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Abstract 

This thesis has been composed based on the Temporary Framework for State aid measures to 

support the economy during the current COVID-19 outbreak. The Temporary Framework enables 

the Member States to use the full flexibility under the State aid rules, in order to support 

distressed companies in the EU. The Member States have the possibility to grant state aid 

through equity investments and obtain ownership, in case they comply with the eligibility and 

entry conditions set out by the European Commission. However, when applying this type of state 

aid, the European Commission requires that the Member States sell their COVID-19 equity 

investments and exit the companies when the economy has stabilized, which is the problem 

addressed in this thesis. 

The economic analysis addresses the problem of state aid in general through a trade-off analysis. 

This analysis suggests that the Temporary Framework for state aid does not sufficiently secure 

the total welfare of the EU, due to the negative effects that may follow the extraordinary 

allocation of state aid during COVID-19. These negative effects are also reinforced by the 

Prisoner’s Dilemma situation between the Member States when granting state aid.  

The legal analysis examines whether the conditions regarding the sale of the COVID-19 equity 

investment and exit of the state in the Temporary Framework are incompatible with the principle 

of neutrality by the EU Treaties. The analysis shows that through these conditions the European 

Commission impacts property ownership in the Member States, which does not comply with the 

principle of neutrality. These conditions can only be exempted if the purpose of the intervention 

is to ensure other fundamental principles of the Treaty.  

Based on normative considerations, the integrated part of this thesis seeks to solve the issues 

incurred by the economic and legal analysis. The European Commission is advised to implement 

a subsequent assessment in order to analyze the impact on competition and international trade 

in the EU. Evidence of distortion of the competition will thus justify interference with the 

property ownership of the Member States, in accordance with the principle of neutrality.  
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

Den verdensomspændte COVID-19 pandemi har været det store samtaleemne i mange 

henseender i henholdsvis 2020 og nu også 2021. I over et år har denne pandemi påvirket 

adskillige virksomheder og markeder. Det er især restriktionerne i forbindelse med 

inddæmningen af smittespredningen, der har medført store begrænsninger for den frie 

bevægelighed i EU.1 Flere virksomheder har som følge af disse begrænsninger oplevet 

likviditetsproblemer, hvilket har skabt en stor økonomisk usikkerhed i medlemsstaterne i den 

Europæiske Union.2 De fleste medlemsstater har derfor været nødsaget til at sikre denne 

økonomiske ustabilitet ved at tildele ekstraordinær statsstøtte.3 Europa-Kommissionen4 har i den 

forbindelse måtte konstatere, at COVID-19 udbruddet har medført, at mange virksomheder har 

oplevet tab, hvilket har ført til en reducering af deres egenkapital og evne til at låne i markedet.5 

Kommissionen har derfor indført midlertidige rammebestemmelser, hvilket har udvidet 

muligheden for, at medlemsstaterne i EU kan tildele ekstraordinær statsstøtte til de nødlidende 

virksomheder.6 De midlertidige rammebestemmelser7 oplister betingelser for, hvordan 

medlemsstaterne kan tildele statsstøtte, der er i overensstemmelse med fællesmarkedet i EU.8 

Nærværende afhandling søger derfor i den økonomiske analyse at belyse, hvorvidt statsstøtte 

som mekanisme kan være med til at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som pandemien har 

påført det indre marked i EU, set i lyset af medlemsstaternes incitament til at tildele statsstøtte. 

                                                             
1 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk, ”#GenstartEU – Konsekvenser for EU’s indre marked af coronakrisens 
første bølge” Januar 2021, s. 31. 
2 Meddelelse fra Kommissionen “Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for 
økonomien under det nuværende covid-19-udbrud" 2020/C 91 I/01, udstedt den 20. marts 2020, s. 2, pkt. 9. Denne 
meddelelse er senere henvist til som Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020. Se også Bilag 1. 
3 Motta, Massimo & Peitz, Martin “State Aid Policies in Response to the COVID-19 Shock: Observations and Guiding 
Principles”, Leibmiz Information Centre for Economics 2020, s. 219. 
4 Senere refereret til som Kommissionen. 
5 Andersen, Torben M.; Svarer, Michael & Schröder, Philipp ”Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe 
vedrørende udfasning af hjælpepakker” af 27. maj 2020, s. 89. 
6 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020. 
7 I nærværende afhandling vil den første udgave og de 5 efterfølgende udgaver med ændringer af de midlertidige 
rammebestemmelser blive behandlet. Når der i det følgende henvises til “de midlertidige rammebestemmelser”, 
refereres der her til de midlertidige rammebestemmelser som helhed, herunder den Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser hvori alle ændringerne fremgår. 
8 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser, s. 4, pkt. 16. 
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Betingelserne om, hvordan medlemsstaterne kan tildele statsstøtte i form af statsligt ejerskab 

under COVID-19, vil blive behandlet i den juridiske analyse med henblik på at opnå klarhed 

omkring, hvorvidt disse stemmer overens med princippet om neutralitet til de ejendomsretlige 

ordninger i medlemsstaterne, i henhold til art. 345 i Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde, herefter TEUF9.  

Den integrerede analyse har til formål at afhjælpe problemstillingerne i overensstemmelse med 

neutralitetsprincippet, samtidigt med at opliste betingelser for statsstøtte i form af statsligt 

ejerskab, der afhjælper de økonomiske konsekvenser, som pandemien har påført EU’s indre 

marked.  

1.2 Problemstillinger 

Økonomisk problemstilling 

I hvilken grad kan de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte under COVID-19 være 

med til at sikre den totale velfærd på det indre marked set i lyset af medlemsstaternes 

incitamentsstrukturer? 

Juridisk problemstilling 

I hvilket omfang strider betingelserne om, at medlemsstaterne skal afhænde 

egenkapitalinvesteringer i de midlertidige rammebestemmelser, mod neutralitetsprincippet i art. 

345 TEUF? 

Integreret problemstilling 

Hvordan kan Kommissionen sikre mere efficiente regler om medlemsstaternes afhændelse af 

egenkapitalinvesteringer i de midlertidige rammebestemmelser samtidig med at 

neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF overholdes? 

1.3 Synsvinkel 

Problemstillingerne i nærværende afhandling belyses ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, 

hvilket betyder, at de samfundsøkonomiske interesser i EU vil være omdrejningspunktet gennem 

                                                             
9 Konsoliderede udgaver af Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 2012/C 326/01. 
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den økonomiske, juridiske og integrerede analyse. Dette er også i overensstemmelse med de 

interesser, som ønskes sikret i de midlertidige rammebestemmelser.10 

1.4 Metode 

1.4.1 Økonomisk metode 

Den økonomiske analyse udarbejdes ud fra den deduktive metode, hvilket indebærer anvendelse 

af modeller og teorier, der allerede er udarbejdet. Disse bygger på rationelle logiske overvejelser 

samt verificerbare principper, hvilket bevirker, at der opnås en konklusion gennem simple 

grundprincipper, der kan verificeres.11 I det følgende vil de anvendte modeller og teorier for den 

økonomiske analyse introduceres. 

Den økonomiske problemstilling vil først og fremmest behandles ud fra en analyse af de 

økonomiske hensyn, der ligger bag de midlertidige rammebestemmelser. Dernæst vil der 

foretages en analyse af de trade-off's, som er forbundet med statsstøttetildelingen. En trade-off 

analyse indebærer en afvejning mellem to forhold, hvor en af de to skal vælges, eller der kan 

indgås et kompromis mellem dem. Denne trade-off analyse anvendes til at vurdere, hvorvidt de 

midlertidige rammebestemmelser er efficiente og sikrer de økonomiske hensyn, der ligger bag 

bestemmelserne. Fælles for begge analyser er, at de belyses ved hjælp af det neoklassiske 

forskningsprogram, som i det følgende vil beskrives nærmere. 

1.4.1.1 Det neoklassiske forskningsprogram 

Med udgangspunkt i videnskabsteoretikeren Imre Lakatos’ forskningsprograms metodologi kan 

det neoklassiske forskningsprogram opdeles i den hårde kerne, beskyttelsesbæltet, samt den 

positive og negative heuristik.12  

Den hårde kerne bygger på en grundlæggende hypotese, som skal bevares intakt igennem hele 

analysen, og dermed er denne del karakteriseret som den invariable del af 

forskningsprogrammet. Den hårde kerne består af et fuldkomment rationalitets-princip, samt en 

                                                             
10 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 1, pkt. 1. 
11 Holm, Andreas Beck  “Videnskab i virkeligheden - En grundbog i videnskabsteori”, 2. Udgave, Samfundslitteratur 
2018, s. 25-26. 
12 Knudsen, Christian ”Økonomisk metodologi bind 2 – Virksomhedsteori og industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave, 1. oplag 1997, s. 28. 
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profitmaksimerings-hypotese.13 De økonomiske agenter i den økonomiske analyse, der i 

nærværende tilfælde er medlemsstaterne i EU, antages derfor at være fuldkommen rationelle, 

hvilket betyder, at de handler ud fra egne præferencer og interesser med det formål at 

tilfredsstille deres egne behov bedst muligt.14 Dertil antages det, at medlemsstaterne altid har til 

formål at profitmaksimere, hvilket indebærer, at de søger mod at opnå det højest mulige 

overskud, som foreligger, når den marginale indtægt er lig med de marginale omkostninger.15 

Beskyttelsesbæltet udgør derimod den variable del af forskningsprogrammet, idet denne består 

af hjælpehypoteser, som udskiftes eller modificeres i løbet af analysen for at understøtte og 

bevare den hårde kerne.16 Hjælpehypoteserne i beskyttelsesbæltet kan opdeles i to, herunder 

den markedsstruktur, som agenterne indgår i, samt den information, som agenterne har til 

rådighed. De forskellige markedsstrukturer omfatter her enten fuldkommen konkurrence, 

monopol, monopolistisk konkurrence, duopol eller oligopol.17 

Herunder består forskningsprogrammet af retningslinjer til forskningsprogrammets udfoldelse, 

som omfatter den positive og negative heuristik. Den positive heuristik omfatter regler om, 

hvordan forskningsprogrammet bør anvendes, samt indebærer det et maxime om, at enhver 

ændring eller modifikation i analysen bør foretages ved at udskifte nogle forudsætninger i 

beskyttelsesbæltet. Dertil bør de økonomiske agenters, her medlemsstaterne, 

beslutningsproblem formuleres som værende et maksimeringsproblem, hvor medlemsstaternes 

adfærd skal betragtes som eksogent givet.18 Den negative heuristik er derimod regler for, 

hvordan forskningsprogrammet ikke bør anvendes. Denne indebærer ligeledes et maxime om, at 

der aldrig må gås imod den hårde kerne. Dette betyder, at medlemsstaterne gennem hele 

analysen antages at være fuldkommen rationelle og profitmaksimerende, hvilket ikke på noget 

                                                             
13 Knudsen 1997, s. 33 og 54. 
14 Eide, Erling & Stavang, Endre ”Rettsøkonomi”, 2. udgave, Cappelen Damm AS, Oslo 2018, s. 53-54. 
15 Cabral, Luís. M. B. “Introduction to Industrial Organization”, Massachuetts Institute of Technology 2000, s. 25. 
16 Knudsen 1997, s. 33. 
17 Knudsen 1997, s. 54. 
18 Knudsen 1997, s. 54-55. 
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som helst tidspunkt må ændres på. Ved falsificering af en forudsigelse bør der i stedet ske en 

udskiftning i nogle af de forudsætninger, som beskyttelsesbæltet indeholder.19 

1.4.1.2 Spilteori som forskningsprogram 

I den økonomiske analyse vil det ligeledes ved hjælp af spilteorien belyses, hvilke 

incitamentsstrukturer, der ligger bag medlemsstaternes tildeling af statsstøtte. Spilteorien anses 

som et selvstændigt forskningsprogram, der udspringer af det neoklassiske forskningsprogram, 

hvor dele af dette forskningsprogram er modificeret og ført videre.20  

Spilteorien er udviklet af von Neumann og Morgenstern, som har fokuseret på den kooperative 

del af spilteorien, hvor de har ønsket at fjerne “the paradox of perfect foresight”. Dette ønske 

bunder i antagelsen om, at ligevægt og perfekt forudseenhed ikke kan anses for at være 

forenelige med hinanden, idet økonomiske agenter med perfekt forudseenhed vil ende i en 

uendelig regres21, som følge af den konstante reaktion på de andre økonomiske agenters 

forventede adfærd. Deres forskning har dermed fokuseret på at finde strategier, som garanterer 

de økonomiske agenter en vis payoff uanset modpartens handlinger, og dermed reducere 

antallet af mulige udfald. I denne del af spilteorien anses den hårde kerne som værende et 

strategisk rationalitetsbegreb.22 Teorien er senere hen blevet udviklet af John Nash, som i stedet 

har fokuseret på den non-kooperative del af spilteorien, hvor der ses bort fra al kommunikation 

mellem de økonomiske agenter. Her er det centrale omdrejningspunkt Nash ligevægts-begrebet, 

som er et sæt af strategier, hvor ingen kan opnå et bedre resultat ved at vælge en anden strategi, 

givet de andres strategier. Det er den non-kooperative del af spilteorien, som vil være 

omdrejningspunktet i den økonomiske analyse, hvor medlemsstaternes incitamentsstruktur ved 

statsstøttetildelingen bliver analyseret.23 

                                                             
19 Knudsen 1997, s. 54-55. 
20 Knudsen 1997, s. 83-84. 
21 Ved antagelsen om perfekt forudseendhed, så vil de økonomiske agenter hele tiden kunne tilpasse hinandens 
handlinger, hvorfor det bliver svært at ende i en ligevægt og I stedet ender de i en uendelig regres, hvilket gør at 
agenterne aldrig vil nå frem til et resultat, jf. Knudsen, Christian ”Økonomisk metodologi bind 1 – Videnskabsteori 
og forklaringstyper”, 2. udgave 5. oplag, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 1994, s. 113. 
22 Knudsen 1997, s. 83, 85, 87, 89 og 109. 
23 Knudsen 1997, s. 81 og 86. 
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Den hårde kerne i spilteorien er et strategisk og begrænset rationalitetsbegreb, som er den 

grundlæggende adfærdsteoretiske antagelse igennem hele analysen. Dette rationalitetsbegreb 

er karakteriseret ved, at de økonomiske agenter er bevidste om, at de handler under strukturelle 

betingelser, som ikke er naturgivne, men derimod afhængige af hvilke beslutninger de andre 

økonomiske agenter i spillet foretager sig.24 Dette strategiske rationalitetsbegreb er derfor en 

gennemgående antagelse i analysen af medlemsstaternes incitamentsstruktur ved tildeling af 

statsstøtte, hvilket betyder, at medlemsstaterne hele tiden søger at maksimere deres egen nytte 

og interesser i deres valg af strategi.25 

Beskyttelsesbæltet består af de forskellige beslutningssituationer, som medlemsstaterne kan 

blive udsat for. Der skelnes mellem to forskellige opsætninger af spillet, herunder den normale 

strategiske form og den ekstensive form, hvor nærværende analyse udelukkende vil anvende den 

normale form. Den normale form består af de økonomiske agenter i spillet, agenternes 

strategier, samt agenternes payoff's for hver kombination af strategier. Det særlige ved denne 

form af spillet er, at agenterne træffer deres beslutning om strategi simultant, hvilket betyder, at 

de ved valg af strategi ikke har information omkring den andens valg af strategi. I den økonomiske 

analyse vil denne opsætning anvendes til at vurdere, hvorvidt medlemsstaternes tildeling af 

statsstøtte kan føre til en prisoner’s dilemma situation.26   

1.4.1.3 Økonomisk afgrænsning 

Da analysen hovedsageligt fokuserer på de generelle makroøkonomiske tendenser ved 

tildelingen af statsstøtte, samt medlemsstaternes incitamentsstrukturer ved tildelingen, vil der i 

analysen ikke tages udgangspunkt i de specifikke markedsstrukturer, som de kan indgå i. Der 

afgrænses derfor fra at undersøge de specifikke markedsstrukturer, til trods for at der på det 

virkelige marked findes flere forskellige markedsstrukturer. Nærværende analyse tager derfor 

ikke udgangspunkt i, hvorvidt der er tale om fuldkommen konkurrence, monopol, monopolistisk 

konkurrence, duopol eller oligopol. 

                                                             
24 Knudsen 1997, s. 89-90 og 94. 
25 Eide & Stavang 2018, s. 129. 
26 Knudsen 1997, s. 90 og 92. 
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I analysedelen hvor spilteori anvendes, er det udelukkende den non-kooperative del af 

spilteorien, som benyttes, hvorfor der afgrænses fra at anvendes den kooperative del af 

spilteorien. Denne afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i, at medlemsstaterne ikke 

antages at have mulighed for at koordinere eller kommunikere om tildelingen af statsstøtte, men 

at de blot tildeler statsstøtten ud fra egne interesserer og de strategier, som de tror og kan se, at 

de andre medlemsstater vælger i relation til statsstøttetildelingen. Derfor antages det, at den 

non-kooperative del af spilteorien afspejler et mere realistisk billede af medlemsstaternes 

tildeling af statsstøtte under COVID-19.27 

Der afgrænses ligeledes fra at anvende et ekstensivt spil ved analysen af de enkelte 

medlemsstaters incitamentsstrukturer. I det ekstensive spil træffer agenterne deres beslutning 

sekventielt, hvilket betyder, at de vælger deres strategi i en bestemt rækkefølge. Denne type spil 

består af de økonomiske agenter i spillet, angivelse af hvornår hver agent træffer sin beslutning, 

de forskellige strategimuligheder ved hvert beslutningsled, agenternes information om tidligere 

trufne beslutninger ved valg af egen beslutning, samt agenternes payoff for hver kombination af 

strategier.28 Nærværende analyse vil derfor ikke tage udgangspunkt i et ekstensivt spil, idet det 

antages, at medlemsstaterne ikke har information omkring, hvornår de hver især træffer 

beslutningen om at tildele statsstøtte, hvorfor det argumenteres for, at de træffer deres 

beslutninger simultant. 

1.4.2 Juridisk metode 

I den juridiske analyse vil det gennemgående retsområde være EU-retten. EU-retten består af 27 

domstole, som har hvert deres retssystem og dermed forskellige juridiske metoder. Dette har 

betydet, at den juridiske metode inden for EU-retten gennem tiden er blevet udviklet med 

påvirkning fra disse forskellige retssystemer og juridiske metoder.29 

                                                             
27 Jf. definitionen af kooperativ og non-kooperativ spilteori i afsnit 1.4.1.2 ovenfor. 
28 Knudsen 1997, 92-93. 
29 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth “European Legal Method – towards a New European Legal Realism?” Djøf 
Publishing 2013, s. 103. 
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1.4.2.1 Udviklingen i EU 

EU-rettens forhold til de nationale retssystemer kan anskues på flere forskellige måder. I den 

tidlige fase af EU-retten har fokus været på en mere hierarkisk opbygning, således at EU-retten 

anses som ét system for sig selv, og dermed skal ses adskilt fra de nationale retssystemer. EU-

retten anskues derfor som et tillæg til de nationale retssystemer, hvor EU-retten er et 

udefrakommende retssystem, der er hævet over de nationale retssystemer. Dette er slået fast i 

princippet om EU-rettens forrang for national ret, der kan udledes af sag 6/64 Costa mod 

E.N.E.L30.  

Imidlertid har denne opfattelse udviklet sig gennem tiden som følge af principperne om EU-

rettens forrang, direkte virkning31 og EU konform fortolkning32, hvilket har udmøntet sig i to 

modeller. I den første model argumenteres der for, at opbygningen er mere horisontal, hvor EU-

retten opfattes som en del af de nationale retssystemer, og dermed ikke som en 

udefrakommende regulering. I den anden model argumenteres der for, at forholdet mellem EU-

retten og de nationale retssystemer kan anses som “One big system”, hvor de nationale 

retssystemer anses som delsystemer til EU-retten.33  

Dette understøttes af den virkning, som forordninger og direktiver har i de enkelte 

medlemsstater. Forordninger er direkte bindende over for medlemsstaterne og skal 

implementeres i dens oprindelige form. Direktiverne binder medlemsstaterne med hensyn til det 

tilsigtede mål og stiller dermed ikke direkte krav om, i hvilken form eller med hvilke midler 

medlemsstaterne opnår dette mål.34 På baggrund af denne udvikling i forholdet mellem EU-

retten og de nationale retssystemer kan EU-retten anses som en integreret del i de nationale 

                                                             
30 Sag 6/64 Flaminio Costa mod El-Selskabet E.N.E.L., dom af 15. juli 1964, s. 536, hvor det er slået fast, at EU-
retten har forrang over for national ret i tilfælde af modstridende regulering. 
31 Sag 26/62 Selskabet Algemente Transport en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos mod Den Nederlandske 
Finansforvaltning, dom af 5. februar 1963, s. 382, hvor EU-rettens direkte virkning er slået fast. 
32 Sag 14/83 Sabine Von Colson & Elisabeth Kamann mod Land Nordrehein-Westfalen, dom af 10. april 1984, 
præmis 26 og 28, hvor det er slået fast, at den nationale domstol skal fortolke intern ret i overensstemmelse med 
EU-retten. 
33 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 
2017, s. 469-471. 
34 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 105-106. 
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retssystemer. Det skal derfor vurderes, hvorvidt Alf Ross’ realistiske retsteori kan anvendes som 

metode til nærværende juridiske analyse. 

1.4.2.2 Den realistiske retsteori’s anvendelse i EU-retten 

Realistisk retsteori anses som en grundsten i skandinavisk retskildelære, der bygger på Alf Ross’ 

prognoseteori om, at gældende ret er den opfattelse, som domstolene vil lade sig motivere af i 

en hypotetisk sag.35 Dertil består den realistiske retsteori dels af et ideologisk element, der 

henfører sig til dommerens retsbevidsthed, samt et behavioristisk element, der henfører sig til 

dommerens faktiske handlemåde.36 Der findes dog flere forskellige grene af retsteorier, hvilket 

omfatter blandt andet retspositivismen37, naturretten38 og institutionel retsteori39.  

Alle ovennævnte teorier har mange ligheder, idet de alle fokuserer på, hvad gældende ret er, 

samtidig med at de alle er udviklet på baggrund af den moderne vestlige lovgivning. Derudover 

ser alle teorierne en tæt sammenhæng mellem gældende ret og retskildelæren, idet gældende 

ret bliver fortolket ud fra retskilderne.40 

Der kan ligeledes ses en sammenhæng mellem Den Europæiske Unions Domstol41 og Ross’ 

prognoseteori. Der er ofte en vis risiko for, at svar på præjudicielle spørgsmål ved EU-Domstolen 

kan blive påvirket af flere forhold. Det kan eksempelvis være forhold som EU’s målsætninger, 

politiske mål, samt forhold der kan være vigtige for fællesskabsretten og den samlede Union.42 

Det kan derfor argumenteres for, at den realistiske retsteori i stor grad afspejler mønstrene i EU-

retten, da EU-Domstolen også har ting de vil lade sig motivere af i en hypotetisk sag, hvilket 

afspejler tankerne bag Alf Ross’ prognoseteori. EU-retten har både ideologiske og behavioristiske 

                                                             
35 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 375. 
36 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 367, 371-372. 
37 Retspositivismen ser på, hvordan retten faktisk er, og dermed ikke på, hvordan den bør være. Denne retsteori 
adskiller ret og moral, således at vurderingen af, hvad gældende ret er, ikke bliver påvirket af moral, jf. Tvarnø & 
Nielsen 2017, s. 333. 
38 Ved naturrettens vurdering af hvad gældende ret er, bliver rettens gyldighed målt op imod en overnorm, som er 
baseret på moral og etik, jf. Tvarnø & Nielsen 2017, s. 299. 
39 Den institutionelle retsteori binder modsætningsvist ikke stat og ret så tæt sammen, idet den tager 
udgangspunkt i økonomi, hvorfor denne anses for at være særligt egnet som en mulig retsteori i EU, jf. Tvarnø & 
Nielsen 2017, s. 354. 
40 Neergaard & Nielsen 2013, s. 120. 
41 Senere refereret til som EU-Domstolen. 
42 Neergaard & Nielsen 2013, s. 112. 
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elementer i deres tilgang til, hvad gældende ret er. Det kan på baggrund af dette lægges til grund, 

at den realistiske retsteori kan finde anvendelse i nærværende analyse af, hvad der er gældende 

ret på et EU-retligt område.   

1.4.2.3 Retsdogmatisk metode 

I Alf Ross’ realistiske retsteori søger han at gøre retsvidenskab til videnskab gennem sin 

prognoseteori. For at finde frem til, hvad gældende ret er, skal der opstilles sætninger, der er 

empirisk falsificerbare eller verificerbare. Ross beskriver gældende ret som den ret, der gælder i 

samfundet lige nu, hvilket betyder, at rettens gyldighed referer til dens faktiske anvendelse.43 

Den retsdogmatiske metode består af at løse konkrete juridiske problemstillinger for at finde 

frem til gældende ret ved hjælp af retskilder. Retskilderne kan defineres som normer, der er 

afgivet af nogen, der handler inden for en bestemt retlig kompetence, såsom dommere, 

lovgivere, administrative myndigheder og forskere. Disse retskilder kan opdeles i regulering og 

praksis, hvilket vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Samlet set kan gældende ret i samspillet 

med den retsdogmatiske metode.44  

1.4.2.4 Regulering 

Reguleringen i den juridiske analyse vil først og fremmest bestå af Traktaten om den Europæiske 

Unions Funktionsmåde, herefter TEUF45. Analysen vil tage afsæt i baggrunden og formålet med 

de midlertidige rammebestemmelser, herunder hjemlen i art. 107, stk. 3, litra b TEUF.  Dette 

skaber en forståelse for den konkrete lovgivning bag bestemmelserne til ekstraordinær 

statsstøtte under COVID-19, hvilket bidrager til fortolkningen af det konkrete problem. Herefter 

vil analysen undersøge formålet og anvendelsen af art. 345 TEUF for at finde frem til de retlige 

sammenhænge, hvori bestemmelsen finder anvendelse. Denne fortolkning af bestemmelsen vil 

anvendes til analysen af den juridiske problemstilling. 

                                                             
43 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 367, 371-372. 
44 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 29. 
45 Konsoliderede udgaver af Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 2012/C 326/01. 
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Den juridiske analyse vil ligeledes anvende bindende sekundærregulering, hvilket omfatter 

forordninger, direktiver og afgørelser, jf. definitionen i art. 288 TEUF.46 Der vil ligeledes blive 

anvendt soft law, hvilket omfatter henstillinger og udtalelser fra EU-institutioner47, herunder 

meddelelser fra Kommissionen. Det følger af art. 288 TEUF, at soft law ikke er bindende 

regulering. Dog indeholder soft law i nogle tilfælde politiske forpligtelser for medlemsstaterne, 

hvorfor medlemsstaterne ikke kan se bort fra disse.48 Det fremgår ligeledes af praksis, at EU-

Domstolen har anvendt ikke-bindende retsakter til støtte for sine afgørelser, hvorfor det også 

kan argumenteres for, at der kan knyttes retsvirkninger til dem.49 Dette betyder, at ikke-bindende 

retsakter har en betydning, når bindende regulering skal fortolkes, hvorfor disse retsakter 

alligevel får en form for juridisk værdi. De ikke-bindende retsakter kan på denne baggrund blive 

forpligtende for afsenderen.50  

Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i flere meddelelser fra Kommissionen, herunder 

særligt de midlertidige rammebestemmelser om ekstraordinær tildeling af statsstøtte, hvilket 

anses som en ikke-bindende retsakt, der dog alligevel forpligter afsenderen, navnlig 

Kommissionen.  

1.4.2.5 Retspraksis 
Retspraksis vil i nærværende afhandling bestå af domme fra EU-Domstolen, idet de har en 

væsentlig retskildemæssig værdi, da de er med til at fastlægge, hvad gældende ret er ved at 

afgøre søgsmål fremstillet af de nationale retssystemer.51 Disse typer søgsmål omfatter 

præjudicielle spørgsmål art. 267 TEUF, traktatbrudssøgsmål art. 258-260 TEUF, 

annullationssøgsmål art. 263 TEUF, passivitetssøgsmål art. 265 TEUF og appelsager, jf. art. 19 

                                                             
46 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 104. 
47 EU-institutioner omfatter Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske 
Unions Domstol, Den Europæiske Centralbank og Revisionsretten, jf. TEUF‘s Sjette del om institutionelle og 
finansielle bestemmelser, herunder afsnit 1 om bestemmelser vedrørende institutionerne. 
48 Se her eksempelvis Rapport fra Folketinget ”Sådan arbejder EU – efter Lissabontraktaten“  2. udgave, 1. oplag, 
Oktober 2015, s. 130-131. 
49 Se her Sag 222/84 Johnston-sagen, hvor Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæringer blev 
anvendt. Se også Sag 322/88 Grimaldi-sagen, hvor EU-Domstolen eksplicit udtrykker, at ikke-bindende retsakter 
har retsvirkninger. 
50 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 108-109 og 149. 
51 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 149-150. 
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Traktaten om den Europæiske Union, herefter TEU52. Domme fra EU-Domstolen vil i nærværende 

afhandling anvendes til at undersøge, hvad gældende ret er for anvendelsen af art. 345 TEUF. 

Dette fastlægges med henblik på at undersøge, hvorvidt der foreligger modstridende forhold 

mellem gældende ret og betingelserne for statsstøtte i form af statsligt ejerskab, som 

Kommissionen oplister i de midlertidige rammebestemmelser.  

Gældende ret understøttes ligeledes af forslag til afgørelser fra generaladvokater. Disse forslag 

er et upartisk og uafhængigt bidrag til EU-Domstolens dommere, jf. art. 252 TEUF. Det kan binder 

dommerne eller den pågældende sags parter, men dommerne kan vælge at tage udgangspunkt 

i forslagene i deres afgørelser. Eftersom en generaladvokat i udarbejdelsen af forslagene stilles 

over for de samme juridiske opgaver, som dommerne gør, kan der argumenteres for, at disse 

forslag er et kvalificeret bud på, hvordan dommen kan afgøres. I modsætning til EU-Domstolens 

domme, indeholder forslagene en mere dybdegående teoretisk diskussion og inddragelse af 

litteratur, hvor flere af generaladvokatens synspunkter er med til at uddybe argumenterne i den 

pågældende sag. Dette skaber hermed en bedre forståelse for argumenterne i sagen.53 En 

generaladvokats forslag til afgørelse kan derfor anses som et fortolkningsbidrag. Nærværende 

analyse vil på denne baggrund inddrage en generaladvokats synspunkter som fortolkningsbidrag 

til art. 345 TEUF.  

1.4.2.6 Fortolkning 

Der skelnes mellem den subjektive og objektive formålsfortolkning, hvor den subjektive 

formålsfortolkning inddrager love og andre retlige teksters forarbejder som fortolkningsbidrag, 

hvorimod den objektive formålsfortolkning er en fortolkning af selve den objektive lovtekst uden 

at inddrage lovforarbejder. Den altovervejende fortolkningsform i EU-retten er den objektive 

formålsfortolkning54, også kaldet teleologisk fortolkning. Med denne fortolkningsform fortolkes 

                                                             
52 Konsoliderede udgaver af Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 2012/C 326/01. 
53 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 158. 
54 Sag C-212/97 Centros Ltd mod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dom af 9. marts 1999, præmis 25, hvor der 
henvises til, at ved fortolkning skal der tages hensyn til formålet med de pågældende regler. Der henvises ikke til 
forarbejderne, som modsætningsvist inddrages ved den subjektive formålsfortolkning. 
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der ud fra det formål, som fortolkeren indlægger i reglerne, som findes i både præamblerne og i 

de indledende artikler i EF- og EU-traktaterne.  

Ved anvendelse af den objektive formålsfortolkning i EU-retten skal der tages hensyn til det 

samlede systems målsætning, når den enkelte bestemmelse fortolkes.55 Med det samlede 

systems målsætning henvises der til helheden af alle retssystemets bestemmelser, de 

bagvedliggende målsætninger, samt udviklingstrinet på tidspunktet for de pågældende 

bestemmelsers anvendelse. EU’s formål har dermed en stor retlig betydning, da anvendelsen af 

den objektive formålsfortolkning netop skal søge at finde den forståelse af den konkrete 

bestemmelse, som bedst muligt og mest effektivt kan realisere EU’s målsætninger, samtidig med 

at sikre EU-reglernes effektive virkning, også kaldet effet utile.56  

Som fortolkningsbidrag anvendes præamblerne i EU-reguleringen, hvilket svarer til EU-rettens 

lovforarbejder. Det er dog omdiskuteret, hvor stor en vægt disse præambler har, men de anses 

for at udgøre et væsentligt grundlag for fortolkningen af bestemmelserne.57 

1.4.2.7 Juridisk afgrænsning 
I den juridiske analyse vil omdrejningspunktet være EU-retten, herunder de meddelelser som 

Kommissionen udarbejder i forbindelse med de midlertidige støtteforanstaltninger under COVID-

19. Analysen afgrænser sig derfor til kun at behandle EU-retten, hvorfor nationale retsregler ikke 

vil finde anvendelse på nærværende problemstilling. 

Der vil i den juridiske analyse tages udgangspunkt i betingelserne for statsstøtte i form af statsligt 

ejerskab. Statsligt ejerskab opstår enten ved indskydelse af egenkapitalinstrumenter, herunder 

ved udstedelse af nye aktier eller præferenceaktier, eller ved instrumenter med 

egenkapitalkomponenter, herunder også hybride kapitalinstrumenter, der omfatter henholdsvis 

gæld og egenkapital.58 Da statens indgreb i form af en kombination eller blot en af de 

                                                             
55 Sag 283/81 SRL CILFIT, under likvidation, og 54 andre selskaber, Rom & Lanificio Di Gavardo Spa, Milano mod 
Sundhedsministeriet, ved ministeren, Rom, dom af 6. oktober 1982, præmis 20, hvor det er slået fast, at EU-retten 
skal vurderes i rette sammenhæng og fortolkes i lyset af lyset af reglernes bestemmelser som helhed, den 
bagvedliggende målsætning og EU-rettens udviklingstrinet. 
56 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 241 og 253. 
57 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 251. 
58 Meddelelse fra Kommissionen “Ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til 
støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud" 2020/C 164/03, udstedt den 13. maj 2020, s. 8 om 
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ovennævnte foranstaltninger, vil der i analysen ikke tages højde for, hvilken foranstaltning der 

anvendes, men blot undersøges, hvilke betingelser, der henfører sig til foranstaltningerne som 

helhed. Analysens omdrejningspunkt vil derfor ikke være at undersøge ovennævnte 

komponenter, men derimod undersøge de betingelser, der er fremlagt af Kommissionen for, at 

ovenstående instrumenter lovligt kan anvendes som støtteform under COVID-19.  

