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 Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í hagfræði við hagfræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Sveinn Agnarsson, dósent við 

viðskiptafræðideild. Ég vil færa honum þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning við þetta 

rannsóknarverkefni. Einnig vil ég þakka föður mínum, honum Snorra Styrkárssyni fyrir 

góða aðstoð við hugmyndavinnu og útfærslu verkefnisins. 
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Útdráttur 

Fullkomin samkeppni á markaði er skilvirkasta og hagkvæmasta markaðsformið 

samkvæmt kenningum hagfræðinnar. Stjórnvöld vilja tryggja að neytendur njóti ábatans 

og því er tvenns konar hegðun bönnuð samkvæmt samkeppnislögum; annars vegar 

misnotkun á markaðsráðandi stöðu og hins vegar samkeppnishamlandi samráð aðila á 

markaði. Markmið samkeppnislaga er að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á samkeppni í 

atvinnulífinu. Til að ná markmiðum samkeppnislaga getur Samkeppniseftirlitið meðal 

annars spornað gegn skaðlegri fákeppni og auðveldað innkomu nýrra keppinauta að 

markaðnum. 

Þann 4. apríl 2017 barst Samkeppniseftirlitinu tilkynning um kaup 

fjarskiptafyrirtækisins Fjarskipta hf. á fjölmiðlafyrirtækinu 365 miðlum hf. Um er að ræða 

samruna í skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og 62. gr. b. laga nr. 38/2011 um 

fjölmiðla. Samkeppniseftirlitið lagði mat á þau áhrif sem sameining félaganna mun hafa  

á viðkomandi markaði. Við rannsókn málsins kom í ljós að samruninn mun fela í sér 

lóðrétt-, lárétt- og samsteypuáhrif. Af þeim sökum mun hann hafa skaðleg áhrif á 

neytendur annars vegar og samkeppni hins vegar. Meðferð málsins lauk með setningu 

skilyrða og því var ekki þörf á því að ógilda samrunann. Markmið skilyrðanna er að tryggja 

virka samkeppni og fjölræði og fjölbreytni á þeim mörkuðum sem samruninn tekur til. 

Tilgangur þeirra er því að koma í veg fyrir þær samkeppnishamlandi aðstæður og þau 

skaðlegu áhrif sem neytendur verða fyrir við samruna félaganna.  

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að samruninn mun leiða til þess að mikilvægur 

keppinautur hverfur af markaði. Af þeim sökum fer fyrirtækjum fækkandi á markaði þar 

sem þegar ríkir fákeppni og veruleg samþjöppun. Við það eykst hættan á allratapi á 

markaði og samfélagsleg velferð minnkar. Hið sameinaða félag mun öðlast töluverðan 

markaðsstyrk og hefur það því hvata til að misnota markaðsráðandi stöðu sína, annars 

vegar með verðhækkun og hins vegar með því að útiloka keppendur frá markaðnum. 

Skilyrði samkeppniseftirlitsins munu að einhverju leiti koma í veg fyrir þær 

samkeppnishamlandi aðstæður sem samruninn hefur í för með sér.  
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1  Inngangur 

Á íslenskum fjölmiðlamarkaði ríkir fákeppni þar sem fáir, stórir aðilar hafa mikinn 

markaðsstyrk og lítil fjölbreytni er í eignarhaldi. Rekstrargrundvöllur fjölmiðla hefur verið 

erfiður undanfarin ár og hafa mörg fjölmiðlafyrirtæki neyðst til að hætta rekstri. Þeir 

erfiðleikar sem fylgdu fjármálakreppunni árið 2008 hafa ekki síður haft áhrif á 

fjölmiðlamarkaðinn. Til að styrkja rekstrargrundvöll sinn hafa fjölmiðlar brugðið á það ráð 

að sameina ljósvakamiðla sína við fjarskiptafyrirtæki.  

