

2005 1.373,00 418,00 2.277,00 0,00 61.887,00 6,57 0,00

2006 1.273,00 292,00 -100,00 -100,00 60.777,00 -1,79 -1,79

2007 1.305,00 1.052,00 32,00 -68,00 52.251,00 -14,03 -15,57

2008 -765,00 -1.044,00 -2.070,00 -2.138,00 53.195,00 1,81 -14,04

2009 -3.082,00 -3.423,00 -2.317,00 -4.455,00 44.918,00 -15,56 -27,42

Balancen (MSEK)
Fremmed gæld Egenkapitalen EK Forrentning % ændring i EK Langfristet gæld Kortfristet gæld Gældsætningsgrad

(ift. året før) (ift. året før)

2000 27.011 17.520 0,00 10.132 16.879 0,04

2001 41.670 15.544 -11,28 19.284 22.386 0,48

2002 46.012 15.188 -2,29 21.652 24.360 1,16

2003 43.141 13.134 -13,52 20.855 22.286 1,37

2004 42.173 11.159 -15,04 21.103 21.070 1,55

2005 45.935 11.504 0,04 3,09 23.608 22.327 1,18

2006 34.776 16.366 0,02 42,26 17.847 16.929 0,25

2007 31.621 17.130 0,06 4,67 11.274 20.347 0,07

2008 34.682 8.682 -0,12 -49,32 17.790 16.892 1,03

2009 31.106 11.389 -0,30 31,18 13.069 18.037 1,70

2009 (u.emmission) 5.389 -0,64 -37,93 5,77

ift. 2007 (u.emmission) -68,54

i 2006 stiger EK med 5 mia., der næsten alene stammer fra frasalg af aktiviteter på 4,5 mia.



Faldet i EK i 2008 skyldes et fald i retained earnings (Overført overskud) på 8,5 mia., mens l

angfristet gæld stiger med 6,5 mia. Faldet i overført overskud skyldes primært en éngangsomk. på 5,3 mia.

I 2009 fik SAS tilført ny kapital ved en aktieemission, hvor der var en emission på 6 Mia. SEK i kassen, hvilket pyntede på deres regnskab.

For at give et retvisende billede af SAS økonomiske udvikling over det sidste par år, bør denne mere eller mindre statsfinansierede kapitalforhøjelse ikke medregnes

Anlægsaktiver Oms.aktiver Antal ansatte Samlet balancesum Cash Flow (drift)

2000 33.422 16.003 30.943,00 49.425 2.908,00

2001 42.407 20.355 31.035,00 62.762 -817,00

2002 46.845 19.965 35.506,00 66.810 1.818,00

2003 42.768 18.507 34.544,00 61.275 -278,00

2004 38.269 19.343 32.481,00 57.612 591,00

2005 36.439 21.577 32.363,00 58.016 1.774,00

2006 31.189 19.975 26.554,00 51.164 2.544,00

2007 26.663 22.107 21.898,00 48.770 2.177,00

2008 26.840 16.524 20.496,00 43.364 -1.849,00

2009 29.636 12.859 17.371,00 42.495 -2.342,00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Egenkapital

Fremmed gæld

Anlægsaktiver

EK (U. emission)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Kortfristet gæld

Oms. aktiver



-0,70

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EK korrigeret (siden 2005)

EK forrentning siden 2005

-3.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Cash Flow

Cash Flow

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

2004 2006 2008 2010

Omsætning

Omsætning

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% ændring i oms. Ift. året 
før

% ændring i oms. (ift. 
2005)



0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Gældsætningsgraden

Gældsætningsgrad 
(korigeret for 
kapitalforhøjelse)

-5.000,00

-4.000,00

-3.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Driftsresultat

Årets resulat (før skat)

Ændringer i Driftres. 
Ift. 2005

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Antal Ansatte i SAS

Antal Ansatte i SAS



Bilag 1 til kapitel 5.

Markedsandelene er baseret på flyafgangene i ugen 23. august - 29. august, der antages at være udtryk for en standard uge. 

Afgangene er optalt, vha af flyselskabernes hjemmesider og ved hjælp af momondo.dk

Der er kun medtaget direkte ruter, jf. kap 2., hvoraf det fremgår, at på korte udenrigsruter anser kunder ikke en direkte rute og en rute, 

med ét eller flere stop, for substituertbare.

Dog kan transport til/fra nærliggende lufthavne substituere den direkte transport, forudsat at det giver en besparelse for kunden,

og at den forøgede rejsetid er minimal.

Ruten København - Stockholm (Sturup/København - Arlanda/Bromma/Stockholm NYO/Stockholm STO)

Flyselskab Afgange pr uge Kapacitet i procent

Sas 126 52

Malmø Aviation 68 28

Norwegian 31 13

United Airlines 18 7

I alt 243 100

Flytyper på ruten

The McDonnell Douglas MD-81/82/83/88, med plads til 172 personer

Boeing 737-800, med plads til 189 personer

Airbus A319-100, med plads til 142 personer

Gennemsnitligt antal sæder 168 dvs. ca. 170 personer

Ud fra antagelsen i kap. 2 om at alle flyselskab vil forsøge at holde fast i deres slots kapaciteten konstant.