Der afgrænses ligeledes fra at behandle det markedsøkonomiske investorprincip i den juridiske 

analyse, idet det antages, at fænomenet ikke finder anvendelse for egenkapitalinvesteringer 

under COVID-19. Dette begrundes ved, at en privatinvestor ikke i samme grad som staten vil have 

incitament til at foretage en egenkapitalinvestering,  der herved ikke nødvendigvis handles med 

profit for øje.59 

1.4.3 Integreret metode 

Den integrerede analyse vil tage sit afsæt i den juridiske og økonomiske analyse og vil derfor 

bygge på de juridiske og økonomiske betragtninger. Integrationen mellem jura og økonomi er 

allerede at finde i EU-retten, idet TEUF , samtidig med at EU-Domstolen ligeledes inddrager 

retsøkonomiske betragtninger i deres vurdering af en sag. Dette er et væsentligt grundlag for 

analysen og diskussionen i den integrerede analyse, hvor den retsøkonomiske og retspolitiske 

tilgang vil anvendes til at finde en løsning på de problemstillinger, der kan udledes af den juridiske 

og økonomiske analyse.60 

1.4.3.1 Retsøkonomi 

Den retsøkonomiske tilgang er en økonomisk disciplin, som har til formål at foretage en 

økonomisk analyse af retten i den konkrete problemstilling. Retsøkonomien kan anvendes som 

supplement til retsdogmatiske analyser til at forklare konkurrencen, adfærden, økonomiske 

konsekvenser og implikationer af regler. Tilgangen kan ligeledes anvendes i retspolitiske analyser 

til at forklare konkrete reglers betydning for samfundet. Ved anvendelse af den retsøkonomiske 

tilgang bliver analyseniveauet derfor skiftet fra markedet til reglerne, og herudfra foretages en 

                                                             
pkt. 52 i Konsolideret udgave af de midlertidige rammebestemmelser. Denne meddelelse 2020/C 164/03 er senere 
henvist til som Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020. Se også Bilag 2. 
59 Sag T-565/08 Corsica Ferries France SAS mod Europa-Kommissionen, dom af 11. september 2012, præmis 79. Se 
også Erhvervs- og Vækstministeriet “Statsstøttehåndbog” 2017, s. 33. 
60 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 442-444. 
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beregning af nytte og efficiens. Formålet er dermed at behandle de juridiske problemer ud fra 

økonomiske metoder og analyseværktøjer.61 

I afhandlingens integrerede analyse vil der foretages en analyse af effektiviteten af de 

foreliggende bestemmelser om statsstøtte i de midlertidige rammebestemmelser i forhold til 

konkurrencen og velfærden på EU’s indre marked. Denne analyse udarbejdes ved hjælp af 

økonomiske analyseværktøjer, herunder blandt andet Kaldor-Hicks kriteriet. Der vil tages 

udgangspunkt i betingelserne om statsstøtte i form af statsligt ejerskab, hvorved det vil 

undersøges, hvorvidt en ændring i disse kan føre til et mere efficient udfald.  

1.4.3.2 Retspolitik 

Den retspolitiske tilgang  en vurdering af, hvordan retstillingen på et konkret retsområde bør 

være, også kaldet de lege ferenda. Der vil først og fremmest tages udgangspunkt i de nuværende 

regler, herunder de midlertidige rammebestemmelser for at vurdere, hvilken sammenhæng der 

er mellem reglerne og den pågældende adfærd, og hvorledes politiske hensyn og formål kan 

opnås ved hjælp af lovgivning.62 Dertil vil der ud fra normative betragtninger udarbejdes 

retningslinjer og forslag til, hvordan de økonomiske og juridiske problemstillinger kan 

afhjælpes.63 Det skal her bemærkes, at retspolitiske forslag er subjektive vurderinger, der ikke 

støtter ret på objektive grunde, hvorfor de mulige konsekvenser forbundet med forslaget skal 

tages med i overvejelserne.64 

Den økonomiske analyse søger normalt at finde den bedste løsning på problemet ud fra 

økonomiske antagelser, teorier og modeller. Dog er dette ikke altid muligt, idet der også skal 

tages hensyn til eksisterende regler. På denne baggrund vil en sammenkobling af den 

økonomiske teori og de juridiske regler ikke altid have mulighed for at finde den bedste løsning, 

men leder derimod til at finde det mest efficiente alternativ.65 

                                                             
61 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 430, 432, 434-435. 
62 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 445-446 og 449. 
63 Andersen, Ib “Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, Samfundslitteratur, 5. 
Udgave, 2. Oplag, 2013, s. 15 og 22. 
64 Blume, Peter “Retssystemet og juridisk metode”, 3. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2016, s. 359. 
65 Tvarnø & Nielsen 2017, s. 455. 
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Det vil derfor i den integrerede analyse vurderes, hvorledes bestemmelserne i de midlertidige 

rammebestemmelser kan anses som økonomisk efficiente, samtidig med at der vil gives forslag 

til, hvilke yderligere betingelser og tiltag, Kommissionen kan foretage for at komme en langsigtet 

finansiel ustabilitet og konkurrencefordrejning i forkøbet. Der vil herefter foretages en vurdering 

af, om disse forslag er efficiente og i overensstemmelse med de politiske hensyn og formål med 

EU’s indre marked, sammenholdt med hvorvidt de er i overensstemmelse med art. 345 TEUF. 

1.4.3.3 Integreret afgrænsning 

Ud fra en økonomisk synsvinkel vil det være nærliggende at frembringe et forslag omkring at 

fjerne muligheden for statsstøtte helt. Denne mulighed vil dog ikke blive diskuteret i den 

integrerede analyse, idet der søges at finde et realistisk løsningsforslag, givet de foreliggende 

omstændigheder om, at statsstøtte kan blive anset som foreneligt med det indre marked, jf. art. 

107, stk. 2 og 3 TEUF. Løsningsforslaget vil ligeledes kun søge at afhjælpe problematikken 

omkring betingelserne for statsstøtte i form af statsligt ejerskab, hvorfor de andre støtteformer 

ikke vil behandles i denne sammenhæng.  

1.5 Struktur 

Afhandlingens struktur er bygget op omkring 5 kapitler. I afhandlingens kapitel 1 bliver 

problemstillingerne, samt de anvendte metoder introduceret. Det beskrives ligeledes, hvilken 

synsvinkel der anvendes i henholdsvis den økonomiske, juridiske og integrerede analyse. Der vil 

ligeledes være et afgrænsningsafsnit, der beskriver de områder nærværende projekt ikke 

behandler.  

Kapitel 2 vil bestå af den økonomiske analyse, der belyser, hvorvidt den totale velfærd bliver 

sikret ved tildeling af statsstøtte, både under COVID-19 krisen og generelt. Dette bliver undersøgt 

ved en analyse af de trade-off's, der er forbundet med tildelingen af statsstøtte, samt ved en 

analyse af medlemsstaternes incitamentsstruktur ved tildelingen. 

I kapitel 3 vil der foretages en analyse af reglerne omkring medlemsstaternes afhændelse af 

egenkapitalinvesteringer i forhold til neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF. Denne analyse vil tage 

udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, der anvendes til at analysere de EU-retlige regler i 

lyset af betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.  
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Afhandlingens kapitel 4 sammenkobler den økonomiske og juridiske analyse, idet den med afsæt 

i disse analyser søger at belyse, hvordan retten bør være på det pågældende område, samtidigt 

med at sikre økonomisk efficiens. Det søges her at finde en løsning på, hvordan Kommissionen 

kan sikre en mere efficient midlertidig støtte, som ikke er i strid med neutralitetsprincippet i art. 

345 TEUF. 

Det afsluttende kapitel, herunder kapitel 5, består af en samlet konklusion. Denne konklusion 

udarbejdes på baggrund af de pågældende problemstillinger fra de tre analyser, herunder den 

økonomiske, juridiske og integrerede. Konklusionen har til formål at svare sammenfattende på 

de tre opstillede problemstillinger og dermed binde disse sammen til et samlet svar.  

1.6 Kildekritik 

COVID-19 pandemien er en ny verdenskrise, som stadig er igangværende, hvorfor der er 

begrænset litteratur på området, samtidig med at der løbende vil være ændringer i forhold til de 

midlertidige rammebestemmelser, som nærværende afhandling tager udgangspunkt i. 

Ovenstående kan føre til et resultat, der, givet de nuværende omstændigheder, er retvisende, 

men derimod kan ændre sig i takt med ny viden og flere kilder på området. 
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Kapitel 2 – Økonomisk analyse 

Den økonomiske analyse vil belyse, i hvilken grad de midlertidige rammebestemmelser om 

statsstøtte under COVID-19 kan være med til at sikre den totale velfærd på det indre marked, set 

i lyset af medlemsstaternes incitamentsstruktur til at give statsstøtte. Den totale velfærd 

defineres her som den samlede sum af forbrugervelfærden og den samlede velfærd for 

producenterne. Forbrugervelfærden beregnes ved at se på differencen mellem forbrugernes 

betalingsevne og den aktuelle pris de betaler. Velfærden for producenterne opgøres ved at se på 

den samlede profit, som beregnes ved at trække prisen fra de marginale omkostninger66. 

Stigningen i den totale velfærd kan ske ved, at tildelingen af statsstøtte øger effektiviteten af 

økonomien, eller at fordelingen af de tilstedeværende ressourcer sker på en måde, som 

maksimerer samfundets præferencer for rimelighed og omfordeling. Effektiviseringen af 

økonomien vil derfor gøre kagen større, hvor ressourcefordelingen vil skabe en bedre fordeling 

af kagen. Indgrebet fra staten bør derfor ske i de tilfælde, hvor den totale velfærd vil stige mere 

end omkostningerne ved implementeringen af indgrebet, samtidig med at indgrebet er rettet 

mod at forbedre den effektive funktion af markedet og dermed rette op på 67  

Ved vurderingen af om de midlertidige rammebestemmelser sikrer den totale velfærd anvendes 

Kaldor-Hicks kriteriet. En Kaldor-Hicks velfærdsforbedrende tilstand er karakteriseret som en 

tilstand, hvor en økonomisk ændring medfører, at visse individer bliver stillet bedre, hvor andre 

individer stilles værre. Denne tilstand er velfærdsforbedrende, hvis ændringen bevirker, at de 

individer som stilles bedre, får skabt værdier, der kan kompensere de tab, som påføres visse 

individer. Dog er det ikke et krav, at de individer, der stilles ringere, faktisk modtager denne 

kompensation. I en sådan tilstand vil fordelingen af ressourcerne være værdimaksimerende. 

Nærværende analyse søger at sikre den totale velfærd i EU, hvorfor en Kaldor-Hicks 

velfærdsforbedring vil omfatte en forbedring af de enkelte medlemsstater som individer.68  

                                                             
66 De marginale omkostninger defineres som omkostningerne ved at producere én ekstra enhed, jf. Cabral 2000, s. 
18. 
67 Buccirossi, Paolo “Handbook of antitrust Economics”, Cambridge, Mass., MIT Press 2008, s. 632. 
68 Eide & Stavang 2018, s. 34 og 111. 
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Det vil først og fremmest undersøges hvilke økonomiske hensyn, der ligger til grund for lempelsen 

af reglerne omkring statsstøtte. Efterfølgende vil det undersøges hvilke fordele og ulemper, der 

er forbundet med anvendelsen af ekstraordinær statsstøtte gennem de midlertidige 

rammebestemmelser under COVID-19. De potentielle positive og negative effekter ved at indføre 

de midlertidige rammebestemmelser skal afvejes i forhold til de fordele og ulemper, der er ved 

ikke at indføre ekstraordinær statsstøtte. Endvidere undersøges det hvilke incitamentsstrukturer, 

der ligger bag tildelingen af statsstøtte under disse midlertidige rammebestemmelser. Dette vil 

undersøges ud fra teorien omkring prisoner’s dilemma-problematikken. Ovenstående danner 

grundlag for en samlet vurdering af, hvorvidt de midlertidige rammebestemmelser kan siges at 

sikre den totale velfærd på markedet, set i lyset af medlemsstaternes incitamentsstrukturer.  

2.1 Hvilke økonomiske hensyn ligger bag de midlertidige rammebestemmelser? 

2.1.1 Hvilke økonomiske udfordringer har COVID-19 medført? 

COVID-19 udbruddet har ramt EU’s indre marked med en hastighed og styrke, som har medført 

væsentlige udfordringer både på den sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske front. 

Udbruddet har ramt EU over to omgange, herunder første virusbølge i foråret 2020 og anden 

virusbølge i efteråret 2020. Her har især den første virusbølge medført visse handelsbarrierer 

mellem medlemsstaterne i EU, hvilket på sigt vurderes til at kunne påvirke værdien af EU’s indre 

marked.69 Disse handelsbarrierer omfatter særligt grænselukningerne og rejserestriktionerne, 

som flere lande har været nødsaget til at indføre, som følge af disse sundhedsmæssige 

implikationer og ønsket om at mindske risikoen for smittespredning. Dette har medført en 

ændret adfærd hos den enkelte forbruger i form af en kraftig reducering i efterspørgslen efter 

visse varer og tjenesteydelser, hvilket de fleste virksomheder har været påvirket af.70 Både de 

enkelte handelsbarrierer og forbrugernes ændrede adfærd har derfor bevirket til dette fald i 

efterspørgslen. Derudover har udbuddet for varer og tjenesteydelser været påvirket som følge 

af landenes nedlukning samt nationale restriktioner.71 

                                                             
69 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 8-9. 
70 Andersen, Svarer & Schröder 2020, s. 3. 
71 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 39 og 57. 
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COVID-19 udbruddets hastighed og styrke har medført, at ovenstående udfordringer allerede 

viste sig på EU’s indre marked i de første måneder af COVID-19 udbruddet, hvilket kan spores i 

opgørelser lavet over varehandlen og tjenestehandlen for denne periode. Det kan her ses, at 

varehandlen oplevede et fald på 10% i marts 2020 sammenlignet med marts 2019, hvilket blev 

værre i april 2020, hvor varehandlen lå på ca. 33% under niveauet sammenlignet med april 2019. 

Lande som Frankrig, Spanien, Italien og Tyskland har især oplevet store tab på vareeksporten, 

herunder særligt varer som maskiner og transportmidler. Handlen med tjenesteydelser oplevede 

et fald på omkring 25% i andet kvartal af 2020 sammenlignet med andet kvartal i 2019. Særligt 

turisme72 og forretningsrejser er omfattet af denne betydelige handelsnedgang. Dette betyder 

hermed, at især luftfartssektoren har været hårdt ramt af denne krise, hvor det anskues, at op 

mod 32 millioner stillinger er i fare for at forsvinde inden for denne branche.73 Derimod har varer 

som kemikalier og kemiske produkter, herunder medicin, oplevet en stigende efterspørgsel, 

hvilket også hænger sammen med jagten på at finde en vaccination mod virussen. Dertil har visse 

markeder såsom boligmarkedet slet ikke oplevet en påvirkning af den første bølge af virussen.74 

De mange restriktioner og inddæmningstiltag har som følge heraf påvirket de enkelte 

handelsområder og lande forskelligt.  

Nedlukningen af samfundet og disse handelsmæssige konsekvenser heraf har ligeledes givet 

udfordringer for flere virksomheders eksistens, hvor tilpasninger af deres omkostninger til denne 

nye situation har haft væsentlige konsekvenser. Dette omfatter specielt virksomheder og 

brancher, hvis produkter og tjenesteydelser har været ramt af forbud og nedlukninger igennem 

det sidste års tid, herunder blandt andet restauranter, hoteller og barer. Dertil har mindre 

virksomheder, som er afhængige af at møde kunder og fremvise deres varer på udstillinger og 

messer, været ekstra hårdt ramte.75 Udfordringerne ved virksomhedernes eksistens kan i yderste 

konsekvens resultere i afskedigelse af medarbejdere, reducering i omsætning, reducering i 

fremadrettede forretnings- og investeringsmuligheder, eller i værste fald risiko for konkurs for 

                                                             
72 Især de sydeuropæiske lande som Kroatien, Spanien, Portugal og Grækenland har haft de største tab i denne 
forbindelse, jf. Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 42. 
73 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 7-8, 41-42, 44, 45 og 64. 
74 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 8, 40 og 44. 
75 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 56. 
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ellers rentable virksomheder.76 Omvendt har situationen også givet udfordringer for de 

virksomheder, som har haft intentioner om at etablere sig på markedet i EU. Her forventes det, 

at potentielle nye eksportører har haft sværere ved at opstarte deres eksport og etablere sig på 

markedet end ellers.77 

Overordnet har COVID-19 pandemien påvirket flere handelsområder på både udbuds- og 

efterspørgselssiden, samtidig med at ændringerne i udbuddet og efterspørgslen indbyrdes har 

påvirket hinanden. Påvirkningen på udbudssiden skyldes forstyrrelsen på distributionskæden 

mellem EU og Kina, som følge af Kinas nedlukning. Den efterfølgende hjemsendelse fra jobs og 

afskedigelse har ligeledes påvirket udbudssiden. Hertil har chokket på efterspørgselssiden sine 

rødder i den generelle usikkerhed omkring den sundhedsmæssige og økonomiske situation, 

hvilket har medført, at forbrugerne har skåret ned på den fysiske kontakt med andre, samtidig 

med at virksomhederne har holdt igen med deres investeringer. Alle disse parametre har 

resulteret i et fald i indkomst og omsætning, hvilket igen har ført til et yderligere fald i 

efterspørgslen og dermed også et fald i udbuddet, da virksomhederne har haft problemer med 

at betale deres ansatte og økonomiske forpligtelser. De forskellige restriktioner og ændret 

adfærd hos forbrugerne og virksomhederne har derfor indflydelse på både udbuds- og 

efterspørgselssiden, som indbyrdes påvirker hinanden yderligere, jo mere henholdsvis 

forbrugerne og virksomhederne ændrer adfærd. Så længe forbrugerne skærer ned eller udskyder 

deres forbrug, vil efterspørgslen blive ved med at falde. Med tiden vil forbruget for visse 

produkter og services indhentes, men der vil være visse former for forbrug, der muligvis ikke 

indhentes, som for eksempel restaurantbesøg, da dette forbrug aldrig vil stige så meget 

efterfølgende, at det kan kompensere for det manglende forbrug under krisen.78 

Efterspørgselschokket og forbrugernes ændrede adfærd er dog forskelligt i forhold til, om 

efterspørgslen vedrører nødvendige eller ikke-nødvendige produkter, såsom luksusprodukter. I 

en krisesituation som COVID-19 er efterspørgslen på de nødvendige produkter som for eksempel 

                                                             
76 Andersen, Svarer & Schröder 2020, s. 3. 
77 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 56. 
78 Demertzis, Maria; Sapir, André; Tagliapietra, Simone & Wolf, Guntram B. “An effective economic response to the 
coronavirus in Europe”, Policy Contribution Issue n˚ 6 March 2020, s. 5. 
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mad og medicin steget, hvorimod efterspørgslen på luksusprodukter og services er faldet 

væsentligt, som følge af, at tøjbutikker og skønhedsklinikker har været lukket, samt diverse 

forlystelsesaktiviteter har været forbudt. Der har derfor været et naturligt fald i efterspørgslen 

på sådanne luksustjenesteydelser- og produkter, da det ikke har været muligt for forbrugerne at 

bruge penge på disse, samtidig med at en pandemi bevirker, at mennesker kun bruger penge, 

hvis det er højest nødvendigt. Som følge af dette fald i efterspørgslen, har virksomhederne 

oplevet et fald i produktion og udbud, der yderligere påvirker den globale udbudskæde. 

Ydermere har grænselukningerne og de internationale restriktioner betydet, at indlands- og 

international transport og logistik har måttet indstilles, hvilket ligeledes har påvirket 

distributionskæden.79 

COVID-19 udbruddet vurderes at have skabt en vis ustabilitet i økonomien i EU som følge af det 

chok, der har ramt henholdsvis efterspørgsels- og udbudssiden. Dette har medført, at visse af de 

ovenfor beskrevne handelsområder og brancher er kommet ud af deres ligevægt. Den generelle 

ligevægt er baseret på to koncepter omfattende individet og markedet. Individets adfærd, 

herunder forbrugeren eller virksomhedens adfærd, er et resultat af profitmaksimering under 

betingelserne om fuldkommen rationalitet, hvorfor de handler ud fra egne interesser og 

præferencer, hvilket tilfredsstiller deres individuelle behov.80 Markedet ender i en ligevægt, 

såfremt den efterspurgte mængde er lig med den udbudte mængde. Når et marked er i ligevægt, 

resulterer det i et fundamentalt velfærdsteorem, hvor hver virksomhed maksimerer sin profit, 

hver forbruger maksimerer sin nytte81, samt indkomst og priser er således, at efterspørgsel er lig 

udbud for varer og services. Herved er allokeringen af varer og services i en Pareto-efficient 

tilstand, hvor ingen andre ligevægtstilstande er mere attraktive.82 En Pareto-efficient tilstand er 

karakteriseret som en situation, hvor ingen kan stilles i en bedre situation eller opnå bedre 

                                                             
79 Barua, Suborna “Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) 
pandemic”, University of Dhaka - Department of International Business 1 april 2020, s. 8. 
80 Eide & Stavang 2018, s. 53. 
81 Nytte defineres som forbrugerens tilfredshed ved forbruget af den bestemte vare eller serviceydelse, jf. 
https://www.invested.dk/encyclopedia/total-nytte, sidst besøgt 15. maj 2021. 
82 Hendrikse, George “Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy“, 
McGraw-Hill Education 2003, s. 53. 
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forhold, uden at mindst en anden bliver stillet værre. I denne tilstand er ressourcerne derfor 

fordelt og allokeret optimalt.83  

Det skal hertil bemærkes, at dette fundamentale velfærdteorem og den Pareto-efficiente 

ligevægt er en standardmodel i økonomisk videnskab, men denne afspejler nødvendigvis ikke, 

hvordan situationen på et realistisk marked er. De enkelte markeder bliver dagligt påvirket af 

ufuldstændig og asymmetrisk information, eksternaliteter eller andre forhold, hvilket betyder, at 

betingelserne ikke altid ville kunne opfyldes, i henhold til at opnå et Pareto-efficient tilstand.84  

Det kan på baggrund af ovenstående derfor lægges til grund, at restriktionerne og 

inddæmningstiltagene som følge af COVID-19 udbruddet har påvirket store dele af EU’s indre 

marked på både efterspørgsels- og udbudssiden, og her har markederne for maskiner og 

transportmidler, rejse- og turismebranchen, samt restaurationsbranchen været særlig hårdt 

ramt.85 Det kan derfor argumenteres for, at COVID-19 udbruddet har udløst en global økonomisk 

krise, der vurderes til at kunne blive både dyb og langvarig, hvor ledigheden og antallet af 

konkurser vil være stigende.86 Krisen har ligeledes givet udfordringer for visse virksomheders 

eksistens, hvilket resulterer i afskedigelser, reduktion i omsætning og fremadrettede forretnings- 

og investeringsmuligheder, samt konkurs i værste tilfælde. Disse økonomiske konsekvenser er 

derfor søgt mindsket ved at udstede de midlertidige rammebestemmelser, som giver mulighed 

for ekstraordinær statsstøtte til disse lidende virksomheder og brancher.  

2.1.2 Hvordan søges disse udfordringer løst gennem de midlertidige rammebestemmelser? 

Formålet med de midlertidige rammebestemmelser er en lempelse af statsstøttereglerne, 

eftersom der i disse rammebestemmelser er lettet på kravene til, hvornår statsstøtte anses som 

foreneligt med det indre marked, og dermed muliggør de en lettere, hurtigere og mere effektiv 

adgang til statsstøtte under COVID-19 udbruddet.87 Ekstraordinær statsstøtte er historisk set en 

velkendt faktor, idet dette også blev anvendt som middel under finanskrisen i 2008 med henblik 

                                                             
83 Eide & Stavang 2018, s. 96-97 og 107. 
84 Hendrikse, George 2003, s. 52-54.  
85 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 64. 
86 Andersen, Svarer & Schröder 2020, s. 11-12. 
87 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2-4, pkt. 9 og 16. 
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på at sikre den økonomiske stabilitet.88 Statsstøtte kan dog anses for at være et forholdsvist 

indgribende middel, hvorfor det er en forudsætning, at størrelsen og formen af statens indgriben 

er passende til problemets betydning og karakter.89 Dette betyder, at det korrekte og mest 

effektive instrument skal anvendes til at løse det konkrete problem og ustabiliteten på markedet. 

Det er her vigtigt at anvende det instrument, som er mindst konkurrencefordrejende. Statsstøtte 

kan i visse tilfælde medføre, at den støttemodtagende virksomhed kan opnå en økonomisk 

fordel, hvilket stiller den bedre i forhold til de konkurrerende virksomheder på markedet. Herved 

opnås der en konkurrencemæssig fordel, hvilket gør, at virksomhederne ikke længere 

konkurrerer på lige fod med hinanden, hvorfor statsstøtten anses som værende 

konkurrencefordrejende. Derudover er det vigtigt at have for øje, hvordan de offentlige 

omkostninger med implementeringen af det pågældende instrument skal finansieres, og at dette 

potentielt kan føre til et effektivitetstab i andre dele af økonomien.90  

Indførslen af de midlertidige rammebestemmelser har til formål at sikre tilstrækkelig rådighed af 

likviditet på markederne og dermed imødegå de tab, som de sunde virksomheder lider under i 

forbindelse med COVID-19. Hensigten er ligeledes at sikre en bevarelse af kontinuiteten i den 

økonomiske aktivitet under og efter COVID-19 udbruddet således, at risikoen for en alvorlig 

økonomisk nedgang, der påvirker hele EU’s økonomi, virksomheder, arbejdspladser og 

husstande, mindskes. Det ligger dermed i formålet med de midlertidige rammebestemmelser, at 

de søger at mindske de makroøkonomiske udfordringer forbundet med COVID-19 udbruddet, 

som ovenfor beskrevet. Grundet EU’s begrænsede budgetter skal støtten hovedsageligt komme 

fra medlemsstaternes nationale budgetter, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for hurtigt 

selv at gribe ind over for de virksomheder, der har behov for ekstraordinær statsstøtte som følge 

af COVID-19 udbruddet.91 Derudover fremgår det af de midlertidige rammebestemmelser, at 

EU’s statsstøttekontrol skal sikre, at støtten er passende til målet, og at de nationale 

                                                             
88 Meddelelse fra Kommissionen 2009/C 10/03 om “Rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle 
finanskrise: Støttens begrænsning til det nødvendige minimum og sikkerhedsforanstaltninger mod 
uforholdsmæssige konkurrencefordrejninger”, udstedt den 15. januar 2009. 
89 European Commission ”European Economy - State aid and the single market”, Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs, Number 3, European Communities 1999, s. 8 og 25. 
90 European Commission 1999, s. 9. 
91 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
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støtteforanstaltninger effektivt hjælper virksomhederne både under udbruddet men også i deres 

genopretning efter. Ligeledes skal statsstøttekontrollen sikre, at der ikke sker en opsplitning på 

det indre marked, men at de lige konkurrencevilkår forbliver intakte. Dette vil føre til en hurtigere 

genopretning, hvilket ligeledes vil være med til at undgå skadelige statsstøttekapløb, som 

potentielt set kan skade samhørigheden i Unionen.92 

Imidlertid giver denne lempelse af statsstøttereglerne, og den medfølgende ekstraordinære 

store sum af statsstøtte, anledning til tvivl om, hvorvidt Kommissionen kan sikre effektiviteten af 

denne ekstraordinære støtte, samtidig med at en sund og effektiv konkurrence på EU’s indre 

marked bevares. Det er en generel antagelse, at tildelingen af statsstøtte vil give den 

støttemodtagende virksomhed en form for fordel, og det kan derfor være svært at sikre den 

effektive konkurrence samtidig med, at der gives statsstøtte. Til trods for at 

støtteforanstaltningerne er midlertidige, så er der en vis risiko for, at støtten kan medføre 

væsentlige konkurrencefordrejende effekter. Dertil er der ligeledes en risiko for at visse 

ineffektive virksomheder kan blive støttet, hvilket i sidste ende er til skade for både forbrugeren 

men også for hele det indre markeds konkurrenceevne.93  

Opretholdes ineffektive virksomheder på et marked, betyder dette enten, at virksomheden 

allokerer ressourcerne ineffektivt, producerer ineffektivt eller der foreligger en dynamisk 

ineffektivitet. Ved en ineffektiv ressourceallokering producerer virksomheden ikke på et niveau, 

som er passende i forhold til, hvad forbrugerne vil betale for produktet. Dette betyder, at deres 

marginale omkostninger ligger over forbrugernes villighed til at betale, hvilket fører til, at 

virksomheden ikke maksimerer deres profit. Producerer en virksomhed ikke effektivt, betyder 

det, at den ikke producerer til de lavest mulige omkostninger, hvilket fører til, at virksomheden 

ikke maksimerer dens profit. Dynamisk ineffektivitet betyder, at virksomheden over tid ikke 

forbedrer deres produkter, samt teknikken bag produktets udvikling. Virksomheden sørger 

derfor ikke for at følge udviklingen og indføre den nyeste teknologi til deres produktion, hvilket 

medfører, at de ikke effektiviserer deres produktion og ressourceallokering. Tildeles der 

statsstøtte til ovenstående definition af en ineffektiv virksomhed, så bidrager det ikke til at øge 

                                                             
92 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2-3, pkt. 9-10. 
93 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 9. 
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den totale velfærd på markedet, idet en ineffektiv virksomhed ikke maksimerer samfundets 

præferencer for rimelighed og omfordeling.94  

Ovenstående danner grundlag for tvivl omkring, hvorvidt de midlertidige rammebestemmelser 

er med til at sikre den totale velfærd under COVID-19 krisen, eftersom det kan være svært på 

forhånd at udpege ineffektive virksomheder, samt sikre at disse ikke er omfattet af betingelserne 

for at modtage statsstøtte i de midlertidige rammebestemmelser. For at vurdere, hvor meget 

statsstøtte kan skade, såfremt det gives til ineffektive virksomheder, vil det analyseres, hvilke 

trade-off’s der er ved tildeling af statsstøtte. 

2.2 Hvilke trade-off’s er der ved de midlertidige rammebestemmelser under COVID-19? 
Nærværende analyse tager udgangspunkt i de trade-off’s, der er forbundet med tildelingen af 

statsstøtte. Ligeledes vil det undersøges, hvorvidt statsstøttetildelingen under COVID-19 faktisk 

opfylder de tiltænkte mål, der fremgår af de midlertidige rammebestemmelser, samtidig vil der 

foretages en vurdering af, hvorvidt disse kan være med til at skabe nye udfordringer. De 

midlertidige rammebestemmelser er udstedt med henblik på at sikre en koordineret økonomisk 

indsats fra medlemsstaternes side således, at økonomien på det indre marked genetableres 

hurtigst muligt. Der er dog visse udfordringer forbundet med denne hurtigere tildelingsproces, 

som vil blive adresseret i nedenstående analyse. Her vil både fordelene og ulemperne ved 

tildelingen af statsstøtte under de midlertidige rammebestemmelser blive diskuteret.95 

2.2.1 Hvilke udfordringer opstår der ved statsstøtte tildeles på nationalt niveau? 
Som ovenfor anført, så tildeles statsstøtten ud fra medlemsstaternes nationale budgetter.96 

Dette kan være problematisk, såfremt virksomhederne, der modtager støtten, er tætte på den 

politiske beslutning. Disse virksomheder kan hermed få en vis indflydelse og hermed potentielt 

set modtage bedre støttepakker med færre betingelser.97 Herved opstår der en risiko for, at 

medlemsstaterne forfordeler de virksomheder, der ligger tættere på deres politiske beslutninger. 

Det må ligeledes konstateres, at de virksomheder, der ligger tættere op ad de politiske 

beslutninger er nationale virksomheder, hvorfor der også opstår en risiko for at medlemsstaterne 

                                                             
94 Cabral 2000, s. 26-29. 
95 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
96 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
97 Motta & Peitz 2020, s. 222. 
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forfordeler nationale virksomheder ved tildelingen af støtteforanstaltninger. Medlemsstaterne 

antages ligeledes at have et bedre kendskab til de nationale virksomheders økonomiske situation 

under COVID-19, end hvis tildelingen foregik på EU-niveau. Omvendt vil det kræve en vis mængde 

ressourcer, såfremt tildelingen udelukkende skal ske på EU-niveau, hvorfor tildeling af statsstøtte 

ud fra medlemsstaternes nationale budgetter sikrer en hurtigere og mere effektiv mulighed for 

at gribe ind i nødlidende virksomheder under COVID-19.98 

På baggrund af ovenstående, kan det at der foreligger asymmetrisk information i 

statsstøttetildelingen, eftersom det er uvist hvilke politiske hensyn, der ligger bag tildelingen af 

statsstøtte til en given virksomhed.99 Den asymmetriske information gør, at det er uvist, hvorvidt 

medlemsstaterne ved tildelingen af støtteforanstaltninger favoriserer nationale virksomheder. 

