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Að beiðni Alþingis fól viðskiptaráðherra Samkeppnisstofnun, með bréfi dags. 18. 

apríl 2000, að gera úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja er starfa á 

íslenskum markaði.  Samkeppnisyfirvöld höfðu áður að beiðni Alþingis gert 

sambærilega úttekt á á rinu 1994 og var talið tímabært að endurskoða hana. 

 

Við gerð úttektarinnar 1994 var stuðst við opinber gögn auk þess sem upplýsinga var 

aflað frá fyrirtækjunum sjálfum.  Sami háttur var hafður á að þessu sinni.  Almennt 

brugðust fyrirtæki vel við og létu góðfúslega í té umbeðnar upplýsingar.  Í nokkrum 

tilvikum gætti þó tregðu hjá fyrirtækjum að afhenda gögn.  Þessi tregða tafði verkið 

og ekki reyndist unnt í öllum tilvikum að draga upp eins skýra mynd og stefnt var að. 

 

Við gerð úttektarinnar að þessu sinni hefur í ríkara mæli verið leitast við að skilgreina 

markaði út frá samkeppnissjónarmiðum.  Í því felst að fyrirtæki á markaði, sem um 

ræðir hverju sinni, séu raunverulegir keppinautar.  Það hefur að talsverðu leyti gengið 

eftir.  Samt kemur fyrir að töluleg gögn séu ekki sniðin að samkeppnissjónarmiðum.  

Sem dæmi mætti nefna að ekki var til staðar talnaefni til þess að aðgreina einstaka 

þætti í upplýsingaiðnaði. 

  

Frá því að fyrri úttektin var gerð árið 1994 hafa nýjar atvinnugreinar komið til 

sögunnar og öðrum hefur vaxið fiskur um hrygg.  Eðli ýmissa markaða hefur breyst 

og þeir orðið flóknari.  Sem dæmi má nefna upplýsingaiðnaðinn, fjármálamarkaðinn 

og fjarskiptamarkaðinn.  Þessar breyttu aðstæður leiddu til þess að úttektin  var 

umfangsmeiri að þessu sinni. 

 

Verkinu voru sett þau tímamörk að úttektinni yrði skilað áður en Alþingi lyki störfum 

í maí 2001.  Áhersla var lögð á að skila úttektinni á tilskyldum tíma þrátt fyrir að það 

hafi tafið framgang verksins að meiri tími fór í gagnaöflun en ætlað var.  Æskilegt 

hefði verið að hafa rýmri tíma til þess m.a. að rýna betur í gögn og skýra ítarlegar frá 

niðurstöðum.  Að því verður áfram unnið. 
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Efni skýrslunnar er raðað í þrjá kafla.  Í fyrsta kafla er fjallað um efnistök, ýmsar 

forsendur sem liggja að baki úttektinni og helstu niðurstöður hennar.  Þar er einnig að 

finna orðskýringar og lýsingar á myndefni.  Í öðrum kafla er lýst einstökum 

mörkuðum og gerð er grein fyrir fjölda og stærð fyrirtækja á þeim.  Þá er einnig gerð 

grein fyrir eignarhaldi og eignatengslum innan hvers markaðar fyrir sig.  Í þriðja kafla 

er síðan lýst eignarhaldi og eignatengslum fyrirtækja á milli markaða.  Þar er einnig 

gerð grein fyrir eignarhaldi og eignatengslum “fyrirtækjablokka”. 

 

Engin leið var að skoða alla kima eignarhalds og eignatengsla allra markaða í íslensku 

atvinnulífi.  Þess vegna var sú leið valin að beina augum frekar að þeim mörkuðum 

þar sem samkeppni gæti verið takmörkuð en líta lauslegar á markaði þar sem vitað er 

að samkeppni ríkir.  Við framkvæmd verksins nutu Samkeppnisyfirvöld aðstoðar 

Hugverks hf., ráðgjafarþjónustu.  Rík áhersla hefur verið lögð á að vanda sem best til 

þessarar úttektar, en sami varnagli er sleginn og síðast.  Hann var sóttur í 

Íslendingabók Ara fróða Þorgilssonar. 

 “En hvatki er missagt er í fræðum þessum þá er skylt að hafa það heldur er sannara 

reynist.”  

 

 

 

 

Reykjavík,   14. maí  2001 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Brynjólfur Sigurðsson   Georg Ólafsson 

formaður Samkeppnisráðs  forstjóri Samkeppnisstofnunar 
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