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Samkeppnisaðstæður 

• Mikil samþjöppun       Fákeppni 

• Landfræðileg einangrun 

• Efnahagsleg sérstaða – 
gjaldeyrishöft 

• Erfið fjárhagsstaða fyrirtækja 

• Bankar í lykilstöðu        Boðorðin tíu 

 



Úr skýrslunni Endurreisn fyrirtækja – 
aflaklær eða uppvakningar? 



Ætti SE að veita fyrirtækjum og opinberum aðilum 
meira eða minna aðhald? 

 

Meira: 79% 

Hvorki né: 
20% 

Minna: 1% 

Meira: 91% 

Hvorki 
né: 8% 

Minna: 1% 

Fyrirtækjavagn Gallup – júní 2009 

Almenningur  

4 

Fyrirtæki  

 Gallup – júní 2009 



„Framleiðniaukning sem leiðir til 
aukinnar velmegunnar er drifin 
áfram af samkeppni“ 

„Samkeppni gegnir þannig 
grundvallarhlutverki í því að 
stuðla að nýsköpun, umbótum og 
framförum og er þar með 
mikilvæg stoð í endurreisn 
íslensks atvinnulífs.“ 
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Fjöldi mála 2008 - 2012 

Fjöldi opinna mála Fjöldi mála ef ekki hefði komið til niðurskurður mála 2012



Rannsóknir verða til í samskiptum við 
atvinnulífið 



Tillögur SA             
  

• Ábyrgð á starfi markaðsráðandi 
fyrirtækja færð á SE 

• Takmarka samrunaeftirlit 

• Fella niður heimild til að breytinga á 
háttsemi og skipulagi 

• Fella niður heimild til að bera 
úrskurði áfrýjunarnefndar undir 
dómstóla 

• Takmarka heimildir til haldlagningar 
á gögnum. 

 

Draga úr framkvæmd   
samkeppnislaga  



SE leiðbeini atvinnulífinu 



Skýrslur 



Verðþróun og samkeppni á dagvörumarkaði 



Nokkur fyrirtæki sem talin hafa verið í markaðsráðandi eða 
sameiginlegri markaðsráðandi stöðu 



Dæmi um vitneskju stjórnenda um markaðsráðandi stöðu 

„er hægt að sætta sig við það, að aðili sem er 
markaðsráðandi megi ekki bjóða hagstæðari verð en 
lítill keppinautur?“ (minnisblað stjórnanda) 

„Þetta ætti að girða alveg fyrir aðra samkeppni hér.“ 
(Minnisblað) 

Mér finnst hæpið að hann hafi úthald lengi miðað við 
þessar forsendur en helst myndi ég vilja sjá  [sölu] hjá 
honum fara niðurfyrir 30% þá er þetta örugglega 
búið. (Tölvupóstur stjórnanda) 

„… verðum að passa sem talinn einn af 
markaðsráðandi aðilum á markaðnum að selja aldrei 
undir kostnaðarverði“. (Innanhússtölvupóstur) 

„Mr Smarason said Icelandair would be 
attractive to any buyer who "wanted to have a 
near-monopoly on travel to and from a small 
island in the north Atlantic"“ (Frétt FT) 

„langstærst“ á tilteknum markaði og með allt að 75% 
markaðshlutdeild. (Umfjölluná heimasíðu) 



Skjótari málsmeðferð 

• Tímafrek 

 

 

• Fyrirtæki geta 
hjálpað til 

 

 

• Umboðsmaður 
Alþingis 

 

• Framkvæmdastjórn ESB:  Microsoft:   6,5 ár 
• Framkvæmdastjórn ESB:  Intel:   9 ár 
• Framkvæmdastjórn ESB:  Tomra :   5 ár 
• Eftirlitsstofnun EFTA:   Posten Norge :  8 ár. 
• Framkvæmdastjórn ESB:  Telefonica:  4 ár. 
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Vísitala fjárheimilda á raunvirði til 
Samkeppniseftirlitsins 

Vísitala fjárheimilda á raunvirði Vísitala fjárheimilda á raunvirði án nýrra verkefna

Árið 2011 var veitt fjárveiting til framkvæmdar 
nýrrar heimildar í lögum og til endurreisnar 
atvinnulífsins 



Fyrirtækjamenning 

• Samkeppnisstefna? 

• Hvar standa samtök fyrirtækja? 

• Saga af ferðalangi 