Kommissionen har dermed ikke mulighed for at sikre, at medlemsstaterne arbejder mod en 

fælles koordineret økonomisk indsats, hvilket er formålet med de midlertidige 

rammebestemmelser.100  

Ovenstående problematik omkring risikoen for, at medlemsstaterne favoriserer nationale 

virksomheder, kan bunde i, at de tildeler støtten i overensstemmelse med, hvad der forfølger 

deres egne mål og ikke EU’s fælles mål. Dette betyder, at medlemsstaterne kan træffe ineffektive 

politiske beslutninger, der ikke nødvendigvis er med til at sikre den totale velfærd i EU. Denne 

udfordring kan betegnes som Government Failures.101 Et funktionelt marked vil have en efficient 

fordeling af varer og services, hvor aktørerne på markedet har mulighed for at deltage i en åben 

og fair konkurrence. Imidlertid kan et funktionelt marked blive forstyrret af statens indgriben, 

såfremt staten ønsker at skabe et mere rimeligt og retfærdigt marked. Et eksempel kan være, at 

staten ønsker at forbedre levestandarden i ufordelagtige regioner, hvorfor staten tildeler støtte 

til lokale virksomheder i disse regioner. Til trods for at levestandarden forbedres, kan indgrebet 

have den bivirkning, at konkurrencen bliver fordrejet på produktmarkedet, hvorved et nyt 

problem opstår. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at staten sørger for at afveje, om det på sigt kan 

                                                             
98 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
99 European Commission ”The economic analysis of state aid: Some open questions“, European Economy, 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers, Number 286, September 2007, s. 7. 
100 Første udagve af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
101 Buccirossi 2008, s. 637. 
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betale sig at løse en sådan problematik på bekostning af de konkurrencemæssige fordrejninger. 

Dog skal det bemærkes, at en sådan afvejning kan være svær at udføre i praksis, idet det kan 

være svært at opgøre både fordele og ulemper i værdier, der kan holdes op mod hinanden.102 

Ved at staten griber ind i en konkret virksomhed for at løse økonomiske problemer, kan der opstå 

et incitamentsproblem. Dette er nærmere kendt som et moral hazard problem103, hvor staten 

som principal ikke kan se indsatsen fra den støttemodtagende virksomhed, der agerer som agent, 

grundet den asymmetriske information mellem de to parter. Såfremt staten vælger at støtte den 

pågældende virksomhed, påtager den sig risikoen for at løse problemet hos den 

støttemodtagende virksomhed. Virksomheden har ligeledes mere information end 

medlemsstaten om, hvorvidt de selv kan løse de økonomiske problemer i forbindelse med 

COVID-19, hvilket fører til, at den støttemodtagende virksomhed ikke har samme incitament til 

at yde den indsats det kræver for at løse problemet selv. Ovenstående problematik opstår, idet 

medlemsstaterne ikke har mulighed for at overvåge virksomhedens handlinger, hvorfor 

virksomheden vil prøve på at udnytte denne asymmetriske information til deres fordel.104 

På baggrund af ovenstående kan det derfor argumenteres for, at den massive tildeling af 

statsstøtte under COVID-19 kan derfor være med til at påvirke, at effektiviteten på det indre 

marked sænkes.105 Det indre marked er bygget på et rationale om, at et mere integreret 

europæisk marked vil øge den økonomiske vækst ved at konkurrencen øges og virksomhederne 

tillades at opnå økonomiske fordele. Statens indgriben går derfor ind og påvirker funktionen på 

det indre marked ved at forhindre virksomheder i at opnå disse økonomiske fordele og 

konkurrere effektivt uden statsstøtten, og herved forstyrres konkurrencen.106 

                                                             
102 Buccirossi 2008, s. 636. 
103 Hendrikse 2003, s. 94-95. 
104 Buccirossi 2008, s. 635. Se også European Commission 1999, s. 31. 
105 Se Meddelelse fra Kommissionen “Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige 
foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud og ændring af bilaget til 
meddelelsen fra Kommissionen til medlemsstaterne om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på kortfristet eksportkreditforsikring” 2021/C 34/06, udstedt den 1. februar 
2021, pkt. 7, der forklarer, at medlemsstaterne har gjort stor brug af mulighederne for den ekstraordinære støtte. 
Denne meddelelse er senere henvist til som Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021. Se også 
Bilag 5. 
106 Buccirossi 2008, s. 641. Se også Motta & Peitz 2020, s. 222. 
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2.2.2 Hvilke konsekvenser har det hvis statsstøtte ydes til ineffektive virksomheder? 
COVID-19 udbruddet har forårsaget flere forstyrrelser i alle brancher, og flere virksomheder er 

kommet i likviditetskrise, hvor deres eksistens er på spil. De midlertidige rammebestemmelser 

giver medlemsstaterne mulighed for at redde nødlidende virksomheder gennem statsstøtte. 

Problematikken opstår imidlertid, når der skal skelnes mellem virksomheder, der har haft 

økonomiske udfordringer før COVID-19, og de virksomheder der oplever problemer i forbindelse 

med COVID-19 krisen. For at en virksomhed er berettiget til at modtage økonomisk støtte, så må 

denne ikke være kriseramt107 før COVID-19 situationen indtræder.108 Under normale 

konkurrencevilkår vil en virksomhed, der oplever økonomiske problemer, med tiden udtræde af 

markedet, såfremt denne ikke længere vil være konkurrencedygtig i forhold til de pågældende 

markedsvilkår, den agerer under.109  

Såfremt en ineffektiv virksomhed modtager statsstøtte, vil dette forlænge dens levetid på 

markedet og hermed holde virksomheden “kunstigt” i live, idet den under normale 

konkurrencevilkår vil udtræde af markedet. Dette vil ikke gavne markedet og dens naturlige 

funktion på længere sigt. Dog er der også en vis risiko for, at det ikke blot er en enkelt virksomhed, 

der holdes kunstigt i live, men en hel branche. I forbindelse med COVID-19 har visse brancher 

været ekstra hårdt ramt, hvilket kan føre til, at branchen uddør, såfremt forbrugerne ændrer 

deres adfærd. Tildelingen af statsstøtte til virksomheder i disse brancher kan derfor blive 

problematisk. Statsstøttetildelingen vil ikke gavne det konkrete marked i længden, da branchen 

bliver holdt kunstigt i live, hvilket økonomisk set ikke er til gavn for den medlemsstat, der tildeler 

støtten.110 Det er derfor også vigtigt at sikre en vurdering af branchens chance for at overleve 

pandemien, idet der ellers risikeres at gives støtte til brancher, der aldrig kommer sig.111 Det skal 

derfor vurderes, hvorvidt de negative virkninger ved at holde de ineffektive virksomheder i live 

                                                             
107 Definition af kriseramt virksomhed findes i art. 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. 
juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 
108. 
108 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 5, pkt. 22. 
109 Se definition af ineffektiv virksomhed under afsnit 2.1.2 ovenfor, hvor det ligges til grund, at støtte til ineffektive 
virksomheder ikke er med til at øge den totale velfærd på det indre marked. 
110 Motta & Peitz 2020, s. 220-221. 
111 Motta & Peitz 2020, s. 220-221. 
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opvejes af formålet om at redde de sunde virksomheder, der påvirkes af COVID-19 udbruddet, 

samt sikre den økonomiske aktivitet på det indre marked.112 

Der opstår ligeledes en problematik i virksomhedernes incitamentsstrukturer, når de modtager 

den pågældende statsstøtte. Dette kan eksempelvis ses, såfremt virksomhederne modtager 

støtte til at dække deres faste omkostninger.113 Denne form for støtte kompenserer for 

virksomhedernes fald i omsætning under COVID-19 udbruddet, som følge af at virksomhederne 

ikke kan tilpasse sig de faste omkostninger på kort sigt. En sådan støtteform kan dog være med 

til at påvirke virksomhedernes incitament til at tilpasse sig en ny situation. Støtten fra 

medlemsstaterne kan føre til, at virksomhederne på kort sigt ikke har incitament til at øge deres 

aktivitet og effektivitet, da dette kan betyde, at støtten reduceres. Derved søger de at bibeholde 

det lave aktivitetsniveau eller sågar at reducere aktiviteten, for at få muligheden for at opnå en 

højere dækning af deres omkostninger. Dette vil i sidste ende være med til at øge 

omkostningerne for staten, samt sænke de økonomiske aktiviteter.114 Ovenstående danner 

grundlag for incitamenter i de enkelte virksomheder, der kan føre til en mere ineffektiv drift af 

virksomheden på kort sigt.  

2.2.3 Hvilke fordele er der ved at tildele støtte til den enkelte virksomhed? 
Tildeling af statsstøtte kan omvendt have en positiv effekt på den virksomhed, der modtager 

støtten. Støtten kan i visse situationer bidrage til en reducering af den støttemodtagende 

virksomheds marginale produktionsomkostninger, hvilket vil give virksomheden mulighed for at 

konkurrere mere intenst, idet denne kan producere til en lavere pris, eller producere en større 

mængde til samme pris.115 Såfremt prisen bliver lavere, vil dette være med til at forbedre 

forbrugervelfærden. Samtidigt vil reduceringen af virksomhedens marginale omkostninger 

                                                             
112 Motta & Peitz 2020, s. 220. 
113 Meddelelse fra Kommissionen “Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige 
foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud og ændring af bilaget til 
meddelelsen fra Kommissionen til medlemsstaterne om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på kortfristet eksportkreditforsikring” 2020/C 240 I/01, udstedt den 13. oktober 
2020, s. 3, pkt. 12, giver mulighed for medlemsstater at dække virksomhedernes faste omkostninger. Denne 
meddelelse er senere henvist til som Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020. Se også Bilag 4. 
114 Andersen, Svarer & Schröder 2020, s. 7, 10, 27 og 94. 
115 European Commission ”Study on methods to analyse the Impact of State Aid on Competition“, European 
Economy, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers, Number 244, February 2006, 
s. 68. 
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ligeledes øge velfærden for producenterne, idet de herved kan opnå en højere profit. Derfor kan 

støtten samlet set være med til at øge den totale velfærd.116 Dette betyder, at en 

støtteforanstaltning kan være med til at påvirke markedets ligevægtspris og den 

ligevægtsmængde, der udbydes.117   

Det kan derfor på baggrund af ovenstående argumenteres for, at den støttemodtagende 

virksomhed potentielt kan øge sin effektivitet eller produktivitet. Dog er der en vis risiko for, at 

støtten går ind og påvirker incitamentsstrukturer i virksomheden, hvilket kan føre til, at 

virksomheden ikke vil have incitament til øge effektiviteten på kort sigt. Derfor er det en vigtig 

forudsætning, at støtten er midlertidig, da en længevarende støtte kan resultere i, at 

virksomheden ikke tilpasser sig den nye situation på det indre marked, og derfor blot mindsker 

deres økonomiske aktiviteter for at opnå mere støtte. En midlertidig støtte skaber et incitament 

for den støttemodtagende virksomhed til at bruge støtten med omtanke, og derfor tænke i en 

mere efficient retning på lang sigt.118 Det skal dog her bemærkes, at støtten forventes at blive 

langvarig, hvilket derfor taler imod, at støtten kan skabe effektive virksomheder på langt sigt, 

men derimod potentielt vil skævvride konkurrencen.119 

Dette søger de midlertidige rammebestemmelser at løse ved at indføre en step-up mekanisme. 

Denne step-up mekanisme anvendes, når statsstøtte bliver givet i form af egenkapitalinvestering 

i virksomhederne. Formålet med denne mekanisme er trinvist at øge statens afkast af 

investeringen således, at der skabes et incitament hos virksomheden til hurtigst muligt at købe 

staten ud af virksomheden igen, når markedsforholdene tillader det. Denne mekanisme skal 

herved sikre, at støtten forbliver midlertidig, og således sikre, at virksomheden på kort sigt ikke 

bliver ineffektiv120. Dette er ligeledes med til at sikre, at støtten bliver mindre indgribende.121 Det 

kan derfor på baggrund af ovenstående lægges til grund, at såfremt støtten er midlertidig, samt 

                                                             
116 Buccirossi 2008, s. 632. 
117 European Commission 2006, s. 68. 
118 European Commission 1999, s. 138. 
119 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 61-62. 
120 Se afsnit 2.1.2 ovenfor for definition af ineffektiv virksomhed. 
121 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 58 og 61 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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fører til en reducering af virksomhedens marginale omkostninger, så vil dette have en positiv 

effekt på den totale velfærd. 

Statsstøtte er ligeledes til gavn for virksomhederne ramt af COVID-19 krisen, idet denne hjælper 

dem med at dække omkostninger i forhold til aflønning af medarbejdere. Usikkerheden i 

økonomien, samt det kraftige fald i efterspørgslen kan på kort sigt medføre, at virksomhederne 

er nødsaget til at afskedige medarbejdere. En større afskedigelse af medarbejdere kan føre til 

langsigtede økonomiske konsekvenser, hvor genopretningen af økonomien risikeres at tage 

markant længere tid. Tildeling af statsstøtte til dækning af lønomkostninger vil derfor kunne 

minimere risikoen for, at en stor del af medarbejderne i de kriseramte virksomheder 

afskediges.122 Ved at virksomhederne med denne støtte kan holde medarbejdere i arbejde, giver 

det mulighed for den pågældende virksomhed til hurtigt at genstarte og opskalere deres 

økonomiske aktiviteter, så snart forbrugernes efterspørgsel stiger.123 Dermed vil en hurtigere 

genopretning af økonomien i EU blive sikret, samtidig med at den økonomiske nedgang bliver 

begrænset.124       

2.2.4 Hvordan påvirker statsstøtte den internationale samhandel? 

EU’s indre marked bygger på, at medlemsstaterne handler med hinanden på tværs af grænserne, 

hvorfor de er stærkt forbundet med hinanden. Hver medlemsstat tildeler statsstøtte med det 

formål at øge medlemsstatens egen økonomiske velfærd, men dette kan navnlig blive på 

bekostning af de andre medlemsstater på det indre marked. I hvilken grad støtten påvirker de 

andre medlemsstater på det indre marked afhænger af flere elementer. Graden af støttens effekt 

på industrien og det internationale marked er først og fremmest afhængig af, hvor meget støtten 

vil ændre på den støttemodtagende virksomheds produktion, da denne påvirker medlemsstatens 

samlede internationale produktion. Dertil er det afhængigt af, hvor stor en andel af den samlede 

internationale produktion, som den pågældende medlemsstat har. Tildeling af statsstøtte kan 

som udgangspunkt være med til at øge den støttemodtagende virksomheds produktion, hvilket 

kan føre til en stigning i medlemsstatens andel af den internationale produktion. Det er dog uvist, 

                                                             
122 Andersen, Svarer & Schröder 2020, s. 3, 9, 21 og 84. 
123 Motta & Peitz 2020, s. 220. 
124 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 8. 
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hvorvidt dette har en reel påvirkning på konkurrencen mellem medlemsstaterne, da det 

afhænger af om medlemsstaten bidrager med output og input på et internationalt niveau.125 Se 

illustration nedenfor:  

Tabel 1126 

 National input marked International input marked 
National output marked Ingen effekt på andre 

stater 
Positiv effekt på de andre 
stater 

International output marked Negativ effekt på andre 
stater 

Negativ effekt afvejet af øget 
efterspørgsel for input 

 

Såfremt medlemsstaten hverken bidrager med output og input international, så vil det ikke have 

en international påvirkning på samhandlen, da markedet, der påvirkes, er afgrænset til 

medlemsstatens nationale grænser. Bidrager medlemsstaten derimod både med output og input 

internationalt, betyder det, at støtten kan have en positiv virkning for den internationale 

samhandel. Tildeling af statsstøtte vil øge medlemsstatens andel af den internationale 

produktion, herunder det output den producerer. Ligeledes er det input, som medlemsstaten 

skal anvende for at producere et større output, internationalt, hvilket betyder, at dette kommer 

fra handel med andre medlemsstater. En stigning i output i medlemsstaten med støtte vil føre til 

at deres behov for input øges, hvilket skaber en mulighed for, at de øvrige medlemsstater kan 

dække dette behov.127 

Er output markedet nationalt og input markedet internationalt, så kan dette have en positiv 

effekt på konkurrencen mellem medlemsstaterne. Dette betyder, at medlemsstaten ved tildeling 

af statsstøtte øger produktionen, hvilket ikke vil have en indflydelse på medlemsstatens andel af 

den internationale produktion. Herved har dette ikke en indflydelse på konkurrencen om 

internationalt output med de andre medlemsstater. Derimod medfører det øgede nationale 

                                                             
125 European Commission 1999, s. 81. 
126 Egen opsummering af ovenstående analyse med inspiration fra European Commission 1999, s. 81. 
127 European Commission 1999, s. 81. 
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output en stigning i internationalt input, hvilket giver en mulighed for, at de andre medlemsstater 

kan konkurrere om at dække dette behov.128 

Bidrager medlemsstaten kun med internationalt output, hvor input hovedsageligt er nationalt, 

så kan dette have en negativ effekt på konkurrencen ved tildeling af statsstøtte. Stigningen i 

produktionen ved tildelingen af støtten, øger dennes samlede internationale output, hvilket 

hovedsageligt dækkes af det nationale input. Dette bevirker dermed ikke til at konkurrencen 

omkring den internationale samhandel intensiveres, idet de andre medlemsstater ikke får 

muligheden for at konkurrere om det input, som stigningen af output kræver. Samtidigt opnår 

medlemsstaten ved tildelingen af støtten og den dertilhørende større produktion en større andel 

af det samlede internationale output, hvilket stiller dem bedre i forhold til konkurrencen med de 

øvrige medlemsstater.129 

Den internationale samhandel kan derfor påvirkes forskelligt, når der gives støtte i en af 

medlemsstaterne, alt afhængigt af, hvordan den enkelte medlemsstat bidrager med henholdsvis 

output og input. Der opstår derfor en vis risiko for, at der ved tildeling af statsstøtte kan opstå 

konkurrencemæssige komplikationer i den internationale samhandel, hvilket kan føre til en 

skævfordeling af konkurrencen på det indre marked.130  

2.2.5 Hvordan afvejes henholdsvis fordelene og ulemperne ved tildeling af statsstøtte?  
Det fremgår af ovenstående afsnit, at tildelingen af statsstøtte kan være forbundet med fordele 

og ulemper. Formålet med de midlertidige rammebestemmelser er, at disse skal være med til at 

sikre den økonomiske stabilitet og konkurrencen under COVID-19. Her er det vigtigt at foretage 

en afvejning af, om de negative effekter ved tildelingen af statsstøtte opvejes af de positive 

effekter.  

Ovenstående analyse når frem til, at der er visse negative afledte effekter forbundet med 

statsstøtte. Ved at statsstøtte ydes på nationalt niveau, kan der opstå en del komplikationer, især 

hvis nogle virksomheder er tættere på den politiske beslutning end andre. Dette kan skabe store 

problemer i forhold til, hvilke virksomheder der modtager støtte, idet der er en vis risiko for, at 

                                                             
128 European Commission 1999, s. 81. 
129 European Commission 1999, s. 81. 
130 European Commission 1999, s. 81. 
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medlemsstaten forfordeler de virksomheder, der ligger tættere på de politiske beslutninger. 

Ovenstående negative effekt skal afvejes i forhold til den mængde ressourcer en tildeling på EU-

niveau vil kræve og som følge heraf ikke vil sikre en hurtig og effektiv indgriben i nødlidende 

virksomheder. Modsætningsvist kan der argumenteres for, at den asymmetriske information, der 

opstår i forbindelse med statsstøttetildelingen i de enkelte medlemsstater, kan føre til tvivl om, 

hvorvidt medlemsstaterne arbejder mod at yde en fælles koordineret økonomisk indsats for at 

sikre økonomien under COVID-19 situationen. Der opstår herved en risiko for, at 

medlemsstaternes politiske beslutninger kan føre til Government Failures, hvilket ikke 

nødvendigvis vil sikre den totale velfærd på det indre marked.131 Staten forsøger at gribe ind for 

at skabe bedre forudsætninger og mere retfærdighed, hvilket kan ende med at føre til, at 

konkurrencen på det indre marked fordrejes. Det er her vigtigt at bemærke, at en effektiv 

konkurrence er med til at sikre produktionseffektiviteten, bedre ressourceallokering, øget 

innovation, samt forbrugervelfærden, hvilket er faktorer, der bidrager til den totale velfærd på 

markedet.132   

Statsstøttens negative effekter i form af den asymmetriske information og Government Failures, 

som ikke vil sikre den totale velfærd, kan dog opvejes af positive effekter ved 

statsstøttetildelingen. Såfremt støtten bidrager til en reducering af virksomhedens marginale 

omkostninger, vil virksomheden kunne konkurrere mere intenst ved at udbyde en lavere pris eller 

producere på et højere niveau. Virksomheden kan derfor konkurrere mere effektivitet, hvilket vil 

kunne føre til en bedre total velfærd på det indre marked. Til trods for at medlemsstaternes 

beslutninger vil være præget af nationale interesser, vil disse medfølgende negative effekter 

kunne opvejes, såfremt støtten tildeles virksomheder, som i sidste ende vil sikre den totale 

velfærd ved at konkurrere mere effektivt på det indre marked. Dog er det afgørende, om 

statsstøtten er midlertidig til den pågældende virksomhed, eftersom en længerevarende støtte 

vil skabe incitament for den støttemodtagende virksomhed til ikke at konkurrere effektivt, som 

følge af den vedvarende støtte. Dette scenarie har Kommissionen dog søgt at sikre gennem step-

up mekanismen for statsstøtte i form af egenkapitalinvesteringer, da denne skaber incitament 

                                                             
131 Se afsnit 2.2.1 ovenfor. 
132 Se afsnit 2.1.2 og 2.2.3 ovenfor. 
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for virksomhederne til hurtigere at tilbagebetale støtten og dermed blive en effektiv virksomhed 

hurtigst muligt.133 

Grundet den asymmetriske information mellem medlemsstaten som støttegiver og 

virksomheden som støttemodtager, opstår der ligeledes et incitamentsproblem, herunder Moral 

Hazard. Dette problem opstår, idet medlemsstaten ikke har mulighed for at overvåge 

virksomheden, hvorfor virksomheden vil have incitament til at udnytte den asymmetriske 

information. Moral Hazard problemet opstår især, når medlemsstaten vælger at dække 

virksomhedernes faste omkostninger, idet medlemsstaten ikke har mulighed for at overvåge 

virksomheden. Herved giver dette virksomheden en mulighed for at ændre adfærd og ikke 

tilpasse sig den nye situation, hvilket kan føre til, at virksomheden ikke vil øge effektiviteten efter 

tildelingen af støtte. Dermed bibeholdes eller sænkes aktivitetsniveauet for at få muligheden for 

en højere dækning af deres omkostninger. Den massive tildeling af statsstøtte i forbindelse med 

COVID-19 pandemien skaber derfor et grundlag for incitamentsstrukturer, der kan lede til 

ineffektivitet134 i virksomheden.135 

Dette skal dog vejes op imod formålet med de midlertidige rammebestemmelser om at sikre 

beskæftigelsen i de nødlidende virksomheder. Ved at tildele støtte til dækning af 

lønomkostninger vil virksomheden kunne beholde deres medarbejdere, hvilket gør 

virksomheden i stand til hurtigere at kunne genoptage sine økonomiske aktiviteter, så snart 

efterspørgslen på det indre marked tillader det. Dette vil begrænse den økonomiske nedgang og 

sikre en hurtigere genopretning af økonomien.136 Dog er dette ikke en garanti som følge af 

ovenstående risiko for, at virksomhederne mister deres incitament til at bibeholde eller mindske 

deres aktivitetsniveau, da dette vil sikre eller øge deres statsstøtteniveau. Hermed vil en 

hurtigere genopretning af økonomien ikke være mulig, såfremt virksomheder påtager sig denne 

adfærd og ikke bidrager til en øget aktivitet og genopretning.137 Det må dertil lægges til grund, at 

til trods for formålet om at sikre beskæftigelsen og mindske risikoen for ledighed på det indre 

                                                             
133 Se afsnit 2.2.1 og 2.2.3 ovenfor. 
134 Se afsnit 2.1.2 ovenfor for definition af ineffektiv virksomhed. 
135 Se afsnit 2.2.2 ovenfor. 
136 Se afsnit 2.2.3 ovenfor. 
137 Se afsnit 2.2.2 ovenfor. 
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marked under COVID-19, er der stor risiko for, at støtten medfører negative effekter på 

virksomhedernes incitamentsstrukturer, hvilket ikke bidrager til den totale velfærd. 

Der opstår ligeledes en vis risiko for, at tildeling af statsstøtte i nogle tilfælde kan bidrage til at 

holde henholdsvis virksomheder eller hele brancher “kunstigt” i live. Denne form for tildeling vil 

ikke være gavnlig for den medlemsstat, der tildeler støtten, samt EU som helhed. Det kan dog 

være svært at vurdere, hvorvidt en konkret branche har mulighed for at overleve den konkrete 

situation, da en sådan vurdering er afhængig af, hvorvidt forbrugerne ændrer adfærd og 

præferencer. Vurderingen af, hvorvidt en virksomhed holdes kunstigt i live, kan være svær, idet 

der kan være mange årsager hertil. Det kan dog være relevant at se på, hvordan virksomheden 

ville kunne klare sig under de normale konkurrencevilkår. Imidlertid kan denne afvejning være 

svær at udføre i praksis, set i lyset af behovet for hurtigt og effektivt at gribe ind i nødlidende 

virksomheder.138  

Den internationale samhandel kan ligeledes blive påvirket ved tildelingen af statsstøtte. Dette 

sker, såfremt medlemsstaten bidrager med output på det internationale marked, og input 

hovedsageligt stammer fra det nationale marked. I en sådan situation, vil tildeling af støtte føre 

til en stigning i produktion, hvorfor medlemsstaten får et større internationalt output. Dette 

output dækkes dog kun af det nationale input, hvorfor denne medlemsstat opnår en fordel i 

forhold til de konkurrerende medlemsstater. Der opstår herved en stor risiko for, at tildelingen 

af statsstøtte kan føre til en konkurrencemæssig fordel for de medlemsstater, der opfylder 

ovenstående kriterier ved samhandlen på det internationale marked. Dog kan disse negative 

effekter afvejes af de situationer, hvor den internationale samhandel påvirkes positivt ved 

tildelingen af statsstøtte. Dette sker især, når medlemsstaten bidrager til internationalt output 

og input. Her vil en tildeling af statsstøtte skabe en større produktion i den enkelte medlemsstat, 

hvorefter output øges, hvilket giver mulighed for et øget behov for input, som de øvrige 

medlemsstater kan afdække. Ligeledes kan der ved tildeling af statsstøtte i en medlemsstat, der 

har et nationalt output og internationalt input opstå positive følgevirkninger på konkurrencen. 

                                                             
138 Se afsnit 2.2.1 og 2.2.2 ovenfor. 
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Det øgede nationale output vil navnlig føre til en stigning i behovet omkring internationalt input, 

hvilket de resterende medlemsstater har mulighed for at konkurrere omkring.139  

Det kan derfor på baggrund af ovenstående udledes, at der er en vis risiko for en skævfordeling 

af konkurrencen ved tildeling af statsstøtte til en medlemsstat, der hovedsageligt modtager input 

fra dennes nationale marked, samt leverer output på det internationale marked. Dog må dette 

afvejes af de positive virkninger, der opstår i situationer, hvor medlemsstaten har et nationalt 

output marked, samt et internationalt input marked, samt de positive virkninger der opstår, hvis 

henholdsvis output og input markedet i medlemsstaten er internationalt.  

En afvejning af ovenstående trade-off’s ved statsstøtte vil tale for, at der er en vis risiko for, at de 

midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne og virksomhederne nogle afledte 

incitamentsstrukturer, der i sidste ende kan forhindre målet om en fælles koordineret økonomisk 

indsats under COVID-19 situationen. Det vil på denne baggrund undersøges nærmere i 

nedenstående analyse, hvilke strategiske valg, der ligger til grund for medlemsstaternes tildeling 

af statsstøtte under COVID-19, for at vurdere, i hvilken grad medlemsstaterne vil have incitament 

til at tildele støtte under de nuværende midlertidige rammebestemmelser.  

2.3 Hvad er de strategiske valg bag tildelingen af statsstøtte under COVID-19? 

Pandemien og det afledte økonomiske chok har haft forskellige indvirkninger på 

medlemsstaterne, hvilket har betydet, at staterne ligeledes har håndteret krisen på forskellig 

vis.140 Medlemsstaterne har forskellige finanspolitikker, hvilket betyder, at nogle af staterne kan 

stå stærkere i tildelingen af statsstøtte. Dette betyder, at i en situation, hvor det blot er nogle af 

medlemsstaterne, der har råd til at tildele statsstøtte, så vil dette potentielt have en negativ 

effekt på konkurrencen, idet de virksomheder, der opnår denne støtte, får en 

konkurrencemæssige fordel. Omvendt kan der også være medlemsstater, der kun ønsker at 

støtte specifikke industrier, hvilket potentielt set også kan have en betydning for den 

internationale konkurrence mellem virksomhederne. Denne forskel i tildelingsevne kan have en 

negativ påvirkning på den internationale samhandel, hvilket kan være med til at fordreje 

                                                             
139 Se afsnit 2.2.4 ovenfor. 
140 Tænketanken EUROPA & Thinkeuropa.dk 2021, s. 42-45. Se også afsnit 2.1.1 ovenfor. 
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konkurrencen om de internationale markedsandele mellem medlemsstaterne.141 Der er ligeledes 

en vis risiko for, at tildelingen af statsstøtte kan være med til at starte et såkaldt 

statsstøttekapløb. Dette kan opstå i situationer, hvor flere medlemsstater vælger at støtte 

virksomheder i samme industri. Et sådan statsstøttekapløb er ikke med til at sikre den totale 

velfærd i medlemsstaterne, idet dette blot vil resultere i et større spild af offentlige ressourcer.142 

Dette adresserer Kommissionen ligeledes i de midlertidige rammebestemmelser, hvor de 

forsøger at sikre lige konkurrencevilkår, hvorved et sådan kapløb kan forhindres.143  

Det vil på baggrund af ovenstående analyseres, hvilke incitamentsstrukturer, der ligger bag 

medlemsstaternes tildeling af statsstøtte, samt hvorvidt medlemsstaterne har incitament til at 

bidrage til ovenstående problematik omkring statsstøttekapløbet. Det vil derfor i det følgende 

analyseres, hvorvidt dette statsstøttekapløb kan ses som en prisoner’s dilemma-problematik.   

2.3.1 Hvad er prisoner’s dilemma spillets forudsætninger? 

Den grundlæggende prisoner’s dilemma-problematik er et non-kooperativt spil, som består af et 

antal spillere, et sæt af regler og et sæt af payoffs for spillerne. Det klassiske prisoner’s dilemma 

spil omhandler to fanger, som er blevet arresteret for en forbrydelse. Fangerne kan dog kun 

tiltales for denne forbrydelse, såfremt en af dem eller begge tilstår. Strategierne for fangerne er 

derfor enten at tilstå eller ikke at tilstå, hvor deres payoff udgør antal år i fængsel.  Fangerne 

kender hinandens strategier, payoff og strukturen på spillet, hvorfor spillet er karakteriseret som 

et spil med komplet information144. Spillet er opstillet som et statisk spil, hvor fangerne vælger 

deres strategi samtidig, og derfor er hver fanges payoff en funktion af begge fangers strategiske 

valg.145 

Det essentielle ved prisoner’s dilemma-spillet er, at de økonomiske agenter i spillet ikke har 

mulighed for at kommunikere og koordinere deres adfærd. De vælger derfor deres strategi 

                                                             
141 Se her Folketingets aktstykke nr. 6, Finansministeriet, København 7. oktober 2020, s. 1 omkring oprettelse af 
fond i Danmark, med henblik på at sikre de internationale markedsandele. 
142 Motta & Peitz 2020, s. 221. Se også afsnit 2.2.5 ovenfor. 
143 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 3, pkt. 10. 
144 Komplet information betyder, at spillerne kender alle spillets forudsætninger, struktur og payoff, jf. 
https://policonomics.com/lp-game-theory1-complete-incomplete-information/ , sidst besøgt 15. maj 2021. 
145 Baird, Douglas G.; Gertner, Robert H & Picker, Randal C. “Game Theory and the Law”, Harvard University Press 
1994, s. 33. 
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simultant, uden at have kendskab til den anden agents valg af strategi.146 Hver agent søger at 

egenoptimere ved at vælge den strategi, som er den bedste ud fra agentens interesser, og givet 

hvad agenten tror, at den anden vil vælge af strategi.147 Den hårde kerne og gennemgående 

invariable del i hele den økonomiske analyse er antagelsen om, at medlemsstaterne er rationelle 

og dermed handler ud fra sine egne interesser, hvorfor denne antagelse ikke kan ændres.148 

Derudover er det i en virkelighedsnær situation meget sjældent, at mennesker eller agenter 

foretager strategiske beslutninger på præcis samme tid. Det vigtigste er dog, at agenterne ikke 

kender hinandens strategiske valg, når de vælger deres strategi, til trods for at der går en rum tid 

imellem, de hver især vælger strategi. Det skal her bemærkes, at det i dette spil antages, at 

agenterne er identiske og dermed også har identiske payoffs.149  

I prisoner’s dilemma-spillet handler hver agent ud fra sine egne interesser, men disse handlinger 

giver nødvendigvis ikke det bedste resultat for agenterne som helhed. Spillet kan derfor defineres 

som et socialt dilemma eller kollektivt handlingsproblem, hvor hver agent i problemet vil få mere 

ud af at samarbejde, men gør det ikke grundet modstridende interesser mellem agenterne, som 

afskrækker en fælles handling.150 

2.3.2 Hvordan afspejler prisoner’s dilemma-problematikken sig i medlemsstaternes tildeling af 
statsstøtte under COVID-19? 
Medlemsstaterne kan have incitament til at favorisere nationale virksomheder, idet de har 

incitament til at sikre de internationale markedsandele, hvilket stiller dem bedre i 

konkurrenceforholdet til de øvrige medlemsstater. En nedgang i de internationale 

markedsandele kan være med til at påvirke den nationale økonomi og velfærd, hvorfor de søger 

at forhindre dette. Tildelingen af statsstøtte tager derfor udgangspunkt i medlemsstaternes egne 

interesser, og dermed også hvordan de optimerer deres position på det internationale marked. 

Herved opstår der er en prisoner’s dilemma situation mellem medlemsstaterne. 