Markmið þessa verkefnis er að kanna hvers konar áhrif samruni fyrirtækja á 

fjölmiðlamarkaði getur haft í för með sér út frá sjónarhóli neytandans. 

Samkeppniseftirlitinu er heimilt að setja samrunaskilyrði ef það telur að samruni muni 

hindra virka samkeppni. Af þeim sökum verður einnig kannað hvers konar áhrif skilyrði 

Samkeppniseftirlitsins hafa og hvort þau munu koma í veg fyrir þau skaðlegu áhrif sem 

samruni getur haft í för með sér. Til að kanna áhrifin verður samruni Fjarskipta hf. og 365 

miðla hf. notaður sem rannsóknarefni og þær skorður sem samrunanum voru settar af 

Samkeppniseftirlitinu. Við rannsókn þessa verður stuðst við helstu kenningar 

rekstrarhagfræðinnar. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru tvær og eru þær 

svohljóðandi: 

Hvaða áhrif mun samruni Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. hafa á neytendur? 

Koma skilyrði Samkeppniseftirlitsins í veg fyrir skaðleg áhrif samrunans á 

samkeppni annars vegar og neytendur hins vegar? 

Uppbygging verkefnisins er þannig háttað að í kafla tvö er gerð grein fyrir muninum á 

helstu markaðsformum hagfræðinnar, það er fullkominni samkeppni, einokun, 

einokunarsamkeppni og fákeppni. Á íslenskum fjölmiðlamarkaði ríkir mikil fákeppni og því 

verður kastljósinu beint að fákeppnislíkani hagfræðinnar. Fjallað verður um verðsamráð, 

samruna og svokallað Cournot fákeppnislíkan. Í þriðja kafla verður fjallað stuttlega um 

þróun og stöðu á íslenskum fjölmiðlamarkaði, lýðræðislegt og menningarlegt hlutverk 

fjölmiðla og helstu rekstraraðila á markaði. Jafnframt verður fjallað um þær miklu 

aðgangshindranir sem eru á fjölmiðlamarkaði og athugað verður hvers vegna 

fjölmiðlafyrirtæki sjá hag sinn í að sameinast fjarskiptafyrirtæki. Að lokum verður fjallað 
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um vöndlun á fjölmiðlamarkaði og hvernig fyrirtæki geta aðgreint vörur sínar frá vörum 

keppinautar. Í fjórða kafla verður farið yfir helstu atriði hvað varðar samruna Fjarskipta 

hf. og 364 miðla hf. ásamt helstu lögum um samruna. Í fimmta kafla verða könnuð áhrif 

samrunans út frá hagfræðilegu sjónarhorni, nánar tiltekið lárétt-, lóðrétt- og 

samsteypuáhrif samrunans. Sjötti kafli fjallar stuttlega um tilgang og markmið sáttar 

Samkeppniseftirlitsins við samrunaaðila. Að lokum verður athugað hvaða áhrif skilyrðin 

hafa í för með sér út frá hagfræðilegu sjónarhorni.
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2 Hagfræðilegar kenningar 

Markaður er svölusvæði vöru og staðkvæmdarvöru. Staðkvæmdarvara er vara sem getur 

komið í stað annarrar vöru (Samkeppnislög nr. 44/2005). Fyrirtæki teljast starfa á sama 

markaði ef þau framleiða sömu vörur. Ef vara á sér staðkvæmdarvöru er almenna reglan sú að 

þegar verð á henni hækkar þá eykst eftirspurn eftir staðkvæmdarvörunni (Nechyba, 2011). 

