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Fundur Þjóðhagsráðs



Þýðing samkeppni – verðbólga - launakjör

– Styður við framleiðni og hagvöxt

– Lægra verð á vöru- og þjónustu

– Meira framboð á vöru- og 
þjónustu

– Betri rekstur fyrirtækja

– Jarðvegur nýsköpunar

– Jákvæð áhrif á kaup og kjör 

– Hærra atvinnustig

– Vinnur gegn ójöfnuði

– Eykur viðnámsþrótt hagkerfa

– Hraðar endurreisn eftir 
efnahagserfiðleika

Nokkrar meginályktanir funda:

• Verðbólga sl. ára er ekki bein afleiðing af skorti á samkeppni

• Samkeppni eflir viðnámsþrótt hagkerfa og gerir þau betur í stakk búin að kljást við verðbólgu

• Verðbólga slævir verðvitund viðskiptavina og skapar jarðveg fyrir samkeppnishindranir/-brot

• Hafa þarf auga með áhrifum samruna og samkeppnishindrana á kjör launafólks



Aukin samkeppni og opnun markaða er sannreynd leið til þess lækka vöruverð sem 
getur stuðlað að minni verðbólgu

– Áhrif opnunar markaða til 
minnkandi verðbólgu. Chen, Imbs
and Scott (2004), Bowdler og
(2006), Andrews, Gal og
Witheridge (2018)

– Áhrif aukinnar samkeppni til 
minnkandi verðbólgu. Duca og 
VanHoose (2000),  Cavelaars
(2003), Janger and Schidt-Dengler
(2010) og Hosny (2014).



Mörg ríki beggja vegna Atlantsála eru að styrkja samkeppni

Bandaríkin:

– Um mitt ár 2021 skrifaði Joe Biden 
undir forsetatilskipun með það 
markmiði að auka samkeppni í 
Bandaríkjunum (Executive Order 
on Promoting Competition in the 
American Economy). 

– Markmið hennar var að efla hag 
vinnandi fólks, fyrirtækja (þ.á m. 
bænda) og neytenda.

– 72 beinar aðgerðir.

– Talið að skortur á samkeppni kosti 
meðalheimilið í Bandaríkjunum 
um 5.000 dollara á ársgrundvelli.

Evrópa (dæmi):

– Noregur: Aukið eftirlit með 
dagvörumarkaði og styrking 
samkeppnislaga.

– ESB: Tilskipun um bætur vegna 
samkeppnislagabrota innleidd í 
flestum Evrópuríkjum.

– ESB: Tilskipun um styrkingu 
samkeppniseftirlits (auknar 
heimildir, samræming sekta, 
sjálfstæði eftirlita)

https://www.reuters.com/business/bidens-executive-order-promote-competition-us-economy-includes-over-70-2021-07-09/


Samkeppniseftirlitið á óvissutímum - COVID

UPPLÝSINGASÍÐU HALDIÐ ÚTI 2020 – 2022 [AÐGENGILEG HÉR]

https://www.samkeppni.is/utgafa/i-brennidepli/upplysingasida-vegna-covid-19/


Samkeppniseftirlitið á óvissutímum – VERÐHÆKKANIR

UPPLÝSINGASÍÐA OPNUÐ 2022 [AÐGENGILEG HÉR]

https://www.samkeppni.is/utgafa/i-brennidepli/verdhaekkanir-og-samkeppni/


Hagsmunasamtök fyrirtækja og samkeppnisreglur

Leiðbeiningarsíða opnuð 2021 [AÐGENGILEG HÉR]

https://www.samkeppni.is/malefni/ologmaett-samrad/hagsmunasamtok-fyrirtaekja-og-samkeppnisreglur/
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Þróun smásöluálags á bensíni 2017-2022
(12 mánaða hlaupandi meðaltal)*

Landið allt Höfuðborgarsvæðið Akureyri Landsbyggðin

Atlantsolía bregst 
við innkomu 
Costco

Atlantsolía kastar 
bensínsprengju inn 
á Akureyri

*12 mánaða hlaupandi meðaltal

Þróun framlegðar árin 2017-2022 á lykilmörkuðum

Umræðuskjal nr. 3/2022    [AÐGENGILEGT HÉR]

Meginniðurstöður:

– Innkoma nýrra aðila inn á markaði eykur 
samkeppni og lækkar verð ➔

– Lægri framlegðarhlutföll á mörkuðum sem 
njóta aðhalds af erlendri samkeppni.

– Verðlagning og álagning á dagvöru- og 
eldneytismarkaði há í alþjóðlegum 
samanburði.

– Framlegð dagvara jókst um 28% á föstu 
verðlagi árin 2017-2021 en 
framlegðarhlutföll stöðug

– Framlegð af alhliða byggingavöru og 
grófvöru farið vaxandi frá ársbyrjun 2020 
en framlegðarhlutföll stöðug

* Landsbyggðin er skilgreind sem sala á öðrum svæðum en á 
Höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.

