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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð í BS-námi í viðskiptafærði við Háskóla Íslands. Hún jafngildir 6 

(ETCS) einingum af samtals 180 einingum sem krafist er til þess að hægt sé að ljúka 
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vinnslu ritgerðarinnar. Auk þess vil ég þakka Helga Ingimundi Sigurðssyni fyrir yfirlestur. 

Að lokum vil ég þakka mínum nánustu fyrir mikla þolinmæði og aðstoð, þá sérstaklega 

móður minni, Guðrúnu Lindu Þorvaldsdóttur, sem hefur veitt mér ómetanlegan stuðning. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er greint frá mögulegum áhrifum komu Costco á eldsneytismarkaðinn 

á Íslandi. Fákeppni er á markaðnum í dag, einungis fjögur fyrirtæki selja eldsneyti í 

smásölu til neytenda. Skoðað er hvaða áhrif fákeppni hefur á samkeppni á markaðnum, 

meðal annars út frá fyrirtækjum og hins vegar út frá neytendum. Einnig var tekið viðtal 

við stjórnanda hjá Costco á Íslandi. Ekki er hægt að segja til um fyrirfram hver áhrifin verða 

eða hversu mikil, en út frá fordæmum og rannsóknum getum við gert okkur hugarlund 

um það. Í lokinn eru settar fram ýmsar spurningar, varðandi áhrif komu Costco, sem 

áhugavert væri að rannsaka síðar meir.  
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1 Inngangur 

Fákeppni er ríkjandi á íslenska olíumarkaðnum í dag. Takmarkanir á staðgönguvörum og 

aðgangshindranir eru forsendur þess að fákeppnismarkaður geti þrifist. Samkvæmt 

fræðunum hafa fyrirtæki á fákeppnismörkuðum hvata til þess að vinna saman. Með 

samvinnu geta þau myndað sitt eigið markaðsskipulag sem svipar til einokunar, svo sem 

með því að ákveða heildarmagn sem framleitt er á markaðnum. Þær aðstæður geta komið 

sér vel fyrir fyrirtækin, því það lágmarkar áhættuna sem fylgir óvissunni um 

heildarframboð á markaðnum. Fyrirtækin geta með þessu móti vitað fyrir víst, hvað á að 

framleiða mikið magn og þar með hámarkað hagnaðinn. 

Samvinna milli fyrirtækja á fákeppnismarkaði getur komið niður á neytendum sem 

þurfa að bíta í það súra epli að borga óþarflega hátt verð fyrir vöruna. Mikilvægt er, að 

neytendur séu skilvirkir og sniðgangi þau fyrirtæki sem beita óhóflegri verðlagningu. Hins 

vegar getur reynst neytendum erfitt, að sniðganga vörur sem þeir telja nauðsynjavöru. 

Samkeppni er því grundvöllur fyrir heilbrigðari verðlagningu og því mikilvægt að gera 

ráðstafanir, sem ýta undir virka samkeppni. Á Íslandi eru samkeppnislög sem voru sett til 

að efla virka samkeppni. Einnig til að komast hjá því að neytendur þurfi að velja súra eplið. 

Í dag eru einungis fjögur fyrirtæki á íslenska olíumarkaðnum sem selja eldsneyti í 

smásölu til neytenda en fljótlega mun nýr aðili bætast í hópinn. Hér verður þróun 

markaðarins skoðuð og helstu áhrifaþættir. Greint verður frá núverandi markaðsskipulagi 

og samkeppni á markaðnum. Rætt verður við stjórnanda hjá Costco á Íslandi, hvernig 

þeirra stefna sé, hver séu þeirra markmið og framtíðarsýn. Í lokin verða dregin saman 

möguleg áhrif sem nýr samkeppnisaðili getur haft í för með sér og mögulegt viðmót 

neytenda. 
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2 Framboð og eftirspurn 

Lykilatriði hagkerfisins er framboð og eftirspurn. Með framboði og eftirspurn er hægt að finna 

jafnvægi á markaðnum (e. market equilibrium) fyrir verð og magn. Jafnvægi myndast á markaði 

þegar enginn vill breyta hegðun sinni. Mynd 1 sýnir hvernig jafnvægi á markaði er fundið með 

því að finna skurðpunkt framboðs- og eftirspurnarfallana. Framboðsfall sýnir hversu mikið 

magn fyrirtæki eru tilbúin til þess selja á hverju mögulegu verði. Eftirspurnarfall er hins vegar 

fall sem sýnir hversu mikið magn neytendur krefjast á hverju verði fyrir sig (Perloff, 2016). 

 

Mynd 1. Jafnvægispunktur. 

Eftirspurnarfallið getur verið fullkomlega lóðrétt eins og sjá má á Mynd 2. Þar sést að 

markaðurinn þarf ákveðið magn af vörunni óháð verði sem gerir neytendur að verðþegum 

(e. price takers). Dæmi um vöru sem hefur fullkomlega lóðrétta eftirspurn er lyf sem 

neytandi þarf nauðsynlega til þess að geta lifað, slíkar vörur kallast nauðsynjavörur 

(Perloff, 2016). 

 

Mynd 2. Fullkomlega lóðrétt eftirspurn. 
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Þegar hins vegar fallið er fullkomlega lárétt eins og á Mynd 3 stjórnast verðið af 

markaðnum (e. price setters). Fyrirtæki geta einungis selt vörur á því verði sem 

markaðurinn vill, því ef þeir hækka verðið, mun neytandinn kaupa vöruna annars staðar 

(Perloff, 2016). 

 

Mynd 3. Fullkomlega lárétt eftirspurn. 

En því miður er raunveruleikinn ekki alveg svona einfaldur. Teygni eftirspurnar (e. 

elastic demand) segir okkur hversu næmur markaðurinn er fyrir breytingum á verði á 

vörum. Ef eftirspurnin er fullkomlega teygin er neytandinn mjög viðkvæmur fyrir 

verðbreytingum og mun leita annað ef fyrirtæki hækkar verð örlítið. Aftur á móti er 

eftirspurn sögð fullkomlega óteygin ef selt magn breytist ekki þó svo að verð hækki. Það 

skiptir því máli hvers kyns vörur er verið að selja. Nauðsynjavörur eru vörur sem 

neytendur þurfa að kaupa eða telja sig þurfa og líta því fram hjá verðhækkunum (Perloff, 

2016). 

Verðteygni vöru getur verið mismunandi þegar horft er til skemmri eða lengri tíma. Til 

skemmri tíma er mögulegt að neytendur sætt sig við smá hækkun, en til lengri tíma geta þeir 

fundið nýjar leiðir. Eldsneyti er nauðsynjavara og ekki er talið líklegt að neytendur muni hætta 

að nota hana fyrir fullt og allt (Umhverfisráðuneytið, 1998). Þar sem staðgönguvörur fyrir 

eldsneyti eru takmarkaðar, hefur eldsneyti óteygna eftirspurn til skemmri tíma 

(Samkeppniseftirlitið, 2015).  