Markaður hefur einnig landfræðileg mörk sem ber að skilgreina. Nánar tiltekið hvort 

markaðurinn nær yfir afmarkað svæði á landinu eða yfir landið allt (Reglur um tilkynningu og 

málsmeðferð í samrunamálum nr. 684/2008). Markaðir geta verið landfræðilega aðgreindir 

vegna fjarlægðar, landamæra eða tolla. Með landfræðilegri aðgreiningu geta fyrirtæki látið 

mismunandi verð gilda á einstökum mörkuðum. Algengt er að skipta landfræðilegum 

mörkuðum í útflutningsmarkaði og heimamarkaði. Með þessu geta fyrirtæki verðlagt vöru sína 

hærra á afskektum stöðum en annars staðar eða verðlagt hana lægra erlendis en á 

heimamarkaði (Ágúst Einarsson, 2005). Markaður er talinn samkeppnishæfur ef öll fyrirtæki 

eru lítil og geta ekki stjórnað verðlagi. Jafnframt eru markaðir breytilegir eftir fjölda 

frambjóðenda, aðgengi hugsanlegra frambjóðenda og möguleikum til aðgreiningar á vörum. 

Fyrirtæki hámarka hagnað sinn, óháð tegund markaðar, með því að ákveða magn þannig að 

jaðartekjur jafngilda jaðarkostnaði. Helstu tegundir markaða eru; fullkomin samkeppni, 

einokun, einokunarsamkeppni og fákeppni (Nechyba, 2011; Perloff, 2012).  

 

2.1 Fullkomin samkeppni 

Fullkomin samkeppni er markaður þar sem öll fyrirtæki eru verðþegar, það er þegar fyrirtæki 

getur ekki haft áhrif á markaðsverð með framleiðslumagni sínu. Fyrirtæki eru verðþegar þegar 

eftirfarandi fjögur skilyrði eru til staðar: (1) fyrirtæki selja eins vörur, (2) frjáls aðgangur er að 

mörkuðunum (engar aðgangshindranir), (3) seljendur og kaupendur þekkja verð og (4) lágur 

viðskiptakostnaður (Perloff, 2012).  

Fjöldi fyrirtækja á markaði í fullkominni samkeppni er mikill og því getur ekkert eitt fyrirtæki 

hækkað eða lækkað markaðsverðið. Því þarf fyrirtæki í fullkominni samkeppni ekki að hafa 

áhyggjur af keppinautum sínum vegna þess að markaðsverð segir fyrirtækinu allt sem það þarf 
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að vita (Ágúst Einarsson, 2005). Ef eitt fyrirtæki hættir framleiðslu sinni á markaði þar sem eru 

150.000 fyrirtæki mun framboð markaðarins aðeins lækka um 1/150.000 = 0.0000067%. Þessi 

breyting mun hafa lítil sem engin áhrif á markaðsverðið. Af þeim sökum hafa verðþegar 

láréttan eftirspurnarferil þar sem verð er jafnt jaðarkostnaði fyrirtækisins. Fyrirtæki getur því 

selt eins mikið magn af vörunni og það vill og því hefur það engan hvata til að lækka verð. Á 

sama hátt getur fyrirtækið ekki hækkað verð með því að minnka framleiðslumagn sitt vegna 

þess að eftirspurnarferill þess er óendanlega teygður. Örlítil verðhækkun verður til þess að 

eftirspurn fyrirtækisins fellur niður í núll (Perloff, 2012).  

Á markaði fullkominnar samkeppni eru engar aðgangshindranir og því er fjöldi fyrirtækja 

mikill. Fyrirtæki koma inn á markaðinn ef þau geta haft jákvæðan hagnað, það er π>0. Á sama 

hátt fara fyrirtæki út af markaði ef hagnaður þeirra er neikvæður, það er π<0. Innkoma 

fyrirtækja á samkeppnismarkað mun eiga sér stað þangað til hagnaður er keyrður niður í núll 

(Perloff, 2012), eins og sýnt er á mynd 1.  

