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Opgave 1 
Denne opgave omhandler Nets monopolagtige stilling indenfor betalingsformidling. 
 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for de forskellige markedsformer og giv eksempler på, hvad der kan begrænse 
konkurrencen inden for en branche. 
 
 
 
I bilag 1 anføres, at Nets har en monopolagtig stilling indenfor formidling af betalingsser-
vice. 
Spørgsmål 1.2 
Diskuter mulige årsager til, at der er opstået monopol indenfor betalingsformidling. 
 
 
 
Spørgsmål 1.3 
Vis ved hjælp af en model for monopolprisdannelse, hvorledes en monopolvirksomhed 
prisfastsætter sit produkt.  
 
 
 
I bilag 1 nævnes, at Nets monopolagtige stilling indenfor betalingsservice ikke er til forbru-
gernes fordel. 
Spørgsmål 1.4 
Giv en analyse af de velfærdsmæssige (samfundsøkonomiske) konsekvenser af et mono-
pol. Inddrag i denne forbindelse dødvægtstabet. 
 
 
 
Nets var ejet og drevet af bankerne i fællesskab indtil det for nyligt blev solgt til 2 internati-
onale kapitalfonde og ATP. 
Spørgsmål 1.5 
Redegør for, hvad der taler for og hvad der taler imod, at Konkurrencestyrelsen bør gribe 
ind over for Nets. Hvad kunne et sådant indgreb bestå i? 
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Bilag 1 
 

 
 

Forbrugerrådet: Bankerne høster penge på mono-
pol på betalingsformidling 
 

Ritzau Finans den 23. juni 2014    

   
Hver gang man foretager en overførsel via Betalingsservice, som Nets står bag, 
koster det lige under af fem kroner. Det er for meget og betyder, at Betalingsser-
vice ikke er til forbrugernes fordel, men til bankernes, mener Forbrugerrådet. Det 
skriver Berlingske Business. 
 
Kritikken kommer som optakt til en ny analyse af Betalingsservice, som Konkur-
rencestyrelsen angiveligt offentliggør tirsdag. 
 
Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2013 blev gennemført 224 mio. betalinger i 
systemet mod 220 mio. året før. Tal fra Nationalbanken viser, at den samlede 
værdi af betalingerne steg til 432,1 mia. kr. fra 426 mia. kr. i samme periode. 
 
Det giver anledning til undren hos Forbrugerrådet over, hvor stordriftsfordelene bli-
ver af, når der er vækst i antallet af betalinger, samtidig med at man fastholder pri-
sen per betaling. 
 
En oplagt forklaring er, at stordriftsfordelene havner i Nets' og bankernes lommer. Det 
er problemet. På et effektivt og konkurrencepræget marked bliver priserne presset ned 
mod produktionsomkostningerne. Det sker ikke i betalingssystemet, fordi det er en 
monopolsituation, siger Forbrugerrådets økonom Troels Holmberg til avisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e48055c4
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Opgave 2 
Denne opgave omhandler problemerne med den finanspolitiske koordinering i EU. 
 
 
Den globale økonomiske krise, som efterfulgte finanskrisen medførte kraftige 
finanspolitiske lempelser i en række EU lande (se bilag 2). 
Spørgsmål 2.1 
Vis i et 45 graders Keynes diagram, hvorledes en finanspolitisk lempelse kan påvirke en 
konjunkturnedgang. 
 
 
 
I en række EU medlemslande havde den finanspolitiske lempelse ikke den ønskede effekt, 
da forbrugertilliden faldt og dermed den marginale forbrugskvote. 
Spørgsmål 2.2 
Vis ligeledes i et 45 graders Keynes diagram (SU=Y/SE), hvorledes nationalindkomsten 
ændres ved et fald i den marginale forbrugskvote. Kom i denne forbindelse ind på 
multiplikatoreffekten af et fald i den marginale forbrugskvote. 
 
 
 
Den lempelige finanspolitik skabte stigende problemer med hensyn til at overholde 
Vækst- og Stabilitetspagtens krav vedrørende såvel underskuddet på den offentlige saldo 
som størrelsen af den offentlige gæld. 
Spørgsmål 2.3 
Med udgangspunkt i bilag 3 og 4 ønskes diskuteret, hvorfor der er så store forskelle i 
medlemslandene med hensyn til at konsolidere deres offentlige finanser. 
 
 
 
En række EU lande har fortsat store offentlige gældsproblemer med gældskvoter, der langt 
overstiger de 60 pct. af BNP, der er grænsen ifølge Vækst- og Stabilitetspagten. 
Spørgsmål 2.4 
Diskutér med udgangspunkt i bilag 2, hvorledes inflationen, renteniveauet på gælden og 
landets økonomiske vækst kan øve indflydelse på tempoet i reduktionen af gældskvoten.   
 