Talað er um staðgönguvörur (e. substitute goods) þegar tvær eða fleiri vörur eru taldar svo 

álíkar að ekki skiptir máli fyrir neytendann hvaða vöru hann velji. Þó getur smekkur, auglýsingar, 

gæði og fleira haft áhrif á val neytendans (Perloff, 2016). Til dæmis, ef eldsneytisverð hækkar, 

er líklegt að einstaklingur sem á bíl sem gengur fyrir eldsneyti fari að skoða aðra valmöguleika, 
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svo sem rafmagnsbíl. Ólíklegt er hins vegar að það gerist á einni nóttu. Ef einstaklingurinn 

upplifir að það sé hagstæðara að skipta um orkugjafa er hann líklegur til þess að skipta 

(Orkustofnun, 2016). 

2.1 Markaðsskipulag 

Fyrirtækin þurfa að greina markaðinn til þess að vita hvernig þau eiga að hegða sér. Til 

þess að greina markaðinn er gott að skoða markaðsskipulagið (e. market structure), það 

gefur vísbendingu um hvernig aðstæður eru á tilteknum markaði (Perloff, 2016). Markaðir 

geta þó verið eins ólíkir og þeir eru margir en til að einfalda hlutina verða einungis þrenns 

konar aðstæður skoðaðar hér: fullkomin samkeppni, fákeppni og einokun. 

Fullkomin samkeppni er hagfræðilegt líkan sem tekur tillit til framboðs, eftirspurnar og 

framleiðslukostnaðar á mörkuðum til lengri tíma (Mankiw og Taylor, 2008). Algengt er að 

líkanið sé notað til þess að meta aðstæður á mörkuðum. Helstu þættir sem einkenna 

fullkominn samkeppnismarkað eru stór hópur kaupenda og seljenda, fullkomnar 

staðgönguvörur eða einsleitar vörur og fullkomnar upplýsingar, ásamt því að 

viðskiptakostnaður og aðgangshindranir eru ekki til staðar. Enginn hagnaður er á 

fullkomnum samkeppnismörkuðum, sökum þess að aðgangshindranir eru ekki til staðar. 

Ef líkur eru á hagnaði, munu nýjir aðilar koma inn á markaðinn og taka sinn skerf af 

hagnaðnum, hann stefnir því ávallt á núll. Þetta gerir það að verkum, að eftirspurnarföll 

á fullkomnum samkeppnismörkuðum eru lárétt og hefur þar með teygna eftirspurn. Af 

þessu leiðir, að fyrirtæki í fullkominni samkeppni eru verðþegar og geta því selt eins mikið 

magn og þau vilja á því verði sem markaðurinn krefst eða lægra (Perloff, 2016). 

Eins og fram hefur komið, er fullkomin samkeppni líkan sem er notað til að meta 

markaðsaðstæður en það endurspeglar sjaldan raunveruleikann. Fyrst er hægt að benda 

á þá staðreynd, að á mörkuðum eru ekki alltaf fullkomnar upplýsingar og þar með geta 

neytendur ekki alltaf tekið skilvirkar ákvarðanir. Þar að auki eru aðgangshindranir inn á 

flesta markaði, þó af mismunandi stærðargráðu (Vickers, 1995). Aðgangshindranir eru 

allar þær hindranir sem gera nýjum aðilum erfitt fyrir að hefja starfsemi á mörkuðum. 

Aðgangshindranir geta verið margvíslegar, svo sem af völdum núverandi fyrirtækja á 

markaði, reglum sem ríkið setur eða fallið til af náttúrulegum ástæðum. Náttúrulegar 

aðgangshindranir myndast þegar ekki er hægt að komast hjá þeim kostnaði sem fylgir 

stofnun fyrirtækis. Sá kostnaður getur meðal annars verið vegna aðgangs að aðföngum 
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eða vegna stofnkostnaðar. Stofnkostnaður er allur kostnaður sem fellur til í upphafi, 

meðal annars í rannsóknarvinnu, uppbyggingu og undirbúning. Stofnkostnaður er yfirleitt 

óafturkræfur og er hann þá kallaður sokkinn kostnaður (e. sunk cost). Því er mikilvægt að 

setja fjármagn í rannsóknarvinnu áður en uppbygging hefst (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Í viðskiptaumhverfi fyrirtækja á sér stað leikur sem er stöðugt í gangi. Leikur myndast 

á markaði þegar ákvörðun eða hegðun fyrirtækis hefur áhrif á hagnaðinn hjá öðru 

fyrirtæki, hvort sem það eru jákvæð eða neikvæð áhrif. Ein tegund leiksins er fákeppni, 

hún myndast þegar takmarkanir eru á framboði á markaði (Mohammadi, Shirazi, 

Talebnezhad, Javaheri og Javanmardi, 2015). Það á við um markaði sem takmarkanir eru 

á staðgönguvörum, fá fyrirtæki eru starfandi og aðgangur reynist erfiður fyrir nýja aðila 

vegna margvíslegra aðgangshindrana. Fyrirtæki í fákeppni geta stjórnað verðinu sem gerir 

það að verkum að verðlagning verður hærri en í fullkominni samkeppni. Einnig getur verið 

ágætis hagnaður á þessum mörkuðum þar sem aðgangshindranir koma í veg fyrir, að nýjir 

aðilar komi skyndilega inn á markaðinn og taki hagnaðinn (Perloff, 2016). 

Óteygin eftirspurn er ein af helstu ástæðunum fyrir því að fyrirtæki geti haldið 

markaðsstyrk sínum uppi. Markaðsstykur er geta fyrirtækis til þess að setja verðið hærra 

en jaðarkostnað og hagnast. Ef breytingar eiga sér stað á markaðnum sem gerir 

eftirspurnina teygna, getur markaðsstyrkur fyrirtækis dregist saman. Þær breytingar sem 

eru líklegar til þess að hafa áhrif á markaðsstyrk fyrirtækis eru til dæmis nýjar 

staðgönguvörur eða aukning á sambærilegum fyrirtækjum. Einnig hefur það áhrif, ef 

eitthvað fyrirtæki sem er nú þegar á markaðnum flytur sig nær. Fyrirtæki sem vanmeta 

samkeppnisaðila sína, geta staðið frammi fyrir miklu tapi (Perloff, 2016). Fyrirtæki á 

fákeppnismörkuðum þurfa því að fylgjast vel með og spá fyrir um aðgerðir 

samkeppnisaðila, því aðgerðir þeirra geta haft mikil áhrif á markaðinn, sérstaklega þegar 

litið er til markaðshlutdeildar og tekna (Mohammadi o.fl., 2015). 