                                                             
146 Cabral 2000, s. 50. 
147 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 7 og 11. 
148 Jf. afsnit 1.4.1.2 ovenfor om spilteoriens hårde kerne og beskyttelsesbælte. 
149 Cabral 2000, s. 50. 
150 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 312-313. 
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Medlemsstaternes ekstraordinære tildeling af statsstøtte under COVID-19 kan illustreres i 

nedenstående spil:151 

Tabel 2152 

MS1153 / MS2154 Ikke statsstøtte Statsstøtte 

Ikke statsstøtte  7 ; 7  (Pareto) -2 ; 10* (Pareto) 

Statsstøtte 10* ; -2 (Pareto) 3* ; 3* 

 

Ovenstående spil tager udgangspunkt i konkurrencen mellem to vilkårlige medlemsstater i EU, 

dog skal det bemærkes, at der i en realistisk situation vil være flere medlemsstater i konkurrencen 

om de internationale markedsandele. Medlemsstaternes payoff i ovenstående spil er et udtryk 

for, hvordan medlemsstatens markedsandel påvirkes ved at tildele statsstøtte eller ej. Ud fra 

ovenstående payoffs vil medlemsstaterne vælge en strategi ud fra, hvad den tror, at den anden 

medlemsstat vil vælge af strategi. Eftersom medlemsstaterne antages at være rationelle, betyder 

det, at de foretrækker udfald med højere payoffs i forhold til udfald med lavere payoffs.155 

Vælger MS2 ikke at give statsstøtte, er den bedste strategi for MS1 at give statsstøtte, idet der 

kan opnås et payoff på 10, som er højere end 7. Vælger MS2 derimod at give statsstøtte, er den 

bedste strategi for MS1 dog stadig at give statsstøtte, da MS1 i så fald vil få et payoff på 3, som 

er højere end –2. Den bedste strategi for MS1 er derfor at give statsstøtte, uanset om MS2 vælger 

at give statsstøtte eller ej, hvilket betyder, at MS1 har en strengt dominerende strategi til at give 

statsstøtte. I dette spil antages det, at medlemsstaterne er identiske med identiske payoffs156, 

hvorfor MS2 ligeledes har en strengt dominerende strategi til at tildele statsstøtte. Givet 

medlemsstaternes strategier, ender de i en Nash ligevægt, hvor begge medlemsstater får et 

payoff på 3 hver. En Nash ligevægt er et sæt af strategier, hvor ingen af medlemsstaterne kan 

                                                             
151 Buccirossi 2008, s. 638. 
152 Tabellen er egen tilvirkning med inspiration fra det klassiske prisoner’s dilemma spil. De pay off der fremgår af 
tabellen er fiktive tal, som blot skal illustrere antagelserne og forudsætningerne for prisoner’s dilemma spillet.  
153 MS 1 = medlemsstat 1. 
154 MS 2 = medlemsstat 2. 
155 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 11, 21, 33-34, 312-313. 
156 Se antagelserne i afsnit 2.3.1 ovenfor. 
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stilles bedre ved at vælge en anden strategi, givet den anden medlemsstats strategi. Dette 

betyder, at ingen af medlemsstaterne har incitament til at ændre strategi, da den valgte strategi 

er deres ‘best response’ til den andens strategi. Det interessante er dog her, at de ender i en 

ligevægt, hvor de samlet set stilles værre, end hvis de havde samarbejdet, hvilket kunne give dem 

et payoff på 7 hver. Der er derfor en konflikt mellem medlemsstaternes individuelle og fælles 

interesser, men hvor handlingerne ud fra de individuelle interesser fører til et resultat, som ikke 

er for det fælles bedste for medlemsstaterne som helhed.157 Ovenstående Nash ligevægt er dog 

ikke en Pareto optimal tilstand158, da medlemsstaterne har mulighed for at opnå et højere payoff 

og dermed stilles bedre ved at vælge ikke at tildele statsstøtte (7 ; 7). I tilstanden hvor begge 

medlemsstater ikke vælger at tildele statsstøtte, ender de dermed i tilstand, som er Pareto 

optimal. I tabellen ovenfor illustreres det ligeledes, at i de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger 

forskellige strategier, befinder de sig i Pareto optimale tilstande.   

Det kan af ovenstående spil udledes, at hver medlemsstats strengt dominerende strategi er at 

tildele støtte, da dette er deres bedste strategi, uanset om de andre medlemsstater vælger at 

tildele støtte eller ej. I begge situationer vil den pågældende medlemsstat opnå et højere payoff 

ved at tildele støtte, hvilket vil give de støttemodtagende virksomheder en konkurrencemæssig 

fordel. Medlemsstaterne handler derfor udelukkende ud fra individuelle rationaler og interesser 

med henblik på at opnå en større andel af den internationale profit, hvilket øger risikoen for en 

statsstøttekrig.159 Ovenstående danner baggrund for, at der ved tildelingen af statsstøtte opstår 

en prisoner’s dilemma problematik. Dette kan ligeledes understøttes af den femte ændring af de 

midlertidige rammebestemmelser, hvoraf det fremgår, at medlemsstaterne har gjort flittigt brug 

af støtteforanstaltningerne.160  

                                                             
157 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 11, 21, 33-34 og 312-313. 
158 En Pareto optimal tilstand er karakteriseret som en tilstand, hvor andre kombinationer af strategier ikke vil 
kunne stille den ene bedre, uden at den anden stilles værre, jf. Baird, Gertner og Picker 1994, s. 311. Se også Eide 
& Stavang 2018, s. 96-97. 
159 Buccirossi 2008, s. 638. 
160 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, pkt. 7. Se også European Commission 
“Coronavirus Outbreak - List of Member State Measures approved under Articles 107(2)b, 107(3)b and 107(3)c 
TFEU and under the State Aid Temporary Framework”, udstedt den 13. april 2021. 
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Ved den store tildeling af statsstøtte kan der være en vis risiko for, at de negative effekter 

forbundet med statsstøtte øges. Prisoner’s dilemma problematikken kan dermed være med til at 

forstærke disse negative effekter, herunder eksempelvis problematikken omkring Government 

Failures161. Denne problematik er navnlig ikke med til at sikre den totale velfærd, eftersom 

medlemsstaterne handler ud fra egne interesser, hvilket også afspejles i prisoner’s dilemma 

spillet ovenfor, idet det her fremgår, at medlemsstaterne ikke vil have incitament til at sikre det 

fælles bedste. Den massive tildeling af statsstøtte medvirker til en øget risiko for, at 

medlemsstaterne forfordeler nationale virksomheder. Ved forfordeling af nationale 

virksomheder øger dette risikoen for, at Moral Hazard problemet opstår, hvor medlemsstaten 

ikke kan se de støttmodtagende virksomheders indsats. Dette kan føre til, at medlemsstaterne 

ender med at tildele støtte til ineffektive virksomheder.162  

Omvendt kan det afvejes, hvorvidt de positive effekter ved statsstøttetildelingen bliver større set 

i lyset af prisoner’s dilemma-problematikken. En større mængde støtte vil kunne medføre en 

stigning i den støttemodtagende virksomheds marginale omkostninger, hvilket kan føre til at 

denne virksomhed får mulighed for at konkurrere mere effektivt. Dette er en fordel for 

konkurrencen, samt den totale velfærd. Ligeledes vil støtte til dækning af fast omkostninger, 

herunder lønomkostninger, bidrage til, at virksomheden hurtigere kan genoptage de økonomiske 

aktiviteter således, at den samlede økonomi hurtigere kommer sig efter krisen. Ved dækning af 

faste omkostninger er det vigtigt at holde for øje, at virksomhederne kan have incitament til ikke 

at tilpasse sig den nye situation og i stedet reducere de økonomiske aktiviteter for at opnå mere 

støtte.163  

De positive effekter kan dog kun gøres gældende, såfremt støtten er midlertidig. Dog kan det 

være svært at sørge for at støtten er midlertidig, såfremt denne gives uden tilbagebetalingspligt, 

og dermed blot som direkte tilskud. Dette er især svært ved dækning af de faste omkostninger 

under COVID-19, da udløbsdatoen kan virke mere uklar grundet krisens omstændigheder, 

hvorfor der ikke er en direkte grænse for, hvornår de faste omkostninger ikke længere kan 

                                                             
161 Se afsnit 2.2.1 ovenfor. 
162 Se afsnit 2.2.5 ovenfor. Se ligeledes afsnit 2.1.2 ovenfor for definition af ineffektiv virksomhed. 
163 Se afsnit 2.2.2, 2.2.3 og 2.2.5 ovenfor. 
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dækkes af staten. Modsætningsvist er der støtteformer, der i bedre grad kan være med til at 

sikre, at støtten tildeles midlertidigt. Dette har Kommissionen taget højde for ved at indføre en 

step-up mekanisme, såfremt statsstøtten tildeles i form af egenkapitalinvestering, da denne 

mekanisme sikrer et trinvist øget afkast.164 Ligeledes sikrer denne mekanisme 

incitamentsstrukturer, der bevirker, at den støttemodtagende virksomhed vil have incitament til 

at købe staten ud.165 Det er derfor en vigtig forudsætning, at støtten er midlertidig, såfremt de 

negative effekter skal opvejes af de positive effekter ved statsstøtte.   

Omvendt kan der argumenteres for, at det afkast, som medlemsstaten kan opnå ved at tildele 

statsstøtte i form af egenkapitalinvestering, vil øge medlemsstaternes incitament til at tildele 

statsstøtte. Dette sikrer hermed, at medlemsstaterne går ind og støtter de nødlidende 

virksomheder, og derfor vurderes denne step-up mekanisme at være med til at øge 

medlemsstaternes incitament til at give statsstøtte, hvilket understøtter prisoner’s dilemma-

problematikken.166 

Det kan på baggrund af ovenstående lægges til grund, at den ekstraordinære tildeling af 

statsstøtte under COVID-19 fører til en prisoner’s dilemma situation, hvilket kan starte et 

statsstøttekapløb mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne vælger at tildele statsstøtte for at 

sikre egne interesser og tænker dermed ikke på det fælles bedste, hvorfor der opstår tvivl 

omkring, hvorvidt den totale velfærd sikres gennem de midlertidige rammebestemmelser. 

2.4 Hvorvidt er tildelingen af statsstøtte under COVID-19 midlertidig? 
Vurderingen af, hvorvidt støttetildelingen er midlertidig, er altafgørende i forhold til afvejning af 

de positive effekter ved statsstøttetildelingen under COVID-19. Er støtten midlertidig, skaber 

dette incitament hos den støttemodtagende virksomhed til at tilpasse sig den nye økonomiske 

situation under COVID-19. Derved genoptages de økonomiske aktiviteter hurtigere, hvilket øger 

effektiviteten, samt produktiviteten i virksomheden, hvilket fører til en hurtigere genopretning 

af økonomien i EU. Tildeles støtten midlertidigt antages det, at virksomhederne på den lange 

                                                             
164 Se afsnit 2.2.3 ovenfor. 
165 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 61 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
166 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 61 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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bane vil anvende støtten mere efficient, hvilket vil have en positiv indvirkning på den totale 

velfærd.167 Medlemsstaterne har mulighed for løbende at overvåge hinandens transaktioner i 

forbindelse med støttetildelingen, hvorfor der kan argumenteres for, at der er tale om et spil 

med flere runder. Dette giver hermed et overblik og en gennemsigtighed i tildelingen af støtte.168 

På trods af at spillet gentages af flere forskellige runder, så er der stadig en antagelse omkring, 

at medlemsstaterne vælger deres strategier simultant, da hver runde er et nyt prisoner’s 

dilemma spil.169 

Det vil derfor undersøges, om tildelingen af statsstøtte kan anses som et finit spil og dermed 

midlertidigt, eller om der er tale om et infinit spil, hvor slutdatoen for spillet ikke kendes. 

Medlemsstaterne vil som udgangspunkt have incitament til at blive ved med at give statsstøtte. 

Imidlertid er spørgsmålet, om de over tid vil afvige fra denne strategi og dermed stoppe 

tildelingen af statsstøtte.170 

I et finit spil er der et begrænset antal runder, og det er her en forudsætning, at agenterne med 

sikkerhed ved, hvornår spillet præcist vil slutte. Ved at agenterne ved, hvornår spillet vil slutte, 

vil de i sidste runde handle som i et prisoner’s dilemma spil, og dermed ender de i en Nash 

ligevægt, hvor de ikke samarbejder. Givet udfaldet i sidste runde af spillet, vil agenterne have 

incitament til at handle på samme måde i andensidste runde, og dermed ender de i samme Nash 

ligevægt. Dette fortsætter helt op til første runde, hvilket betyder, at de vil have den samme 

strategi i alle runder, og dermed tænker de udelukkende på egne interesser frem for fælles 

interesser hele spillet igennem. Dermed har det ikke nogen betydning, at spillet bliver gentaget i 

et bestemt antal runder, da det blot er et prisoner’s dilemma spil, som bliver gentaget i flere 

runder.171 

                                                             
167 Se afsnit 2.2.3 ovenfor. 
168 Se Kommissionens hjemmeside for Offentlig søgning i databasen for gennemsigtighed i statsstøtte 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=da, sidst besøgt 15. maj 2021, jf. Anden 
ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 13, fodnote til pkt. 86 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
169 Se afsnit 2.3.1 ovenfor.  
170 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 167-169. 
171 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 167. 
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Holdes denne type af spil op imod statsstøttetildelingen under COVID-19 kan der argumenteres 

for, at de midlertidige rammebestemmelser har et fast antal runder i kraft af deres form som 

midlertidige. Til trods for at bestemmelserne er blevet ændret og forlænget over flere omgange, 

indeholder hver version en udløbsdato.172 Medlemsstaterne ved derfor, hvornår de ikke længere 

kan give denne ekstraordinære statsstøtte, og dermed kan der argumenteres for, at der er et 

bestemt antal runder. Modsætningsvist kan det diskuteres, om usikkerheden omkring krisen og 

dens varighed kan føre til, at der alligevel er tale om et infinit spil med et ubegrænset antal 

runder.  

Til trods for definitionen af at have et ubegrænset antal runder, skal det dog bemærkes, at der 

er en vis sandsynlighed for, at spillet alligevel ender efter hver runde, hvilket kan opstilles som 

følgende: (1 - d), hvor d er sandsynligheden for at spillet vil fortsætte i flere runder. Det antages, 

at hver spiller værdsætter payoff’et i den nuværende periode højere end payoff’et i en fremtidig 

periode. Dette betyder, at for hver runde bliver payoff’et beregnet med en diskonteringsfaktor 

𝛿, som skal sørge for at værdien i den fremtidige periode reflekterer værdien i den nuværende 

periode. Værdien af payoff for hver runde beregnes ved at diskontere payoff, og herefter gange 

dette med sandsynligheden for at spillet fortsætter i et ubegrænset antal runder.173  

Gentages prisoner’s dilemma uendeligt, så kan der være mulighed for, at ligevægten kan ændre 

sig, som følge af at medlemsstaterne kan vælge at koordinere deres adfærd. Dette kan de enten 

gøre ved at anvende en grim trigger strategi eller en tit for tat strategi. Ved grim trigger 

strategien, så vil parterne koordinere deres adfærd, indtil en af parterne afviger, hvorefter denne 

part vil blive straffet i alle efterfølgende perioder, og parterne vil derfor ikke vende tilbage til at 

koordinere deres adfærd.174 Tit-for-tat strategi svarer til grim trigger strategien, idet der straffes 

for afvigelse fra strategien, dog straffes én afvigelse kun i én efterfølgende periode, og dermed 

ikke i alle efterfølgende perioder.175 

                                                             
172 Se blandt andet Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, hvor udløbsdatoen for 
statsstøtte i form af Covid-19 rekapitaliseringer er d. 30. juni 2021, jf. s. 8 om pkt. 48 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
173 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 50, 167-169. 
174 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 169-171. 
175 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 171-173. Se også Hendrikse 2003, s. 292. 
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Usikkerheden omkring, hvornår COVID-19 situationen reelt set er forbi, er med til at skabe 

grundlaget for, at der er tale om et infinit spil. Krisen har som udgangspunkt ikke en definitiv 

slutdato, også selvom støtten under de midlertidige rammebestemmelser kun kan tildeles i en 

begrænset periode. Dog er denne periode blevet forlænget flere gange under ændringerne til de 

midlertidige rammebestemmelser.176 Det er dermed usikkert, hvor længe det er nødvendigt at 

tildele denne ekstraordinære statsstøtte, og dermed er det også uvist, hvor mange gange 

udløbsdatoen for de midlertidige rammebestemmelser fortsætter med at blive udskudt. 

Da der er tale om et infinit spil, så danner dette grundlag for, at ligevægten i spillet potentielt set 

over tid ville kunne ændre sig, jf. diskussionen ovenfor omkring tit for tat og grim trigger 

strategierne. Dog er der visse betingelser, der skal være til stede, før der skabes et grundlag for 

et muligt samarbejde mellem medlemsstaterne. For at strategierne skal kunne opretholdes, så 

kræver dette, at medlemsstaterne kan se, at de andre afviger den koordinerede adfærd og 

herefter agerer på baggrund af denne observation. Dette kan være svært at gennemføre i praksis, 

idet der er mange medlemsstater i den internationale samhandel, der så vil skulle koordinere 

deres adfærd. Ligeledes er det svært at koordinere, hvem der straffer, såfremt der sker en 

afvigelse fra den koordinerede adfærd, og om der blot skal straffes i en periode eller i alle 

efterfølgende perioder. Diskonteringsfaktoren er også afgørende for, om medlemsstaterne vil 

have incitament til at påtage sig ovenstående strategier. Er diskonteringsfaktoren høj, så vil 

medlemsstaterne have incitament til at påtage sig strategierne, hvilket gør det muligt at 

koordinere adfærd. Dette betyder, at medlemsstaterne ved en høj diskonteringsfaktor kan opnå 

et højere payoff i nuværende periode ved at koordinere i forhold til at afvige fra koordineringen, 

og de vil dermed ikke have incitament til at afvige.177 Det er derfor en vigtig forudsætning for 

medlemsstaternes mulige samarbejde, at diskonteringsfaktoren er høj.  

Selvom der er tale om et infinit spil, hvilket som udgangspunkt giver mulighed for at ændre 

ligevægten i et prisoner’s dilemma, så kan dette dog være vanskeligt i en situation som COVID-

                                                             
176 Se her Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 1, pkt. 3, omkring forlængelse indtil d. 
30. juni 2021 for de generelle foranstaltninger og forlængelse af rekapitaliseringer til d. 30. september 2021, samt 
senere forlængelse i Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021 til d. 31 december 2021, jf. s. 2, 
pkt. 8. 
177 Baird, Gertner & Picker 1994, s. 169-171. 
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19 pandemien. De forudsætninger og betingelser, der skal være til stede for at koordinering af 

adfærd kan ske, er vanskelige at opfylde under en situation som COVID-19, da det er svært at 

observere, hvornår de enkelte medlemsstater afviger fra den koordinerede adfærd, samt hvem 

der skal straffe for de eventuelle afvigelser. Den manglende mulighed for at observere de andre 

medlemsstaters adfærd gør, at mekanismerne bag grim trigger og tit for tat strategierne ikke kan 

anvendes fuldt ud. Det kan dermed lægges til grund, at det under COVID-19 situationen er svært 

at opretholde en koordineret adfærd mellem medlemsstaterne, hvorfor dette stiller 

spørgsmålstegn ved, om formålet omkring en fælles økonomisk indsats i de midlertidige 

rammebestemmelser er realistisk, idet medlemsstaterne altid vil sikre egne interesser frem for 

at arbejde mod det fælles bedste.  

2.5 Er de midlertidige rammebestemmelser Kaldor-Hicks efficiente?  

Det kan på baggrund af ovenstående lægges til grund, at medlemsstaterne uanset de midlertidige 

rammebestemmelsers varighed, har incitament til at tildele statsstøtte, indtil det ikke længere er 

muligt under de midlertidige rammebestemmelser. Det skal derfor diskuteres, hvorvidt 

indførslen af de midlertidige rammebestemmelser er med til at sikre den totale velfærd under 

COVID-19 pandemien. Det er her vigtigt at vurdere, hvorvidt de midlertidige 

rammebestemmelser på sigt kan skabe værdier, der kan kompensere tabene fra de afledte 

negative effekter. En Kaldor-Hicks velfærdsforbedring vil derfor føre til at de midlertidige 

rammebestemmelser sikrer en forbedring af de enkelte medlemsstaters økonomiske situation, 

hvilket kan være med til at gavne den totale velfærd i EU.178  

Prisoner’s dilemma spillet udleder, at medlemsstaterne vil blive ved med at tildele statsstøtte, så 

længe dette er muligt gennem de midlertidige rammebestemmelser. Det må ligeledes 

konstateres, at det på nuværende tidspunkt er uvist, hvornår muligheden for at tildele statsstøtte 

under de nuværende foranstaltninger ophører. I takt med at medlemsstaterne i høj grad benytter 

muligheden for at tildele statsstøtte, så kan det derfor argumenteres for, at de negative effekter 

øges i takt med tildelingen.179 Spørgsmålet er om de positive effekter, der er ved den 

                                                             
178 Eide & Stavang 2018, s. 34 og 111. 
179 Se afsnit 2.3 ovenfor.  
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ekstraordinære tildeling af statsstøtte, kan være med til at kompensere for den stigning af 

negative effekter, som de midlertidige rammebestemmelserne medfører.   

Til trods for at de midlertidige rammebestemmelser muliggør en hurtigere genopretning af 

virksomhederne og økonomien i de enkelte medlemsstater, kan der argumenteres for, at denne 

massive tildeling af statsstøtte vil få væsentlige konsekvenser for konkurrencen mellem 

medlemsstaterne på længere sigt. Det kan ligeledes udledes af prisoner’s dilemma spillet, at 

medlemsstaternes vedvarende incitament til at give statsstøtte til de nationale virksomheder, for 

at sikre den nationale økonomi, ikke bidrager til en koordineret adfærd, der sikrer det fælles 

bedste. Prisoner's dilemma problematikken bidrager ligeledes til, at disse negative effekter ved 

tildelingen af statsstøtte blot bliver forstærket af medlemsstaternes vedvarende incitament til at 

tildele ekstraordinær statsstøtte. Det vurderes derfor, at disse negative effekter ved den 

ekstraordinære tildeling af statsstøtte ikke kan opvejes af de positive effekter, der er forbundet 

med de midlertidige rammebestemmelser. På baggrund af dette kan de midlertidige 

rammebestemmelser ikke vurderes at være en Kaldor-Hicks efficient velfærdsforbedring, hvorfor 

de ikke bidrager til at sikre den totale velfærd i EU. 

2.6 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at de midlertidige rammebestemmelser 

tilsigter at sikre den totale velfærd i EU ved at opretholde virksomhedernes eksistens, 

beskæftigelsen, omsætning, samt deres fremadrettede forretnings- og investeringsmuligheder. 

Det kan konkluderes, at den ekstraordinære statsstøtte kan medføre en skævvridning af 

konkurrencen som følge af Government Failures. Samtidigt opstår Moral-Hazard problematikken 

som følge af den asymmetriske information, hvilket fører til, at virksomheden ikke vil øge sin 

effektivitet og produktivitet ved tildelingen af statsstøtte. Dertil kan det konkluderes, at støtte til 

dækning af faste omkostninger vil ændre virksomhedernes adfærd, da de maksimerer deres 

profit ved at være ineffektive, hvorved de opnår mere støtte. Det kan på denne baggrund ligges 

til grund, at tildeling af statsstøtte til ineffektive virksomheder ikke er med til at sikre den totale 

velfærd. 
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Statsstøttetildelingen under COVID-19 afspejler en klassisk prisoners’ dilemma situation, hvor 

medlemsstaterne ender i en Nash-ligevægt, der bevirker, at de har incitament til at give 

statsstøtte. Det kan her konkluderes, at ligevægten ikke er Pareto-efficient, idet 

medlemsstaterne kan opnå et højere payoff ved ikke at tildele statsstøtte og dermed sikre en 

koordineret økonomisk indsats. Det kan konkluderes, at ovenstående problematik er infinit, 

hvorfor medlemsstaterne vil blive ved med at tildele støtte, så længe de midlertidige 

rammebestemmelser giver dem denne mulighed.  

Det må derfor konkluderes, at den totale velfærd ikke sikres ved at indføre de midlertidige 

rammebestemmelser, set i lyset af medlemsstaternes incitament til at blive ved med at tildele 

statsstøtte, hvorfor de negative afledte effekter ved tildeling af statsstøtte forstærkes. Det kan 

ligeledes konkluderes, at de midlertidige rammebestemmelser ikke er Kaldor-Hicks efficiente, 

idet de ikke sikrer den totale velfærd i EU.  
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Kapitel 3 – Juridisk analyse 

Det vil i nærværende analyse indledningsvist blive fastlagt, hvilken hjemmel Kommissionen 

anvender ved udstedelsen af de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte. Disse 

bestemmelser er med til at sikre foranstaltningerne omkring de støtteformer, som 

medlemsstaterne kan anvende i forbindelse med COVID-19 situationen. Analysen vil tage 

udgangspunkt i betingelserne for statsstøtte i form af egenkapitalinvesteringer, da det vil 

undersøges, hvorvidt disse foranstaltninger, som Kommissionen fastlægger, er i 

overensstemmelse med art. 345 TEUF, herunder neutralitetsprincippet. Der vil i den forbindelse 

foretages en fortolkning af neutralitetsprincippet med henblik på at definere formålet og 

baggrunden for anvendelsen af neutralitetsprincippet.  

3.1 Hvad er hjemlen til de midlertidige rammebestemmelser? 

Formålet med de midlertidige rammebestemmelser er at sikre, at medlemsstaterne hurtigere 

kan gennemføre akutte støtteforanstaltninger til virksomheder med likviditetsproblemer som 

følge af COVID-19 situationen.180 Det altovervejende udgangspunkt er, at statsstøtte eller støtte 

i form af statsmidler, der fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at give 

visse virksomheder en økonomisk fordel, anses som værende uforenelige med det indre marked 

i det omfang, at det påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne, jf. Art. 107, stk. 1 TEUF. 

Statsstøttereglerne indeholder dog visse undtagelser, der oplister, hvornår støtte alligevel kan 

anses som foreneligt med det indre marked, herunder navnlig art. 107, stk. 2 og 3 TEUF. Disse 

undtagelsesbestemmelser er også udgangspunktet for de ekstraordinære støtteforanstaltninger 

under COVID-19 krisen.181 De midlertidige rammebestemmelser er dermed med til at give en 

rettesnor for, under hvilke betingelser støtteforanstaltningerne kan anses som værende forenelig 

med det indre marked i forbindelse med COVID-19 krisen. De midlertidige rammebestemmelser 

er udarbejdet i henhold til art. 107, stk. 3, litra b TEUF, der regulerer støtteforanstaltninger, som 

                                                             
180 Første udgave af de midlertidige rammebestemmesler 2020, s. 3-4, pkt. 11, 16 og 18. 
181 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 6. 
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har til formål at fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller 

afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi.182 

Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse kan karakteriseres som projekter, hvorved det er 

muligt at samle finansielle ressourcer, ekspertise, viden og økonomiske aktører fra hele EU. 

Projekternes formål er hermed at afhjælpe betydelige markedssvigt og andre samfundsmæssige 

udfordringer, som uden dette projekt ikke ville kunne afhjælpes.183 Kommissionen har på denne 

baggrund vurderet, at COVID-19 situationen kan afhjælpes ved en tæt europæisk koordinering 

af støtteforanstaltninger, hvorved det indre marked kan holdes intakt, hvilket sikrer en hurtigere 

genopretning af økonomien.184   

Det er en vigtig forudsætning, at støtteforanstaltningerne faktisk bidrager til et vigtigt projekt af 

fælleseuropæisk interesse. Et projekt af fælleseuropæisk interesse defineres således, at det 

enten indebærer en række af medlemsstaternes fælles indsats for at bekæmpe en fælles trussel, 

eller at projektet udgør en del af et transnationalt europæisk program, hvor en række 

medlemsstaters regeringer i fællesskab vælger at lave en samordnet aktion.185  

Ovenstående fortolkning af, hvornår et projekt er af fælleseuropæisk interesse kan ligeledes 

understøttes af Kommissionens meddelelse af 2014/C 188/02. Kommissionens fortolkning af, 

hvad der er foreneligt med det indre marked, er relevant at tage højde for, idet Kommissionen 

har beføjelse til at varetage løbende undersøgelse af statsstøtteordninger, som findes i de 

enkelte medlemsstater, jf. art. 108, stk. 1 TEUF. Ligeledes har Kommissionen beføjelse til at træffe 

afgørelser omkring, hvorvidt støtte ydet af en stat kan anses for at være forenelig med det indre 

marked eller ej. Herefter kan medlemsstaten på opfordring af Kommissionen forpligtes til at 

ændre eller ophæve støtteforanstaltningen inden for en tidsfrist fastsat af Kommissionen, jf. art. 

                                                             
182 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 4, pkt. 16. 
183 Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 188/02 om ”Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af 
gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked“, udstedt den 
20. juni 2014, pkt. 28. 
184 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 3, pkt. 10. 
185 De forenede sager 62/87 og sag 72/87, Exécutif Régional Wallon og SA Glervabel mod Kommissionen, Saml 
1988, s. 1595, præmis 22. Se ligelede præmis 25, hvor det statueres, at støtteforanstaltningen faktisk skal bidrage 
til et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse, og det derfor ikke er tilstrækkeligt, hvis støtteforanstaltningen 
blot potentielt kan indebære, at der bringes en ny teknik i anvendelse. 
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108, stk. 2 TEUF. Ovenstående danner baggrund for, at Kommissionens meddelelser kan 

anvendes som fortolkningsbidrag i fortolkningen af art. 107, stk. 3, litra b TEUF.  

I Kommissionens meddelelse af 2014/C 188/02 fastlås det, at projektet skal involvere flere 

medlemsstater, samtidig med at det kommer en væsentlig del af EU til gode, og dermed ikke kun 

være begrænset til de medlemsstater, som finansierer projektet. Derudover understreges det, at 

det pågældende projekt skal bidrage til et eller flere EU-mål på en konkret, klar og identificerbar 

måde. Samtidigt skal det have en væsentlig indflydelse på EU’s konkurrencedygtighed, 

bæredygtig vækst, sociale udfordringer eller værdiskabelsen i hele EU.186 Støtten skal ligeledes 

have en form for nødvendighed og forholdsmæssighed med det pågældende projekt. Det er her 

en betingelse, at projektet ikke skal kunne gennemføres uden støtten, eller det blot kan 

gennemføres i mindre omfang eller på en måde, hvor de samme forventede fordele vil blive 

betydeligt begrænset. En støtteforanstaltning kan derfor kun anses som værende proportionel, 

såfremt mindre støtte ikke vil kunne medføre samme resultat. Derudover må den pågældende 

støtte ikke blive brugt til dækning af omkostninger, som en virksomhed vil have anvendt på 

projektet under alle omstændigheder. Ligeledes må støtten heller ikke blive brugt til 

kompensation for den sædvanlige forretningsmæssige risiko, som en økonomisk aktivitet 

medfører.187 

Derudover er det vigtigt, at en potentiel konkurrencefordrejning bliver forebygget ved, at 

medlemsstaten forelægger dokumentation for, at den pågældende støtteforanstaltning er det 

korrekte politiske instrument til at opfylde projektets formål. Såfremt et mindre fordrejende 

politisk instrument vil kunne anvendes til at opnå samme resultat, vil den pågældende foreslåede 

støtteforanstaltning ikke blive anset som hensigtsmæssigt. I denne forbindelse vil en 

afvejningstest188 være relevant at anvende til at afgøre, om støtteforanstaltningen kan anses som 

værende forenelig med det indre marked. Dette betyder, at de negative konsekvenser såsom 

                                                             
186 Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 188/02, pkt. 14-17. 
187 Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 188/02, pkt. 28. 
188 Se nærmere om Kommissionens balancetest i deres Handlingsplan på statsstøtteområdet ”Mindre og bedre 
målrettet statsstøtte: en reformplan for 2005–2009” , Bruxelles, den 7.6.2005, KOM(2005) 107 endelig, pkt. 18-23. 
Formålet med denne test er dermed at øge gennemsigtigheden i Kommissionens praksis, ensrette vurderingen af 
støtteforanstaltningens forenelighed med undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3 b TEUF, samt gøre den mere i 
overensstemmelse med økonomisk teori. 
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konkurrencefordrejningen og samhandelspåvirkningen skal være begrænset, samtidig med at de 

skal opvejes af de positive virkninger af støtten i form af bidraget til målet af fælleseuropæisk 

interesse. Ved analysen af konkurrencefordrejningen vurderes støttens forventede indvirkning 

på konkurrencen mellem virksomheder på de aktuelle markeder, samt på markeder i 

forudgående og efterfølgende led. Risikoen for henholdsvis overkapacitet, markedsafskærmning 

og markedsdominans bliver ligeledes vurderet i denne afvejningstest.189  

For at kunne anvende undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3, litra b TEUF er det ligeledes en 

forudsætning, at støtten skal afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstatsøkonomi. Det 

følger af retspraksis, at den alvorlige forstyrrelse i en medlemsstats økonomi skal påvirke enten 

hele eller en vigtig del af økonomien i den pågældende medlemsstat. Det er således ikke 

tilstrækkeligt, at det blot er en region eller et specifikt territorium i medlemsstaten, der bliver 

påvirket. Dette stemmer ligeledes overens med princippet omkring, at 

undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3, litra b TEUF skal fortolkes strengt.190  

Denne undtagelsesbestemmelse er blot blevet anvendt af Kommissionen få gange tidligere, 

blandt andet under finanskrisen i 2008. Her blev det for første gang statueret, at der var tale om 

en global krise, der havde en så alvorlig karakter for medlemsstaternes økonomi og 

finansmarkederne generelt, at Kommissionen kunne anvende undtagelsesbestemmelsen som 

hjemmel til støtteforanstaltningerne. Der blev i denne forbindelse indført midlertidig regulering 

af statsstøtte, som muliggjorde støtte til blandt andet redning og omstrukturering af den 

hårdtramte finansielle sektor i flere medlemsstater.191 

Det kan derfor på baggrund af ovenstående lægges til grund, at COVID-19 pandemien opfylder 

de strenge betingelser, der skal være til stede, for at art. 107, stk. 3, litra b TEUF kan finde 

anvendelse. Kommissionen har derfor anvendt denne hjemmel til at udstede de midlertidige 

                                                             
189 Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 188/02, pkt. 40-43.  
190 Jf. De forenede sager T-132/96 og T-143/96, Freistaat Sachsen m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber, præmis 167. Se også Sag 730/79 Philip Morris Holland BV mod Kommissionen, dom af 17. september 
1980, præmis 25. 
191 Se her Meddelelse fra Kommissionen 2008/C 270/02 om Statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger 
truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise, udstedt 25. oktober 2008, pkt. 
8. 
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rammebestemmelser, der skal agere som rettesnor for, hvordan medlemsstaterne sikrer at 

tildele støtte i overensstemmelse med det indre marked, samt art. 107, stk. 3, litra b, TEUF.192De 

midlertidige rammebestemmelser har derfor til formål at sikre muligheden for at forfølge 

fælleseuropæiske interesser i forbindelse med at sikre en hurtig og effektiv opretning af 

økonomien, hvilket skal være med til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats 

økonomi.  