Heimild: Gögn frá Atlantsolíu, N1, Skeljungi, Olís og ÓB . Eigin útreikningar Samkeppniseftirlitsins.

https://www.samkeppni.is/media/skyrslur-2022/Skyrsla-3_2022_Framlegdargreining-2017_2022.pdf


Þróun smásöluálags á dísilolíu milli mánaðaBensínverð (án skatta og opinberra gjalda) á Íslandi eitt það hæsta í Evrópu árin 2017-
2022

- Þróun dæluverðs á bensíni 
sambærileg yfir tímabilið á 
Íslandi og í öðrum Evrópuríkjum

- Dæluverð á bensíni á Íslandi um 
10-15 kr. hærra en í öðrum 
Evrópuríkjum fram undir lok árs 
2019 en munurinn í framhaldinu 
minni

- Fyrirvari: Eldsneytissala Costco ekki 
meðtalin í gögnum fyrir eldsneytismarkað.

*Gögn fyrir dæluverð á bensíni hér á landi eru fengin frá olíufélögunum 
og opinber gjöld dregin frá en dæluverð án opinberra gjalda fyrir 
Evrópusambandsríkin eru fengin úr gagnagrunni framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins (Weekly Oil Bulletin) og hafa verið umreiknuð yfir í 
ISK samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands. Verð eru ekki 
staðvirt.

Fyrirvari: Uppruni gagna er ólíkur og því ber að setja ákveðinn fyrirvara 
við samanburð á milli Íslands og annarra landa. Framkvæmdastjórnin 
setur jafnframt tiltekinn fyrirvara við samanburðarhæfni  þeirra gagna 
sem er að finna í gagnagrunni þeirra, m.a. vegna mögulegs mismunar í 
gæðum, markaðshegðun, markaðsbyggingu og hversu viðeigandi 
flokkarnir eru fyrir hvert land.
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Heimild: Gögn frá Atlantsolíu, N1, Skeljungi, Olís, ÓB, af heimasíðu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins og Seðlabanka Íslands. Eigin útreikningar Samkeppniseftirlitsins.*júlí 2022.

*Ekki tekið tillit til dreifingarkostnaðar innanlands og birgðahalds.
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https://grid.is/download/31d80c3e-4014-4859-a342-325aa519ec75/78fce8fe-c7a5-42a0-9762-3a106dbf6876
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
https://www.sedlabanki.is/hagtolur/opinber-gengisskraning/timaradir/
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
https://www.sedlabanki.is/hagtolur/opinber-gengisskraning/timaradir/


Framlegðarhlutfall íslenskra dagvörusala hærra en að meðaltali í Vestur-Evrópu en 
lægra hjá byggingavörusölum árin 2018-2021

– Mismunur á vegnu meðaltali 
framlegðarhlutfalla íslenskra 
dagvörusala og meðaltali í Vestur-
Evrópu á bilinu 1,6 til 4,3 
prósentustig árin 2018-2021

– Mismunur á framlegðarhlutfalli 
íslenskra byggingavörusala og 
meðaltali í Vestur-Evrópu á bilinu -
3,0 til -6,1 prósentustig árin 2018-
2021

– Fyrirvari: Ekki er hægt að ábyrgjast að 
gögn sem miðað er við séu að fullu 
samanburðarhæf.

Heimild: Gögn frá Festi, Högum og Samkaupum, Bauhaus, Byko og Húsasmiðjunni (2022),, Damodaran (2022)* og eigin útreikningar 
Samkeppniseftirlitsins.

*Gögn fyrir Vestur-Evrópu eru sótt úr gagnagrunni Aswaths Damodarans, 
prófessors í fjármálum við New York háskóla. Gögnin er að finna á 
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html, 
sjá „Current Data“ og „Archived Data“ og við „Operating and Net 
Margins by Industry Sector“. Hér er stuðst við gross margin hlutfallið . 
Inni í þessum gögnum eru 34 félög, t.a.m. J Sainsbury plc. (Bretland), 
Tesco plc. (Bretland), og ICA Gruppen AB (Svíþjóð). Upplýsingar um 
íslensk félög eru fengnar úr ársreikningum Haga verslana, Krónunnar og 
Samkaupa. 

Framlegðarhlutfall Byggingavörusalar Dagvörusalar

Ísland, vegið meðaltal 34,6% 20,7%

Vestur-Evrópa, meðaltal 38,8% 17,4%

Mismunur (prósentustig) –4,2% 3,3%
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https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/marginEurope.xls


Tvöfalt fleiri upplifað vandamál sökum skorts á samkeppni á matvörumarkaði hér á 
landi í samanburði við meðaltal í Evrópu

– Fimmtungur svarenda hér á landi 
upplifað vandamál í sölu matvöru 
sökum skorts á samkeppni

– Aðeins í Finnlandi (26%) og 
Ungverjalandi (24%) taldi hærra 
hlutfall svarenda sig hafa upplifað 
vandamál vegna skorts á 
samkeppni á matvörumarkaði

Heimild: EU Citizens’ perceptions about competition policy (2019). Skýrsla nr. 1/2019. Viðhorf almennings til 
samkeppnismála.