Til þess að verja sig gegn tapi, geta fyrirtækin unnið saman, það er myndað samráð 

(Perloff, 2016). Samkvæmt 4. mgr. 41. gr. a. Samkeppnislaga, nr. 44/2005, telst samráð 

vera „samningar, samþykktir, ákvarðanir eða samstilltar aðgerðir fyrirtækja“. Samráð á 

sér stað, þegar samkeppnisaðilar ákveða með beinum eða óbeinum hætti að samræma 

aðgerðir sínar. Samræmdar aðgerðir fyrirtækja setja skorður á samkeppni og hafa þar af 

leiðandi slæm áhrif á markaðinn. Samráð getur verið tvenn skonar, beint eða órætt. Beint 



 

14 

samráð er þegar samkeppnisaðilar eiga samskipti til þess að samræma aðgerðir sínar, til 

dæmis með leynilegum fundi í Öskjuhlíðinni. Órætt samráð er þegar fyrirtæki læra af 

hegðun hvers annars hvernig þau eigi að athafnast (Rögnvaldur Guðmundsson, 2011). Í 

41. gr. a. samkeppnislaga má sjá að ef starfsmaður eða stjórnarmaður fyrirtækis gerist 

sekur um samráð á ólögmætan hátt, hvort sem það er beint eða óbeint getur það varðað 

peningasektum eða fangelsisvist. Það á einnig við þegar fyrirtæki reyna að komast hjá því 

að hefja samkeppni. Í 2. mgr. eru talin upp þau atriði sem teljast til brota á lögum hjá 

fyrirtækjum á sama sölustigi: 

a. samráð um verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör, 
b. samráð um takmörkun eða stýringu á framboði, framleiðslu, mörkuðum eða sölu, 
c. samráð um skiptingu á birgðalindum eða mörkuðum, t.d. eftir svæðum eða 

viðskiptavinum, 
d. samráð um gerð tilboða, 
e. samráð um að eiga ekki viðskipti við tiltekin fyrirtæki eða neytendur, 
f. upplýsingagjöf um þau atriði sem fram koma í a-e-liðum. 

(samkeppnislög nr. 44/2005) 

Samráð milli fyrirtækja á fákeppnismarkaði gerir þeim kleift að hegða sér eins og þau 

starfi á einokunarmarkaði. Á einokunarmörkuðum er eingöngu eitt fyrirtæki, engar 

staðgönguvörur og enginn aðgangur fyrir ný fyrirtæki. Fyrir þær sakir er engin samkeppni 

á markaðnum og þar með stjórnar einokunarfyrirtækið heildarmagni og verði á 

markaðnum. Með slíkum hætti geta fyrirtæki í samráði á fákeppnismörkuðum ákveðið 

hversu mikið magn skal framleiða og á hvaða verði til þess að hámarka hagnað 

fyrirtækjanna. Með þessum aðgerðum hamla þau samkeppni sem kemur niður á 

neytendum (Hindriks og Myles, 2006). 

2.2 Samkeppni 

Samkeppni er afl sem getur stuðlað að breytingum á markaðnum, breytingum sem 

oftast eru góðar fyrir neytendur. Breytingarnar felast í því að fyrirtæki í virkri samkeppni 

reynir að finna nýjar leiðir til þess að lækka verð og auka gæði vörunnar (Wit og Meyer, 

2004). Samkeppni myndast þegar tvö eða fleiri fyrirtæki reyna að keppast um að selja 

neytendum svipaða vöru (Mescon, 1987). Það leiðir af sér að verð lækkar og eftir því sem 

fyrirtækjum fjölgar á markaðnum, færist verðið nær framleiðslukostnaði. Samkeppni er 

því hagstæð fyrir neytendur þar sem hún ýtir undir jafnvægisverð á mörkuðum. Auk þess 

ýtir samkeppni undir skilvirkni hjá fyrirtækjum (Vickers, 1995). 
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Fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera með einhvers konar samkeppnisstefnu (e. 

competitive strategy), annaðhvort formlega (e. explicit) sem er búin til í skipulagsferli eða 

óformlega (e. implicit) sem hefur mótast með mismunandi aðgerðum innan fyrirtækis. 

Fyrirtækin ákveða við hverja á að keppa og hvar (Porter, 1980). Samkeppni ýtir undir að 

fyrirtæki sýni frumleika til þess að taka fram úr öðrum fyrirtækjum (Vicker, 1995). 

Fræðimenn hafa sett fram margar mismunandi kenningar hvernig þeir telja að fyrirtæki 

geti náð samkeppnisforskoti. Sumir halda því fram, að fyrirtæki eigi að velja flokk sem það 

telur sig vera sterkast á, til dæmis vera með lægsta verðið, mestu gæðin eða leggja áherslu 

á nýsköpun. Hins vegar hafa aðrir fræðimenn haldið því fram, að það sé ekki til nein 

almenn stefna með ákveðnum flokkum sem veitir samkeppnisforskot. Þeir telja, að það 

séu margar fjölbreyttar leiðir til þess að ná forskoti og að besta leiðin sé í raun að finna 

nýjar leiðir (Wit og Meyer, 2004).  

Með samkeppnisforskoti eykst sala hjá fyrirtæki auk þess að markaðshlutdeild þeirra 

stækkar. Markaðshlutdeild segir okkur hversu stórt hlutfall af markaðnum ákveðið 

fyrirtæki stjórnar. Hún er fundin út með því að deila heildarsölu hvers fyrirtækis með 

heildarsölu allra fyrirtækja á tilteknum markaði. Með þessu fæst útkoma sem sýnir hversu 

stórt hlutfall hvert fyrirtæki stjórnar. Fyrirtæki sem hefur mikla markaðshlutdeild öðlast 

markaðsstyrk og getur hamlað virkri samkeppni (Mescon, 1987). 

Samkvæmt 1. gr. samkeppnislaga er markmið þeirra „að efla virka samkeppni í 

viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. 

Markmiði þessu skal náð með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum 

á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda 

aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðnum“ (samkeppnislög nr. 44/2005). 