Det fremgår derfor af nedenstående analyse, hvilke betingelser Kommissionen ligger til grund 

for, at en støtteforanstaltning i form af statsligt ejerskab kan anses som værende foreneligt med 

det indre marked.    

3.2 Hvad ligger der i rekapitaliseringsforanstaltningerne i forbindelse med COVID-19?  

I de midlertidige rammebestemmelser er det muligt at give statsstøtte i form af en 

rekapitalisering af den pågældende virksomhed. Rekapitalisering af en virksomhed betyder, at 

der indsprøjtes en vis mængde kapital i virksomheden, hvilket konverterer noget af 

virksomhedens gæld til egenkapital, og derved får indskyderen af kapital en mulighed for at 

modtage en rimelig forrentning, eksempelvis via udbytte eller eventuel kapitaltilvækst.193 

Rekapitaliseringsforanstaltninger er en velkendt og væsentlig faktor, når det kommer til sikring 

af medlemsstaternes finansielle markeders stabilitet og funktion, idet en sådan foranstaltning 

også blev anvendt under den finansielle krise tilbage i 2008, hvor formålet dog var at 

rekapitalisere bankerne.194  

I den første udgave af de midlertidige rammebestemmelser oplistes der hvilke 

støtteforanstaltninger, som medlemsstaterne kan anvende, herunder støtte i form af direkte 

tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Disse støtteforanstaltninger omfatter 

også støtte i form af egenkapital instrumenter, men dog er der et loft på 800.000 EUR, som er 

det maksimale beløb, som en virksomhed må modtage i forbindelse med en COVID-19 

                                                             
192 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 6. 
193 Erhvervs- og Vækstministeriet 2017, s. 34. Se også Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 19/04 om EU-
retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer, udstedt 22. januar 2014, s. 11, pkt. 52, 
nr. 6. 
194 Meddelelse fra Kommissionen 2009/C 10/03, s. 1, pkt. 4. 
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rekapitalisering.195 Det er senere blevet nødvendigt at forhøje dette loft, navnlig for støtte i form 

af egenkapitalinstrumenter, hvorfor der ved anden ændring af de midlertidige 

rammebestemmelser er tilføjet et særskilt afsnit196, der behandler betingelserne for, at en 

COVID-19 rekapitalisering er i overensstemmelse med det indre marked. Kommissionen har her 

hævet det maksimale beløb til en tærskel på 250 mio. EUR, og såfremt støtteforanstaltningerne 

overskrider dette beløb, skal dette anmeldes særskilt til Kommissionen.197 

Formålet med at indsætte bestemmelserne om rekapitalisering er at sikre genoprettelse af 

støttemodtagerens kapitalstruktur, og dermed sørge for at kapitalstrukturen igen kommer til at 

se ud, som den gjorde før COVID-19 udbruddet. Akkurat det samme formål, som man havde med 

bankerne under finanskrisen, hvor rekapitaliseringsforanstaltningerne ansås for at være en af de 

væsentligste foranstaltninger, som medlemsstaterne kunne træffe med henblik på at sikre 

finansmarkedernes stabilitet og funktion. En rekapitalisering indebærer, at medlemsstaten 

forpligter sig til at sørge for at fremskaffe den nødvendige kapital, samtidig med der mobiliseres 

privat kapital.198  

3.2.1 Hvilke betingelser skal opfyldes for at foretage en COVID-19 rekapitaliseringsforanstaltning? 
For at en støttemodtager kan modtage en COVID-19 rekapitalisering, har Kommissionen oplistet 

nogle støtteberettigelses- og adgangsbetingelser, hvormed en virksomhed kan blive 

støtteberettiget. Disse betingelser sætter en ramme for, hvilken økonomisk situation den 

pågældende virksomhed skal befinde sig i, herunder at virksomheden skal have udfordringer i 

henhold til at opretholde en passende likviditet uden statens indgriben. Dog er det vigtigt, at det 

indgreb, som staten foretager, er for det fælles bedste. Dette betyder, at indgrebet blandt andet 

skal være med til at undgå social nød eller markedssvigt, som følge af en faldende beskæftigelse 

i samfundet, udtræden af en innovativ eller systemisk vigtig virksomhed, samt risikoen for at der 

sker en afbrydelse i en vigtig tjeneste eller andre af den berørte medlemsstat behørigt 

begrundede situationer. Støttemodtageren må ligeledes ikke selv være i stand til at finde 

                                                             
195 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 4-5, pkt. 21-22. 
196 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 7 om afsnit 3.11 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
197 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8 om pkt. 51 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
198 Meddelelse fra Kommissionen 2009/C 10/03, pkt. 1, 2 og 4. 
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alternativ finansiering på markedet til overkommelige vilkår, samt må den støttemodtagende 

virksomhed ikke være kriseramt før 31.12.2019.199  

Rekapitaliseringen indeholder ligeledes en række betingelser for anmeldelsesprocessen for 

støtten, herunder hvem der kan godkende sådanne støtteordninger, hvilket navnlig er 

Kommissionen. Ved en individuel støtte, der overskrider en tærskelværdi på 250 mio. EUR, så 

skal dette anmeldes særskilt til Kommissionen således, at det sikres, at dette ikke medfører en 

fordrejning af konkurrencen. I denne vurdering ligger Kommissionen vægt på, om den 

eksisterende finansiering på markedet ikke i tilstrækkelig grad kan sikre støttemodtagerens 

levedygtighed. Dertil bliver det af Kommissionen vurderet, om rekapitaliseringsinstrumentet er 

egnet til at imødegå de alvorlige vanskeligheder, som støttemodtageren oplever, samt om 

støtten er proportionel.200 

En vigtig forudsætning for rekapitalisering som støtteform er, at støtten skal være proportional, 

hvilket betyder, at støtten ikke må overstige det minimum, der er nødvendigt for at sikre 

overlevelsen af den pågældende støttemodtagende virksomhed. Herved søger Kommissionen at 

sikre de konkurrenceretlige aspekter og hensigtsmæssigheden i støttetildelingen, idet de søger 

at holde støtten nede på et minimum.201    

Det pålægger medlemsstaterne at sikre, at de valgte støtteforanstaltninger og de dertilhørende 

betingelser efterleves, samtidigt med at sørge for, at konkurrencen fordrejes mindst muligt.202 

Medlemsstaterne pålægges derfor en streng fortolkning af rekapitaliseringsforanstaltningerne, 

hvorfor disse som udgangspunkt kun bør anvendes som middel med henblik på at genoprette 

støttemodtagerens kapitalstruktur, så støttemodtageren bliver stillet i den samme situation, som 

før COVID-19 udbruddet. 

                                                             
199 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8 om pkt. 49 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
200 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8, om pkt. 51 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
201 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 1, pkt. 6. 
202 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8-9, om pkt. 53-54 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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Kommissionen tillægger ligeledes stor vægt på, at de rekapitaliseringsforanstaltninger, som 

medlemsstaterne foretager, skal indeholde bestemte betingelser omkring statens udtræden og 

afkast. Det er navnlig disse betingelser, der danner grundlag for nærværende problemstilling, 

hvorfor det skal undersøges, hvorvidt Kommissionen har beføjelser til at indføre disse i forhold 

til princippet omkring traktatens neutralitet til de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, 

jf. art. 345 TEUF.203  

3.3 Hvad er formål og baggrund for neutralitetsprincippet i art. 345? 

Det vil i det følgende undersøges, hvad formålet og baggrunden er for neutralitetsprincippet i 

art. 345 TEUF, samt hvad der ligger i udtrykket “ejendomsretlige ordninger”. 

Ordlyden af art. 345 TEUF lyder således: 

“De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af traktaterne.” 

En ordlydsfortolkning af art. 345 TEUF kan skabe tvivl omkring anvendelsen heraf, idet der er tale 

om en forholdsvis kort artikel, der ikke uddyber, hvad der skal ligges i udtrykket “ejendomsretlige 

ordninger”, hvorfor dette kan fortolkes bredt. Bestemmelsen giver heller ikke ved en 

ordlydsfortolkning en indikation af, i hvilken kontekst denne finder anvendelse, hvorfor der til en 

nærmere fortolkning af bestemmelsen vil inddrages praksis fra EU-Domstolen. I sager hvor art. 

345 TEUF behandles, udtaler EU-Domstolen ofte, at de ejendomsretlige ordninger ikke falder ind 

under traktatens anvendelsesområde, hvorefter en yderligere fortolkning af udtrykket 

ejendomsretlige ordninger undlades.204  

Art. 345 TEUF påberåbes ofte i spørgsmål omkring transaktioner vedrørende erhvervelse af fast 

ejendom, hvor det i stor grad er uvist, hvad der ligges til grund for anvendelsen af princippet.205  

                                                             
203 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9, om afsnit 3.11.5 om statens afkast og 
udtræden i Konsolideret udgave af de midlertidige rammebestemmelser. 
204 Se for eksempel De forenede sager T-116/01 og T-118/01 European Ferries sml. mod Kommissionen, dom 
afsagt 5. august 2003, s. 41, præmis 150. Sag 182/83 Robert Fearon & Company Limited mod Irish Land 
Commission, dom afsagt 6. november 1984, s. 3682. De forenede sager C-105/12-C - 107/12 Staat der 
Nederlanden mod Essent NV (sag C-105/12), Essent Nederland BV (sag C-105/12), Eneco Holding NV (sag C-
106/12) og Delta NV (sag C-107/12), dom afsagt 22. oktober 2013, s. 12 præmis. 29. Sag C-302/97 Klaus Klone mod 
Republikken Østrig, dom afsagt 1. juni 1999, s. 3134, præmis 38. 
205 Se Sag 182/83, Fearon Sml., s. 3677. Se også sag C-302/97, Konle, Sml., s. 3099 og s. 3134, præmis 37 og 38. 
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Dette er derfor med til at understrege den brede ordlyd, som ofte giver anledning til tvivl omkring 

den korrekte anvendelse af bestemmelsen, eftersom EU-Domstolen ikke udtrykkeligt udtaler sig 

om rækkevidden af bestemmelsen, samt i hvilken kontekst den kan finde anvendelse. Samtidigt 

understreges dette ved, at bestemmelsen også er søgt anvendt i sager om patentret og 

ophavsret.206 

Det kan på denne baggrund konstateres, at praksis omkring, hvad der skal forstås ved de 

ejendomsretlige ordninger, er begrænset, hvorfor et forslag til afgørelse af tre traktatbrudssager 

udarbejdet af generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomers anvendes som fortolkningsbidrag til 

forståelsen af, hvad der ligger i udtrykket ejendomsretlige ordninger. Disse traktatbrudssager har 

alle samme omdrejningspunkt, herunder spørgsmålet om fællesskabsretten og de nationale 

ordningers forenelighed, hvor art. 345 TEUF er forsøgt anvendt som undtagelsesbestemmelse til 

ikke at overholde de grundlæggende principper i traktaten. Dette danner baggrund for, at 

generaladvokaten foretager en dybdegående analyse af, hvad der skal tillægges værdi i udtrykket 

omkring de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne.207 

I forslaget fremfører generaladvokaten, at udtrykket “ejendomsretlig ordning” er uden juridisk-

teknisk betydning. Udtrykket skal nærmere forstås som et mere økonomisk begreb, der 

henvender sig til de ejendomsretlige ordninger, der må være i virksomheder. Formålet med 

bestemmelsen er derfor ifølge generaladvokaten, at traktaten skal forholde sig neutralt i forhold 

til ejendomsrettighederne i virksomhederne i en økonomisk sammenhæng.208 Dette betyder, at 

medlemsstaterne har mulighed for at få indflydelse på det økonomiske liv, der er i virksomheder 

ved at tilkøbe en del af ejendomsretten hertil.209   

Generaladvokaten argumenterer for, at bestemmelsens bagvedliggende hensyn er at sikre, at 

medlemsstaternes økonomiske politik ikke er omfattet af EU-retten. Det fremgår ligeledes, at 

                                                             
206 Se her sag C-235/89, Kommissionen mod Italien, dom af 18. februar 1992. Se også sag C-30/90, Kommissionen 
mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland, dom af 18. februar 1992, Forenede sager C-92/92 og C-
326/92, dom af 20. oktober 1993 Phil Collins. 
207 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-
503/99, fremsat den 3. juli 2001. 
208 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 52. 
209 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 53. 
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formålet bag traktaterne omkring det Europæiske fællesskab er at indføre en sektorbestemt 

integration mellem EU-retten og medlemsstaternes egne lovgivninger. Herunder blev det som 

udgangspunkt vedtaget, at fastlæggelsen og gennemførelsen af den økonomiske politik i de 

enkelte medlemsstater ikke var omfattet af EU-retten, hvorfor de ejendomsretlige ordninger blev 

overladt til medlemsstaterne selv.210 Ved generaladvokatens fortolkning af de ejendomsretlige 

ordninger, lægges der vægt på, at udtrykket ejendomsret kan henføres til medlemsstaternes 

formueretlige og privatretlige lovgivning, hvilket ikke anses som en del af traktatens 

funktionsmåde.211 Der er dog to områder, hvor medlemsstaterne pålægges en begrænsning af 

deres økonomiske politik, navnlig på de konkurrenceretlige og statsstøtteretlige områder.212 

Disse områder er reguleret i traktatens afsnit 7, herunder kapitel 1 som omhandler 

konkurrencereglerne, og kapitel 2 som omhandler statsstøttereglerne. Den økonomiske 

indflydelse, som medlemsstaterne kan få i den pågældende virksomhed, begrænses derfor af 

reglerne omkring fri konkurrence og statsstøtte. Det er derfor vigtigt, at de virksomheder, som 

er under indflydelse fra staten, konkurrerer på lige fod med de øvrige virksomheder på markedet. 

Dette er søgt sikret gennem art. 106 i TEUF, der fastslår, at medlemsstaterne ikke må udøve 

foranstaltninger, der er i strid med de konkurrenceretlige bestemmelser i traktaten, navnlig art. 

101-109 TEUF.   

Ovenstående kan ligeledes understøttes af en meddelelse fra Kommissionen, hvor det 

understreges, at privatisering af offentlige virksomheder anses som et økonomisk og politisk valg, 

som kun medlemsstaterne har kompetence til at træffe beslutning om, hvorved der henvises til 

art. 345 TEUF som hjemmel.213 Dette udsagn understreger ligeledes, hvordan medlemsstaternes 

økonomiske politik ikke er underlagt traktatens anvendelsesområde. 

Der foretages også en afgrænsning af art. 345 TEUF i sag T-116/01 og T-118/01 European Ferries, 

hvor Kommissionen i sit anbringende foreligger, at neutralitetsprincippet på ingen måde kan 

finde anvendelse ved udførelsen af tjenesteydelser, idet Kommissionen anfører, at disse ikke 

                                                             
210 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 53. 
211 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 63. 
212 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 53. 
213 Meddelelse fra Kommissionen 97/C 220/06 om visse juridiske aspekter ved EU-interne investeringer, udstedt 
19. juli 1997, pkt. 1, fodnote 1. 
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anses som en del af medlemsstaternes ejendomsretlige ordninger.214 Dette anbringende om 

tilsidesættelse af art. 345 TEUF forkastes imidlertid af EU-Domstolen, hvilket indebærer, at 

neutralitetsprincippet også kan finde anvendelse på udførelsen af tjenesteydelser.215 Der sker 

herved en udvidelse af begrebet ejendomsretlige ordninger til også at omfatte udførslen af 

tjenesteydelser.  

På baggrund af ovenstående kan det lægges til grund, at art. 345 TEUF henviser til økonomiske 

ejendomsrettigheder af forskellige former. Ejendomsrettigheder kan blandt andet bestå af 

udførelsen af tjenesteydelser, ejendomsretlige ordninger i virksomheder, samt 

medlemsstaternes privatretlige og formueretlige lovgivning. Det er ligeledes vigtigt at 

understrege, at en rettighed kan have en økonomisk betydning, hvilket giver indehaveren af 

rettigheden en direkte eller afgørende indflydelse på anvendelsen og udførelsen af det objekt, 

som indehaveren har rettigheden til. En indflydelse kan blandt andet bestå af flere økonomiske 

elementer, herunder værdipapirer, bestemmelser i vedtægter i et selskab eller en hvilken som 

helst anden privat eller offentligretlig grund.216 

Begrebet ejendomsretten skal derfor ikke forstås som et juridisk begreb, men snarere et 

økonomisk begreb, der giver indehaveren en rettighed, som denne kan udøve i en konkret 

virksomhed. Det er afgørende for rettigheden, at denne medfører en form for indflydelse, der 

kan indløses eller anvendes i en virksomhed, der er tilknyttet rettighederne. Bestemmelsen i art. 

345 TEUF er et udtryk for, at traktaten forholder sig neutralt til de ejendomsretlige ordninger i 

de enkelte medlemsstater.217 Dette betyder, at det er op til medlemsstaterne selv at bestemme, 

om de vil nationalisere eller privatisere virksomheder, hvilket ligeledes er i overensstemmelse 

med den fortolkning, der kan udledes af generaladvokatens argumenter.218 Udgangspunktet er 

derfor, at medlemsstaterne selv kan bestemme, hvorvidt de ønsker at have statsejede eller 

privatejede virksomheder.219 På baggrund af ovenstående definition af udtrykket 

                                                             
214 De forenede sager T-116/01 og T-118/01, s. 3003, præmis 147. 
215 De forenede sager T-116/01 og T-118/01, s. 3003-3004, præmis 147 og præmis 153. 
216 Forslag til afgørelse af sagerne C-367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 65. 
217 De forenede sager C-105/12 - C-107/12 Essent M.FL., præmis 29. 
218 De forenede sager C-105/12 - C-107/12 Essent M.FL., præmis 30. Se her Forslag til afgørelse af sagerne C-
367/98, C-483/98 og C-503/99, pkt. 53. 
219 Sag C-255/10 Straffesag mod Alessandro Sacchi, dom af 16. februar 2012, præmis 14. 
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ejendomsretten skal det nu vurderes, hvornår art. 345 TEUF kan finde anvendelse, samt hvilke 

sammenhænge denne optræder i. 

3.3.1 Hvornår finder art. 345 anvendelse? 

Det skal indledningsvist bemærkes, at de fleste sager, hvori art. 345 TEUF er blevet påberåbt, 

oftest ikke udtrykkeligt omhandler statens nationalisering af en virksomhed, som er 

omdrejningspunktet i nærværende problemstilling.220 

I sag 182/83 Fearon Sml. er det slået fast, at anvendelsen af neutralitetsprincippet ikke medfører 

en undtagelse til, hvorvidt reglerne om forskelsbehandling skal overholdes.221 Dertil er traktatens 

regler om fri konkurrence ej heller begrænset af neutralitetsprincippets anvendelse, hvilket er 

behandlet i sag 41/83 Den Italienske Republik mod Kommissionen. Her har sagsøgeren gjort 

gældende, at medlemsstaterne frit kan fastsætte de aktiviteter, som er forbeholdt den offentlige 

sektor, samt frit kan oprette nationale monopoler, jf. art. 345 TEUF. De påstår derfor, at art. 345 

TEUF finder anvendelse, hvorfor art. 106 TEUF222. EU-Domstolen slår her fast, at blot fordi art. 

345 TEUF finder anvendelse, er dette ikke ensbetydende med, at de konkurrenceretlige regler 

ikke kan finde anvendelse.223  

Det er her særligt relevant at sondre mellem en dominerende stilling og misbrug af en 

dominerende stilling. Neutralitetsprincippet åbner op for muligheden for, at der kan opstå 

statsejede virksomheder, hvilke i nogle tilfælde kan give den pågældende virksomhed eneret på 

visse områder, eller medføre en monopolstilling. En monopolstilling er en dominerende stilling 

på markedet, hvor den pågældende virksomhed har en vis fordel i forhold til de øvrige 

konkurrerende virksomheder, såfremt der er nogle. En dominerende stilling på markedet er dog 

ikke som udgangspunkt i strid med de konkurrenceretlige regler, jf. art. 102, TEUF. Denne artikel 

                                                             
220 Se her afsnit 3.1 ovenfor. 
221 Sag 182/83, Fearon Sml., præmis 7. 
222 Art. 106 TEUF omhandler, at medlemsstaterne ikke har ret til at træffe eller opretholde foranstaltninger, der er i 
strid med traktaterne, navnlig art. 12 og 101-109 TEUF, for så vidt angår offentlige virksomheder, samt 
virksomheder der har særlige eller eksklusive rettigheder, jf. art. 106, stk. 1 TEUF. Dette betyder, at selvom 
virksomheder opnår en monopollignende tilstand ved tildelingen af eksklusive rettigheder, er de stadig underlagt 
traktatens bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, jf. art. 106, stk. 2 TEUF. 
223 Sag 41/83 Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, dom af 20. marts 1985, 
præmis 21-23. 
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sondrer navnlig mellem dominerende stilling og misbrug af dominerende stilling. Misbrug af 

dominerende stilling kan eksempelvis foregå ved, at virksomheden opstiller urimelige 

forretningsbetingelser til skade for forbrugerne eller skaber ulige vilkår for handelspartnere, der 

hermed stilles ringere i konkurrencen.224 Såfremt der er tale om misbrug af dominerende stilling, 

er det i strid med de konkurrenceretlige regler, jf. art. 102 TEUF. Det må derfor ligges til grund, 

at blot fordi anvendelsen af art. 345 TEUF medfører et monopol eller en dominerende stilling på 

markedet, så skal denne fortsat være i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler, jf. 

art. 106 TEUF og art. 102 TEUF. 

Dette betyder, at selvom staten ejer en del af virksomheden, hvilket er lovligt i henhold til 

neutralitetsprincippet, så medfører anvendelsen af neutralitetsprincippet dog ikke en fritagelse 

fra de grundlæggende principper i traktaten.225  

Herved er det af EU-Domstolen slået fast, at neutralitetsprincippet ikke kan anvendes som en 

form for fritagelsesbestemmelse, der giver medlemsstaterne mulighed for ikke at tage højde for 

de grundlæggende principper i traktaten.226 Det kan herved lægges til grund, at selvom 

neutralitetsprincippet medfører, at medlemsstaterne selv må bestemme, hvorvidt de vil 

nationalisere eller privatisere virksomheder, så er dette ikke ensbetydende med, at de i denne 

proces er fritaget fra at overholde de grundlæggende principper i traktaten, herunder navnlig de 

konkurrenceretlige regler.  

Det ses derfor gennem praksis fra EU-Domstolen, at de forsøger at begrænse anvendelsen af art. 

345 TEUF, idet de inddrager de grundlæggende principper i traktaten, hvilket indsnævrer 

anvendelsesområdet for neutralitetsprincippet.227 Anvendelsen af neutralitetsprincippet skal 

derfor ud fra fortolkningen af EU-Domstolens praksis ske i overensstemmelse med de øvrige 

grundlæggende principper i traktaten, herunder eksempelvis forskelsbehandling, misbrug af 

dominerende stilling, fri bevægelighed af kapital etc. Det kan derfor argumenteres for, at de 

hensyn der ligger bag de grundlæggende principper i traktaten vægter tungere, end de hensyn 

                                                             
224 Jf. Art. 102, litra a-d TEUF. 
225 Sag 41/83 Den Italienske Republik mod Kommissionen, præmis 21. 
226 Se diskussion ovenfor af Sag 41/83 Den Italienske Republik mod Kommissionen, præmis 21-23. 
227 Forenede sager C-105/12 - C-107/12 Essent M.FL., præmis 36. 
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der ligger bag neutralitetsprincippet, herunder at medlemsstaterne får muligheden for at få en 

indflydelse på det økonomiske liv i en virksomhed.  

Ovenstående fortolkning af neutralitetsprincippet vil danne baggrund for vurderingen af, 

hvorvidt Kommissionens midlertidige rammebestemmelser vedrørende medlemsstaternes 

afhændelse af egenkapitalinvesteringer i forbindelse med rekapitalisering af virksomheder under 

COVID-19, er i overensstemmelse med art. 345 TEUF. 

3.4 Hvilke betingelser er der for statens indtræden og udtræden i forbindelse med en 

COVID-19 rekapitalisering?  

Det har været et klart formål for Kommissionen at sikre, at den støtte der ydes under COVID-19 

situationen er midlertidig.228 Dette følger af, at statsstøtte som udgangspunkt er forbudt, jf. art. 

107, stk. 1 TEUF, idet længerevarende støtte kan medføre konkurrenceretlige problemstillinger. 

Forbuddet mod statsstøtte bunder navnlig i muligheden for at virksomhederne, der modtager 

støtten, får en økonomisk fordel, som kan føre til en fordrejning af konkurrencen.229 Ved støtte 

ydet i form af egenkapitalinstrumenter er der visse betingelser, som skal være opfyldt for navnlig 

at sikre, at denne støtteform blot er midlertidig. Dette afspejles derfor i Kommissionen 

betingelser for, hvordan staten vil indtræde230 og udtræde af de pågældende virksomheder. 

Dertil understreges det, at der bør være klare betingelser for, hvilket afkast staten skal have for 

sin deltagelse, samtidig med at der skal være passende foranstaltninger til, hvordan 

konkurrencefordrejningen bliver begrænset.231 I situationer hvor støtte i form af 

egenkapitalinstrumenter overskrider tærskelværdien på de 250mio. EUR, samtidigt med at 

virksomheden har en i forvejen stærk markedsposition, så kræves det, at medlemsstaten giver 

adfærdsmæssige eller strukturelle tilsagn, hvorved Kommissionen opnår en vis forsikring om, at 

den effektive konkurrence bevares på de pågældende markeder.232 

                                                             
228 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 4, pkt. 16 og 21. 
229 Se diskussion i afsnit 3.3.1 ovenfor. 
230 Se her om støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne i afsnit 3.2.1 ovenfor. 
231 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 7. 
232 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 11 om pkt. 72 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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Statsstøtte i form af egenkapitalinvesteringer er underlagt generelle betingelser for statens 

udtræden og afkastet for investeringen, som Kommissionen anser for at være forenelig med det 

indre marked, samt undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3, litra b TEUF. Medlemsstaterne 

er nødsaget til at efterleve disse betingelser, idet de ellers risikerer ikke at kunne få godkendt 

den støtte, som de har påtænkt sig at tildele til de nødlidende virksomheder. Disse principper 

fastlægger, at hensigten med den pågældende rekapitalisering er, at staten bør købes ud af 

virksomheden, så snart dette er økonomisk muligt for virksomheden. Dog er der oplistet 

betingelser i forhold til at sikre et passende afkast for statens investering. Her er det vigtigt at 

bemærke, at jo tættere afkastet er på den nuværende markedsrente, desto lavere er risikoen for 

en potentiel fordrejning af konkurrencen.233 

Kommissionen lægger ligeledes vægt på vigtigheden i, at staten opretter mekanismer, der 

gradvist vil tilskynde et tilbagekøb, så snart økonomien er på et mere stabilt niveau. Disse 

mekanismer omfatter blandt andet, at staten skal tilbyde rekapitaliseringsforanstaltninger, der 

indeholder incitamenter til, at virksomhederne tilbagekøber statens kapitalandele lige så snart 

markedsforholdene tillader dette. Dette incitament kan blandt andet skabes ved at kræve relativt 

høje afkast for rekapitaliseringen.234  

Det kan derfor argumenteres for, at Kommissionen ikke direkte går ind og regulerer statens 

udtræden og afkast, idet de blot søger at kontrollere medlemsstaterne ved at sikre visse 

incitamentsstrukturer. Herved giver de ikke en definitiv slutdato for, hvornår staten skal udtræde 

af den støttemodtagende virksomhed, men i stedet går de blot indirekte ind og skaber et 

incitament hos den støttemodtagende virksomhed til hurtigst muligt at købe staten ud igen. 

Hermed tilskynder Kommissionen, at de støttemodtagende virksomheder hurtigst muligt sikrer 

statens udtræden. Det må derfor konstateres, at der ved betingelsen om statens afkast ved 

                                                             
233 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 55-56 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
234 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 57-58 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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egenkapitalinvesteringer ikke direkte pålægges staterne nogle restriktioner i forhold til, hvornår 

de skal udtræde af den pågældende støttemodtagende virksomhed.235 

Statens udtræden bliver dog fremhævet i punkt 59 i de midlertidige rammebestemmelser, hvor 

det fremgår, at såfremt medlemsstaterne selv ønsker at lave ordninger eller individuelle 

foranstaltninger, så kan dette kun godkendes af Kommissionen, såfremt disse har den samme 

tilskyndelsesvirkning på statens udtræden, samt sikrer et passende afkast for investeringen.236 

Tages der udgangspunkt i ovenstående diskussion af Kommissionens betingelser for statens 

udtræden i form af et højt afkast, så er punkt 59 nærmere en mere direkte formulering af, hvad 

Kommissionen ønsker at sikre ved en COVID-19 rekapitalisering, navnlig statens udtræden. Dette 

fremgår blandt andet af, at Kommissionen kun kan godkende medlemsstaternes egne ordninger, 

såfremt medlemsstaterne har fastlagt en klar plan, der på samme måde som Kommissionens 

foranstaltninger til rekapitalisering sikrer, at staten hurtigst muligt udtræder af den 

støttemodtagende virksomhed igen.237 Spørgsmålet er her, hvorvidt Kommissionen ved at 

indsætte ovennævnte betingelser for statens udtræden og afkast forholder sig neutralt til de 

ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne.  

I henhold til neutralitetsprincippet, så taler ovenstående for, at Kommissionen ikke forholder sig 

neutralt til de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, idet Kommissionens betingelser 

direkte og tydeligt foreskriver, at staten hurtigst muligt skal udtræde af virksomhederne igen. Det 

kan derfor diskuteres, hvorvidt Kommissionen har beføjelser til at regulere ovenstående, når 

dette sammenholdes med afsnittet om traktatens neutralitet til de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne. Foretager en medlemsstat en COVID-19 rekapitalisering, så opnår denne et 

ejerskab i den pågældende virksomhed, hvilket betyder, at medlemsstaten får en indflydelse på 

det økonomiske liv i virksomheden. En rekapitalisering må derfor anses som en investering, der 

hører ind under medlemsstaternes beføjelser, jf. Art. 345 TEUF om traktatens neutralitet til de 

                                                             
235 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 57-58 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
236 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 59 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
237 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9, om pkt. 59 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 2021 
Sine Marie Bekke Meiling-Nielsen   Simone Louise Fersner Obling 

  71 
 

ejendomsretlige ordninger. Ved at Kommissionen går ind og oplister betingelser for henholdsvis 

statens udtræden og afkast, så kan der opstå tvivl omkring, hvorvidt Kommissionen har beføjelse 

hertil, navnlig grundet art. 345 TEUF. Dog kan Kommissionen modsætningsvist pålægge 

medlemsstaterne nogle begrænsninger i udøvelsen af deres nationalisering af virksomhederne, 

idet dette ikke må gå ind og overtræde de grundlæggende principper i traktaten herunder, 

forskelsbehandling, misbrug af dominerende stilling og fri bevægelighed af kapital. 

Kommissionen kan derfor kun få beføjelser i henhold til de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne, såfremt en sådan ordning er i strid med de grundlæggende principper i 

traktaten.  

3.4.1 Hvilke betingelser underlægges statens afkast?  
Kommissionen har ligeledes indført bestemmelser omkring det afkast, som staten skal kræve af 

virksomhederne, der modtager støtte i form af egenkapitaltilførsel.238 Bestemmelserne 

beskriver, hvordan statens rekapitaliseringsforanstaltninger også skal omfatte en såkaldt step-up 

mekanisme. Denne har til formål trinvist at øge afkastet til staten med henblik på at skabe et 

incitament hos støttemodtageren til at tilbagekøbe statens egenkapitaltilførsel.239 Der oplistes 

dermed betingelser for, at staten opnår et afkast240, samt hvordan staten sikrer et højt afkast ved 

trinvist at øge dette. Oveni dette kan der foretages en forøgelse af afkastet ved at udstede 

yderligere aktier på rekapitaliseringsdatoen i form af konvertible obligationer, der kan 

konverteres til aktier på datoen for udløsningen af step-up mekanismen, hvilket blot er en 

alternativ måde, hvorpå staten kan sikre et afkast af deres investering.241 

Det må derfor argumenteres for, at Kommissionen ved indførslen af step-up mekanismen igen 

går ind og oplister betingelser, der indirekte påvirker de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne. Dette sker ved, at der fastlægges nogle incitamentsstrukturer, som sikrer et 

passende højt afkast til staten, hvorved de støttemodtagende virksomheder vil få incitament til 

                                                             
238 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9-10 om pkt. 60-64 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
239 Denne step-up mekanisme er ligeledes diskuteret i den økonomiske analyse afsnit 2.3.2. 
240 Jf. de generelle principper for statens afkast og udtræden i pkt. 55-59 i Konsolideret udgave af de midlertidige 
rammebestemmelser. 
241 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9-10 om pkt. 61 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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hurtigst muligt at købe staten ud. Step-up mekanismen er ligeledes en betingelse, som 

medlemsstaterne er nødt til at implementere i forbindelse med en COVID-19 rekapitalisering, 

idet en undladelse af dette ville kunne medføre, at Kommissionen ikke anser rekapitaliseringen 

som værende forenelig med indre marked, samt art. 107, stk. 3, litra b TEUF.   

Ovenstående opsummerer de generelle betingelser for rekapitaliseringsforanstaltinger, der 

pålægges medlemsstaterne, hvorfor det nu vil undersøges, hvilke betingelser Kommissionen 

pålægger den støttemodtagende virksomhed ved rekapitaliseringen, samt hvorvidt 

betingelserne har en indflydelse på det økonomiske liv i virksomhederne.   