På baggrund af oplysningerne om de 3 flytyper ovenfor, antages det at den gennemsnitligt kapacitet er 170 personer pr. afgang

Da der er 243 afgange pr. uge, giver det et samlet kapacitetsmaksimum 170*243 =41310; Altså ca. 40.000 flysæder pr. uge 

Ruten København - London (København/Sturup - Gatwick/Heathrow/City Apt/Stansted)

Flyselskab Afgange pr uge Kapacitet i procent

SAS 39 23

British Midland 39 23

British Airways 36 21

Easyjet 32 19

Norwegian 13 8

Cimper Air 11 6

I alt   170 100

Flytyper på ruten

Det er de samme flytyper som flyver på denne rute, som København-Stockholm ruten

Det antages derfor at kapacitetsmaksimum igen er på 170 personer, pr. afgang.

Da der er 170 afgange pr. uge, er kapacitetsmaksimum 170*170 = 28900 Altså ca. 30.000 flysæder pr. uge 



Bilag 2 til kapitel 5.

2.1  København - Stockholm

Mc = 8,31 EUR

Fra bilag 1 ved vi følgende:

Kapacitetsmax = 40.000, for er gøre det lettere at regne med divideres med 100 = 400

Før støtte

Flyselskab Kapacitet i procent Kapacitetmax

SAS 0,52 208

Malmø Aviation 0,28 112

Norwegian 0,13 52

United Airlines 0,07 28

1,00 400

Det antages at kapacitetmax kun opnås når prisen sættes lig mc.

Det antages ydermere, at den højeste pris, som nogen kunde vil betale for en flybillet på denne rute er 500 EUR

Efterspørgselskurve  bliver således P=500-1,23Q , hvor hældningen er beregnet ud fra de 2 givne punkter (P,Q) = (500, 0), og P=MC <=> (P,Q) = (8,31; 400)

2.1.1 Den residuale efterspørgselskurve for SAS

For at finde den residuale efterspørgsel, må den udledes af efterspørgselskurven, som en funktion af mængden

P=500-1,23Q <=> Q=500/1,23 -P/1,23

Heraf skal konkurrenternes kapacitet trækkes fra. Hvilket er 48 % af 40.000 = 19200, men for nemhedsskyld divideres også dette med 100, altså 192

Q=500/1,23 -192 - P/1,23 <=> Q=263,84/1,23 -P/1,23 <=> P=263,84-1,23Q



2.1.2.Marginal revenue kurve for SAS

Som bekendt er marginale revenue = ½ (den resuduale) efterspørgselskurve altså

Altså er MR-kurven for SAS P=263,84-2,46Q

2.1.3. Øverste punkt i SAS' prisinterval

Findes hvor SAS handler som en monopolist, dvs. sætter MR=MC

8,31= 263,84-2,46Q <=> Q = 103,8740

Hvilket giver en pris på den residuale efterspørgselskurve

 P= 263,84-(1,23 *103,87) = P = 136,11

2.1.4. Laveste pris i SAS' prisinterval

Findes ved at sætte Monopolprofitten Q*(P-MC) = K(P-MC), hvor 'K' er SAS' kapacitetsmax

K= 208,0000

103,8740*(136,1119-MC) = 208*(P-MC) <=> 103,87*(136,11-8,31)=208(P-8,31) <=>

103,87*(136,11-8,31)+208*8,31 = 208*P <=> P = 72,13

2.1.5. De øvrige selskaber

Den residuale efterspørgselskurve

Ugentlig kapacitet

Malmø Aviation kapacitet 28 procent 112,00

Norwegian kapacitet 13 procent 52,00

United Airlines kapacitet 7 procent 28,00

For at finde den residuale efterspørgsel, må den udledes af efterspørgselskurven, som en funktion af mængden

P=500-1,23Q <=> Q=500/1,23 -P/1,23



Heraf skal konkurrenternes kapacitet trækkes fra. Hvilket er hhv. 72 %, 87 % og 93 % af 40.000 (der for nemhedsskyld divideres med 100) = 288, 348 og 372

Malmø Aviation Residual efterspørgsel Q=500/1,23 -288-P/1,23 <=> P= 145,76  -1,23Q

Norwegian Residual efterspørgsel Q=500/1,23 -348-P/1,23 <=> P= 71,96  -1,23Q

United Airlines Residual efterspørgsel Q=500/1,23 -372-P/1,23 <=> P= 42,44  -1,23Q

MR (halvdelen af den residuale efterspørgselskurve)

Malmø Aviation MR= 145,76-2,46Q

Norwegian MR= 71,96-2,46Q

United Airlines MR= 42,44-2,46Q

2.1.6. Maksimale pris i intervallet 

Findes hvor virksomhederne handlerer som en monopolister ud fra deres residuale efterspørgselskurver, dvs. sætter MR=MC

Malmø Aviation MR=MC 145,76-2,46Q = 8,31 Q= 55,87 P = 145,76-1,23Q = 77,04

Norwegian MR=MC 71,96-2,46Q = 8,31 Q= 25,87 P = 71,96-1,23Q = 40,14

United Airlines MR=MC 42,44-2,46Q = 8,31 Q= 13,87 P = 42,44-1,23Q = 25,38

2.1.7. Mindste pris som kan betale sig for selskaberne

Findes ved at sætte Monopolprofitten Q*(P-MC) = K(P-MC), hvor 'K' er virksomhedernes kapacitetsmax