Samkeppniseftirlitið er sjálfstæð ríkisstofnun sem hóf störf sín árið 2005 við gildistöku 

samkeppnislaga (Samkeppniseftirlitið, e.d.-b). Helstu hlutverk Samkeppniseftirlitsins er 

að gæta þess að samkeppnislögum sé framfylgt, aðstoða stjórnvöld við að halda uppi 

virkri samkeppni meðal annars með auknu frelsi í atvinnurekstri, takmarka 

aðgangshindranir, auðvelda innkomu nýrra aðila á markaðinn og koma í veg fyrir að 

aðgerðir fyrirtækja setji hömlur á samkeppni, svo sem á fákeppnismörkuðum 

(Samkeppniseftirlitið, e.d.-a). 
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2.3 Verðmyndun 

Verðmyndun getur verið mjög flókin fyrir fyrirtæki þar sem oft er erfitt að vita hvaða verð 

mun skila mestum hagnaði. Mikilvægt er, að reyna finna jafnvægið, því ef fyrirtæki 

verðleggur vöruna of hátt þá mun það missa sölu, en á hinn bóginn gæti of lág verðlagning 

dregið úr hagnaði. Fyrirtæki geta valið sér alls kyns leiðir til þess að ákvarða verð og stefna 

að einhverju markmiði. Sum fyrirtæki vilja auka sölu eða stækka markaðshlutdeild sína 

meðan önnur vilja halda eða styrkja ímynd sína. Mörg fyrirtæki greina markaðinn, til þess 

að ákveða hvernig þau vilja verðleggja sig. Þau fyrirtæki sem vilja auka sölu, setja verðið 

undir markaðsverð en þeir sem sem vilja halda ímynd sinni setja verðið fyrir ofan. Einnig 

geta fyrirtæki fylgt markaðsverðinu (Rachman og Mescon, 1987). 

2.4 Lóðrétt samþætting 

Lóðrétt samþætting (e. vertical integration) er þegar sama fyrirtækið starfar á tveim 

sölustigum eða meira. Hvatar fyrir því að fara út í lóðrétta samþættingu geta verið 

mismunandi, svo sem lægri viðskiptakostnaður, hagstæðara framboðsverð eða til að 

lágmarka ófyrirsjáanlegan kostnað (Coase, 1937). Lóðrétt samþætting er algeng á 

olíumarkaðnum á Íslandi og gefur það núverandi fyrirtækjum tækifæri til að mynda 

gríðalegar aðgangshindranir fyrir nýja aðila, sem eru í flestum tilvikum óyfirstíganlegar. 

Stofnkostnaðurinn fyrir það eitt að byggja sjálfsafgreiðslustöð er á bilinu 65-85 milljónir 

króna og árlegur rekstrarkostnaður um 5-15 milljónir. Sá kostnaður gæti verið 

viðráðanlegur fyrir einhverja aðila, en þetta er þó ekki raunhæfur kostnaður. Því fyrirtæki 

í lóðréttri samþættingu hafa hvata til þess að neita samkeppnisaðilum um sölu á vöru eða 

þjónustu eða setja verðið of hátt. Þannig geta þau sett hömlur á samkeppni. Af þeim 

ástæðum, telst ólíklegt að ein sjálfsafgreiðslustöð myndi nægja og erfitt væri að keppa 

við aðrar smásölur. Þar af leiðandi þyrfti nýr aðili einnig að byggja birgðartanka sem 

hækkar stofnkostnaðinn uppí 150-300 milljónir króna, þá á samt eftir að huga að kostnað 

við dreifingu (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

2.5 Fórnarkostnaður 

Fórnarkostnaður er kostnaður sem myndast þegar neytendur taka ákvörðun um það 

hvernig skal hagræða tíma, pening og fleira. Sem dæmi, ef smásala A er í nágrenni við 

neytandann en smásala B hefur lægra verð en er lengra frá, þarf neytandinn að meta 
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fórnarkostnaðinn sem verður til með því að velja og hafna. Með því að velja A fórnum við 

mismuninum á verðlagningu en með valkosti B fórnum við tíma og aukum kostnað. 

Neytandinn velur þann valmöguleika sem hann telur að lágmarki fórnarkostnaðinn 

(Perloff, 2016). 

Samkvæmt markaðsrannsókn sem unnin var af Markaðs- og miðlararannsóknum ehf. 

(MMR) fyrir Samkeppniseftirlitið, vilja neytendur heldur kaupa eldsneyti í þeirra nágrenni 

á aðeins hærra verði, frekar en að þurfa gera sér aukaferð fyrir lægra verð. Tafla 1 sýnir 

„samanlegt hlutfall viðskiptavina sem tilbúnir eru að keyra í 1 til 20 mínútur í kjölfari 5 

eða 10 prósent verðhækkunar eldsneytis“ (Samkeppniseftirlitið, e.d.-c). Niðurstöður sýna 

að hlutfall neytenda dregst saman eftir því sem ökutíminn eykst (Samkeppniseftirlitið, 

2015). 

Tafla 1. Niðurstöður rannsóknar MMR (Samkeppniseftirlitið, e.d.-c). 

 

Til þess að gera grein fyrir mögulegum áhrifum komu Costco er mikilvægt að skoða 

aðstæður á markaðnum og þróun hans.  
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3 Olíumarkaðurinn 

Á síðustu áratugum hefur olía verið algengasti orkugjafinn í heiminum og með mikla 

yfirburði í samgöngum. Olía hefur lengi verið mest notuð í Norður Ameríku og Evrópu en 

hefur aukist mikið í Asíu vegna uppgangs í hagkerfinu þar. Í Arabaríkjum við Persaflóa er 

að finna stærstu olíulindir heimsins og eru því viðskipti á milli landana mikil (Orkustofnun, 

2016). 

Tuttugasta öldin er sögð vera öld olíunnar og má tengja það við komu bíla til landsins. 

Árið 1904 kom fyrsti bílinn til landsins og hefur aukning bíla verið gríðarleg síðan þá (Jón 

Þ. Þór, 1996; Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, 2003). Í árslok 2016 var skráður 

fjöldi ökutæki á Íslandi samtals 344.664 en skráður mannfjöldi aðeins 332.529. Fjöldi 

ökutækja á Íslandi var því 3,65% meiri en fjöldi íbúa í lok 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.; Emil 

B. Karlsson, 2017). 

Olíumarkaðurinn er mikilvægur fyrir hagkerfið, og segja má að hann smyrji hjól 

atvinnulífsins. Til að byrja með var öll olía flutt inn í tunnum og síðan dreift um hafnir 

landsins. Þessi flutningsleið var alls ekki hagkvæm fyrir markaðinn þar sem þetta var bæði 

óhentugt og dýrt. Eftir því sem eftirspurn jókst, sáu menn, að þörf var á að byggja 

olíutanka hérlendis, með því var hægt að hefja innflutning á olíu með olíuflutningaskipum. 

Þó svo að upphafskostnaðurinn væri mikill, var það samt hagstæðara fyrir þjóðina, þegar 

horft var til lengri tíma. Framkvæmdir hófust árið 1927 í samstarfi við brezk-hollenska 

félagið Shell. Í lok sama árs, eða hinn 21. desember, var olía flutt í fyrsta skipti hingað til 

lands á olíuflutningaskipi (Gunnar Magnússon, 1953). 

Margt hefur haft áhrif á þróun olíumarkaðins í gegnum tíðina. Sem dæmi má nefna 

fyrri og seinni heimsstyrjaldirnar ásamt reglugerðum ríkisins og einokun. Vegna seinni 

heimsstyrjaldarinnar reyndist innflutningur á eldsneyti til landsins erfiður vegna stríðsins 

og sett voru á höft. Árið 1947 þurfti að framvísa skömmtunarseðlum til þess að kaupa 

eldsneyti. Árið 1938 fóru stjórnvöld að hafa afgerandi afskipti af olíumarkaðnum. 