 

Mynd 1. Innkoma nýrra fyrirtækja í fullkominni samkeppni 

Heimild: Nechyba, 2011 

Gerum ráð fyrir að á markaði til skamms tíma muni framleiðslumagn fyrirtækis vera þar 

sem eftirspurnarferillinn DM sker framboðsferilinn 𝑆𝑀 = ∑ 𝑆𝑖  á mynd 1a, það er að segja við 

verð 𝑝∗∗.  Framleiðslumagn hvers og eins fyrirtækis mun því vera 𝑥∗∗ á mynd 1b. Við það 

myndast langtímahagnaður fyrir hvert og eitt fyrirtæki sem jafngildir skyggða svæðinu á mynd 

1b. Hagnaðurinn skapar hvata fyrir innkomu nýrra fyrirtækja á markaðinn. Hver innkoma færir 

framboðsferilinn 𝑆𝑀 = ∑ 𝑆𝑖  á mynd 1a örlítið til hægri. Ný fyrirtæki munu koma inn á 

markaðinn svo lengi sem hagnaður er til staðar og verð er hærra en 𝑝∗. Þannig mun hliðrun 
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framboðsferilsins 𝑆𝑀 = ∑ 𝑆𝑖 á mynd 1a kki stoppa fyrr en hann verður jafn framboðsferlinum 

SM, þar sem markaðsverð er jafnt og lægsti punktur AC ferilsins á mynd 1b. Á mynd 1c er 

enginn langtíma hagnaður á markaðnum og því er enginn hvati fyrir ný fyrirtæki til að koma 

inn á markaðinn (Nechyba, 2011).  

2.2 Einokun 

Á einokunarmarkaði er aðeins eitt fyrirtæki sem framleiðir vöru sem hefur enga nána 

staðkvæmdarvöru. Aðal orsök einokunar eru aðgangshindranir en þær geta til dæmis verið 

vegna stærðarhagkvæmni, leyfi ríkisvalds eða ef eitt fyrirtæki á framleiðsluþátt sem 

nauðsynlegur er til að framleiða vöruna (Ágúst Einarsson, 2005). Fyrirtæki í einokun hafa 

niðurhallandi eftirspurnarferil og er þar af leiðandi ekki verðþegi (Perloff, 2012). Mynd 2 sýnir 

muninn á eftirspurnarferli fyrirtækis í fullkominni samkeppni og fyrirtækis í einokun.  

 

Mynd 2. Eftirspurnarferill fyrirtækis í fullkominni samkeppni og einokun 

Heimild: Perloff, 2012 

Niðurhallandi eftirspurnarferill einokunarfyrirtækis gerir það að verkum að eftirspurn eftir 

vöru þess mun ekki hverfa við verðhækkun. Einokunarfyrirtæki mun verðsetja vöru sína þar 

sem jaðartekjuferillinn (MR) sker jaðarkostnaðarferilinn (MC). Við þær aðstæður myndast 

markaðsbrestur, það er framleiðsla vöru eða þjónustu á markaði er ekki skilvirk (Perloff, 2012). 

Mynd 3 sýnir hvernig allratap myndast á einokunarmarkaði.  
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Mynd 3. Allratap við einokun 

Heimild: Perloff, 2012 

Einokunarfyrirtæki verðleggur hærra en samkeppnisfyrirtæki og þar af leiðandi kaupa 

neytendur minna af vörunni. Af þeim sökum hafa ekki allir neytendur tækifæri til að kaupa 

vöruna sem annars hefðu keypt hana á samkeppnismarkaði. Því myndast allratap á markaði 

en það stafar af bilinu sem myndast á milli verðs og jaðarkostnaðar við einokunarmagn (því 

einokunarfyrirtæki hefur verð hærra en jaðartekjur og þar af leiðandi hærra en jaðarkostnað) 

(Perloff, 2012). Opinberir aðilar reyna oft að vinna gegn neikvæðum áhrifum einokunar. 