3.4.2 Hvilke betingelser pålægges der støttemodtageren? 
Foruden ovenstående betingelser i forhold til statens afkast og udtræden af den 

støttemodtagende virksomhed, så pålægges støttemodtageren ligeledes at udarbejde en 

exitstrategi, som skal foreligges for medlemsstaten senest 12 måneder efter støttemodtageren 

har fået tildelt støtten. Denne exitstrategi skal først og fremmest indeholde en plan for, hvordan 

støttemodtageren vil anvende de midler, som medlemsstaten har investeret i virksomheden, 

samt hvordan de påtænker at videreføre aktiviteterne i foretagendet. Dertil skal der udarbejdes 

en tilbagebetalingsplan, som dels skal indeholde en betalingsplan for afkastet, samt en plan for 

tilbagekøbet af statens investering. Slutteligt indebærer exitstrategien en plan for, hvordan 

medlemsstaten og støttemodtageren vil overholde tilbagebetalingsplanen, herunder hvilke 

foranstaltninger de vil træffe for at overholde den.242  

Exitstrategien afspejler således det samme formål, som Kommissionen oplister ved betingelserne 

for statens udtræden og afkast, idet betingelsen går ind og sikrer, at virksomheden skal udarbejde 

en plan for, hvordan denne skal blive uafhængig af staten igen. Dette betyder, at virksomheden 

skal sikre, at denne privatiseres efter den pågældende COVID-19 rekapitalisering. Det kan her 

diskuteres, hvorvidt en sådan betingelse går ind og påvirker de ejendomsretlige ordninger, idet 

privatisering og nationalisering af virksomheder som udgangspunkt er udenfor traktatens 

anvendelsesområde, jf. Art. 345 TEUF.243 Dog kan den støttemodtagende virksomhed være 

                                                             
242 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 12 om pkt. 80-81 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
243 Se ligeledes afsnit 3.3 ovenfor. 
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nødsaget til opfylde ovenstående betingelser, idet de ellers ikke opfylder foranstaltningerne for, 

at en COVID-19 rekapitalisering kan finde sted. 

Rekapitaliseringsforanstaltningerne bliver dog ved senere ændringer af de midlertidige 

rammebestemmelser præciseret. Det skal i denne forbindelse undersøges, hvilke ændringer og 

tilføjelser, som Kommissionen tillægger betingelserne for en COVID-19 rekapitalisering, samt 

hvorvidt dette har en indflydelse på de ejendomsretlige ordninger i henhold til 

neutralitetsprincippet, herunder art. 345 TEUF.  

3.5 Hvilken udvikling gennemgår betingelserne for rekapitalisering i ændringerne til de 
midlertidige rammebestemmelser? 
I takt med udviklingen af COVID-19 situationen, har Kommissionen været nødsaget til løbende at 

foretage ændringer og tilpasninger af de midlertidige rammebestemmelser. Dette har således 

haft en indflydelse på betingelserne for COVID-19 rekapitaliseringer. Som ovenfor anført bliver 

rekapitaliseringsforanstaltningerne først introduceret ved den anden ændring af de midlertidige 

rammebestemmelser, hvorfor det vil undersøges, hvilke ændringer der forekommer ved tredje, 

fjerde og femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser, samt om disse ændringer har 

en indflydelse på de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne.  

3.5.1 Hvilke ændringer medfører Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser i 

henhold til rekapitaliseringsbetingelserne? 

Den tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser har til formål at præcisere, samt 

udvide betingelserne for en COVID-19 rekapitalisering. Det er her særligt relevant at se på den 

præcisering, som Kommissionen har tilføjet i henhold til aflønningen af ledelsen, da det kan 

argumenteres for, at Kommissionen herved får en indflydelse på det økonomiske liv i de 

pågældende virksomheder. Bestemmelsens oprindelige formål er at sikre, at aflønningen af de 

eksisterende medlemmer i ledelsen ikke må overstige den faste del af disses vederlag pr. 31 

december 2019. Hertil må aflønningen af nye medlemmer i ledelsen under og efter 
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rekapitaliseringen heller ikke overstige det laveste faste vederlag for et medlem af ledelsen pr. 

31 december 2019.244 

Formålet med ændringen af bestemmelsen er at sikre, at medlemmer af ledelsen, tiltrådt efter 

COVID-19 krisen, aflønnes på samme ansvarsniveau som den eksisterende ledelse. Der må derfor 

ikke være en forskel i den aflønning, som nye medlemmer af ledelsen modtager i henhold til de 

eksisterende medlemmer. Det kan dog virke indgribende i forhold til de pågældende 

støttemodtagende virksomheder, at Kommissionen oplister sådanne betingelser for aflønningen 

af ledelsen, idet de ved indgrebet får en indflydelse på det økonomiske liv i virksomhederne. 

Kommissionen vælger ligeledes at begrænse mulighederne for, at den støttemodtagende 

virksomhed kan udbetale bonus eller andre lignende lønelementer, hvilket blot er med til at 

understrege det forholdsvis strenge indgreb i det økonomiske liv i den støttemodtagende 

virksomhed. Det, at Kommissionen oplister sådanne indgribende betingelser, er derfor med til at 

sikre, at den støttemodtagende virksomhed ikke vil bibeholde den statslige 

egenkapitalinvestering på den lange bane, idet dette pålægger dem begrænsninger i forhold til 

aflønningsmulighederne. Herved har virksomheden ej heller mulighed for at udvide ledelsen med 

yderligere kompetencer, der eventuelt er dyrere end de eksisterende ledelsesmedlemmer, men 

nødvendige med henblik på at sikre den fremtidige drift af virksomhedens funktion og 

økonomiske tilstand.245  

Dette indgreb er derfor også med til at understøtte Kommissionens formål om at sikre statens 

udtræden, hvilket dermed er med til at sikre, at støtten er forenelig med det indre marked, samt 

undtagelsesbestemmelsen i art. 107, stk. 3, litra b TEUF. Det kan på baggrund af dette udledes, 

at Kommissionen ønsker, at staten ikke går ind og nationaliserer virksomhederne for meget eller 

for længe, men at det blot er en midlertidig hjælp, indtil de økonomiske følgevirkninger fra 

COVID-19 situationen har lagt sig. Ligeledes er det værd at bemærke, at Kommissionen herved 

                                                             
244 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 12 om pkt. 78 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
245 Meddelelse fra Kommissionen “Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige 
foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud" Bruxelles den 29. juni 2020, 
C(2020) 4509 final, s. 5 om pkt. 78 i Konsolideret udgave af de midlertidige rammebestemmelser. Denne 
meddelelse er senere henvist til som Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020. Se også Bilag 3. 
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ikke direkte pålægger medlemsstaterne, at de hurtigst muligt skal udtræde af virksomhederne 

igen, men blot sikrer en incitamentsstruktur hos de støttemodtagende virksomheder til hurtigst 

muligt efter krisen at reetablere sig i videst muligt omfang uden statens indgriben.  

Det er ligeledes værd at bemærke, at rekapitaliseringsbetingelserne udvides med to nye 

bestemmelser, herunder pkt. 78a og 78b. Punkt 78a omhandler den situation, hvor staten er 

eksisterende aktionær i virksomheden ved kapitaltilførslen, og punkt 78b omhandler den 

situation, hvor staten ikke er eksisterende aktionær i virksomheden ved kapitaltilførslen. Begge 

bestemmelser kan medføre, at visse betingelser for statens udtræden ikke er nødvendige at 

pålægge, såfremt de oplistede betingelser i bestemmelserne opfyldes.246   

Ovenstående betyder dermed, at i en situation hvor staten er aktionær før COVID-19 

rekapitaliseringen, så kan en sådan kapitaltilførsel undtages fra betingelserne omkring indførslen 

af step-up mekanismen med henblik på at sikre et passende højt afkast.247  

Denne ændring medfører, at der nu tillægges en sondring mellem om staten er eksisterende 

aktionær før kapitaltilførslen under COVID-19 eller ej. Denne sondring kan muligvis begrundes 

ved, at det ikke er nødvendigt at sikre samme incitament til statens udtræden ved kapitaltilførsel, 

hvor denne er eksisterende aktionær, idet denne, på trods af kapitaltilførslen og en evt. 

tilbagebetaling af denne, stadig vil være aktionær i den pågældende virksomhed. Derfor vil en 

step-up mekanisme i en sådan situation ikke tilføre denne samme værdi som i en situation, hvor 

staten tiltræder som ny aktionær.  

På baggrund af det formål, der kommer til udtryk i de midlertidige rammebestemmelser, så kan 

det argumenteres for, at Kommissionens ønske er, at staten hurtigst muligt efter kapitaltilførslen 

købes ud af de støttemodtagende virksomheder, uanset om de er eksisterende aktionær eller ej. 

Denne forskelsbehandling medfører, at der er forskel på det indgreb, som Kommissionen 

foretager i de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, idet indgrebet mindskes, såfremt 

staten er eksisterende aktionær i virksomheden før COVID-19 rekapitaliseringen. Derfor kan det 

                                                             
246 Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 5-6 om pkt. 78a og 78b i Konsolideret udgave af 
de midlertidige rammebestemmelser. 
247 Konsolideret udgave af de midlertidige rammebestemmelser pkt. 61 og 62, jf. Tredje ændring af de midlertidige 
rammebestemmelser 2020, s. 5. 
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argumenteres for, at Kommissionen i større grad forsøger at sikre princippet omkring traktatens 

neutralitet til de ejendomsretlige ordninger i forhold til de eksisterende aktionærers COVID-19 

rekapitalisering, da de ikke pålægges samme betingelser i forhold til at sikre 

incitamentsstrukturer omkring statens udtræden. Dermed opnår de eksisterende aktionærer 

lempeligere betingelser i modsætning til de statslige aktionærer, der tiltræder i kraft af en COVID-

19 rekapitalisering. 

Det kan derfor på baggrund af ovenstående lægges til grund, at der efter Kommissionens 

synspunkt er forskel på, om staten er eksisterende aktionær før COVID-19 krisen eller ej. 

Ligeledes kan det slås fast, at såfremt staten er eksisterende aktionær, så går de midlertidige 

rammebestemmelser ikke ind og pålægger samme særlige betingelser til statens udtræden i en 

sådan foranstaltning.248 

3.5.2 Hvilke ændringer medfører Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser i 

henhold til rekapitaliseringsbetingelserne? 

Som udgangspunkt er hovedformålet med den fjerde ændring at forlænge de midlertidige 

rammebestemmelser frem til den 30. juni 2021, samt forlænge muligheden for at foretage en 

COVID-19 rekapitalisering frem til 30. september 2021.249 

Imidlertid indfører Kommissionen ligeledes en præcisering i forhold til de eksisterende 

betingelser for salg af egenkapitalandele. Salg af egenkapitalandele er oplistet i punkt 64 i den 

konsoliderede udgave af de midlertidige rammebestemmelser, og omhandler at staten til enhver 

tid har mulighed for at sælge den investerede egenkapital til markedsprisen til andre købere end 

støttemodtageren selv. Dog har staten mulighed for at give de eksisterende aktionærer en 

fortrinsret til at erhverve egenkapitalandelene. Dette salg kræver dog en åben og ikke-

diskriminerende høring af potentielle købere, eller at salget sker på børsen.250 Ændringen 

omfatter en præcisering af ovenstående, idet fortrinsretten ikke må medføre, at den 

eksisterende aktionær tegner sig for en større andel af støttemodtagerens egenkapital end før 

                                                             
248 Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 5-6 om pkt. 78a og 78b i Konsolideret udgave af 
de midlertidige rammebestemmelser. 
249 Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 1, pkt. 3. 
250 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 10 om pkt. 64 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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COVID-19 rekapitaliseringen. Samtidig fastlægger Kommissionen, at statens salg af egenkapital 

til en tredjepart, skal ske til parter, som hverken er offentlige myndigheder eller offentlige 

virksomheder. Kommissionen går derfor ind og fastlægger, hvordan kapitalandelene ikke må 

fordele sig, hvorfor det her må fastlægges, at de direkte går ind og sætter nogle rammer for de 

ejendomsretlige ordninger i de støttemodtagende virksomheder ved at præcisere dette punkt i 

rammebestemmelserne. Dette bidrager til, at Kommissionen sætter en begrænsning for 

nationaliseringen af virksomheder ved denne bestemmelse.251  

Dog fremhæver Kommissionen ligeledes, at de foretager visse tilpasninger til denne mekanisme 

med salget til eksisterende aktionærer, således at den ikke strider mod neutralitetsprincippet i 

art. 345 TEUF. De slår her fast, at statens udtræden som eksisterende aktionær skal ske på samme 

vilkår, som hvis det er en privat virksomhed, der udtræder.252 I forhold til mekanismen om, at 

salget af kapitalandele skal ske i en åben og ikke-diskriminerende høring, kan der argumenteres 

for, at denne ikke i sig selv har en effekt på det økonomiske liv i virksomhederne, idet denne i høj 

grad sikrer lige vilkår for private og offentlige investorer. Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt Kommissionen sikrer neutralitetsprincippet ved at indføre begrænsninger i, hvorvidt det 

er private eller offentlige virksomheder, der erhverver statens egenkapitalandele. I henhold til 

neutralitetsprincippet er det blevet lagt til grund, at denne sikrer, at medlemsstaterne frit kan 

nationalisere og privatisere virksomheder, såfremt dette sker i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper i traktaten. Ved at Kommissionen går ind og pålægger betingelser for, 

hvilke organer der kan erhverve disse kapitalandele, taler dette for, at der foretages et indgreb i 

de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, idet Kommissionen søger at udelukke 

offentlige investorer. Det må ligeledes argumenteres for, at uanset om der er tale om en statslig 

aktionær eller en privat aktionær, bør disse være underlagt samme vilkår ved salg af 

kapitalandele.   

I samme kontekst henviser Kommissionen til direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om 

gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige 

                                                             
251 Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 3, pkt. 13. 
252 Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 3, pkt. 13 og 14. 
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virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder.253 

Kommissionen referer her til direktivets artikel 2, der oplister en vis antagelse omkring, at de 

offentligretlige organer, der hører ind under definitionerne i art. 2, litra a og b, får en 

dominerende indflydelse, såfremt de enten besidder majoriteten af virksomheden tegnede 

kapital, råder over mere end halvdelen af de stemmer, som er knyttet til andele som 

virksomheden har udstedt, eller kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i 

virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ved at Kommissionen henviser til denne 

bestemmelse i de midlertidige rammebestemmelser, forsøger de herved at indsnævre reglerne, 

således at alle salg af egenkapitalandele efterlever de antagelser, der er oplistet i direktivets art. 

2. Det kan dog argumenteres for, at salg af kapitalandele sagtens kan ske til et offentligretligt 

organ, uden at dette vil føre til, at organet får en dominerende indflydelse. Der kan opstå 

situationer, hvor offentlige organer agerer som privat investor, der handler med profit for øje. 

Det må derfor vurderes, at begrænsningen af salg af kapitalandele til offentlige organer ikke 

nødvendigvis kan begrundes i henhold til dette direktivs art. 2, idet der sagtens kan være 

situationer, der falder udenfor de ovenstående oplistede betingelser for dominerende 

indflydelse.254  

Det er tvivlsomt, hvorvidt Kommissionen efterlever principperne i art. 345 TEUF ved at indføre 

disse ændringer, idet ændringerne fastlægger betingelser for, hvordan staten skal afhænde deres 

kapitalandele, hvilket ikke havde været tilfældet, såfremt der var tale om en privat aktionær. En 

privat aktionær ville ikke være underlagt betingelser fra Kommissionen, i forhold til hvordan 

denne skal afhænde kapitalandele, såfremt denne beslutter sig for at sælge sin del af den 

investerede kapital i en konkret virksomhed, jf. art. 345 TEUF. Dog er dette et krav grundet 

direktiv 2006/111/EF, da der skal være gennemsigtighed mellem offentlige virksomheder og 

medlemsstaterne i forhold til de økonomiske strømme, der forbinder disse. Modsætningsvist kan 

det argumenteres for, at såfremt staten ved afhændelsen af kapitalandele vælger at sælge til en 

anden offentlig myndighed, og samtidig agerer under samme betingelser som en hvilken som 

                                                             
253 Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16 november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske 
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i 
bestemte virksomheder. Dette direktiv er udstedt med hjemmel i art. 106, stk. 3 TEUF. 
254 Kommissionens direktiv 2006/111/EF, art. 2. 
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helst anden privat investor, så ville der ikke være noget til hinder for dette, så længe dette sker 

på markedsvilkår.   

Der opstår derfor en gråzone i forhold til neutralitetsprincippet og de ændringer, som indføres 

ved den fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser. Dette begrundes i, at 

Kommissionen direkte forsøger at regulere, hvordan kapitalandelene i en støttemodtagende 

virksomhed skal fordele sig, såfremt staten afhænder dennes egenkapitalinvestering. Herved går 

Kommissionen igen ind og berører de ejendomsretlige ordninger i de berørte medlemsstater, 

hvilket dog kan undtages, såfremt dette er for at sikre andre grundlæggende rettigheder i 

traktaten. I nærværende tilfælde om betingelserne for statens salg af kapitalandele, herunder at 

dette ikke må ske til offentlige myndigheder, kan det være svært at vurdere, hvilke 

grundlæggende principper i traktaten, der tages hensyn til. Ligeledes er det også fremhævet i 

direktiv 2006/111/EF, at der ikke må ske diskrimination mellem offentlige og private 

virksomheder, når konkurrenceretten finder anvendelse255, hvilket ligeledes taler for, at det 

samme burde kunne gøres gældende, når det kommer til reglerne omkring, hvilke tredjeparter 

staten må sælge deres kapitalandele til efter en COVID-19 rekapitalisering.  

3.5.3 Hvilke ændringer medfører Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser i 

henhold til rekapitaliseringsbetingelserne? 

Formålet med denne ændring er igen at udvide tidsfristen for anvendelsen af disse bestemmelser 

frem til 31. december 2021, da det ligeledes fremgår af ændringen, at medlemsstaterne i stor 

grad har anvendt de muligheder, som de midlertidige rammebestemmelser åbner op for i 

forbindelse med COVID-19 situationen.256  

I denne sammenhæng forsøger Kommissionen at gøre medlemsstaterne opmærksomme på, at 

de bør anvende tilbagebetalingspligtige støtteformer. Dette understreges ligeledes ved, at 

Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for at omlægge deres støtteformer således, at 

disse bliver tilbagebetalingspligtige. Der foretages ikke yderligere ændringer i henhold til 

betingelserne for COVID-19 rekapitaliseringerne, dog opfordres det til udelukkende at anvende 

                                                             
255 Kommissionens direktiv 2006/111/EF, pkt. 4. 
256 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, s. 2, pkt. 7. 
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sådanne støtteformer, som sikrer en tilbagebetaling til medlemsstaterne. Dette er ligeledes med 

til at understrege, at Kommissionen med disse midlertidige rammebestemmelser har til formål 

at sikre en begrænset støtte, samt at støtten så vidt muligt betales tilbage til medlemsstaterne.257  

3.5.4 Hvilken indflydelse har Kommissionens betingelser for COVID-19 rekapitalisering  på de 

ejendomsretlige forhold i medlemsstaterne? 

Det kan på baggrund af ovenstående afsnit om neutralitetsprincippet lægges til grund, at art. 345 

TEUF, herunder neutralitetsprincippet, henvender sig til de ejendomsretlige ordninger i 

virksomheder. Dette betyder, at traktaten ikke finder anvendelse, såfremt der er tale om forhold, 

der omhandler ejendomsretlige ordninger i de enkelte virksomheder, herunder ligeledes 

privatisering og nationalisering af virksomheder, såfremt disse er i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper i traktaten.258  

Kommissionen har i forbindelse med indførslen af de midlertidige rammebestemmelser oplistet 

nogle betingelser, der kan betragtes som værende i strid med neutralitetsprincippet, idet de går 

ind og forholder sig til nogle områder, der som udgangspunkt burde ligge under 

medlemsstaternes beføjelser. Det er navnlig nedenstående betingelser for COVID-19 

rekapitaliseringer, hvor der opstår tvivl omkring overholdelsen af art. 345 TEUF, herunder 

betingelserne for:  

1. Statens udtræden259 

2. Støttemodtagerens exitstrategi260 

3. Tilbageholdelse af udbetaling af bonus, lønstigninger, m.m.261 

4. Sondringen mellem eksisterende aktionærer og nye aktionærer262  

                                                             
257 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, s. 2, pkt. 10. 
258 Se afsnit 3.3 ovenfor. 
259 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 55-59 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
260 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 12 om afsnit 3.11.7 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
261 Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 6 om pkt. 78 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
262 Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 6 om pkt. 78a og 78b i Konsolideret udgave af 
de midlertidige rammebestemmelser. 
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5. Salg af kapitalandele263  

Ad 1 statens udtræden ved rekapitalisering af virksomheder, i forbindelse med vurderingen af 

neutralitetsprincippet er det vigtigt at bemærke, at konkurrencen ikke må fordrejes, såfremt 

staten vælger at investere i en virksomhed. Det kan dog være svært at vurdere, hvorvidt en 

statslig investering kan medføre en fordel under en krise som COVID-19. Dog må det dertil 

vurderes, at Kommissionen ved at fastlægge betingelser omkring statens udtræden går ind og får 

en indflydelse på den økonomiske sammenhæng i virksomhederne, hvilket som udgangspunkt vil 

være i strid med neutralitetsprincippet, herunder art. 345 TEUF. Dette betyder, at Kommissionen 

som udgangspunkt går ud over deres beføjelser ved at indføre disse bestemmelser omkring 

statens udtræden, idet de herved får en økonomisk indflydelse på ejendomsretten i de enkelte 

virksomheder i medlemsstaterne, hvilket ifølge art. 345 TEUF er uden for deres 

anvendelsesområde. Modsætningsvist vil bestemmelser om statens udtræden ikke være i strid 

med neutralitetsprincippet, såfremt en nationalisering af virksomheden vil medføre en 

fordrejning af konkurrencen.  

Ad 2 støttemodtagerens exitstrategi pålægges først, såfremt kapitaltilførslen udgør mere end 

25% af den samlede egenkapital. Såfremt de nedbringer statens egenkapitaltilførsel til under de 

25% senest 12 mdr. efter rekapitaliseringen, kan de blive fritaget fra at udarbejde en 

exitstrategi.264 På denne måde sikrer Kommissionen, at støttemodtagerne har incitament til 

hurtigst muligt at få denne egenkapitalinvestering ned under de 25%, således at de ikke længere 

har omkostningerne ved at udarbejde en exitstrategi. Kommissionen går herved indirekte ind og 

sikrer nogle incitamentsstrukturer hos den støttemodtagende virksomhed, der bevirker, at de får 

incitament til hurtigere at nedbringe den investerede kapital. Dette bevirker, at Kommissionen 

går ind og får en indflydelse på, hvordan kapitalandelene i de støttemodtagende virksomheder 

skal fordele sig, førend det er nødvendigt at udarbejde en exitstrategi for støttemodtageren. 

Dette er ligeledes understøttet af, at Kommissionen pålægger den støttemodtagende 

virksomhed at udarbejde en plan for anvendelsen af statsstøttemidlerne, som sikrer at afkastet 

                                                             
263 Fjerde ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 3, pkt. 13 og 14. 
264 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 12 om pkt. 79-80 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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og statens investering i virksomheden tilbagebetales. Modsætningsvist kan det argumenteres 

for, at Kommissionen ved at tilføre disse bestemmelser om tilbagebetalingsplan og exitstrategier 

blot ønsker at sikre, at medlemsstaternes får en vis sikkerhed i forhold til at opnå en økonomisk 

gevinst på deres investering.  

Ad 3 tilbageholdelse af udbetaling bonus, lønstigninger, m.m., griber Kommissionen igen ind i det 

økonomiske liv i virksomhederne ved at begrænse muligheden for at udbetale bonus eller andre 

lignende lønelementer, såfremt mindst 75% af rekapitaliseringen fra staten ikke er tilbagebetalt. 

Herved sikrer de, at den støttemodtagende virksomhed hurtigst muligt vil tilbagebetale 

investeringer, så de igen kan kontrollere deres udbetalinger af løn og bonus. Ligesom i 

ovenstående eksempel kan det her argumenteres for, at Kommissionen herved indirekte 

forsøger at opstille betingelser for, hvordan kapitalandelene i de enkelte støttemodtagende 

virksomheder fordeler sig.  

Ad 4 sondringen mellem om staten er en eksisterende aktionær eller ny aktionær i forbindelse 

med COVID-19 rekapitaliseringen, så er der visse forskelle i forhold de betingelser, de hver især 

er underlagt. Såfremt staten er eksisterende aktionær i virksomheden før COVID-19 

rekapitaliseringen, er denne fritaget fra at være underlagt visse betingelser, herunder blandt 

andet step-up mekanismen. Dertil er de heller ikke pålagt de samme betingelser i forhold til 

statens udtræden.265 Denne forskelsbehandling fører til, at Kommissionens indgreb i de 

ejendomsretlige ordninger hos de eksisterende aktionærer er mildere i forhold til indgrebet hos 

de nye aktionærer.  

Ad 5 salg af kapitalandele, står det medlemsstaterne frit for at nationalisere og privatisere 

virksomhederne, jf. art. 345 TEUF. Ved Kommissionens begrænsninger i forhold til de organer, 

som staten må sælge deres egenkapitalandele til, går de herved ind og begrænser muligheden 

for at nationalisere virksomheden, eftersom der er en antagelse om, at offentligretlige organer 

får en dominerende indflydelse, jf. Art. 2 i Kommissionens direktiv 2006/111/EF.  

                                                             
265 Tredje ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 5-6 om pkt. 78a og 78b i Konsolideret udgave af 
de midlertidige rammebestemmelser. 
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På baggrund af ovenstående eksempler må det udledes, at Kommissionen i flere tilfælde går ind 

og begrænser de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne. Det må derfor lægges til grund, 

at Kommissionen ved indførslen af ovennævnte betingelser til en COVID-19 rekapitalisering har 

foretaget et uhensigtsmæssigt indgreb i ejendomsretten i de enkelte medlemsstater i strid med 

neutralitetsprincippet, herunder art. 345 TEUF.   

Det vil på baggrund af ovenstående analyse af neutralitetsprincippet og de betingelser, som 

Kommissionen har indført i forbindelse med COVID-19 rekapitaliseringer, undersøges, hvorvidt 

Kommissionens overtrædelse af neutralitetsprincippet i forhold til de ejendomsretlige ordninger 

i medlemsstaterne, kan undtages på baggrund af de grundlæggende principper i traktaten. 

Ligeledes skal det vurderes, hvorvidt Kommissionen ud fra statsstøttebegrebet har hjemmel til at 

udarbejde betingelser omkring statens udtræden i forbindelse med en COVID-19 rekapitalisering.  

3.6 Hvad ligger der i statsstøttebegrebet som grundlæggende princip og kan dette 
begrænse anvendelsen af art. 345 TEUF?  
Anvendelsen af neutralitetsprincippet afhænger af, om de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne er i strid med andre grundlæggende principper i traktaten. På denne baggrund 

er det relevant at diskutere, hvorvidt statsstøttereglerne i den konkrete problemstilling går forud 

for traktatens princip om neutralitet, samt hvor langt statsstøttebegrebet strækker sig. Det vil 

derfor i nærværende analyse diskuteres, hvorvidt statsstøttebegrebet også omfatter statens 

udtræden. 

Forbuddet mod statsstøtte er reguleret i art. 107 TEUF, hvor det af bestemmelsens ordlyd kan 

udledes, at støtte defineres som værende midler, der tildeles indirekte eller direkte, der giver en 

virksomhed en økonomisk fordel, udgør statsstøtte efter art. 107, stk. 1 TEUF. Dette betyder, at 

alle de midler, der tildeles virksomhederne efter de midlertidige rammebestemmelser må anses 

som statsstøtte, jf. art. 107, stk. 1 TEUF. Statsstøtte kan her gives på flere forskellige måder, 

herunder blandt andet i form af direkte tilskud, lån, garantier, direkte investeringer i 

virksomheder og naturalydelser, hvilket giver anledning til, at begrebet statsmidler skal fortolkes 

bredt og dermed ikke blot finder anvendelse på overførslen af de statslige midler. I følge EU-
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Domstolens praksis omfatter statsmidler også indgreb, der har til følge at lette byrderne, som har 

en belastning på virksomhedens budgetter.266  

Tages der udgangspunkt i undtagelsesbestemmelsen i 107, stk. 3, litra b TEUF, så fremgår det af 

denne, at statsstøtte kan undtages, såfremt det hjælper til at fremme virkeliggørelsen af vigtige 

projekter eller afhjælper en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. Det kan af selve 

bestemmelsens ordlyd udledes, at den udelukkende omhandler betingelserne for, hvad der kan 

undtage tildelingen af statsstøtte. Dog nævnes der ingen betingelser for, hvordan denne støtte 

tilbagebetales, såfremt undtagelsesbetingelserne er opfyldt. 

På baggrund af ovenstående kan der derfor argumenteres for, at der ikke er noget der taler for, 

at statsstøttebegrebet kan fortolkes så bredt, at det også indebærer statens udtræden. Dette 

begrundes ligeledes i, at art. 107 TEUF som udgangspunkt har til formål at forhindre uretmæssig 

tildeling statsstøtte. Ligeledes må det argumenteres for, at undtagelsesbestemmelsen i art. 107, 

stk. 3, litra b TEUF ej heller indebærer en hjemmel til statens udtræden. Det må derfor på 

baggrund af ovenstående lægges til grund, at statsstøttebegrebet ikke giver hjemmel til at 

regulere statens udtræden, men kun regulerer, hvornår der er tale om støtte, der kan anses som 

foreneligt med det indre marked. 

Da statsstøtte som udgangspunkt er forbudt, jf. art. 107, stk. 1 TEUF, så kan der dog være nogle 

konkurrenceretlige hensyn, der kan gå forud for Kommissionens indgreb i de ejendomsretlige 

ordninger. Dette kan navnlig begrundes ved, at støttetildelingen kan medføre, at den 

støttemodtagende virksomhed opnår en vis begunstigelse, hvilket kan medføre, at denne opnår 

en fordel, som denne ellers ikke kunne have opnået.267 Denne fordel kan medføre, at der opstår 

en skævvridning af konkurrencen, samtidig med at fordelen i visse situationer kan bevirke, at den 

støttemodtagende virksomhed opnår en dominerende stilling på det pågældende marked. Her 

                                                             
266 Se Sag C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, nu Banco Exterior de España SA, mod Ayuntamiento de 
Valencia, dom af 15. Marts 1994, præmis 13. Sag C-200/97 Ecotrade Sri mod Altiforni e Ferriere di Servóla SpA 
(AFS), dom af 1. december 1998, præmis 34. Sag C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd mod The Coal Authority, Secretary 
of State for Trade and Industry, dom af 20. September 2001, præmis 30. 
I Se også for eksempel Kommissionens meddelelse 2016/C 262/01 om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, udstedt den 19. Juli 2016, s. 12, pkt. 51. 
267 Sag C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA mod International Factors Italia SpA - 
(Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH og Ministero della Difesa, dom af 17. juni 1999, præmis 40. 
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er det blot vigtigt at holde for øje, at en dominerende stilling i sig selv ikke er i strid med de 

konkurrenceretlige regler, jf. art. 102 TEUF modsætningsvist. Det fremgår navnlig af art. 102 

TEUF, at en dominerende stilling kun er i strid med de konkurrenceretlige regler, såfremt der 

foreligger misbrug af denne stilling i henhold til de oplistede betingelser.  

Det må dog her bemærkes, at de konkurrenceretlige regler om misbrug af dominerende stilling 

ikke ville kunne medføre, at Kommissionen her vil have mere frihed til at regulere statens 

udtræden ved egenkapitalinvesteringer, idet dette ville kræve, at der tages udgangspunkt i hver 

enkel situation, hvor der tildeles statsstøtte. Hver sag omkring tildeling af statsstøtte vil variere, 

hvorfor Kommissionen ikke kan anvende hensynet bag disse konkurrenceretlige principper i 

traktaten til at gå forud for anvendelsen af neutralitetsprincippet. 

Statsstøttereglerne er i stor grad med til at sikre den frie konkurrence på det indre marked, 

hvorfor dette er et hensyn, der er vigtigt at forholde sig til i et EU-retligt perspektiv. Ved 

tildelingen af statsstøtte kan der være flere grundlæggende konkurrenceretlige principper, som 

kan medføre, at disse principper går forud for neutralitetsprincippet. Derfor kan det være 

nærliggende at diskutere, hvorvidt Kommissionens indgreb i ejendomsretten bunder i, at de 

søger at minimere muligheden for, at medlemsstaterne udøver forskelsbehandling ved 

tildelingen af statsstøtte under COVID-19, herunder hensynet til ligebehandlingsprincippet. Dette 

kan navnlig ske ved virksomheder, der har en vigtig funktion på markedet i den enkelte 

medlemsstat, hvilket taler for, at den enkelte medlemsstat muligvis hellere vil støtte en sådan 

type virksomhed frem for andre mindre virksomheder.268 Dette taler derfor for, at Kommissionen 

sikrer, at denne forskelsbehandling blot bliver midlertidig ved at pålægge strenge betingelser 

omkring statens udtræden ved en COVID-19 rekapitalisering. Et sådan grundlæggende princip 

ville kunne medføre, at sikringen af statens udtræden går forud for medlemsstaternes 

enekompetence på de ejendomsretlige områder. Dog skal det bemærkes, at Kommissionens 

                                                             
268 Dette fremgår blandt andet af den støtte, der er blevet tildelt flyselskaberne i de enkelte medlemsstater. Her 
kan man blandt andet se, hvordan hver stat søger at sikre flyselskaber, der gavner mobiliteten og mindsker 
arbejdsløsheden i den enkelte medlemsstat. Se her EU’s godkendelse af støtte til flyselskaber i henholdsvis Belgien 
og Finland, jf. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1507 og  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1032. Begge hjemmesider er sidst besøgt 15. maj 
2021. 
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begrænsninger i statens salg af kapitalandele modsætningsvist bevirker en forskelsbehandling i, 

hvem disse kapitalandele kan sælges til.   

Omvendt kan det diskuteres, om Kommissionen ved at pålægge særlige betingelser omkring 

statens salg af egenkapitalandele selv går ind og overtræder nogle grundlæggende principper i 

traktaten, herunder blandt andet den grundlæggende rettighed om kapitalens fri bevægelighed, 

jf. art. 63 TEUF.269 Der kan argumenteres for, at Kommissionen overtræder princippet omkring 

kapitalens frie bevægelighed, idet de mindsker muligheden for, at offentlige organer går ind og 

investerer på lige vilkår som private investorer i statens salg af deres egenkapitalandele efter en 

COVID-19 rekapitalisering.  