Malmø Aviation K = 112,00 55,8740*(77,035-8,31) = 112*(P-8,31) P= 42,60

Norwegian K = 52,00 25,874*(40,135-8,31) = 52*(P-8,31) P= 24,15

United Airlines K = 28,00 13,874*(25,375-8,31) = 28*(P-8,31) P= 16,77

2.1.8.1 Forventet profit for MalmøAviation ved priskrig

Tilfældig pris 112,00 111,00 110,00 109,00 108,00 107,00 106,00 105,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 11.613,28 11.501,28 11.389,28 11.277,28 11.165,28 11.053,28 10.941,28 10.829,28

Mængde (pris højere end SAS) 27,42 28,23 29,04 29,86 30,67 31,48 32,29 33,11

Profit (pris højere end SAS) 2.843,15 2.899,14 2.953,50 3.006,23 3.057,34 3.106,83 3.154,69 3.200,93

Summeret profit 14.456,43 14.400,42 14.342,78 14.283,51 14.222,62 14.160,11 14.095,97 14.030,21

Forventet profit 7.228,22 7.200,21 7.171,39 7.141,76 7.111,31 7.080,06 7.047,99 7.015,11



2.1.8.2 Forventet profit for Malmø Aviation ved at sætte prisen lige under SAS interval

Pris 72,13

profit med 100 % sandsynlighed 7.147,84

2.1.9.1 Forventet profit for Norwegian ved priskrig med SAS

Tilfældig pris 136,00 135,00 134,00 133,00 132,00 131,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 6.639,88 6.587,88 6.535,88 6.483,88 6.431,88 6.379,88

Mængde (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 6.639,88 6.587,88 6.535,88 6.483,88 6.431,88 6.379,88

Forventet profit 3.319,94 3.293,94 3.267,94 3.241,94 3.215,94 3.189,94

2.1.9.2 Forventet profit for Norwegian ved at sætte prisen lige under SAS interval

Pris 72,13

profit med 100 % sandsynlighed 3.318,64

2.1.10.1 Forventet profit for United ved priskrig

Tilfældig pris 136,00 135,00 134,00 133,00 132,00 131,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 3.575,32 3.547,32 3.519,32 3.491,32 3.463,32 3.435,32

Mængde (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 3.575,32 3.547,32 3.519,32 3.491,32 3.463,32 3.435,32

Forventet profit 1.787,66 1.773,66 1.759,66 1.745,66 1.731,66 1.717,66

2.1.10.2 Forventet profit for United vedat prissætte marginalt under SAS interval

Pris 72,13

profit med 100 % sandsynlighed 1.786,96

2.1.11 Dødvægt på markedet (før støtte)

Samlet efterspørgsel Q= 295,844 eller Q= 317,07

Maksimumspris P= 136,1100 P= 110,0000

Store dødvægtstrekant DW = 0,5*(400-Q)-(P-MC) = DW=0,5*(400-295,84)*(136,11-8,31)= 6.655,67

Lille dødvægtstrekant DW = 0,5*(400-Q)-(P-MC) = DW=0,5*(400-317,07)*(110-8,31)= 4.216,58



Uden støtte til SAS (konkurs)
2.2. Kort sigt

Markedsefterspørgslen er stadig P=500-1,23Q

For at finde den residuale efterspørgsel, skal udledes hvordan efterspørgselskurven ser ud, som en funktion af mængden

P=500-1,23Q <=> Q=500/1,23 -P/1,23

Malmø Aviation Q=500/1,23-80-P/1,23 Q= 401,60  /1,23-P/1,23 P=401,6-1,23Q

Norwegian Q=500/1,23 -140-P/1,23 Q= 327,80  /1,23-P/1,24 P=327,8-1,23Q

United Airlines Q=500/1,23 -164-P/1,23 Q= 298,28  /1,23-P/1,25 P=298,28-1,23Q

2.2.1 Marginal revenue kurve

Malmø Aviation P=401,6-2,46Q

Norwegian P=327,8-2,46Q

United Airlines P=298,28-2,46Q

2.2.2. Ligevægtspunkt mc = mr

Malmø Aviation 8,31=401,6-2,46Q Q= 159,87 Men Kmax = 112

Norwegian 8,31=327,8-2,46Q Q= 129,87 Men Kmax = 52

United Airlines 8,31=298,28-2,46Q Q= 117,87 Men Kmax = 28

Da den ovenforfundne mængde overstiger kapacitetsmaksimumet, er det ikke muligt at sælge den efterspurgte mængde i punktet  MR=MC.

Malmø Aviation P=401,6-1,23Q Q=Kmax =112 P= 263,84

Norwegian P=327,8-1,23Q Q=Kmax =52 P= 263,84

United Airlines P=298,28-1,23Q Q=Kmax =28 P= 263,84

Der vil ikke være svingninger i prisen, da underkapciteten medføre at der opstår et ligevægtspunkt på markedet.