Yfirleitt  beita stjórnvöld þremur aðferðum; í fyrsta lagi að auka samkeppnishæfni 

einokunaraðila, í öðru lagi að setja reglur um starf einokunarfyrirtækja og í þriðja lagi að 

þjóðnýta einokunarfyrirtæki sem eru í einkaeigu. Í samkeppnislögum fjölmargra þjóða, þeirra 

á meðal Íslendinga, er sett löggjöf gegn einokun. Slík löggjöf snýst meðal annars um að skoða 

sérstaklega hvort einokunarstaða skapast við samruna fyrirtækja (Ágúst Einarsson, 2005).  

2.3 Einokunarsamkeppni 

Einokunarsamkeppni einkennist af vörum sem eru aðgreinanlegar, en samt sem áður mjög 

líkar, og mörgum fyrirtækjum sem eru flest eða öll frekar smá. Hvert og eitt fyrirtæki getur 

haft nokkur áhrif á söluverð. Í einokunarsamkeppni keppa margar sambærilegar vörur þar sem 

hvert fyrirtæki hefur nokkurs konar einkasölu á sinni vöru en er í samkeppni við önnur 

fyrirtæki. Neytendur versla staðkvæmdarvörur þar sem smekkur þeirra, vöruúrval, umbúðir 
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eða gæðaímynd getur ráðið afstöðu. Dæmi um einokunarsamkeppni er markaður fyrir bíla, 

veitingastaði, bækur og ferðaþjónustu (Ágúst Einarsson, 2005). 

 Fyrirtæki í einkasölusamkeppni hafa þrjá möguleika til að auka hagnað sinn: (1) að 

breyta verði, (2) að breyta einkennum vöru og (3) að nota auglýsingar til að örva sölu (Ágúst 

Einarsson, 2005). Fyrirtæki geta sannfært neytendur um að varan þeirra hafi yfirburði, þrátt 

fyrir að hún sé nánast eins og vara keppinautarins, með því að auglýsa vöruna (Perloff, 2012). 

Í einkasölusamkeppni geta fyrirtæki hækkað verð án þess að missa alla eftirspurn þar sem 

neytendur eiga það til að halda tryggð við fyrirtækið meðal annars vegna góðrar reynslu af 

viðkomandi vörumerki. Af þeim sökum er eftirspurnarlína fyrirtækis í einokunarsamkeppni 

niðurhallandi, líkt og er í einokun og fákeppni. Ef fyrirtækið hækkar verð í einokunarsamkeppni 

tapar það hluta af viðskiptavinum sínum. Að sama skapi vinnur það hluta af viðskiptavinum 

keppinauta sinna við verðlækkun. Viðbrögð keppinauta eru mikilvæg í einokunarsamkeppni 

en þó ekki eins áhrifarík og í fákeppni (Ágúst Einarsson, 2005). 

 Líkt og í fullkominni samkeppni eru engar aðgangshindranir í einokunarsamkeppni. Því 

munu ný fyrirtæki koma inn á markaðinn þangað til hagnaðurinn verður núll. Munurinn á 

fullkominni samkeppni og einokunarsamkeppni er sá að fyrrnefnda markaðsformið hefur 

láréttan eftirspurnarferil á meðan síðarnefnda markaðsformið hefur niðurhallandi 

eftirspurnarferil og því geta fyrirtæki verðlagt hærra en jaðarkostnað. Auk þess geta fyrirtæki 

í einokunarsamkeppni aðgreint vörur sínar frá keppinautum sínum (O´Sullivan, Sheffrin & 

Perez, 2010). Mynd 4 sýnir muninn á jafnvægi í fullkominni samkeppni og 

einokunarsamkeppni.  

 

Mynd 4. Munurinn á fullkominni samkeppni og einokunarsamkeppni 

Heimild: O´Sullivan o.fl., 2010 
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 Mynd 4a sýnir jafnvægið í fullkominni samkeppni. Punkturinn a sýnir langtíma 

jafnvægið þar sem jaðarkostnaður er jafn jaðartekjum og hagnaður fyrirtækisins er núll (vegna 

þess að verð er jafnt og meðalkostnaður). Mynd 4b sýnir jafnvægið í einokunarsamkeppni. 