Den ekstraordinære tildeling af statsstøtte under COVID-19 skal ligeledes diskuteres i lyset af 

påvirkningen på samhandlen. Her kan det argumenteres for, at det er i Unionens interesser at 

sikre medlemsstaternes virksomheder og økonomier ved at tildele statsstøtte, så de hurtigere 

kan genoprettes, og påvirkningen på den samlede økonomi i EU påvirkes så minimalt som muligt. 

Tildelingen af statsstøtte kan i sig selv skabe en vis påvirkning på samhandlen mellem 

medlemsstaterne, hvilket i nogen grad accepteres, hvis der ses på ordlyden af art. 106, stk. 2 

TEUF. Den massive tildeling af støtte under COVID-19 kan imidlertid påvirke samhandlen mellem 

medlemsstaterne i en sådan grad, at der opstår en skævvridning i konkurrencen, såfremt støtten 

tildeles til visse virksomheder, som hermed opnår en fordel i konkurrencen. Dog skal det 

bemærkes, at det er op til den enkelte situation, hvorvidt en statsejet virksomhed kan påvirke 

samhandel i en sådan grad, at dette medfører konkurrencebegrænsninger. Der kan derfor 

argumenteres for, at den potentielle påvirkning af samhandlen dermed ikke direkte giver 

Kommissionen en undtagelse til at foretage et så strengt indgreb i de ejendomsretlige ordninger 

ved at pålægge staten betingelser om udtræden ved en COVID-19 rekapitalisering. Hensynet der 

søges opnået herved, medfører dog ikke en retfærdiggørelse i forhold til det indgreb, som de 

foretager i ejendomsretten i de konkrete medlemsstater.  

                                                             
269 Se nærmere definition af kapitalbevægelser i Rådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988 om gennemførelse af 
Traktatens artikel 67, hvor nomenklatur af kapitalbevægelser blandt andet omfatter direkte investeringer, 
investeringer i fast ejendom, transaktioner i værdipapirer og i anfordringskonti og indlånskonti samt lån og 
kreditter. 
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Det kan af ovenstående lægges til grund, at der ved statsstøttebegrebet ikke er noget, der taler 

for, at dette ligeledes regulerer statens udtræden. Statsstøttebegrebet omfatter dermed kun den 

støtte, der tildeles virksomhederne. Såfremt statens udtræden kan reguleres i de midlertidige 

rammebestemmelser, så skal dette hensyn søges sikret i andre konkurrenceretlige hensyn. Dog 

vurderes det, at det konkurrenceretlige hensyn i form af misbrug af dominerende stilling ikke kan 

anvendes ens på alle situationer, hvor der foretages en COVID-19 rekapitalisering. Dette 

begrundes ved, at såfremt der ydes støtte, så kan dette medføre en dominerende stilling, dog er 

dette først i strid med art. 102 TEUF, såfremt denne stilling misbruges af støttemodtageren. Her 

vil det være nødvendigt at foretage en sag til sag vurdering, idet dette ikke kan afgøres, før den 

pågældende virksomhed modtager støtten. Derfor kan Kommissionen ikke anvende dette 

grundlæggende princip som hensyn for deres indgreb i de ejendomsretlige ordninger. Omvendt 

kan det på baggrund af ovenstående diskussion om samhandelspåvirkningen lægges til grund, at 

hensynet om at minimere påvirkningen på samhandlen mellem medlemsstaterne er søgt sikret 

ved at regulere på statens udtræden. Dette vil gøre støtten midlertidig og reducere påvirkningen 

på samhandlen, og derfor kan der argumenteres for, at dette hensyn kan gå forud for 

anvendelsen af art. 345 TEUF og dermed retfærdiggøre Kommissionens regulering af de 

ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne under COVID-19. 

Ligeledes kan det lægges til grund, at Kommissionen potentielt søger at mindske den 

forskelsbehandling, som kan opstå ved tildelingen af statsstøtte, ved at visse medlemsstaterne 

tildeler støtte til virksomheder, som har en vigtig funktion for den pågældende medlemsstat. 

Kommissionens regulering af statens udtræden kan derfor være med til at gøre denne 

forskelsbehandling midlertidig. Imidlertid foretager Kommissionen selv en forskelsbehandling 

ved at regulere, at staten ikke må sælge sine kapitalandele fra COVID-19 rekapitaliseringen til 

offentlige organer, og dermed bliver dette hensyn om ligebehandling ikke til fulde sikret. Denne 

begrænsning på statens salg af kapitalandele bevirker ligeledes, at Kommissionen går ind og 

påvirker kapitalens fri bevægelighed, da de begrænser de offentlige organers mulighed for at 

investere på lige fod med andre private investorer. 

På baggrund af ovenstående vurderes det derfor, at til trods for hensynet om at mindske risikoen 

for misbrug af dominerende stilling, gøre forskelsbehandlingen mellem virksomhederne 
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midlertidig, samt at mindske påvirkningen på samhandlen mellem medlemsstaterne, bliver andre 

grundlæggende principper ikke overholdt. Statens udtræden vurderes ikke at være reguleret i 

statsstøttebegrebet, og ved at Kommissionen går ind og regulerer på de ejendomsretlige 

ordninger, foretager de selv en forskelsbehandling i forhold til, hvem der må købe statens 

kapitalandele i COVID-19 rekapitaliseringen, samtidig med at de begrænser kapitalens fri 

bevægelighed. Det må derfor lægges til grund, at Kommissionen ved at indføre betingelser 

omkring statens udtræden agerer i strid med neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF, hvilket ikke 

kan undtages af de grundlæggende principper.  

3.7 Hvad er effekten, hvis de midlertidige rammebestemmelser strider imod art. 345 

TEUF? 

De ovenfor diskuterede betingelser for at foretage en COVID-19 rekapitalisering er 

medlemsstaterne nødt til at efterleve, såfremt en sådan foranstaltning skal være i 

overensstemmelse med Kommissionens midlertidige rammebestemmelser. Idet ovenstående 

analyse af betingelserne finder frem til, at der ved indførslen af flere af de ovenstående 

betingelser sker et uforholdsmæssigt indgreb i medlemsstaternes ejendomsret, så skal det på 

denne baggrund undersøges, hvilke muligheder medlemsstaterne har i den konkrete situation. 

Det vil på denne baggrund diskuteres, hvorvidt de har mulighed for at anlægge sag om 

annullation af de dele af de midlertidige rammebestemmelser, der er i strid med 

neutralitetsprincippet, jf. Art. 345 TEUF.  

Det skal her indledningsvist bemærkes, at Kommissionen har hjemmel til at udstede sekundær 

lovgivning i henhold til art. 106, stk. 3 TEUF. Denne sekundære lovgivning kan blandt andet bestå 

af afgørelser eller direktiver, jf. selve ordlyden i art. 106, stk. 3 TEUF. Ved udstedelsen af disse 

retsakter, så følger det af art. 298, stk. 3 TEUF modsætningsvist, at den sekundær lovgivning, som 

Kommissionen udsteder, ikke er lovgivningsmæssige retsakter. Dog må det ligeledes 

argumenteres for, at dette ikke har en betydning i henhold til den retskildemæssige værdi af 

Kommissionens afgørelser og direktiver, som de træffer med hjemmel i art. 106, stk. 3 TEUF.  

Lovligheden af de retsakter, der udstedes af Kommissionen og andre Europæiske organer, der 

har kompetence hertil, kan prøves ved EU-domstolen, jf. art. 263, stk. 1 TEUF. Denne 
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bestemmelse giver navnlig medlemsstaterne mulighed for at få prøvet de retsakter, som 

Kommissionen har vedtaget i forbindelse med den ekstraordinære støtte under COVID-19, ved 

EU-Domstolen. Herved får de mulighed for at anlægge et annullationssøgsmål med henblik på at 

annullere de dele af de midlertidige rammebestemmelser, der er i strid med art. 345 TEUF.270  

3.8 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at Kommissionen ikke har beføjelse til at 

regulere de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, medmindre dette er for at sikre andre 

grundlæggende principper i traktaten. Det må ligeledes lægges til grund, at begrebet 

ejendomsretlige ordninger henfører sig til et økonomisk begreb, der giver indehaveren en 

rettighed, som denne kan udøve i en virksomhed. I de midlertidige rammebestemmelser 

regulerer Kommissionen flere betingelserne omkring medlemsstaternes afhændelse af 

egenkapitalinvesteringer i forbindelse med COVID-19, der strider imod neutralitetsprincippet. 

Betingelserne indebærer navnlig statens udtræden, tilbageholdelse af udbetaling af bonus og 

lønelementer, samt salg af egenkapitalandele.  

Ad statens udtræden kan det konkluderes, at Kommissionen går ind og får en økonomisk 

indflydelse på ejendomsretten i de pågældende virksomheder i medlemsstaterne, hvilket er i 

strid med reglerne om neutralitet til de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, jf. Art. 345 

TEUF. Det må ligeledes her lægges til grund, at en begrænsning af medlemsstaternes mulighed 

for nationalisering ikke kan undtages med udgangspunkt i art. 102 TEUF, der omhandler 

virksomheders misbrug af dominerende stilling. Dette begrundes ved, at en støttemodtagende 

virksomhed kan opnå en dominerende stilling, dog er dette først i strid med det 

konkurrenceretlige princip i henhold til art. 102 TEUF, såfremt virksomheden misbruger en sådan 

stilling, hvilket kun kan afgøres i henhold til en vurdering af den konkrete sag.  

Ad tilbageholdelsen af udbetalinger i form af bonus og andre lønelementer kan det også her 

konkluderes, at dette fører til, at Kommissionen foretager et indgreb i virksomhedens 

                                                             
270 Se her for eksempel under finanskrisen i 2008, hvor flere annullationssøgsmål blev anlagt i forbindelse med 
Kommissionen bankkriseafgørelser. Se blandt andet Sag C-224/12 P Nederlandene og ING Groep mod 
Kommissionen, dom af 3. april 2014, og Sag T-487/11 Banco Privado Português, SA og Massa Insolvente do Banco 
Privado Português, SA mod Kommissionen, dom af 12. december 2014. 
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økonomiske sammenhæng, hvilket også anses som værende i strid med neutralitetsprincippet i 

art. 345 TEUF.  

Ad statens salg af kapitalandele må det ligeledes konkluderes, at Kommissionen ved at begrænse 

statens salg af egenkapitalandelene fra at ske til offentlige myndigheder eller virksomheder får 

indflydelse på, hvordan kapitalandelene skal fordele sig i den støttemodtagende virksomhed, 

hvilket er i strid med neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF. Ovenstående begrænsning må også 

ses i strid med art. 63 TEUF, idet den frie bevægelighed af kapital begrænses.  

Det må derfor konkluderes, at de ovenfor oplistede betingelser i de midlertidige 

rammebestemmelser medfører et uhensigtsmæssigt indgreb i de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne, hvilket anses som værende i strid med neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF. 

Det må samtidigt lægges til grund, at medlemsstaterne har mulighed for at anlægge et 

annullationssøgsmål ved EU-Domstolen, jf. art. 263 TEUF i forhold til de betingelser, som 

Kommissionen har indført for rekapitaliseringsforanstaltningerne. 
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Kapitel 4 – Integreret analyse 

4.1 Hvilke problemstillinger giver de økonomiske og juridiske analyser anledning til? 
Det kan på baggrund af ovenstående analyser udledes, at medlemsstaternes incitament til at give 

ekstraordinær statsstøtte under COVID-19 kan anses som en klassisk prisoner’s dilemma 

problematik. Denne problematik omhandler medlemsstaternes incitament til at tildele 

statsstøtte til nationale virksomheder, hvorved der opstår en risiko for, at støtten ydes til 

ineffektive271 virksomheder og brancher. Ovenstående problematik bidrager derfor ikke til en 

Kaldor-Hicks velfærdsforbedring, hvilket bevirker, at de midlertidige rammebestemmelser ikke 

sikrer den totale velfærd i EU. Det er dermed en vigtig forudsætning, at støtten er midlertidig, 

såfremt de positive effekter skal opveje de negative. Økonomisk set taler dette for, at 

Kommissionen regulerer statens udtræden, da det herved sikres, at støtten er midlertidig.  

De midlertidige rammebestemmelser kan fra et juridisk perspektiv anses for at være i strid med 

neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF, i forhold til betingelserne omkring statens udtræden, 

begrænsninger i udbetaling af løn og bonus, samt ved statens salg af 

egenkapitalandelerekapitaliseringen.272 Den juridiske analyse finder på denne baggrund frem til, 

at Kommissionen ikke kan sikre, at støtten er midlertidig, idet de ikke kan gå ind og regulere 

betingelser for statens udtræden, jf. art. 345 TEUF.  

Medlemsstaterne har været flittige til at anvende mulighederne for at tildele den ekstraordinære 

støtte273, hvorfor den økonomiske analyse vurderer, at en midlertidig støtte kan skabe effektive 

virksomheder og brancher, hvilket vil gavne den totale velfærd.274 Derfor kan der argumenteres 

for, at det er nødvendigt at opliste betingelser for statens udtræden. Kommissionen har netop 

søgt at mindske ovenstående problematik ved at indføre step-up mekanismen, der er med til at 

                                                             
271 Se afsnit 2.1.2 ovenfor for definition af ineffektiv virksomhed. 
272 Se afsnit 2.6 om økonomisk delkonklusion og afsnit 3.8 om juridisk delkonklusion ovenfor. 
273 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, s. 2, pkt. 7. 
274 Se argumentationen i afsnit 2.2.3 ovenfor. 
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skabe et incitament i den støttemodtagende virksomhed til hurtigst muligt at tilbagebetale den 

pågældende egenkapitalinvestering.275  

Den juridiske analyse finder imidlertid frem til, at medlemsstaternes udtræden ved 

egenkapitalinvesteringer ikke kan reguleres grundet neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF, der 

sikrer, at medlemsstaterne har enekompetence, når det kommer til nationalisering og 

privatisering af virksomheder. Traktatens neutralitet til de ejendomsretlige ordninger kan dog 

undtages, såfremt der er andre grundlæggende principper i traktaten, der søges sikret ved at 

foretage et indgreb i ejendomsretten. Det kan dog udledes, at der ikke er nogle grundlæggende 

principper i traktaten, der kan være med til at retfærdiggøre et så strengt indgreb i de 

ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne i forbindelse med COVID-19 rekapitaliseringer.276 

Nærværende analyse tilsigter at finde en løsning på ovenstående problematikker, herunder 

hvordan rekapitalisering af statsstøtte kan overholde neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF, 

samtidig med at det sikres, at støtten minimeres, hvilket mindsker risikoen for, at de 

støttemodtagende virksomheder og brancher bliver ineffektive. Denne løsning har til formål at 

mindske incitamenterne for tildelingen af statsstøtte, hvor den totale velfærd sikres samtidig 

med, at principperne i art. 345 TEUF overholdes. Forslaget skal ligeledes vurderes i forhold til, 

hvilke udfordringer disse kan medføre i praksis, samt hvorvidt de bidrager til en Kaldor-Hicks 

velfærdsforbedrende tilstand.277  

I krisesituationer som COVID-19, hvor der bliver tildelt markant mere statsstøtte end normalt, 

kan det være svært for Kommissionen at sikre den effektive konkurrence, samtidigt med at 

krisens påvirkning på økonomiens stabilitet søges udbedret. Dette er blandt andet blevet slået 

fast ved en undersøgelse af tildelingen af statsstøtte til finansielle institutioner under finanskrisen 

i 2008. Undersøgelsen viser, at der er blevet tildelt støtte til ineffektive banker. Med ineffektive 

banker forstås en bank, der uden statsstøttetildelingen ikke ville være levedygtig. Dertil viser 

                                                             
275 Se afsnit 2.2.3 ovenfor. Se også Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9-10 om pkt. 61 
i Konsolideret udgave af de midlertidige rammebestemmelser, om step up mekanismen, som skaber incitamentet 
til at tilbagebetale. 
276 Se afsnit 3.6 ovenfor. 
277 Eide & Stavang 2018, s. 34-35 og 111. 
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undersøgelsen, at Kommissionen i flere tilfælde ikke har udarbejdet en undersøgelse af, hvorvidt 

den tildelte støtte har haft en effekt på konkurrencen.278  

Ovenstående danner baggrund for, at nærværende analyse tager udgangspunkt i 

støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Det vil også 

vurderes, hvorvidt Kommissionen efter statsstøttetildelingen bør foretage en analyse af, hvorvidt 

den tildelte støtte har haft en konkurrencemæssig påvirkning.  

4.2 Hvilke hensyn ligger bag støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne? 
Kommissionens midlertidige rammebestemmelser er udstedt med hjemmel i art. 107, stk. 3, litra 

b TEUF.279 Formålet med nærværende afsnit er at klarlægge, hvad der ligger bag definitionen ”en 

alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi" i henhold til art. 107, stk. 3, litra b TEUF, med 

henblik på at udlede, hvilke hensyn støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne søger at sikre.  

Denne hjemmel giver mulighed for at tildele ekstraordinær statsstøtte under COVID-19 

pandemien, såfremt dette er med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en 

medlemsstats økonomi.280 Kommissionen uddyber ligeledes, at COVID-19 udbruddet påvirker 

alle medlemsstater, samt virksomhederne i de enkelte medlemsstater, hvorfor statsstøtte i en 

begrænset periode anses som værende forenelig med EU’s indre marked.281 Formålet med den 

ekstraordinære statsstøtte er at sikre en afhjælpning af den likviditetsmangel flere virksomheder 

oplever grundet de inddæmningstiltag, som medlemsstaterne har iværksat for at nedsætte 

smittespredningen.282  

Det fremgår af art. 107, stk. 3, litra b TEUF, at støtte kan erklæres forenelig med det indre marked, 

såfremt denne har til formål at sikre afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats 

økonomi. Det følger af den juridiske analyse, at dette indebærer en forstyrrelse af hele eller blot 

en vigtig del af økonomien i en medlemsstats. En forstyrrelse af en medlemsstats økonomi 

indebærer derfor ikke, at det blot er ét bestemt territorie eller én bestemt region der er 

                                                             
278 Særberetning af Den Europæiske Revisonsret ”Kontrollen med statsstøtte til finansielle institutioner i EU: Der er 
behov for et kvalitetstjek“, 2020, s. 48-49. 
279 Se afsnit 3.1 ovenfor. 
280 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 4, pkt. 17. 
281 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 4, pkt. 18. 
282 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 2, pkt. 9. 
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påvirket.283Dette er også en vigtig forudsætning for anvendelsen af de midlertidige 

rammebestemmelser, idet der ydes støtte i overensstemmelse med denne 

undtagelsesbestemmelse.284  

Kommissionen har forsøgt at sikre, at støtten, der ydes i forenelighed med art. 107, stk. 3, litra b 

TEUF, også er i forenelighed med økonomisk teori. Dette fremgår også af Kommissionens 

Handlingsplan på statsstøtteområdet, hvor der er udarbejdet en test, herunder balancetesten, 

der skal være med til at sikre balancen mellem de fordele og ulemper, der er ved at indføre 

støtteforanstaltninger i henhold til art. 107, stk. 3, litra b TEUF. Denne handlingsplan skulle have 

til formål at sikre, at statsstøtten kun anvendes som middel til at opnå et veldefineret mål, skabe 

de rette incitamentsstrukturer, samt sikre at konkurrencen fordrejes mindst muligt som følge af 

den ydede støtte.285 

For at sikre ovenstående mål, er en reformpakke på grundlag af elementer blevet vedtaget, 

herunder: 

• Mindre og bedre målrettet støtte 

• En finere økonomisk indfaldsvinkel 

• Mere effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsigelighed og større 

gennemsigtighed  

• Delt ansvar mellem kommissionen og medlemsstaterne: Kommissionen kan ikke forbedre 

regler og praksis på statsstøtteområdet, uden at medlemsstaterne bidrager effektivt 

dertil, og uden at de opfylder deres forpligtelser til at anmelde eventuelle støtteplaner og 

håndhæve reglerne korrekt.286 

Det er især den økonomiske indgangsvinkel til statsstøtte, samt målet om en mindre og mere 

målrettet støtte, som Kommissionen søger at have i fokus ved indførslen af balancetesten. 

                                                             
283 Se afsnit 3.1 ovenfor, samt De forenede sager T-132/96 og T-143/96, præmis 167. Se også Sag 730/79 Philip 
Morris Holland BV mod Kommissionen, præmis 25. 
284 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser s. 4, afsnit 2 om anvendelsen af artikel 107, stk. 3, litra b 
i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. 
285 Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, s. 4, pkt. 11 og s. 6, pkt. 19. 
286 Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, s. 6-7, pkt. 18. 
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Spørgsmålet er dog, hvorvidt Kommissionen har taget udgangspunkt i denne balancetest ved 

udarbejdelsen af de midlertidige rammebestemmelser, idet disse ikke er med til at sikre den 

totale velfærd i EU.287 Dog må det tilsvarende bemærkes, at denne test er svær at udføre i praksis, 

idet det kan være svært at definere fordelene og ulemperne i en form for værdi, der kan holdes 

op mod hinanden. På trods af at balancetesten skal bidrage til en mere økonomisk 

indgangsvinkel, kan der af denne test ikke udledes en bredere definition af, hvornår der er tale 

om en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi.  

Hjemlen for de midlertidige rammebestemmelser, herunder art. 107, stk. 3, litra b TEUF, er blevet 

anvendt tidligere under finanskrisen tilbage i 2008.288 I denne kontekst er der ligeledes stillet 

spørgsmålstegn ved den brede definition af, hvornår noget kan anses som en alvorlig forstyrrelse 

af en medlemsstats økonomi.289 Denne definition er imidlertid blevet indsnævret i sag 730/79 

Philip Morris mod Kommissionen, hvor det er slået fast, at såfremt tildelingen af 

støtteforanstaltninger skal vurderes i forhold til støttens forenelighed med det indre marked, så 

skal dette ske ud fra en fællesskabssynsvinkel og ikke ud fra den enkelte medlemsstats 

synsvinkel.290 Det kan på denne baggrund udledes, at der er tale om en alvorlig forstyrrelse af en 

medlemsstats økonomi, såfremt denne forstyrrelse potentielt set ville kunne påvirke 

fællesskabets interesser i Unionen. Det er dog uvist, hvorvidt de midlertidige 

rammebestemmelser tager højde for dette, idet prisoner’s dilemma vil føre til en ligevægt, hvor 

medlemsstaterne vil blive ved med at tildele statsstøtte for at sikre deres egne interesser, hvilket 

taler for, at det ikke sker ud fra en fællesskabssynsvinkel.291  

Ovenstående afsnit danner dermed rammerne for, at Kommissionens fastlagte 

støtteberettigelses- og adgangsbetingelser er udstedt med henblik på at sikre, at støtten kun 

tildeles, såfremt det er med til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstatsøkonomi med 

henblik på at sikre fællesskabets interesser i Unionen.  

                                                             
287 Se afsnit 2.6 ovenfor. 
288 Se her meddelelse fra Kommissionen 2008/C 270/02, hvor art. 107, stk. 3, litra b TEUF ligeledes anvendes som 
hjemmelsgrundlag i forbindelse med de statsstøtteforanstaltninger, der blev udstedt under finanskrisen i 2008. 
289 Særberetning af Den Europæiske Revisonsret 2020, s. 33, pkt. 43. 
290 Sag 730/79 Philip Morris Holland BV mod Kommissionen, præmis 26. 
291 Se afsnit 3.2 ovenfor.  
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4.3 I hvilken grad sikrer støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne de økonomiske 

hensyn bag art. 107, stk. 3, litra b TEUF? 

I det følgende vil det diskuteres, hvorledes de enkelte betingelser for statsstøttetildeling i form 

af egenkapitalinvesteringer kan være med til at opfylde de økonomiske hensyn bag art. 107, stk. 

3, litra b TEUF. Der vil på denne baggrund forelægges forslag til, hvorvidt en ændring kan medføre 

en mere snæver definition, der i højere grad sikrer, at risikoen for, at ineffektive virksomheder 

modtager statsstøtte, mindskes.292 For at støtten fra medlemsstaterne ifølge Kommissionen kan 

anses som værende forenelig med det indre marked, så skal støtteforanstaltningerne opfylde de 

betingelser, der er oplistet i de midlertidige rammebestemmelser vedrørende COVID-19 

rekapitaliseringerne.293  

Disse kumulative betingelser bliver første gang oplistet i anden ændring af de midlertidige 

rammebestemmelser og omfatter følgende: 

a) uden statens indgriben vil den støttemodtagende virksomhed ophøre, eller den vil have 

alvorlige vanskeligheder ved at opretholde sin aktivitet. Sådanne vanskeligheder kan påvises ved 

en forringelse af navnlig støttemodtagerens gæld-egenkapital-forhold eller tilsvarende 

indikatorer 

b) indgrebet er for det fælles bedste. Det kan f.eks. være for at undgå social nød og markedssvigt 

som følge af et betydeligt fald i beskæftigelsen, en innovativ virksomheds udtræden af markedet, 

en systemisk vigtig virksomheds udtræden af markedet, risikoen for en afbrydelse i en vigtig 

tjeneste eller andre af den berørte medlemsstat behørigt begrundede situationer 

c) støttemodtageren er ikke i stand til at finde finansiering på markedet til overkommelige vilkår, 

og de eksisterende horisontale foranstaltninger i den berørte medlemsstat til at dække 

likviditetsbehov er ikke tilstrækkelige til at sikre dens levedygtighed, og 

                                                             
292 Se her tildelingen af statsstøtte under finanskrisen, hvor der navnlig blev tildelt støtte til banker, der ikke var 
levedygtige, jf. afsnit 4.1 ovenfor. Se også Særberetning af Den Europæiske Revisonsret 2020, s. 48. 
293 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8 om afsnit 3.11.2 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
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d) støttemodtageren er ikke en virksomhed, som allerede var kriseramt (jf. 

gruppefritagelsesforordningen) den 31. december 2019.294 

Ad a 
Den første betingelse, der skal opfyldes, for at en virksomhed kan modtage statsstøtte i form af 

egenkapitalinvestering omfatter navnlig, at denne skal have alvorlige vanskeligheder ved at 

opretholde sin aktivitet eller ophøre, såfremt staten ikke griber ind og støtter. Formålet med 

betingelsen er at omfavne de effektive virksomheder, som oplever store likviditetsproblemer 

under COVID-19 udbruddet, hvilket kan føre til, at de udtræder af markedet, hvis ikke de 

modtager denne støtte.295 Det kan her argumenteres for, at ordlyden i første led af betingelsen 

er forholdsvis bred, hvilket betyder, at den har potentiale til at kunne omfavne alle virksomheder, 

effektive og ineffektive. Ved at bestemmelsen også potentielt set omfatter de ineffektive 

virksomheder, så opstår der en risiko for, at denne støtte potentielt  og i sidste led forbrugerne. 

En ineffektiv virksomhed maksimerer ligeledes ikke samfundets præferencer for rimelighed og 

omfordeling, hvorfor den totale velfærd ikke øges.296  

Ved en ordlydsfortolkning af ovenstående betingelses andet led kan det udledes, at dette 

indebærer, at virksomheden kan underlægges kriteriet for at være i alvorlige vanskeligheder ved 

at måle gælden op imod egenkapitalen. Det kan En opmåling af virksomhedens gæld-

egenkapitalforhold297 må antages kun at kunne give et retvisende billede af en virksomheds 

økonomi, men ikke i forhold til, hvorvidt virksomheden faktisk udnytter deres ressourcer på en 

effektiv måde. Denne betingelse bør derfor specificeres yderligere med henblik på at undgå, at 

ineffektive virksomheder kan være omfattet af betingelserne for en COVID-19 rekapitalisering. 

Et forslag til, hvordan denne problemstilling ville kunne løses, er at tilføje en indikator, der måler 

virksomheden effektivitetsforhold.298 Herved kunne indikatoren udmåles i en procentsats, og 

                                                             
294 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8 om pkt. 49 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
295 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 8 om pkt. 44 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
296 Se afsnit 2.1.2 for definition af ineffketiv virksomhed ovenfor.  
297 Se definition af gæld-egenkapital forhold https://www.invested.dk/encyclopedia/gaeldegenkapital-forhold-
debt-equity-ratio, sidst besøgt 15. maj 2021.  
298 Se efficiency ratio https://www.investopedia.com/terms/e/efficiencyratio.asp, sidst besøgt 15. maj 2021. 
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såfremt virksomheden er under en vis procentsats, så må virksomheden anses for ikke at kunne 

opfylde den pågældende betingelse.  

Dog må det ligeledes lægges til grund, at en måling på virksomhedens effektivitetsforhold kan 

være en omkostningstung byrde at pålægge virksomhederne, da dette kan kræve mange 

ressourcer, hvilket en i forvejen nødlidende virksomhed ikke ville få gavn af i sidste ende, uanset 

om der er tale om en effektiv eller ineffektiv virksomhed. Alternativt kunne Kommissionen 

specificere, hvad der ligger under betegnelsen “tilsvarende indikatorer”. Dette kunne blandt 

andet omfatte, at virksomhederne ligeledes dokumenterede deres alvorlige vanskeligheder ved 

at opretholde deres aktivitet, hvilket kan dokumenteres ved et markant fald i omsætningen som 

følge af COVID-19. Dog sikrer dette forslag ikke, hvorvidt støtten tildeles effektive eller ineffektive 

virksomheder.  

Ad b 
Den anden betingelse for at kunne modtage en COVID-19 rekapitalisering omfatter, at indgrebet 

skal være for det fælles bedste. I denne betingelse er flere forhold oplistet, som anses for at være 

for det fælles bedste. Dette omfavner navnlig situationer som at undgå social nød, markedssvigt, 

eller at en innovativ og systemisk virksomhed udtræder af markedet. Samtidig åbner 

bestemmelsen op for, at de enkelte medlemsstater selv kan begrunde situationer, hvor det vil 

være for det fælles bedste at give den pågældende virksomhed statsstøtte. Denne betingelse 

understreger ligeledes formålet bag art. 107, stk. 3, litra b TEUF, idet den navnlig søger at sikre, 

at de enkelte medlemsstater skal give støtte ud fra et fællesskabssynspunkt.299 Spørgsmålet er, 

om denne bestemmelse rent faktisk sikrer, at støtte tildeles ud fra det fælles bedste, idet 

økonomien viser, at medlemsstaterne altid vil sikre egne interesser og præferencer.300 Der kan 

på denne baggrund opstå tvivl omkring, hvorvidt betingelsen reelt set opfyldes af de enkelte 

medlemsstater. Dog kan det også modsætningsvist argumenteres for, at såfremt 

medlemsstaterne sikrer økonomien i deres egne lande, så vil dette gavne EU som helhed, idet de 

                                                             
299 Se afsnit 4.2 ovenfor.  
300 Se afsnit 2.3 og 2.4 ovenfor. 
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herved kan bidrage med sunde økonomier og virksomheder, hvilket fører til, at den 

internationale samhandel kan opretholdes på en sund og effektiv måde.  

Det kan på baggrund af ovenstående betingelse lægges til grund, at betingelsen potentielt set 

ikke sikrer, at støtte tildeles ud fra en fællesskabssynsvinkel, men at medlemsstaterne vil søge at 

egenoptimere, hvilket i sidste ende kan gavne den internationale samhandel, hvorfor 

fællesskabet alligevel sikres. Dog kan der ved medlemsstaternes egenoptimering også opstå en 

risiko for, at der tildeles støtte til virksomheder, der ligger tæt op ad den politiske 

beslutningstagen i den pågældende medlemsstat.301 Den virksomhed, der ligger tæt op ad 

medlemsstaternes politiske beslutninger, er dog ikke nødvendigvis en effektiv virksomhed. 

Herved kan der opstå Government Failures, idet det kan argumenteres for, at medlemsstaterne 

ikke altid træffer effektive beslutninger med udgangspunkt i, hvad der er med til at sikre den 

totale velfærd.302   

Der opstår derfor en tvivl omkring, hvorvidt denne betingelse rent faktisk søger at sikre den totale 

velfærd ud fra det fælles bedste, idet denne betingelse indeholder fordele og ulemper, hvorfor 

det er uvist, hvorvidt den bidrager til formålet om at sikre det fælles bedste. Det kan 

argumenteres for, at de potentielle fordele, der opstår ved denne betingelse, opvejer de 

potentielle ulemper, der kan opstå, hvorfor det vurderes, at betingelsen ikke bør ændres.  

Ad c 
Den tredje betingelse omfatter både, at støttemodtageren ikke er i stand til at finde finansiering 

på markedet til overkommelige vilkår, samt at de eksisterende nationale støtteforanstaltninger i 

medlemsstaten ikke er tilstrækkelige til at sikre den pågældende virksomheds levedygtighed. Det 

skal her først og fremmest vurderes, hvad der ligger i betegnelsen “overkommelige vilkår”. Den 

økonomiske analyse viser, at COVID-19 udbruddet har skabt udfordringer for flere virksomheder 

og brancher, og dermed har finansiel støtte være en nødvendighed for mange.303 Dog har krisen 

ramt virksomhederne og brancherne på forskellige måder, og det er derfor en individuel 

vurdering fra sag til sag, hvad der for den enkelte virksomhed er overkommelige vilkår. Eftersom 

                                                             
301 Motta & Peitz 2020, s. 222. 
302 Se afsnit 2.2.1 ovenfor. Se også Buccirossi 2008, s. 637. 
303 Se afsnit 2.1 ovenfor. 
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det er en vurdering, der skal afgøres fra sag til sag, så giver betingelsen plads til fortolkning, 

hvilket bevirker, at flere virksomheder kan opfylde den. Omvendt giver en åben fortolkning 

samtidig en mulighed for, at denne kan omfavne ineffektive virksomheder. Dette kan ligeledes 

ligges til grund for udtrykket om, at de eksisterende nationale støtteforanstaltninger i 

medlemsstaten ikke er tilstrækkelige til at sikre den pågældende virksomheds levedygtighed, idet 

denne leder op til en bred fortolkning af, hvornår de pågældende støtteforanstaltninger ikke er 

tilstrækkelige.  