2.2.3. Dødvægt på markedet

Samlet efterspørgsel til prisen 263,84 Q = 500/1,23 -263,84/1,23    <=>    Q = 192,0000

Dødvægt pr uge. Beregnes som DW = (P-MC)*(K-Q)*0,5) <=> DW = 0,5*(400-192)*(263,84-8,31) = 26.575,12



2.3. Lang sigt

2.3.1. Performance på længere sigt.

Vi ved fra slotsforordningen at 50 % af de frigivne slots skal gives til nytilkomne selskaber. Det antages, at et selskab køber denne kapacitet.

50% af 208 er en kapacitet på 104 hvilket svarer.

Derefter antages det at selskaberne på markedet hver især får i proportionalt med deres størrelse en del af kapaciteten.

Fordelingen af kapaciteten fra SAS

Oprindelige markedsandel Ny markedsandel Fordeling af SAS' pladser

(inden en ny konkurrent kommer på markedet)

Malmø Aviation 28,00 <=> 28*100/48 = 58,3 <=> 58,3*104/100 = 61

Norwegian 13,00 <=> 13*100/48 = 27,1 <=> 27,1*104/100 = 28

United Airlines 7,00 <=> 7*100/48 = 14,6 <=> 14,6*104/100 = 15

48,00 100 104

Oprindelig kapacitet ekstra kapacitet Ny kapacitet I pct.

Malmø Aviation 112 61 <=> 173,0000 43,2500

Nyt Selskab 104 <=> 104,0000 26,0000

Norwegian 52 28 <=> 80,0000 20,0000

United Airlines 28 15 <=> 43,0000 10,7500

400,0000

2.3.2. Residual Efterspørgsel

Malmø Aviation Residual efterspørgsel <=> Q=500/1,23-(400-173)-P/1,23 P= 220,79  -1,23Q

Nyt selskab Residual efterspørgsel <=> Q=500/1,23 -(400-104)-P/1,23 P= 135,92  -1,23Q

Norwegian Residual efterspørgsel <=> Q=500/1,23 -(400-80)-P/1,23 P= 106,40  -1,23Q

United Airlines Residual efterspørgsel <=> Q=500/1,23 -(400-43)-P/1,23 P= 60,89  -1,23Q

Malmø Aviation MR= 220,79-2,46Q

Nyt Selskab MR= 135,92-2,46Q

Norwegian MR= 106,4-2,46Q

United Airlines MR= 60,89-2,46Q



2.3.3. Maksimale pris i intervallet 

Malmø Aviation MR=MC <=> 220,79-2,46Q = 8,31 <=> Q= 86,37 P= 114,55

Nyt selskab MR=MC <=> 135,92-2,46Q = 8,31 <=> Q= 51,87 P= 72,12

Norwegian MR=MC <=> 106,4-2,46Q = 8,31 <=> Q= 39,87 P= 57,36

United Airlines MR=MC <=> 60,89-2,46Q = 8,31 <=> Q= 21,37 P= 34,60

2.3.4. Mindste pris som kan betale for selskaberne (Monopolprofitten Q*(P-MC) = K(P-MC))

Malmø Aviation 86,374*(114,55-8,31) = 173*(P-8,31) P= 61,35 Q= 173,00

Nyt selskab P= 40,14 Q= 104,00

Norwegian P= 32,76 Q= 80,00

United Airlines P= 21,38 Q= 43,00

2.3.6.1 Forventet profit fordet Nye selskab ved priskrig

Tilfældig pris 114,55 88,00 87,00 86,00 85,00 84,00 83,00 82,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 11.048,96 8.287,76 8.183,76 8.079,76 7.975,76 7.871,76 7.767,76 7.663,76

Mængde (pris højere end SAS) 17,19 38,76 39,57 40,38 41,19 42,01 42,82 43,63

Profit (pris højere end SAS) 1.826,71 3.088,62 3.113,78 3.137,31 3.159,21 3.179,49 3.198,15 3.215,18

Summeret profit 12.875,67 11.376,38 11.297,54 11.217,07 11.134,97 11.051,25 10.965,91 10.878,94

Forventet profit 6.437,84 5.688,19 5.648,77 5.608,53 5.567,49 5.525,63 5.482,95 5.439,47

2.3.6.2 Forventet profit for det Nye Selskab ved at prissætte marginalt under Malmø Aviattions interval

Pris 61,3500

profit med 100 % sandsynlighed 5516,1600

2.3.7.1 Forventet profit fordet Norwegian ved priskrig

Tilfældig pris 114,00 113,00 112,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 8.455,20 8.375,20 8.295,20

Mængde (pris højere end SAS) -6,17 -5,36 -4,55

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 8.455,20 8.375,20 8.295,20

Forventet profit 4.227,60 4.187,60 4.147,60

2.3.7.2 Forventet profit for det Norwegian ved at prissætte marginalt under Malmø Aviattions interval

Pris 61,35

profit med 100 % sandsynlighed 4.243,20



2.3.8.1 Forventet profit for United ved priskrig

Tilfældig pris 114,00 113,00 112,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K) 4.544,67 4.501,67 4.458,67