Verðlagsráð var sett á laggirnar sem setti hámarksverð á olíu og hafði ráðið eftirlit með 

verðlagningu. Breytingar áttu sér svo stað upp úr 1990 þegar frelsi var gefið í innflutningi 

á bensíni og olíu sem var til þess fallið að efla viðskiptafrelsi og samkeppni á markaðnum. 

Þá var hámarksverð frá Verðlagsráði fellt niður (Samkeppniseftirlitið, 2015). 
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Með auknu frelsi á markaðnum stóðu fyrirtækin frammi fyrir hvata til að hefja samráð 

sín á milli. Með samráði gátu þau starfað eins og einokunarfyrirtæki og haldið verðinu háu 

og samkeppni í skefjum. Samkeppnisstofnun hóf rannsókn í árslok 2001 sem beindist að 

því, hvort samráð væri á milli þriggja fyrirtækja á markaðnum. Þau fyrirtæki sem lágu 

undir grun voru Skeljungur, Olís og Olíufélagið. Í október 2004 fengu fyrirtækin verulegar 

sektir þar sem samkeppnisráð komst að þeirri niðurstöðu, að fyrirtækin hefðu brotið 

samkeppnislögin. Talið er að ólöglegt samráð milli fyrirtækjanna þriggja hafi staðið yfir 

óslitið í að minnsta kosti níu ár (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Helstu breytingar sem átt hafa sér á stað markaðnum síðastliðin ár eru meðal annars 

þær að Atlantsolía byrjaði að selja eldsneyti í smásölu 2003, rétt áður en fyrrnefnt samráð 

komst upp. Talið er að koma þeirra á markaðinn og uppljóstrun ólöglegs samráðs hafi ýtt 

undir samkeppni á markaðnum, en jafnframt að samhæfðar aðgerðir hafi náð rótfestu á 

markaðnum og virk samkeppni þurft að víkja. Árið 2007 hætti Atlantsolía innflutningi á 

eldsneyti og gerði kaupsamning við Skeljung. Hrunið 2008 setti einnig sitt mark á 

rekstrarumhverfið og afkomu fyrirtækja á markaðnum (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

3.1 Verðmyndun á olíumarkaðnum 

Það hefur verið mikil þróun á olíu- og gasmörkuðum sem hefur valið breytingum á 

eldsneytisverði um allan heim. Í gegnum tíðina hafa meðal annars stríð, byltingar og 

tilskipanir frá samtökum olíuútflutningsríkja (OPEC) valdið því að olíuverð hækkar í 

heiminum. Slíkar hækkanir valda samdrætti í efnahagslífinu ásamt því að draga úr 

olíunotkun. Árið 1981 náði olíuverð því hámarki sem aldrei hafði þekkst áður og var því 

olíuvinnsla í heiminum í lágmarki árin á eftir. En í lok árs 1985, ákváðu OPEC ríkin að auka 

framleiðslu sína sem varð til þess að olíuverð lækkaði. Olíuverð var frekar stöðugt þar   til 

ársins 2004, þá fór verðið hækkandi og náði svo hámarki í kringum 2014. Þá fór verðið 

hækkandi með hverju árinu. Verðið hefur svo farið lækkandi meðal annars vegna aukins 

framboðs og með aukinni vitundarvakningu um áhrif brennslu eldsneytis á umhverfið 

okkar. Á mynd 4 má sjá hvernig meðalverð á hráolíu hefur þróast frá 1970 – 2016 

(Orkustofnun, 2016). 
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Mynd 4. Meðalverð á hráolíu frá 1970 – 2016 (Orkustofnun, 2016). 

Heimsmarkaðsverð hefur áhrif á verðið á innfluttri hráolíu til Íslands sem hefur bein 

áhrif á verð hráolíu í landinu. Hins vegar hefur heimsmarkaðsverðið ekki jafn mikil áhrif 

þegar verð til neytenda eru skoðuð. Skýringin á því er meðal annars skattar og kostnaður 

sem breytist hægt, meðal annars dreifingar- og sölukostnaður. Árið 2005 var sett olíugjald 

á gasolíu til bifreiða sem olli töluverðri hækkun (Orkustofnun, 2016). 

Staðgönguvörur eldsneytis eru takmarkaðar og þar af leiðandi hefur eldsneyti óteygna 

eftirspurn. Verðteygnin getur þó verið breytileg með tíma. Verðhækkanir á eldsneyti til 

skemmri tíma valda því að fólk keyrir minna og ýtir undir þróun sparneytnari bifreiða. Til 

lengri tíma getur orðið aukningu í bifreiðum sem nýta aðra orkugjafa svo sem rafmagni 

eða vetni. Aftur á móti er fólk líklegt til þess að keyra meira og á stærri bílum ef 

eldsneytisverð er lágt. Hvatar til að skipta um orkugjafa minnka töluvert ásamt áhyggjum 

af umhverfinu þegar verðið lækkar (Orkustofnun, 2016). 
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3.2 Markaðurinn í dag 

Eftirspurn eftir eldsneyti á Íslandi ræðst af samspili margra þátta, svo sem fjölda fólks í 

landinu og afkomu þeirra, stöðu atvinnulífsins, auknum ferðmannastraumi og 

eldneytisverðinu hérlendis og í heiminum. Mynd 5 sýnir eldsneytisnotkun bifreiða á 

Íslandi frá 1992 – 2015 og er þar hægt að sjá hvernig bilið á milli bensíns og dísils hefur 

dregist saman síðustu ár. Notkun dísils hefur aukist mjög mikið, og sem dæmi má nefna 

að frá árunum 1992 til 2004 var hlutfall dísilnotkunar 26,56% af heildarnotkun en á 

árunum 2005 til 2015 var hlutfallið komið upp í 43,43% (Orkustofnun, 2016). 

 

Mynd 5. Eldsneytisnotkun bifreiða á Íslandi 1992 – 2015. 

Fákeppni ríkir á olíumarkaðnum á Íslandi í dag. Aðeins fjögur fyrirtæki selja eldsneyti í 

smásölu til neytenda, N1, Skeljungur, Olís og Atlantsolía. Markaðshlutdeild þeirra hefur 

lítið sem ekkert breyst síðustu ár eins og sjá má í töflu 2 (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Tafla 2. Markaðshlutdeild í smásölu eldsneytis á höfuðborgarsvæðinu frá 2005 – 2012 
(Samkeppniseftirlitið, 2015). 
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3.2.1 N1 

Sögu N1 hf. má rekja 104 ár aftur í tímann eða þegar Hið íslenska steinolíufélag var 

stofnað árið 1913. Það var svo árið 1946 sem Olíufélagið hf. var stofnað og starfaði það 

allt til ársins 2007. Þá sameinaðist Olíufélagið Bílanausti og fengu nafnið N1 (N1, e.d.-a). 