Fyrirtæki selur aðgreinanlegar vörur og því er eftirspurnarlína þess niðurhallandi og verð er 

hærra en jaðartekjur. Í punkti b er jaðarkostnaður (MC) jafn jaðartekjum (MR) og í punkti c er 

verð jafnt meðalkostnaði (AC). Fyrirtæki í einokunarsamkeppni framleiðir minna magn en 

fyrirtæki í fullkominni samkeppni og við hærra verð og hærri meðalkostnað. Verð fyrirtækis í 

einokunarsamkeppni er P2 á meðan verð fyrirtækis í fullkominni samkeppni er P1 (O´Sullivan 

o.fl., 2010). 

Eftir því sem eftirspurnarkúrfan er óteygnari getur fyrirtæki verðlagt vöru sína hærra 

(Perloff, 2012). Ástæðan er sú að neytendur eru ekki eins viðkvæmir fyrir verðhækkunum 

þegar eftirspurn þeirra er óteygin og því er ólíklegra að þeir skipti yfir í ódýrari vöru (Nechyba, 

2011). Þeir eru gjarnan tilbúnir að borga meira fyrir þá vöru sem þeir telja hafa yfirburði 

(Perloff, 2012). Eftirspurn fyrirtækja í einokunarsamkeppni er verulega teygin. Þetta er vegna 

þess að vörurnar á markaðnum eru í grunninn mjög líkar en fyrirtæki geta sannfært neytendur 

um að varan þeirra hafi yfirburði með því að auglýsa vöruna. Af þeim sökum er auðvelt fyrir 

neytendur að skipta yfir í staðkvæmdarvöru við verðhækkun (O´Sullivan o.fl., 2010; Perloff, 

2012).  

2.4 Fákeppni 

Fákeppni er tegund markaðar sem einkennist af fáum frambjóðendum og töluverðum 

aðgangshindrunum fyrir ný fyrirtæki til að komast inn á markaðinn. Þessar aðgangshindranir 

geta bæði verið tæknilegar, til dæmis hár fastur kostnaður, eða löglegar, til dæmis þegar 

stjórnvöld stjórna samkeppni (Nechyba, 2011). Sökum þess að fá fyrirtæki eru á markaðnum, 

getur hvert og eitt fyrirtæki haft áhrif á verð og þar af leiðandi hagnað fyrirtækja. Af þeim 

sökum er nauðsynlegt fyrir fákeppnisfyrirtæki að fylgjast með keppinautum sínum og gera ráð 

fyrir framleiðslumagni þeirra þegar það ákveður sitt eigið framleiðslumagn. Í fullkominni 

samkeppni er fjöldi fyrirtækja það mikill að einstök ákvörðun hefur engin sérstök áhrif og í 

einokun er aðeins eitt fyrirtæki á markaði og þar af leiðandi þarf það ekki að taka tillit til 

samkeppnisaðila. Ef fákeppnisfyrirtæki vanmetur ákvörðun keppinautar, eða hreinlega hunsar 

hana, er líklegt að fyrirtækið verði fyrir tapi (Perloff, 2012).  
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Leikjafræði er undirgrein hagfræðinnar og fjallar um hvaða leiðir fyrirtæki eiga að fara að 

teknu tilliti til þeirra leiða sem keppinautur getur farið. Með leikjafræði er meðal annars tekist 

á við þær aðstæður þegar samkeppnisaðilar bregðast við ákvörðun mótaðila (Ágúst Einarsson, 

2005). Þess vegna nota hagfræðingar leikjafræði til þess að útskýra fákeppni (Perloff, 2012). 