Mængde (pris højere end SAS) -43,14 -42,32 -41,51

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 4.544,67 4.501,67 4.458,67

Forventet profit 2.272,34 2.250,84 2.229,34

2.3.8.2 Forventet profit for det United ved at prissætte marginalt under Malmø Aviattions interval

Pris 61,35

profit med 100 % sandsynlighed 2.280,72

Dødvægtstab uden støtte

2.3.9.1 Dødvægt på kort sigt

Samlet efterspørgsel Q= 192

dødvægtstrekant DW = 0,5*(400-Q)-(P-MC) = 26.575,12

2.3.9.2 Dødvægt på Lang sigt

Samlet efterspørgsel Q= 313,37 eller Q= 338,21

Maksimumspris 

Lille dødvægtstrekant DW=0,5*(400-Q)*(P-MC) DW=0,5*(400-313,37)*(114,55-8,31)= 4.601,79

Store dødvægtstrekant DW = 0,5*(400-Q)*(P-MC) = DW=0,5*(400-338,21)*(84-8,31)= 1.638,67



Bilag 3 til kapitel 5.

3.1 København - London

 MC-kurven

MC = Brændstof pr. passager*Brændstofprisen*Kilometer MC=0,027*0,56*1000 = MC = 15,12

Efterspørgselskurve 

15,12=500-a*300 hældningen=(500-15,12)/300 = 1,62

P=500-1,62Q

Markedsandele

Procent Kapacitet i personer 

SAS 0,23 69,00

British Midland 0,23 69,00

British Airways 0,21 63,00

Easyjet 0,19 57,00

Norwegian 0,08 24,00

Cimper Air 0,06 18,00

1,00 300,00

Kapacitetsmax = 30.000 for er gøre det lettere at regne med divideres med 100

Ved samme lejlighed antages det at kapacitetsmax kun opnås til prisen p=MC=15,12



3.1.1 Den residuale efterspørgselskurve for SAS

For at finde den residuale efterspørgsel, skal det udfindes hvorledes efterspørgselskurven ser ud, som en funktion af mængden

P = 500 - 1,62Q

Heraf skal konkurrenternes kapacitet trækkes fra. Hvilket er 77 % af 30.000 divideret med 100, altså 231

Q=500/1,62 -231-P/1,62 <=> Q=125,78/1,62 -P/1,62 <=> Q = 125,78

Altså er den residuale efterspørgselskurve for sas P = 125,78 - 1,62Q

3.1.2. Marginal revenue kurve  for SAS

Som bekendt er marginale revenue = ½ efterspørgselskurve altså P=125,78-3,24Q

Øverste punkt i intervallet mc = mr for SAS

15,12= 125,78-3,24Q <=> Q= 34,15

Hvilket giver en skæring på den residuale efterspørgselskurve i punktet

 P= 155,0408-1,49333 *31,821767 = P= 70,45

Laveste pris findes som Monopolprofit = K(P-MC)

34,1543*(70,45-15,12) = 69*(P-15,12) <=> P= 42,51



3.1.3  På tilsvarende vis finder den residuale efterspørgselskurve og MR for de resterende selskaber

Residualt efterspørgsel British Midland P= 125,78  -1,62Q

Residualt efterspørgsel British Airways P= 116,06  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Easyjet P= 106,34  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Norwegian P= 52,88  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Cimper Air P= 43,16  -1,62Q

Residual MR British Midland MR= 125,78  -3,24Q

Residual MR British Airways MR= 116,06  -3,24Q

Residual MR Easyjet MR= 106,34  -3,24Q

Residual MR Norwegian MR= 52,88  -3,24Q

Residual MR Cimper Air MR= 43,16  -3,24Q

3.1.4 Maksimale pris i intervallet for de resterende selskaber

Skæring MC=MR British Midland Q= 34,15 P= 70,45

Skæring MC=MR British Airways Q= 31,15 P= 65,59

Skæring MC=MR Easyjet Q= 28,15 P= 60,73

Skæring MC=MR Norwegian Q= 11,65 P= 34,00

Skæring MC=MR Cimper Air Q= 8,65 P= 29,14

3.1.5 Mindste pris der kan betale sig i intervallet for de resterende selskaber

Nedre del af intervallet British Midland P= 42,51

Nedre del af intervallet British Airways P= 40,08

Nedre del af intervallet Easyjet P= 37,65

Nedre del af intervallet Norwegian P= 24,29

Nedre del af intervallet Cimper Air P= 21,86



3.1.6.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Bristish Airways

Tilfældig pris 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)2.386,44 2.323,44 2.260,44 2.197,44 2.134,44 2.071,44 2.008,44 1.945,44 1.882,44

Mængde (pris højere end SAS)38,93 39,54 40,16 40,78 41,40 42,01 42,63 43,25 43,86

Profit (pris højere end SAS)1.474,51 1.458,35 1.440,96 1.422,33 1.402,46 1.381,37 1.359,03 1.335,46 1.310,66

Summeret profit 3.860,95 3.781,79 3.701,40 3.619,77 3.536,90 3.452,81 3.367,47 3.280,90 3.193,10

Forventet profit 1.930,48 1.890,90 1.850,70 1.809,88 1.768,45 1.726,40 1.683,74 1.640,45 1.596,55

3.1.6.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 42,50 British Airways