 
 
Da kravet om finanspolitisk konsolidering og finanspolitisk stabilitet begrænser det 
finanspolitiske råderum for en række EU lande, så anføres det ofte, at de berørte lande 
bør fokusere på langsigtede strukturpolitiske ændringer for at skabe højere økonomisk 
vækst og lavere ledighed. 
Spørgsmål 2.5 
Diskutér hvilke langsigtede strukturpolitiske tiltag, som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og 
konkurrenceevnepolitik, der kan bringes i anvendelse for at øge den økonomiske vækst og 
reducere ledigheden.  
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INDLEDNING OG SAMMENFATNING 
Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at de offentlige 
finanser i EU-landene blev svækket kraftigt. Stort set alle lande fik budgetunderskud, der 
overskred stabilitets- og vækstpagtens grænse på 3 pct. af bruttonationalproduktet, 
BNP. De kom derfor i EU’s underskudsprocedure og modtog henstillinger om at korrigere 
deres offentlige underskud. Danmark var blandt de lande, der lempede finanspolitikken 
mest, men fik på trods heraf en af de mildeste henstillinger. Det skal ses i lyset af det gode 
udgangspunkt for de offentlige finanser, da krisen begyndte. Henstillingerne har medvirket 
til, at de offentlige finanser i EU er konsolideret markant, og mange lande er kommet ud af 
underskudsproceduren. 
 
Danmark har efterlevet sin henstilling og kom derfor – sammen med fem andre lande – ud 
af underskudsproceduren i juni i år. 
 
EU-landene har fortsat betydelige finanspolitiske udfordringer, bl.a. fordi de har en stor 
gældsbyrde. Den udgør en risiko for den finansielle stabilitet og indebærer, at holdbarhe-
den af den offentlige gæld i mange EU-lande er følsom over for højere renter og en fortsat 
lav økonomisk vækst. Endvidere lægger den demografiske udvikling pres på de offentlige 
finanser i de kommende årtier. Det er derfor vigtigt, at EU-landene reducerer den offentlige 
gæld for at gøre finanspolitikken holdbar og mindske finansielle risici. 
 
EU-landene har de seneste år vedtaget et nyt og strammere regelsæt for det økonomiske 
samarbejde i EU. Det skal bidrage til, at EU-landene indretter deres budgetpolitik, så de 
får håndteret både deres kortsigtede og langsigtede finanspolitiske udfordringer. Samtidig 
bidrager det til, at der opbygges et finanspolitisk råderum, som giver mulighed for at lempe 
finanspolitikken, når den økonomiske vækst svigter. Regelsættet indeholder fleksibilitet, så 
der kan tages højde for særlige forhold såsom voldsomme konjunkturtilbageslag eller 
strukturreformer, der på langt sigt styrker de offentlige finanser. For ikke at udfordre tro-
værdigheden og for at undgå ny usikkerhed om den finanspolitiske holdbarhed i EU er det 
væsentligt, at regelsættet overholdes og håndhæves. Ellers kan finansiel uro blusse op 
igen. 
 
Forholdet mellem den nominelle rente, som er omkostningen ved at holde gæld, og den 
nominelle vækst i BNP, har således direkte indflydelse på udviklingen i gældskvoten. En 
stigning i renten øger gældskvoten mere, mens højere BNP-vækst sænker den hurtigere. 
Er renten højere end væksten i BNP, øges gælden automatisk, med mindre effekten mod-
svares af et overskud på den primære saldo. Den dynamik er stærkere, jo højere den of-
fentlige gæld er. Ændringer i inflationen påvirker også gældskvoten. Det kan ske både 
gennem de medfølgende ændringer i den nominelle rente og gennem de direkte ændrin-
ger i den nominelle vækst i BNP. Falder markedsrenterne som følge af et fald i inflationen, 
vil det kun gradvist slå igennem på rentebyrden, da det i første omgang kun er refinansie-
ringer og nye udstedelser af gæld, der berøres af den ændrede nominelle rente. Er varig-
heden af den offentlige gæld høj, tager det længere tid, før en renteændring slår fuldt 
igennem på renteudgifterne. Den nuværende situation med lav inflation og lav BNPvækst i 
store dele af Europa gør det vanskeligere at nedbringe den offentlige gældskvote. 
 
 
 Kilde: Uddrag fra Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt, 3. Kvartal, 2014 
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Kilde: Danmarks Statistik, 30. april 2014  
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Kilde: Danmarks Statistik, 30. april 2014 
 
 
Bilag 4 
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Kilde: Konjunktur og arbejdsmarked, Beskæftigelses Ministeriet, uge 15, 2014 (uddrag) 
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