Rekstrareiningum N1 var skipt upp í nokkra hluta, svo sem eldsneytisstöðvar, smur- og 

hjólbarðaþjónustu og fyrirtækjaþjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2015). Í dag rekur N1 29 

þjónustustöðvar og 70 sjálfsafgreislustöðvar á öllu landinu, þar af eru 18 stöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu (N1, e.d.-c). N1 er með fríðinda kort sem kallast N1 kortið. Kortið 

býður upp á bæði afslátt og punkta sem hægt er að nota hjá N1 (N1, e.d.-b). 

3.2.2  Skeljungur 

Uppruna Skeljungs má rekja til stofnunar HF Shell á Íslandi árið 1928 en Skeljungur hf. var 

í raun stofnað árið 1955 og tók við starfssemi HF Shell (Olíuviðskipti úr viðjum 

ríkisafskipta, 2003). Árið 1948 opnuðu Shell fyrstu bensínstöðina sína eins og við þekkjum 

þær í dag, ásamt því að hefja sölu á dísilolíu. Skeljungur opnaði sínar fyrstu 

sjálfsafgreiðslustöðvar undir nafninu Orkan árið 1995 (Skeljungur.is, e.d.-c). Orkan byrjaði 

með orkuvernd árið 2010 til þess að tryggja viðskiptavinum lægsta verðið. Þar með fóru 

hin fyrirtækin að lækka verðin og endaði þetta með því að aðeins eitt verð var á 

markaðnum. Eftir þetta var eins og að samþykki væri á markaðnum um að Orkan væri 

með lægsta verðið (Samkeppnisstofnun, 2015). Orkan X er nýjung hjá Skeljung sem á að 

veita öllum lágt verð af eldsneyti (Orkan, e.d.). Skeljungur rekur samtals 65 bensínstöðvar 

um land allt og af þeim eru 21 stöð staðsettar á höfuðborgarsvæðinu (Skeljungur, e.d.-d). 

Skeljungur býður einstaklingum upp á afslátt með því að nota kort eða lykla frá þeim 

(Skeljungur, e.d.-a). Skeljungur selur Premium eldsneyti sem þeir auglýsa sem „betra 

bensín“ (Skeljungur, e.d.-b). 

3.2.3 Olís 

Olíuverslun Íslands var stofnuð árið 1927 og ári síðar var olíustöðin á Klöpp opnuð og 

starfar enn. Olís opnaði sjálfsafgreiðslustöðina ÓB-ódýrt bensín árið 1996 (Olís, e.d.-a). Í 

dag eru 73 stöðvar á Íslandi undir Olís eða ÓB og þar af 23 á höfuðborgarsvæðinu (Olís, 

e.d.-c). Olís býður upp á Olískort sem veitir afslætti ásamt því að meðlimir í Vildarklúbbi 

Icelandair geta safnað Vildarpunktum (Olís, e.d.-b). 
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3.2.4 Atlantsolía 

Árið 2002 var Atlantsolía stofnuð og reist var birgðastöð í Hafnarfirði. Stefna Atlantsolíu 

er að reka aðeins sjálfsafgreiðslustöðvar, það dregur úr rekstrarkosntaði og gefur þeim 

færi á að bjóða samkeppnishæft verð. Fyrsta stöðin var opnuð í lok 2003 og fór salan langt 

fram úr væntingum. Þriggja vikna birgðir seldust upp á aðeins fjórum dögum. 

Samkeppnisaðilar í nágrenninu lækkuðu verðin á meðan þessu á stóð og því talið að 

opnunin hafi ýtt undir samkeppni á olíumarkaðnum. Nú hefur Atlantsolía opnað samtals 

19 sjálfsafgreiðslustöðvar, þar af 12 á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess rekur Atlantsolía 

birgðastöð og sér um dreifingu með fjórum olíubílum (Atlantsolía, e.d.-a). Með dælulykli 

Atlantsolíu geta viðskiptavinir fengið afslátt af eldsneyti (Atlantsolía, e.d.-b). 

3.2.5 Samantekt 

Atlantsolía er eina fyrirtækið á markaðnum í dag sem rekur ekki þjónustustöðvar. En öll 

fyrirtækin bjóða viðskiptavinum sínum upp á afslátt, ef notað er kort eða lykill frá 

viðkomandi fyrirtæki. Einnig eru öll fyrirtækin með bensínstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 3 sýnir hversu margar stöðvar hvert fyrirtæki rekur á höfuðborgarsvæðinu.  

Tafla 3. Fjöldi stöðva á höfuðborgarsvæðinu eftir fyrirtækjum. 

 

Nú hefur þróun markaðarins verið skoðuð og jafnframt núverandi fyrirtæki. Fljótlega 

mun Costco koma inn á markaðinn og því er vert að skoða það nánar.    
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4 Costco 

Costco Wholesale Corporation er heildverslun sem hóf starfsemi sína árið 1983 í Seattle í 

Bandaríkjunum.  Nú rekur Costco 725 vöruhús víðs vegar um heiminn, 638 í Norður-

Ameríku, 57 í Asíu og Ástralíu, 28 í Bretlandi og tvö á Spáni. Costco býður upp á 

meðlimaaðild fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki sem veitir aðgang að vöruhúsum Costco. 

Meðlimafjöldi var um 80 milljónir í september 2016. Í vöruhúsum Costco er að finna 

hágæða vörur og þekkt vörumerki þar sem einungis meðlimir geta verslað. Hjá sumum 

vöruhúsum Costco má einnig finna sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti (Costco Wholesale, 

2017; Landsbankinn, 2017). 

Rætt var við Elmar Örn Guðmundsson, aðstoðarframkvæmdarstjóra hjá Costco á 

Íslandi og var hann spurður alls kyns spurninga varðandi opnunina. 

Stefna Costco er að opna 30 ný vöruhús á ári hverju og er ávallt verið að skoða hvaða 
staðsetningar gætu mögulega hentað og verið spennandi verkefni. Áhugi er fyrir 
Skandinavíu og var Ísland hugsað sem samanburðarmarkaður fyrir þá markaði. 
Líkindi með viðskiptahóp og fljót markaðssvörum henta vel til að meta þessi verkefni.  

(Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 2017) 

4.1 Costco á Íslandi 

Costco hefur verið að skoða markaði á Norðurlöndunum með íbúasamsetningu sem þeir 

telja hentuga en ekki nægilega stóra til þess að uppbygging frá grunni með öllu því sem 

fylgir starfseminni væri réttlætanleg, svo sem Noreg, Svíþjóð og Danmörku. Fyrir um 

þremur árum fóru stjórnendur Costo að skoða möguleikann á því að koma inn á íslenskan 

markað. Áður fyrr hafði Costco ekki haft augnstað á Íslandi en vegna mikillar sölu til 

Íslands í gegnum verslanir þeirra í Kanada og Bandaríkjunum hófu þeir að skoða hvort 

væru viðskiptatækifæri fyrir þá hér á landi. Sú staðreynd, að hér voru til staðar húsnæði 

sem hægt væri að breyta í vöruhús ýtti þeim út í frekari markaðsrannsóknir. Ákveðið var 

að opna vöruhús á Íslandi sem yrði að mestu leyti stjórnað frá skrifstofu Costco í Bretlandi. 

Opnun á Íslandi er í raun ákveðið tilraunaverkefni fyrir hin norðurlöndin (Landsbankinn, 

2017). 

Bygging og undirbúningur hefur verið í fullum gangi fyrir áætlaða opnun hinn 23. maí 

2017. Costco verður til húsa í Kauptúni 3 í Garðabæ, þar sem rúmlega 14.000 fermetra 

vöruhús verður ásamt sjálfsafgreiðslustöð. Umtalsverð breytinga var gerð á húsnæðinu 
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til þess að henta fyrirkomulagi Costco (Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 

2017). 

Elmar (munnleg heimild, 8. maí 2017) sagði að „...viðtökurnar hafi verið framar öllum 

vonum og er það ánægjulegt að upplifa þá jákvæðni sem nýjir meðlimir láta í ljós þegar 

þeir koma og gerast meðlimir hjá okkur.“ Hins vegar gat hann ekki tjáð sig um fjölda 

meðlima hér á landi. Costco horfir á eldsneytismarkaðinn sem auka þjónustu fyrir meðlimi 

sína og hafa ekki ákveðin markmið að ná sérstakri markaðshlutdeild á þeim markaði. 

„Núverandi áætlanir gera ráð fyrir kaupum á 10 milljón lítrum af bensíni á þessu ári, sem 

samsvarar 3% ef horft er til alls bensíns á Íslandi á ári. Við teljum það raunhæfa byrjun og 

munum endurskoða það eftir aðstæðum.“ (Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 

8. maí 2017) Til að byrja með mun Costco versla eldsneyti í gegnum olíufélag á Íslandi en 

með aukinni sölu eða breytingu á verðlagi frá birgja gæti það verið endurskoðað. 

Aðspurður um áhyggjur af því að viðskipti við íslenkst olíufélag komi til með að skerða 

getu Costco til að viðhalda virkri samkeppni sagði Elmar: 

Við teljum ekki að viðskipti við íslensk fyrirtæki varðandi eldsneytiskaup muni hamla 
getu okkar í virkri samkeppni á íslenskum eldsneytismarkaði þar sem innkaupsverð 
er samkeppnishæft og framlegðarstefna fyrirtækisins er að fara ekki hærra en 14% í 
framlegð á neinni vöru þar með töldu eldsneyti. Og við einfaldega leggjum kapp á að 
vera ódýrastir í þeim vörum sem bjóðum meðlimum okkar. 

(Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 2017) 

4.2 Sjálfsafgreiðslustöðin 

Sjálfsafgreiðslustöð verður hjá Costco í Kauptúni þar sem meðlimir geta verslað eldsneyti 

Costco reynir að hafa eldsneytisstöðvar á sömu lóð og vöruhúsin eru, en eins og má sjá á 

mynd 6 er stöðin hinu megin við götuna. „Útlit stöðvarinnar verður með betra móti, þar 

sem vissar útlitsbreytingar þurfti að gera á teikningum til að samþykki fengist, áhersla var 

lögð á að stöðin myndi falla á notanlegan hátt inn í umhverfið,“ útskýrir Elmar (munnleg 

heimild, 8. maí 2017). 
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Mynd 6. Teikning af fyrirkomulagi í Kauptúni (Mannvit, 2015). 

Þar verða allt að fjórar dælueyjar með tveimur afgreiðslueiningum. Á hverri einingu 

verða tvær dæluslöngur, þannig að fylla má eldsneyti á allt að 16 bifreiðar í einu. Skyggni 

verður yfir stöðinni sem er allt að 10m x 38m að flatarmáli og mjög vel upplýst til þess að 

draga úr óhöppum. Starfsmaður mun fylgjast með og aðstoða viðskiptavini á 

opnunartíma, frá 6:00 til 22:00 á virkum dögum en styttra um helgar. Utan opnunartíma 

verður svæðinu lokað og afgreiðsludælum læst. Það fyrirkomulag hefur ekki verið á 

sjálfsafgreiðslustöðvum á Íslandi hingað til. Afgreiðsludælurnar sækja eldsneyti í fjóra 

geyma sem verða staðsettir neðanjarðar. Í geymunum verða bæði bensín og dísill og tekur 

hver geymir 80 þúsund lítra. Bætiefni fyrir eldsneytið verður geymt í 22 þúsund lítra 

geymi, líklega neðanjarðar (Mannvit, 2015). Costco býður uppá Premium eldsneyti til þess 

að viðhalda vissum gæðastaðli. Bætiefni er sett í eldsneytið til að hreinsa vélarnar sem í 

kjölfarið skilar betri vinnlsu (Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 2017). 

4.3 Stefna Costco 

Stefna Costco er einföld og snýr að því að selja meira en venjulega. „Fyrirtækið horfir til 

þess að ef salan er góð, þá mun allt annað ganga upp.“ Til þess að fylgja stefnunni hefur 

Costco sett sér markmið að vörur og þjónusta sé á sem lægsta verði án þess að missa 

gæðin. Með því að fylgja lögum, hugsa um hag meðlima og starfsfólks auk þess að virða 

birgja telur Costco sig geta náð settum markmiðum (Elmar, munnleg heimild, 8. Maí 

2017).  
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Aðstoðarforstjóri Costco, Steve Pappas, sagði í viðtali við Landsbankann að: 

... íslenskir neytendur ættu að búa sig undir að láta koma sér óvart. Í hverri heimsókn 
geti fólk átt von á að sjá nýjar vörur sem það vissi ekki það vantaði en geti ekki annað 
en keypt, svo hagstæð verði kjörin. Hann segir Costco ekki ætla að velja sér 
keppinauta á markaðnum, sérstaða Costco felist í að keppa við svo til alla.  

(Landsbankinn, 2017) 

Costco ætlar sér ekki í samkeppni við nein ákveðin fyrirtæki á íslenska markaðnum 

heldur sé þeirra sérstaða að vera í samkeppni við alla „...byggingarvöruverslanir, 

íþróttavörubúðir, raftækjaverslanir, kjörbúðir og húsgagnasala...“ ásamt því að selja 

eldsneyti (Landsbankinn, 2017). 