Pris 42,50

Profit 1.724,94

3.1.7.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Easyjet

Tilfældig pris 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)2.159,16 2.102,16 2.045,16 1.988,16 1.931,16 1.874,16 1.817,16 1.760,16 1.703,16

Mængde (pris højere end SAS)32,93 33,54 34,16 34,78 35,40 36,01 36,63 37,25 37,86

Profit (pris højere end SAS)1.247,23 1.237,07 1.225,68 1.213,05 1.199,18 1.184,09 1.167,75 1.150,18 1.131,38

Summeret profit 3.406,39 3.339,23 3.270,84 3.201,21 3.130,34 3.058,25 2.984,91 2.910,34 2.834,54

Forventet profit 1.703,20 1.669,62 1.635,42 1.600,60 1.565,17 1.529,12 1.492,46 1.455,17 1.417,27

3.1.7.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 42,50 Easyjet

Pris 42,50

Profit 1.560,66



3.1.8.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Norwegian

Tilfældig pris 70,45 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)1.327,92 1.317,12 1.293,12 1.269,12 1.245,12 1.221,12 1.197,12 1.173,12 1.149,12

Mængde (pris højere end SAS)-10,85 -10,57 -9,95 -9,33 -8,72 -8,10 -7,48 -6,86 -6,25

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 1.327,92 1.317,12 1.293,12 1.269,12 1.245,12 1.221,12 1.197,12 1.173,12 1.149,12

Forventet profit 663,96 658,56 646,56 634,56 622,56 610,56 598,56 586,56 574,56

3.1.8.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 42,50 Norwegian

Pris 42,50

Profit 657,12

3.1.9.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Cimper

Tilfældig pris 70,45 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)995,94 987,84 969,84 951,84 933,84 915,84 897,84 879,84 861,84

Mængde (pris højere end SAS)-16,85 -16,57 -15,95 -15,33 -14,72 -14,10 -13,48 -12,86 -12,25

Profit (pris højere end SAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summeret profit 995,94 987,84 969,84 951,84 933,84 915,84 897,84 879,84 861,84

Forventet profit 497,97 493,92 484,92 475,92 466,92 457,92 448,92 439,92 430,92

3.1.9.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 42,50 Cimper

Pris 42,50

Profit 492,84



3.1.10 Dødvægt (før støtten)

Den  højeste pris der oplevet på i denne konkurrence svinger mellem prisen P= 70,45 og prisen P= 42,50

Til disse priser er den samlede mængde på markedet ikke højere end Q= 265,15 og prisen Q= 282,41

Til disse mængder er dødvægtstabet mellem DW= 964,01 DW= 240,84

Uden støtten

Kapacitet for de resterende selskaber

British Midland Kapacitetmax 69,00

British Airways Kapacitetmax 63,00

Easyjet Kapacitetmax 57,00

Norwegian Kapacitetmax 24,00

Cimper Air Kapacitetmax 18,00

Samlet kapacitet 231,00

3.2. Kort sigt

3.2.1  Residual Efterspørgsel for de resterende selskaber

Beregnes ud fra efterspørgselskurven P = 500 - 1,62Q, fratrukket konkurrenternes kapacitet

Residualt efterspørgsel British Midland P= 237,56  -1,62Q

Residualt efterspørgsel British Airways P= 227,84  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Easyjet P= 218,12  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Norwegian P= 164,66  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Cimper Air P= 154,94  -1,62Q



3.2.2 Marginal revenue kurve for de resterende selskaber

British Midland P= 237,56  -3,24Q

British Airways P= 227,84  -3,24Q

Easyjet P= 218,12  -3,24Q

Norwegian P= 164,66  -3,24Q

Cimper Air P= 154,94  -3,24Q

3.2.3 Øverste punkt i intervallet mc = mr for de resterende selskaber

British Midland 15,12= 237,56  -3,24Q Q= 68,65

British Airways 15,12= 227,84  -3,24Q Q= 65,65

Easyjet 15,12= 218,12  -3,24Q Q= 62,65

Norwegian 15,12= 164,66  -3,24Q Q= 46,15

Cimper Air 15,12= 154,94  -3,24Q Q= 43,15

British Midland Kapacitetsmaks er for dette selskab K=69 Så pris bliver i til mængden kapacitetsmaksimums P= 125,78

British Airways Kapacitetsmaks er for dette selskab K=63 Så pris bliver i til mængden kapacitetsmaksimums P= 125,78

Easyjet Kapacitetsmaks er for dette selskab K=57 Så pris bliver i til mængden kapacitetsmaksimums P= 125,78

Norwegian Kapacitetsmaks er for dette selskab K=24 Så pris bliver i til mængden kapacitetsmaksimums P= 125,78

Cimper Air Kapacitetsmaks er for dette selskab K=18 Så pris bliver i til mængden kapacitetsmaksimums P= 125,78

Som vi så i Modellen København - Stockholm svinger priserne ikke længere når kapaciteten falder så drastisk.