* Spurningin var svohljóðandi: Hefur þú einhvern tímann upplifað 
vandamál sökum skorts á samkeppni á einhverjum af eftirfarandi 
mörkuðum sem leiddu til hærra verðs en ella, takmarkaðs úrvals af 
vörum eða söluaðilum eða minni gæða.

Samanburður á niðurstöðum kannana um viðhorf til samkeppnismála 
sem framkvæmdar voru árið 2018.
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9cf759bb-d083-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.samkeppni.is/media/pistlar/Rit-nr.-1-2019.pdf


*12 mánaða hlaupandi meðaltal

Kallað eftir sjónarmiðum frá fyrirtækjum og samtökum launþega og neytenda 
(fundir, samtöl og skriflegar ábendingar)

Þrjú megin umfjöllunarefni:

1) Sjónarmið vegna umræðuskjals/ 
framlegðargreiningar

2) Ábendingar um háttsemi á markaði

3) Ábendingar um opinberar
samkeppnishindranir

Úrvinnsla:

1) Tekið til nánari skoðunar

2) Tekið til nánari skoðunar

3) Sjá hér á eftir➔



*12 mánaða hlaupandi meðaltal

Ábendingar og ályktanir SE um opinberar samkeppnishindranir (1)

Meginþemu:

1)       Innkaup og útboð á vettvangi hins
opinbera

2)      Skipulag og úthlutun lóða á vettvangi
sveitarfélaga

Nánar:

1) Yfirsýn og eftirlit

2) Hætta á samráði við útboðsgerð

3) Tortryggni bjóðenda (vanafesta kaupanda t.d.)

4) Útboð sniðin að vörum tiltekinna fyrirtækja (byggingavörur).

5) Minni aðilar eigi erfiðara með að ná til sín viðskiptum.

1) Samkeppnissjónarmið ekki ekki alltaf höfð að leiðarljósi
(tortryggni í garð forsendna).

2) Skortur á aðgengi að lóðum á höfuðborgarsvæðinu.

3) Skipulagsstefna vinnur í sumum tilvikum gegn samkeppni (t.d.
stefna RVÍK í eldsneytismálum)

4) Stærðartakmörk draga úr hagkvæmni búða (dagvara)



*12 mánaða hlaupandi meðaltal

Ábendingar og ályktanir SE um opinberar samkeppnishindranir (2)

Meginþemu (áframh.):

3)       Tollar

4)      Gjaldtaka og útfærsla reglna sem varða
umhverfis- og öryggismál

5)     Eignarhald skiptir máli

Nánar:

1) Fyrirkomulag á úthlutun tollkvóta (útboð)

2) Þátttaka innlendra framleiðenda í úthlutun tollkvóta.

3) Tollar á vörum sem ekki eru framleiddar hér á landi (t.d.
tileknar tegundir blóma, franskar kartöflur o.fl.)

4) Tollar á vörum sem þarfnast ekki verndar.

5) Tollar ekki notaðir sem stýritæki til að skapa samkeppnislegt
aðhald.

1) Hugmyndir um birgðaskyldu, s.s. í eldsneyti.

2) Tilhögun ýmissar gjaldtöku.

o Munur á aðhaldi eigenda eftir því hvort fyrirtæki eru í 
sameiginlegri eigu lífeyrissjóða, opinberri eigu, eigu þeirra sem
starfa á markaðnum eða erlendra eigenda.



*12 mánaða hlaupandi meðaltal

Samandregið – aðgerðir til að vinna gegn frekari verðhækkunum

Verkefni SE:

1) Halda áfram að greina samkeppnishindranir
sem lesa má út úr verðhækkunum.

2) Koma í veg fyrir að samrunar hækki verð eða
raski samkeppni að öðru leyti. 

3) Rannsaka vísbendingar um brot.

4) Málsvar og leiðbeiningar gagnvart
stjórnvöldum og atvinnulífi.

Verkefni stjórnvalda:

1) Styrkja framkvæmd og umgjörð innkaupa og útboða.

2) Endurskoða tollafyrirkomulag.

3) Horfa til samkeppni við skipulag og úthlutun lóða.

4) Meta áhrif laga og reglna á samkeppni og reglubyrði.

5) Styrkja möguleika neytenda til að veita fyrirtækjum
aðhald.

6) Hrinda í framkvæmd tillögum OECD (byggingar og
ferðaþjónusta).

Aðgerðir af þessu tagi eru til þess fallnar að opna markaði
og bæta hag almennings og fyrirtækja