Betingelsen bør i stedet sikre, at støtte blot kan tildeles, såfremt den pågældende virksomhed 

har udtømt alle sine muligheder for alternativ finansiering på markedet. Dette kan føre til, at 

betingelsen indsnævres, hvilket minimerer risikoen for, at flere ineffektive virksomheder opfylder 

betingelsen og opnår en støttetildeling, dog vil dette også minimere risikoen for at effektive 

virksomheder opnår støtte, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt en sådan 

ændring ville kunne bidrage til den totale velfærd. 

Ad d 
Den fjerde og sidste betingelse støttemodtageren skal opfylde for at være støtteberettiget 

omfatter, at virksomheden ikke må have være kriseramt før den 31. december 2019. I denne 

betingelse henviser Kommission til forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier 

af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108304, hvori 

der forefindes en definition af at være kriseramt. Virksomheder, der ikke falder ind under denne 

definition før den 31. december 2019, men som efterfølgende bliver kriseramt som følge af 

COVID-19 udbruddet, har derfor mulighed for at modtage ekstraordinær støtte.305 

Definitionen af en kriseramt virksomhed findes i forordningens art. 2, nr. 18, hvor 5 forskellige 

omstændigheder er oplistet. En virksomhed bliver her karakteriseret som en kriseramt 

virksomhed, hvis denne opfylder mindst én af de oplistede omstændigheder. Disse forskellige 

omstændigheder er væsentligt detaljerede og giver dermed en klar definition af, hvornår 

Kommissionen anser en virksomhed som værende kriseramt. I modsætning til de ovenstående 

                                                             
304 Kommission til forordning nr. 651/2014. 
305 Første udgave af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 5 om pkt. 22, litra c i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 2021 
Sine Marie Bekke Meiling-Nielsen   Simone Louise Fersner Obling 

  101 
 

betingelser opstår der imidlertid ingen tvivl omkring, hvad der indebæres i fortolkningen af 

betingelsen, idet definitionen af kriseramt virksomhed klart defineres i den forordning, som 

Kommissionen henviser til.306 Derfor vurderes det, at denne betingelse bør forblive i dens 

oprindelige form.  

Imidlertid er der stadig i denne betingelse en vis risiko for, at visse ineffektive virksomheder ikke 

anses som værende kriseramt før 31. december 2019, men først bliver det efter, hvorfor disse 

virksomheder også kan blive omfattet af betingelsen. Derfor tager ovenstående betingelse ej 

heller højde for risikoen for, at denne også omfatter ineffektive virksomheder, hvilket ikke er med 

til at sikre den totale velfærd.  

Opsummering 
De midlertidige rammebestemmelsers nuværende betingelser for, hvornår en virksomhed er 

støtteberettiget under COVID-19 udbruddet lægger generelt op til en forholdsvis bred 

fortolkning. Dette giver som udgangspunkt medlemsstaterne en bredere mulighed for at tildele 

statsstøtte, hvorved der opstår en øget risiko for, at støtten tildeles til ineffektive virksomheder. 

Betingelserne er dermed ikke med til at sikre, at støtten minimeres, hvilket taler for, at de ikke 

efterlever de opstillede mål i Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet.307  

Af forslag til ovenstående ændringer kan det lægges til grund, at ingen af ovenstående forslag 

tager tilstrækkeligt højde for risikoen for, at tildelingen af støtte kan ske til en ineffektiv 

virksomhed. Dette kan ligeledes begrundes i, at ovenstående forslag stadig leder op til en 

forholdsvis bred fortolkning, hvilket ikke fører til en begrænsning i betingelsernes 

anvendelsesområde. Dertil vil prisoner’s dilemma-problematikken medføre, at medlemsstaterne 

blot sikrer egne interesser308, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved, om Kommissionen kan 

sikre en fælles koordineret økonomisk indsats gennem ovenstående betingelser. Dette taler for, 

at en løsning ikke kan findes, førend prisoner’s dilemma-problematikken afhjælpes. 

                                                             
306 Kommission til forordning nr. 651/2014. 
307 Se afsnit 4.2 ovenfor. 
308 Se afsnit 2.3 ovenfor.  
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4.4 I hvilken grad står prisoner’s dilemma i vejen for Unionens mål om at fremme det fælles 
bedste under COVID-19 krisen? 

Det vil på baggrund af prisoner’s dilemma-problematikken diskuteres, hvorvidt det er for det 

fælles bedste, at medlemsstaterne har kompetencen i forhold til at tildele støtte under COVID-

19. Dette er navnlig grundet prisoner’s dilemma-problematikken, der opstår mellem de 

forskellige medlemsstater.309 Dette kan skabe udfordringer i forhold til hjemlen til den 

ekstraordinære tildeling af statsstøtte i art. 107, stk. 3, litra b TEUF, hvor synsvinklen netop kun 

er at tillade støtte, der er foreneligt med det indre marked, hvilket bedømmes ud fra Unionens 

fælles interesser og ikke nationale synspunkter.310 Ved at overlade det til medlemsstaterne selv 

at beslutte, hvilke virksomheder der skal modtage støtte, så er der en stor risiko for, at 

medlemsstaterne vil favorisere egne virksomheder for at sikre, at disse forbliver 

konkurrencedygtige. Dette vil medlemsstaterne gøre, idet de søger at egenoptimere i stedet for 

at tænke på det fælles bedste.311  

Ovenstående taler for, at EU burde have grebet hele COVID-19 situationen anderledes an, idet 

de i stedet i den indledende fase af krisen kunne have oprettet en genopretningsfond hos 

Kommissionen, der har til hensigt at sikre det indre marked under COVID-19. Dette ville i højere 

grad sikre, at det kun er effektive virksomheder, der er støtteberettiget, idet Kommissionen 

herved har mulighed for at foretage en grundig undersøgelse af hver støttetildeling. Herved har 

medlemsstaterne ikke længere mulighed for at favorisere nationale virksomheder og dermed kun 

have fokus på at sikre viden, værdiskabelse, samt eventuelle internationale markedsandele i de 

enkelte medlemsstater.312 En EU-genopretningsfond kan samtidigt sikre, at de 

egenkapitalinvesteringer, der foretages i henhold til COVID-19 situationen, er forenelige med 

konkurrencen, da Kommissionen må anses for at være det rette EU-retlige organ til at træffe 

sådanne beslutninger.313 Ved at oprette en fælles EU-genopretningsfond, giver dette mulighed 

                                                             
309 Se her afsnit 2.3 i den økonomiske analyse ovenfor. 
310 Sag 730/79 Philip Morris Holland BV mod Kommissionen, præmis 26. 
311 Jf. Prisoner's dilemma i afsnit 2.3 ovenfor. 
312 Se her Folketingets aktstykke nr. 6, Finansministeriet, København 7. oktober 2020 omkring oprettelsen af et 
Dansk aktieselskab, herunder Danmarks Genopretningsfond, navnlig for at sikre, at nationale virksomheder ikke 
mister de nævnte komponenter. 
313 Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, s. 4, pkt. 9. 
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for at undtage medlemsstaterne for beslutningskompetencen omkring tildelingen af støtte, 

hvilket sikrer en afhjælpning i forhold til prisoner’s dilemma-problematikken.  

Afslutningsvist skal det bemærkes, at Kommissionen længe har søgt mod at mindske deres 

sagsbehandlingsbyrder, hvilket er søgt sikret gennem udstedelse af flere 

gruppefritagelsesforordninger, som nu er samlet i den generelle fritagelsesforordning fra 

2008.314 Dette taler for, at medlemsstaterne skal have kompetencen omkring, hvilke 

virksomheder der skal modtage støtte, idet Kommissionen ellers har for mange omkostninger 

ved at skulle behandle så mange sager om statsstøtte taler samtidigt for, at medlemsstaterne 

bør stå for tildelingen af statsstøtte til de nødlidende virksomheder.  

Til trods for at Kommissionen vil pålægges flere sagsbehandlingsbyrder ved, at 

beslutningskompetencen tillægges dem igennem en EU-genopretningsfond, kan der 

argumenteres for, at konsekvenserne ved, at kompetencen forbliver hos medlemsstaterne, er 

større end omkostningerne ved, at Kommissionens pålægges ekstra sagsbehandlingsbyrder. 

Dertil forventes COVID-19 krisen at være midlertidig, hvilket taler for, at Kommissionen i en 

begrænset periode bør træde til, idet der er behov for deres kompetencer til at løse 

problemstillinger, der er med til at afhjælpe en alvorlig økonomisk forstyrrelse. Dog har 

Kommissionen valgt at gribe håndteringen af COVID-19 situationen anderledes an, hvorfor der 

må søges mod en løsning, der tager udgangspunkt i de beslutninger, som Kommissionen allerede 

har truffet. Det kan derfor argumenteres for, at Kommissionen bør indføre en ændring, der 

indsnævrer muligheden for en COVID-19 rekapitalisering.  

4.5 Hvilke ændringer bør Kommissionen tilføje til betingelserne for statsstøtte i form af 
statsligt ejerskab for at mindske de økonomiske konsekvenser heraf? 

Nærværende afsnit har til hensigt at adressere de økonomiske udfordringer, der kan opstå ved 

statsstøtte i form af statsligt ejerskab. Dette skal danne baggrund for, hvordan Kommissionen 

                                                             
314 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), er udstedt med 
hjemmel i Rådets forordning 994/98/EF af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte. 
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kan sikre disse økonomiske konsekvenser ved en mulig ændring af betingelserne for COVID-19 

rekapitaliseringer.  

Statsligt ejerskab som støtteform kan have en meget indgribende effekt på den virksomhed, 

staten investerer i. Dette er blandt andet noget, der er kendt fra de statsejede virksomheder i 

luftfarts- og bilsektoren. En undersøgelse i disse brancher viser, at statsejede virksomheder har 

en tendens til at have et lavere afkast på egenkapital sammenlignet med de private 

virksomheder. Dog er det også bevist, at såfremt statsejede virksomheder underlægges det 

samme pres fra markedet som de private konkurrenter, samt at de statsejede virksomheder 

isoleres fra den politiske interesse fra staten, så kan denne type virksomhed være lige så effektiv 

som en privat virksomhed.315 Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at statsligt ejerskab ofte 

anvendes som mekanisme til at redde nødlidende virksomheder i krisesituationer. 

Krisesituationer kræver samtidigt, at staterne handler hurtigt, hvorfor der ofte er meget lidt tid 

til at foretage en vurdering af økonomien ved de tiltænkte tiltag.316 

Ovenstående antagelsen om, at en statsejet virksomhed i nogle tilfælde vil klare sig dårligere i 

forhold til en privat virksomhed, kan bunde i flere forklaringer. En af grundene kan være, at der 

oftest anvendes statsligt ejerskab som middel til at redde en virksomhed, der allerede er 

finansielt dårligt stillet, hvorfor dette kan have en påvirkning ved undersøgelsen af, hvorvidt de 

statsejede virksomheder klarer sig lige så godt som de private.317  

Det må med rimelighed forventes, at såfremt en stat går ind og “redder” en virksomheds 

økonomi ved at investere i den, er dette ikke er ensbetydende med, at skuden vender med det 

samme, men at virksomheden sagtens kan have økonomiske udfordringer i en vis periode efter 

den statslige investering.318 Ligeledes kan der være statsejede virksomheder, der sikrer visse 

offentlige politiske mål, herunder eksempelvis at stille en service til rådighed, som ikke 

nødvendigvis er profitabel, men som har nogle andre positive indvirkninger i medlemsstatens 

                                                             
315 OECD ”The COVID-19 crisis and state ownership in the economy: Issues and policy considerations“, 25. Juni 2020, 
s. 2 og 7. 
316 OECD 2020, s. 3. 
317 OECD 2020, s. 8. 
318 OECD 2020, s. 8. 
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økonomi. Dette er især velkendt fra luftfartssektoren, hvor et luftfartsselskab nogle gange 

pålægges en bestemt rute, med henblik på at sikre mobiliteten af eksempelvis turisme eller andre 

økonomiske aktiviteter til et bestemt område. Sådanne forpligtelser er ikke altid med til at øge 

profitten hos den enkelte virksomhed, men kan være med til at bidrage til andre politiske mål.319    

Det må dog konstateres, at der er stor risiko for, at statsligt ejerskab kan føre til en skævfordeling 

af konkurrencen, hvilket kan have flere negative følgevirkninger på økonomien på de konkrete 

markeder, hvor det statslige ejerskab er til stede. En forstyrrelse af konkurrenceforhold på et 

marked kan gå ind og påvirke flere forskellige parametre, herunder eksempelvis lavere 

produktivitet i den konkrete virksomhed, mindre innovation, dårligere kvalitet af det 

producerede output og services, samt højere priser.320  

På denne baggrund har det været vigtigt for Kommissionen at minimere risikoen for, at statsligt 

ejerskab under COVID-19 fører til, at ovenstående faktorer bliver påvirket. Kommissionen har 

derfor søgt at mindske risikoen for at ovenstående økonomiske konsekvenser bliver aktuelle ved 

at indføre mekanismer, der skaber en vis incitamentsstruktur, der sikrer statens udtræden.321 

Nedenstående afsnit vil derfor uddybe, hvilke tiltag Kommissionen har indført for at sikre statens 

udtræden.   

4.5.1 Hvordan prøver Kommissionen at mindske de økonomiske konsekvenser ved statsstøtte i 
form af statsligt ejerskab?  
De ovenstående økonomiske konsekvenser forbundet med statsligt ejerskab har Kommissionen 

forsøgt at imødegå ved at indføre step-up mekanismen. Denne giver navnlig virksomhederne 

incitament til at tilbagebetale den egenkapitalinvestering, som den pågældende medlemsstat har 

tildelt, ved at investeringens afkast trinvist øges.322 

Økonomisk set er denne step-up mekanisme dermed en fordel for EU’s indre marked, da den er 

med til at mindske risikoen for længerevarende statsejede virksomheder, hvilket også betyder, 

                                                             
319 OECD 2020, s. 8. 
320 OECD 2020, s. 5.  
321 Se afsnit 3.4.1 ovenfor.  
322 Denne step-up mekanisme er ligeledes kort blevet diskuteret i både den økonomiske og juridiske analyse 
ovenfor, se afsnit 2.2.3, 3.4.1 og 3.5.1. 
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at de behæftede økonomiske konsekvenser mindskes.323 Imidlertid har denne step-up 

mekanisme den ulempe, at den skaber et incitament for medlemsstaterne til at blive ved med at 

tildele statsstøtte, idet de hermed får investeringen tilbage inklusiv det trinvist øgede afkast, 

hvilket ligeledes understøttes af prisoner’s dilemma-problematikken. Fra en økonomisk vinkel 

vurderes denne step-up mekanisme derfor at være en fordel for konkurrencen og en reduktion 

af statsejede virksomheder, men også en ulempe, idet den blot øger medlemsstaternes 

incitament til at tildele statsstøtte.324 

Juridisk set kan denne step-up mekanisme skabe udfordringer i forhold til overholdelsen af 

neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF. Det er i den juridiske analyse lagt til grund, at 

Kommissionen ved indførelsen af step-up mekanismen indirekte går ind og skaber incitamenter, 

der har en betydning for de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne.325 

Det skal derfor vurderes, hvorvidt en alternativ mekanisme kan være med til at sikre økonomiske 

fordele ved statsstøtte i form af statsligt ejerskab, samtidigt med at neutralitetsprincippet i 

henhold til art. 345 TEUF overholdes.  

4.5.1 Hvilke betingelser kan føre til, at statsejede virksomheder ikke medfører 
konkurrencefordrejninger? 
Den nemmere, hurtigere og mere effektive tilgang til at give ekstraordinær statsstøtte under de 

midlertidige rammebestemmelser betyder, at mange virksomheder i de forskellige 

medlemsstater har modtaget statsstøtte.326 Som ovenfor beskrevet kan der være væsentlige 

konsekvenser ved, at der gives statsstøtte i form af statsligt ejerskab igennem en 

egenkapitalinvestering, hvor virksomhederne hermed bliver statsejet. Det er en forholdsvis 

indgribende form for statsstøtte, hvilket kan føre til en skævfordeling i den internationale 

samhandel.327 Der kan dog argumenteres for, at såfremt de statsejede virksomheder er påvirket 

af det samme markedspres som private virksomheder, samtidig med at de er upåvirkede af 

                                                             
323 Anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2020, s. 9 om pkt. 61 i Konsolideret udgave af de 
midlertidige rammebestemmelser. 
324 Se afsnit 2.3 og 2.4 ovenfor. 
325 Se afsnit 3.4.1 ovenfor. 
326 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, s. 2, pkt. 7. 
327 Se afsnit 2.2.4 ovenfor.  
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politiske interesser, vil disse hermed anses som effektive virksomheder, der præsterer på samme 

vilkår som private virksomheder.328  

Ovenstående problematik bør derfor sikres ved at indføre ovenstående betingelse som del af 

støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne for COVID-19 rekapitaliseringer. Kommissionen bør 

derfor foretage en ændring i forhold til disse betingelser, der sikrer, at den støttemodtagende 

virksomhed underlægges samme markedspres som de øvrige konkurrerende virksomheder. 

Ligeledes bør det være en betingelse, at den støttemodtagende virksomhed ikke må påvirkes af 

de politiske interesser fra de pågældende medlemsstater. Ved at virksomhederne ikke er påvirket 

af de politiske beslutninger, mindskes risikoen for at medlemsstaterne forfordeler nationale 

virksomheder, hvilket mindsker risikoen for ineffektive politiske beslutninger, også kaldt 

Government Failures.329  

En af udfordringerne ved ovenstående forslag til ændring af de midlertidige rammebestemmelser 

er dog, at det i praksis kan være svært for medlemsstaterne at gå ind og vurdere, hvorvidt den 

pågældende rekapitaliserede virksomhed pålægges det samme markedspres, som private 

virksomheder eller ej. Dette taler igen for, at Kommissionen burde have kompetencen i forhold 

til tildelingen af statsstøtte, eftersom det vurderes, at de i højere grad har kompetencerne til at 

foretage en fyldestgørende analyse af markedspresset.330  

Dog er det svært for Kommissionen at indføre mekanismer, der sikrer, at der ikke er en tæt 

politisk tilknytning mellem den pågældende medlemsstat og virksomhederne der modtager en 

COVID-19 rekapitalisering. Dette kan navnlig bunde i problematikken omkring den asymmetriske 

information, der opstår mellem medlemsstaterne og Kommissionen.331 Kommissionen har derfor 

ikke mulighed for at få information omkring, hvilke virksomheder de enkelte medlemsstater vil 

have incitament til at forfordele. Det må herved slås fast, at støttetildelingen er bedst muligt 

sikret ved, at tildelingen foregår på nationalt niveau.  

                                                             
328 OECD 2020, s. 2. 
329 Se afsnit 2.2.1 ovenfor. 
330 Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, s. 4, pkt. 9. 
331 Se afsnit 2.2.1 ovenfor. 
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Det kan på baggrund af ovenstående lægges til grund, at Kommissionen bør indføre en yderligere 

ændring i forhold til støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne, der navnlig også bør omfatte 

betingelser for, at den støttemodtagende virksomhed skal være underlagt samme markedspres 

som de øvrige konkurrerende virksomheder, samt at den støttemodtagende virksomhed ikke må 

påvirkes af politiske interesser fra de pågældende medlemsstater, der tildeler støtten. Såfremt 

statsejede virksomheder underlægges det samme pres fra markedet som de private 

konkurrenter, samtidig med at de isoleres fra politiske interesser fra medlemsstaten, så kan en 

statsejet virksomhed være lige så effekt som en privat virksomhed. 

4.6 Hvilke efterfølgende tiltag kan være med til at sikre konkurrencen?  

Det vil i det følgende diskuteres, hvorvidt Kommissionen kan indføre en efterfølgende 

sikkerhedsmekanisme, der sikrer, at de indførte foranstaltninger faktisk opfylder de påtænkte 

mål332, og om denne dermed kan sikre et mere efficient indre marked i EU. 

Efter finanskrisen i 2008 er det anbefalet Kommissionen at foretage en vurdering af, hvilke 

påvirkninger de dengang indførte foranstaltninger har haft på konkurrencen i EU. Imidlertid er 

denne vurdering ikke foretaget af Kommissionen, hvorfor det vil anbefales, at de i forbindelse 

med denne COVID-19 krise foretager en sådan vurdering.333 Eftersom en krise kan opstå meget 

pludseligt, hvilket er sket her under COVID-19 udbruddet, så har Kommissionen ikke tilstrækkeligt 

nok tid til at vurdere deres støtteforanstaltninger, inden de udsteder dem. Det kan på denne 

baggrund være relevant for Kommissionen at foretage en efterfølgende vurdering af 

støtteforanstaltningerne for at undersøge, hvilken påvirkning de har på de enkelte markeder og 

virksomheder, samt om støttetildelingen sker ud fra en fællesskabssynsvinkel334. Dette er 

                                                             
332 Se afsnit 4.2 ovenfor, hvor disse mål navnlig omfatter 1) mindre og bedre målrettet støtte, 2) en finere 
økonomisk indfaldsvinkel, 3) mere effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsigelighed og større 
gennemsigtighed, 4) delt ansvar mellem kommissionen og medlemsstaterne: Kommissionen kan ikke forbedre 
regler og praksis på statsstøtteområdet, uden at medlemsstaterne bidrager effektivt dertil, og uden at de opfylder 
deres forpligtelser til at anmelde eventuelle støtteplaner og håndhæve reglerne korrekt, jf. Kommissionens 
Handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, s. 6-7, pkt. 18. 
333 Særberetning af Den Europæiske Revisonsret 2002, s. 51. 
334 Se afsnit 4.2 ovenfor. Se også sag 730/79 Philip Morris mod Kommissionen. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 2021 
Sine Marie Bekke Meiling-Nielsen   Simone Louise Fersner Obling 

  109 
 

hermed en mulighed, hvorved Kommissionen kan komme de langsigtede konsekvenser i forkøbet 

og forsøge at afværge dem.335 

Det anbefales i denne vurdering, at Kommissionen først og fremmest vurderer, hvilken 

indflydelse støtteforanstaltningerne potentielt set kan medføre den internationale samhandel i 

EU.336 Kommissionen kan derfor foretage en dybdegående analyse af den internationale 

samhandel med henblik på at vurdere, om de skal gribe ind og foretage justeringer. Dette vil 

samtidigt medføre, at Kommissionen får mulighed for at gribe ind i medlemsstaternes 

ejendomsretlige forhold, såfremt analysen påviser, at der er nogle konkurrenceretlige principper, 

der går forud for overholdelsen af neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF.337 I den forbindelse bør 

Kommissionen foretage en analyse af statsstøttens påvirkning på adgangsbarriererne, da 

tildelingen kan føre til, at de støttemodtagende virksomheder kan opnå en konkurrencemæssig 

fordel, hvilket kan føre til højere adgangsbarrierer på et konkret marked.338 

4.7 Hvorvidt kan disse løsningsforslag bidrage til en forbedring af den totale velfærd? 

Ovenstående analyse tager udgangspunkt i flere elementer, for at vurdere hvor der kan foretages 

justeringer med henblik på at løse de problemstillinger, der udspringer af de økonomiske og 

juridiske analyser ovenfor.339 Det vurderes, at løsningsforslagene vedrørende de ekstra 

betingelser til støtteberettigelses- og adgangsbetingelser340, samt Kommissionens efterfølgende 

vurdering af støtteforanstaltningernes påvirkning på den internationale samhandel i EU341, anses 

som værende de bedst egnede løsningsforslag.  

                                                             
335 OECD 2020, s. 3. Se også afsnit 4.5 ovenfor. 
336 Se afsnit 2.2.4 ovenfor. 
337 Jf. afsnit 3.3.1 ovenfor. 
338 De eksisterende på markedet har en fordel ved at være på markedet og skaber en profit, hvilket en potentielt 
indtrædende virksomhed ikke gør. Når eksisterende herved modtager statsstøtte har de en yderligere fordel i 
deres generering af profit, og hermed bliver det endnu svære for en virksomhed at indtræde på markedet, jf. 
Hendrikse 2003, s. 392 og https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp, sidst besøgt 15. maj 2021. 
Se også under finanskrisen 2008, hvor det blev anbefalet Kommissionen at foretage denne vurdering af 
påvirkningen på markedsstrukturerne og adgangsbarrierne, jf. Særberetning af Den Europæiske Revisonsret 2020, 
s. 51. 
339 Se afsnit 2.6 og 3.8 ovenfor. 
340 Se afsnit 4.5.1 ovenfor. 
341 Se afsnit 4.6 ovenfor. 
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Det kan konstateres, at det kan være svært at udarbejde betingelser, der på forhånd sikrer, at 

støtten ikke tildeles ineffektive virksomheder. Dog kan det argumenteres for, at virksomhederne 

i højere grad kan antages at være effektive, såfremt de virksomheder, der modtager en COVID-

19 rekapitalisering, underlægges det samme markedspres som de øvrige private virksomheder, 

samtidig med de isoleres fra den politiske interesse fra medlemsstaten. Indførelsen af denne 

betingelse ville dermed have mindsket risikoen for, at støtten tildeles ineffektive virksomheder.  

Ligeledes skal det bemærkes, at ovenstående ændring ikke vil have nogen effekt, såfremt denne 

tilføjes på nuværende tidspunkt, idet det vurderes at være for sent i forhold til, hvor flittige 

medlemsstaterne har været til at udnytte støtteforanstaltningerne i de midlertidige 

rammebestemmelser.342 Dog må det alligevel lægges til grund, at Kommissionen bør overveje, 

om en sådan betingelse burde fremgå, såfremt der opstår situationer i fremtiden, hvor der med 

hjemmel i art. 107, stk. 3, litra b TEUF kan ydes ekstraordinær statsstøtte med henblik på at 

afhjælpe en alvorlig økonomisk forstyrrelse.  

Dette taler ligeledes for, at Kommissionen på baggrund af ovenstående, bør udarbejde en 

efterfølgende vurdering, der giver dem et indblik i, hvilken påvirkning den tildelte støtte har haft 

på den internationale samhandel i EU. Det vil i det følgende vurderes, om dette tiltag kan føre til 

en Kaldor-Hicks velfærdsforbedring af den nuværende situation.343  

Det er hermed anbefalet, at Kommissionen foretager en efterfølgende vurdering af 

støtteforanstaltningerne i de midlertidige rammebestemmelser, for at undersøge hvilke 

påvirkninger de har haft for de forskellige markedsstrukturer, adgangsbarrierer, samt især 

støtten i form af statsligt ejerskab. En påvisning af konkurrencefordrejning på EU’s indre marked 

ved denne undersøgelse vil betyde, at der foreligger et grundlæggende princip, som går forud for 

anvendelsen af neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF, hvorfor Kommissionen i disse tilfælde vil 

have beføjelse til at gribe ind i de ejendomsretlige ordninger og få indflydelse på, hvorvidt 

medlemsstaterne bør udtræde af virksomhederne. En sådan vurdering kan medføre, at der 

påføres en begrænsning i disse virksomheders statsstøttetildeling, hvilket i højere grad sikrer den 

                                                             
342 Femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser 2021, s. 2, pkt. 7. 
343 Eide & Stavang 2018, s. 34-35 og 111. 
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effektive konkurrence i EU. Ovenstående anses dermed som værdiskabende, idet Kommissionen 

effektivt kan gribe ind over for de foranstaltninger, der har en effekt på konkurrencen, samtidigt 

med at dette indgreb vil være i overensstemmelse med neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF.  

En vurdering kan dog ligeledes medføre et tab for Kommissionen, idet de ved dette 

løsningsforslag pålægges ekstraordinære omkostninger i forbindelse med behandlingen heraf. 

Dog må det lægges til grund, at de fordele, der er ved løsningsforslaget, skaber værdier der er 

store nok til at kunne kompensere for det tab, som Kommissionen må få i forbindelse med 

tiltaget. Dermed må det vurderes, at dette løsningsforslag sikrer en Kaldor-Hicks 

velfærdsforbedring.344  

4.8 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at en ændring af de eksisterende 

støtteberettigelses- og adgangsbetingelser for COVID-19 rekapitaliseringer ikke i tilstrækkelig 

grad er med til at sikre, at statsstøtte ikke tildeles ineffektive virksomheder. De forslag der gives 

til ændringer af de eksisterende betingelser, vil fortsat give anledning til en bred fortolkning, 

hvorfor dette ikke omfatter problematikken omkring, at støtten potentielt set tildeles en 

ineffektiv virksomhed.  

Det kan ligeledes konkluderes, at prisoner’s dilemma-problematikken står i vejen for Unionens 

mål om at fremme det fælles bedste under COVID-19 krise, idet medlemsstaterne har incitament 

til at forfordele deres nationale virksomheder og dermed sikre en egenoptimering. Herved kan 

det fastslås, at prisoner’s dilemma-problematikken kan afhjælpes, såfremt 

beslutningskompetencen for statsstøttetildelingen pålægges Kommissionen. Det kan dog 

konstateres, at denne løsning på nuværende tidspunkt ikke vil være relevant, da kompetencen 

allerede er blevet pålagt medlemsstaterne i henhold til de midlertidige rammebestemmelser.  

Det kan derfor lægges til grund, at Kommissionen bør indføre ekstra betingelser for 

støtteberettigelses- og adgangsbetingelserne til COVID-19 rekapitaliseringer. Disse omfatter 

navnlig, at den støttemodtagende virksomhed skal være under det samme markedspres som de 

                                                             
344 Eide & Stavang 2018, s. 34-35 og 111. 
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øvrige konkurrerende virksomheder, samt at denne ikke må være påvirket af politiske interesser 

fra den pågældende medlemsstat, der tildeler støtten. Selvom dette løsningsforslag vil være med 

til at mindske risikoen for, at støtten tildeles ineffektive virksomheder, kan det konkluderes, at 

dette ikke vil føre til en forbedring af den nuværende situation under COVID-19, men at 

Kommissionen kan overveje at tilføje disse betingelser, såfremt det i fremtiden bliver nødvendigt 

at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse på økonomien.  

Afslutningsvist kan det konkluderes, at Kommissionen ved at foretage en efterfølgende vurdering 

af støtteforanstaltningernes påvirkning på den internationale samhandel i EU, i højere grad kan 

påvise potentielle konkurrencefordrejninger. Kommissionen får herved muligheden for at gribe 

ind overfor støtteforanstaltninger, der strider mod konkurrenceretlige principper, hvilket 

samtidig retfærdiggør indgrebet i de ejendomsretlige ordninger i henhold til med 

neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF. Dette løsningsforslag er i henhold til ovenstående en 

Kaldor-Hicks efficient velfærdsforbedring.  

 

  



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 2021 
Sine Marie Bekke Meiling-Nielsen   Simone Louise Fersner Obling 

  113 
 

Kapitel 5 – Konklusion 

Af den økonomiske analyse kan det konkluderes, at de midlertidige rammebestemmelser tilsigter 

at sikre den totale velfærd i EU ved at opretholde virksomhedernes eksistens, beskæftigelsen, 

omsætningen samt deres fremadrettede forretnings- og investeringsmuligheder. I analysen 

lægges det til grund, at statsstøttetildelingen under COVID-19 anses som en klassisk prisoner’s 

dilemma situation, hvor medlemsstaterne ender i en Nash ligevægt, der ikke optimerer det fælles 

bedste, hvorfor det kan konkluderes, at denne ligevægt ikke er Pareto efficient. Prisoner’s 

dilemma-problematikken er ligeledes med til at forstærke de økonomiske konsekvenser ved 

statsstøttetildelingen. Derfor kan det konkluderes, at de midlertidige rammebestemmelser ikke 

sikrer den totale velfærd i EU, og dermed er de ikke Kaldor Hicks efficiente.  

Af den juridiske analyse kan det konkluderes, at neutralitetsprincippet i art. 345 TEUF sikrer, at 

de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaten er uden for traktatens anvendelsesområde, 

medmindre der er andre grundlæggende principper i traktaten, der går forud. I analysen lægges 

det til grund, at Kommissionen ved at regulere medlemsstaternes afhændelse af 

egenkapitalinvesteringer, går ind og får en indflydelse på de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne. Dette indgreb kan ikke retfærdiggøres i forhold til de konkurrenceretlige 

principper, da Kommissionen ikke kan foretage en forudgående antagelse, der tilsigter, at 

statsligt ejerskab medfører en begrænsning af konkurrencen. Det må derfor konkluderes, at 

Kommissionen ved at regulere statens udtræden og de dertilhørende betingelser for udbetaling 

af lønelementer, samt salg af egenkapitalandele, opnår en indflydelse på den økonomiske 

sammenhæng i virksomhederne i de enkelte medlemsstater. Dette er i strid med art. 345 TEUF, 

idet der ikke er nogle generelle principper, der undtager dette indgreb i ejendomsretten. 

Medlemsstaterne har på denne baggrund mulighed for at anlægge et annullationssøgsmål, jf. 

Art. 263 TEUF.  

Af den integrerede analyse kan det konkluderes, at Kommissionen bør indføre betingelser, der 

sikrer, at virksomheder, der modtager støtte i form af statsligt ejerskab, underlægges det samme 

markedspres som de øvrige private konkurrenter på markedet, samt er upåvirket af de politiske 

interesser fra den pågældende medlemsstat, der foretager investeringen. Det må ligeledes 
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lægges til grund, at ovenstående ændring ikke ville føre til en forbedring af den nuværende 

COVID-19 situation, hvorfor Kommissionen bør overveje at indføre ovenstående betingelser for 

at være støtteberettiget, såfremt en lignende situation opstår i fremtiden. Det anbefales derfor, 

at Kommissionen i stedet foretager en efterfølgende vurdering af støtteforanstaltningernes 

påvirkning på den internationale samhandel i EU. Herved kan Kommissionen få mulighed for at 

gribe ind over for støtteforanstaltninger, der er i strid med grundlæggende konkurrenceretlige 

principper, hvilket kan retfærdiggøre et indgreb i de ejendomsretlige ordninger i henhold til art. 

345 TEUF.    

Afslutningsvist kan det sammenfattes, at de midlertidige rammebestemmelser ikke er med til at 

sikre den totale velfærd i EU, samtidig med at betingelserne omkring statens udtræden ved 

COVID-19 rekapitaliseringer er i strid med art. 345 TEUF, hvorfor en efterfølgende vurdering af 

konkurrencen i EU udarbejdet af Kommissionen vil anses som en Kaldor-Hicks efficient 

velfærdsforbedring.  
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