3.2.4 Dødvægt

125,78= 500-1,62Q Q= 231,00

Mængden til prisen 125,78 DW= 3.817,77



3.3. På lang sigt

Andel af markedet før konkurs Ekstra Andel af markedet efter konkurs Ny markedsandel

British Midland 0,23 69,00 10,30 Kapmax= 79,30 Andel i procent 26,43

British Airways 0,21 63,00 9,40 Kapmax= 72,40 Andel i procent 24,13

Easyjet 0,19 57,00 8,50 Kapmax= 65,50 Andel i procent 21,83

Nyt Selskab 0,00 0,00 34,50 Kapmax= 34,50 Andel i procent 11,50

Norwegian 0,08 24,00 3,60 Kapmax= 27,60 Andel i procent 9,20

Cimper Air 0,06 18,00 2,70 Kapmax= 20,70 Andel i procent 6,90

0,77 231,00 69,00 300,00 100,00

3.3.1 Residuale efterspørgselskurve for de resterende selskaber & Det Nye Selskab

Beregnes ud fra efterspørgselskurven P = 500 - 1,62Q, fratrukket konkurrenternes kapacitet

Residualt efterspørgsel British Midland P= 142,47  -1,62Q

Residualt efterspørgsel British Airways P= 131,29  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Easyjet P= 120,11  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Nyt Selskab P= 69,89  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Norwegian P= 58,71  -1,62Q

Residualt efterspørgsel Cimper Air P= 47,53  -1,62Q

3.3.2. MR kurven for de resterende selskaber for de resterende selskaber & Det Nye Selskab

MR British Midland MR= 142,47  -3,24Q

MR British Airways MR= 131,29  -3,24Q

MR Easyjet MR= 120,11  -3,24Q

MR Nyt Selskab MR= 69,89  -3,24Q

MR Norwegian MR= 58,71  -3,24Q

MR Cimper Air MR= 47,53  -3,24Q



3.3.3 Maksimale pris i intervallet (MR=MC) for de resterende selskaber & Det Nye Selskab

P findes på den resi. efterspørgselskurve

Skæring MC=MR British Midland 15,12 = 142,47-3,24Q Q= 39,30 P= 78,79

Skæring MC=MR British Airways 15,12 = 131,29-3,24Q Q= 35,85 P= 73,20

Skæring MC=MR Easyjet 15,12 = 120,11-3,24Q Q= 32,40 P= 67,62

Skæring MC=MR Nyt Selskab 15,12 = 69,89-3,24Q Q= 16,90 P= 42,51

Skæring MC=MR Norwegian 15,12 = 58,71-3,24Q Q= 13,45 P= 36,92

Skæring MC=MR Cimper Air 15,12 = 47,53-3,24Q Q= 10,00 P= 31,33

3.3.4 Mindste pris der kan betale sig i intervallet Q*(P-MC)=K*(P-MC)

Nedre del af intervallet British Midland 39,3*(78,79-15,12)=79,3*(P-15,12) P= 46,68

Nedre del af intervallet British Airways 35,85*(73,2-15,12)=72,4*(P-15,12) P= 43,88

Nedre del af intervallet Easyjet 32,4*(67,62-15,12)=65,5*(P-15,12) P= 41,09

Nedre del af intervallet Nyt Selskab 16,9*(42,51-15,12)=34,5*(P-15,12) P= 28,54

Nedre del af intervallet Norwegian 13,45*(36,92-15,12)=27,6*(P-15,12) P= 25,75

Nedre del af intervallet Cimper Air 10*(31,33-15,12)=20,7*(P-15,12) P= 22,95

3.3.5.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Profit ved at prissætte under British Midland interval til prisen 46,67

British Airways

Tilfældig pris 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)3.032,11 2.959,71 2.887,31 2.814,91 2.742,51 2.670,11 2.597,71 2.525,31

Mængde (pris højere end SAS)45,85 46,47 47,09 47,70 48,32 48,94 49,56 50,17

Profit (pris højere end SAS)1.920,28 1.899,66 1.877,81 1.854,72 1.830,40 1.804,84 1.778,05 1.750,03

Summeret profit 4.952,39 4.859,37 4.765,12 4.669,63 4.572,91 4.474,96 4.375,77 4.275,34

Forventet profit 2.476,19 2.429,69 2.382,56 2.334,82 2.286,46 2.237,48 2.187,88 2.137,67

3.3.5.2. Profit ved at prissætte under British Midland interval til prisen 46,67 British Airways

Pris 46,67

Profit 2.284,22



3.3.6.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Easyjet

Tilfældig pris 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 71,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)2.939,64 2.874,14 2.808,64 2.743,14 2.677,64 2.612,14 2.546,64 1.927,86

Mængde (pris højere end SAS)37,10 37,72 38,34 38,96 39,57 40,19 40,81 -0,69

Profit (pris højere end SAS)1.665,27 1.655,25 1.644,00 1.631,51 1.617,79 1.602,83 1.586,64 8,00

Summeret profit 4.604,91 4.529,39 4.452,64 4.374,65 4.295,43 4.214,97 4.133,28 1.935,86

Forventet profit 2.302,45 2.264,70 2.226,32 2.187,33 2.147,71 2.107,49 2.066,64 967,93

3.3.6.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 46,67 Easyjet

Pris 46,67

Profit 2.066,53

3.3.7.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Nyt Selskab

Tilfældig pris 78,79 78,19 77,00 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)2.196,62 2.175,92 2.134,86 2.100,36 2.065,86 2.031,36 1.996,86 1.962,36 1.542,29