4.3.1 Verð 

„Fyrirtækið leitast leiða til að bjóða sem lægsta mögulega verð til meðlima út frá 

magnkaupum fyrirtækisins, samanborið við önnur verð samkeppnisaðila“ (Elmar Örn 

Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 2017). Costco setur takmarkanir á framlegð sem 

þeir fá fyrir vörurnar, sem er að hámarki 14%. Costco fylgir markaðshneigð í verðlagningu 

(e. market-oriented pricing), sem byggir á að greina markaðsaðstæður og ákvarða verð út 

frá því. Það styður við markmið þeirra að bjóða sem lægsta mögulega verð á markaðnum 

(Elmar, munnleg heimild, 8. maí 2017). 

4.4 Framtíðarsýn 

Steve Pappas (Landsbankinn, 2017) telur ekki líklegt að fleiri vöruhús verði reist á Íslandi 

miða við íbúafjölda en útilokar það ekki. Elmar (munnleg heimild, 8. maí 2017) var með 

sambærileg svör: 

Samkvæmt núverandi stöðu mála þá er opnun fleiri sjálfsafgreiðslustöðva ekki á 
áætlun þar sem stöðvarnar fylgja vöruhúsunum. Ekki eru bensínstöðvar við allar 
Costco verslanir þar sem upprunalega var það ekki gert. En þar sem Costco vildi auka 
þjónustu við meðlimi og áhugi var frá meðlimum að geta verslað eldsneyti ásamt því 
að kaupa vörur fyrir fyrirtæki og heimili þá var farið í að opna eldsneytistöðvar við 
vöruhúsin. Verið er að opna stöðvar við þau hús sem ekki opnuðu með slíka þjónustu. 
Núna er það gert við öll ný hús svo lengi sem leyfi fást frá viðeigandi yfirvöldum. 

(Elmar Örn Guðmundsson, munnleg heimild, 8. maí 2017) 

Hér hefur verið greint frá helstu atriðum eldsneytismarkaðsins á Íslandi og öllum 

fyrirtækjum sem selja eldsneyti í smásölu, en hver er niðurstaðan?  
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5 Möguleg áhrif 

Erfitt er fullyrða hversu mikil áhrif Costco muni koma til með hafa á eldsneytismarkaðinn 

þar sem ýmsar upplýsingar eru óaðgengilegar að svo stöddu. En þar sem opnun 

Atlantsolíu er talin hafa ýtt samkeppni af stað á markaðnum, er raunhæft að áætla að 

Costco gæti gert hið sama. 

Við getum notað ímyndunaraflið og reynt að gera okkur hugmynd um hver séu 

möguleg áhrif. Til að einfalda raunveruleikann skulum við gefa okkur tvær forsendur: Í 

fyrsta lagi að Costco muni bjóða meðlimum sínum ódýrasta eldsneytið á markaðnum og í 

öðru lagi að neytendur á höfuðborgarsvæðinu sem eru meðlimir versli eingöngu eldsneyti 

hjá Costco. Auk þess má gera ráð fyrir því að þeir sem versli eldsneyti séu með bílpróf. Í 

töflu 4 má sjá mögulega markaðshlutdeild út frá mismunandi meðlimafjölda. 

Markaðshlutdeildin er fundin út með því deila fjölda meðlima með fjölda ökuskírteina í 

gildi sem eru gefin út á höfuðborgarsvæðinu. Það gefur augaleið, ef hlutirnir væru svona 

einfaldir, að Costco gæti náð mikilli markaðshlutdeild og þar af leiðandi haft áhrif á 

markaðinn.  

Tafla 4. Möguleg markaðshlutdeild Costco á eldsneytismarkaðnum. 

 

 

Fjöldi meðlima Markaðshlutdeild

5.000 3,3%

10.000 6,7%

15.000 10,0%

20.000 13,3%

25.000 16,7%

30.000 20,0%

35.000 23,3%

40.000 26,7%

45.000 30,0%

50.000 33,3%

55.000 36,7%

60.000 40,0%
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En eins og áður hefur verið nefnt er raunveruleikinn ekki svona einfaldur. Ef við tökum 

tillit til niðurstaðna úr rannsókninni sem MMR vann fyrir Samkeppniseftirlitið þykir 

ólíklegt að allir meðlimir Costco á höfuðborgarsvæðinu muni eingöngu versla eldsneyti 

við Costco þar sem aðeins verður sjálfsafgreiðslustöð í Kauptúni. Neytandi sem er 

staðsettur í Grafarvoginum er í rúmlega 15 mínútur að keyra í Kauptún (Já, e.d.). Þá má 

gera ráð fyrir að einungis 8 til 12 prósent neytenda í Grafarvogi myndi gera sér ferð í 

Costco ef þeir væru 10% ódýrari en aðrir. 

Spennandi verður að sjá hvort verðlagning á eldsneyti hjá Costco muni endurspegla 

verð á núverandi markaði eða vera frábrugðið. Costco segist bjóða meðlimum sínum 

lægsta mögulega verð en síðan 2010 hefur verið sátt á markaðnum að Orkan sé með 

lægsta verðið (Samkeppniseftirlitið, 2015). Það verður áhugavert að sjá Orkan mun koma 

til með að ákvarða verð eftir opnun Costco.  
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6 Lokaorð 

Ritgerðin er 6 eininga lokaverkefni og því háð þeim takmörkunum að einungis er verið að 

stikla á stóru við skoðun markaðarins. Fróðlegt væri í framtíðinni að rannsaka hvaða áhrif 

koma Costco hafi haft á smásölu eldsneytis á Íslandi.  

Í framhaldi af þessari ritgerð væri áhugavert að skoða hvernig verð hjá núverandi 

fyrirtækjum hafi þróast frá því að tilkynnt var um komu Costco og þar til jafnvægi næst á 

markaðnum. Hvort hefur óvissan um aukna samkeppni eða aukin samkeppni meiri áhrif 

á verð á eldsneytismarkaðnum? 

Margs konar spurningar vökuðu við vinnslu þessara ritgerðar og væri áhugavert að 

rannsaka þær þegar fram líða stundir. Spurningarnar voru meðal annars eftirfarandi:  

1. Mun stefna Costco um lágt verð á gæða vörum verða til þess að eldsneytisverð 
lækki? 

2. Hvernig munu meðlimir á Íslandi taka í það að sjálfsafgreiðslustöðin verður lokuð 
utan opnunartíma verslunar?  

3. Munu meðlimir sem búa ekki í nágrenni við Kauptún keyra þangað til að fá 
ódýrara eldsneyti?  

4. Mun koma Costco auka virka samkeppni á eldsneytismarkaðnum?  
5. Ef verð breytist ekkert við komu Costco á markaðinn, má þá áætla að samkeppni 

sé virk?  
6. Eða mun sú staðreynd að Costco flytji ekki inn sitt eigið eldsneyti draga úr 

samkeppni? 
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