Mængde (pris højere end SAS)-5,49 -5,12 -4,39 -3,77 -3,15 -2,54 -1,92 -1,30 4,76

Profit (pris højere end SAS) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Summeret profit 2.196,62 2.176,92 2.136,86 2.103,36 2.069,86 2.036,36 2.002,86 1.969,36 1.550,29

Forventet profit 1.098,31 1.088,46 1.068,43 1.051,68 1.034,93 1.018,18 1.001,43 984,68 775,14

3.3.7.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 46,67 Nyt Selskab

Pris 46,67

Profit 1.088,48



3.3.8.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Norwegian

Tilfældig pris 78,79 78,19 77,00 76,00 75,00 74,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)1.757,29 1.740,73 1.707,89 1.680,29 1.652,69 1.625,09

Mængde (pris højere end SAS)-0,05 0,32 1,06 1,67 2,29 2,91

Profit (pris højere end SAS) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Summeret profit 1.757,29 1.741,73 1.709,89 1.683,29 1.656,69 1.630,09

Forventet profit 878,65 870,87 854,94 841,64 828,34 815,04

3.3.8.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 46,67 Norwegian

Pris 46,67

Profit 870,78

3.3.9.1 Hvornår kan det betaler sig for selskaberne at gå ud over deres interval

Cimper

Tilfældig pris 78,79 78,19 77,00 76,00 75,00 74,00

Profit (ved pris marg. under SAS <=> Q=K)1.317,97 1.305,55 1.280,92 1.260,22 1.239,52 1.218,82

Mængde (pris højere end SAS)-19,30 -18,93 -18,19 -17,57 -16,96 -16,34

Profit (pris højere end SAS) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Summeret profit 1.317,97 1.306,55 1.282,92 1.263,22 1.243,52 1.223,82

Forventet profit 658,98 653,27 641,46 631,61 621,76 611,91

3.3.9.2 Profit ved at prissætte under British Midland og SAS interval til prisen 46,67 Cimper

Pris 46,67

Profit 653,09

3.3.10 Dødvægt

Den  højeste pris der oplevet på i denne konkurrence svinger mellem prisen P= 78,79 og prisen P= 53,00

Til disse priser er den samlede mængde på markedet ikke højere end Q= 260,71 og prisen Q= 275,93

Til disse mængder er dødvægtstabet mellem (Beregnes som (P-MC)*(K-Q)*0,5) DW= 1.228,40 DW= 455,89



Bilag 4 til kapitel 5 – Malmø Aviation prissætter marginalt under SAS’ pris (P=136,11) 

 



Bilag 1 til kapitel 6
Efterprøvning af priser på de to ruter

Der er valgt 2 dage for at vise, at prisniveauet svinger fra dag til dag.

Der er valgt en dag, hvor selve prisniveauet er lavt, og en hvor niveauet er højt.

København - Stockholm 

Priserne som har taget onsdag d. 22 september 2010, jf. www.momondo.dk

SAS 1168 1685 1759 2474 1168 1123 843 964 402 543 402 383 Gennemsnitlig pris i Dkr. I EUR

Mer SAS 481 988 383 1282 1282 2189 481 1168 1168 1754 543 SAS 1071 142,8

Malmø Aviaitiom 744 844 594 594 943 1044 844 494 Malmø Aviation, 617,74 82,36533

Norwegian 549 339 298 402 475 Norwegian 412,6 55,01333

United airlines 3111 3111 3025 United Airlines 3082,333 410,9778

Søndag d. 19. september Gennemsnitlig pris i Dkr. I EUR

SAS 2714 2414 2443 2414 2158 1843 1723 SAS 2244,143 299,219

Malmø Aviaitiom 1333 1494 1694 1333 1333 1333 Malmø Aviation, 1420 189,3333

Norwegian 1502 1201 1062 Norwegian 1255 167,3333

United airlines Ingen afgange om søndagen United Airlines

København - London 

Priserne som har taget onsdag d. 22 september 2010, jf. www.momondo.dk Gennemsnitlig pris i Dkr. I EUR

SAS 3220 2425 1670 3220 1670 3220 SAS 2570,833 342,7778

British Midlang 3198 2403 1648 1648 3198 3198 British Midland 2548,833 339,8444

British Airways 991 921 921 1681 1871 641 1871 751 British Airways 1206 160,8

Easyjet 349 309 359 309 349 Easy Jet 335 44,66667

Norwegian 499 398 Norwegian 448,5 59,8

Cimper Air 1500 Cimper 1500 200

Fredag 17. september Gennemsnitlig pris i Dkr. I EUR

SAS 3220 1670 3220 3220 4239 3220 SAS 3131,5 417,5333

British Midlang 3198 1648 3198 3237 3237 3198 British Midland 2952,667 393,6889

British Airways 6282 2645 4235 British Airways 4387,333 584,9778

Easyjet 729 1189 1559 959 869 Easy Jet 1061 141,4667

Norwegian 848 1499 Norwegian 1173,5 156,4667

Cimper Air 2085 2085 Cimper 2085 278