Gerum ráð fyrir að Sjónvarpsstöð A og Sjónvarpsstöð B séu einu sjónvarpsstöðvarnar á 

markaði. Um er að ræða kyrrstæðan leik þar sem hver leikmaður leikur á sama tíma og aðeins 

einu sinni. Leikmenn hafa fullkomnar upplýsingar um afrakstur en ófullkomnar upplýsingar um 

leik mótherja (Perloff, 2012). Gerum ráð fyrir að sjónvarpstöðvarnar hafi tvo valmöguleika: 

annað hvort að bjóða upp á 64 eða 48 áskriftir. Aðgerðir sjónvarpsstöðvanna eru sýndar á 

mynd 5. 

 

Mynd 5. Kyrrstæður leikur með ráðandi leikfléttu 

Heimild: Perloff, 2012 

Mynd 5 sýnir þann hagnað sem sjónvarpsstöðvarnar fá fyrir hvert framleiðslumagn. Ef 

Sjónvarpsstöð A velur áskrifendafjölda qA=64 og Sjónvarpsstöð B velur qB=48 er hagnaður 

þeirra sýndur í neðra vinstra horninu á myndi 5. Hagnaður Sjónvarpsstöðvar A mun því vera 

$5.1 og hagnaður B $3.8. Vegna þess að þetta er kyrrstæður leikur og stöðvarnar leika á sama 

tíma munu þær báðar velja þann fjölda áskrifenda sem hámarkar hagnað þeirra, það er  

qA=qB=64 (efra vinstra hornið á mynd 5) (Perloff, 2012).  

Fákeppnisfyrirtæki hefur val um að starfa sjálfstætt eða í samráði við önnur fyrirtæki. Þegar 

hópur fyrirtækja samræmir starfsemi sína er það kallað verðsamráð (Perloff, 2012). Í þessum 

kafla verður fjallað um fákeppnislíkön án verðsamráðs, þá sérstaklega Cournot fákeppnislíkan. 
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Auk þess verður fjallað nánar um hvata fyrirtækja til að stunda verðsamráð og af hverju 

verðsamráð gengur sjaldan upp.  

2.4.1 Fákeppnislíkön án verðsamráðs 

Til eru margar gerðir af fákeppni án verðsamráðs sem gefa mismunandi jafnvægisverð- og 

magn. Helstu fákeppnislíkön án verðsamráðs eru Stackelberg fákeppni, Bertrand fákeppni og 

Cournot fákeppni. Í Stackelberg fákeppni ákveður leiðtogafyrirtæki, svokallaður Stackelberg 

leiðtogi, magn á undan hinum fyrirtækjunum. Ef Stackelberg leiðtoginn velur framleiðslumagn 

sitt á undan Stackelberg fylgjendunum, mun hann framleiða meira magn og þar af leiðandi fá 

meiri hagnað. Í Bertrand fákeppni ákveða fyrirtæki samtímis verð á vöru sinni og Í Cournot 

fákeppni ákveða fyrirtæki magn samtímis (Perloff, 2012).  

Öll líkönin hafa sína kosti og galla og gegna mikilvægu hlutverki til að útskýra 

fákeppnismarkaði. Fyrirtæki í raunveruleikanum sem ekki eru á samkeppnismarkaði eiga það 

til að ákveða verð frekar en magn (Nechyba, 2011). Gerum ráð fyrir að fyrirtæki ákveði verð, 

eins og Bertrand líkanið gerir ráð fyrir, en það tilkynnir ekki verðið fyrr en það er búið að 

ákveða framleiðslugetu sína. David Kreps og Jose Scheinkman (1983) sýndu fram á að slík 

Bertrand verðsamkeppni myndi leiða til Cournot jafnvægisverðs- og magns. Jafnframt gengur 

Cournot líkanið út frá þeirri forsendu að fákeppnisverð nálgast samkeppnisverð eftir því sem 

fjöldi fyrirtækja á fákeppnismarkaði fjölgar (Nechyba, 2011). Af þeim sökum verður kastljósinu 

beint að Cournot fákeppnislíkani.  

2.4.1.1 Cournot fákeppnislíkan 

Franski hagfræðingurinn og stærðfræðingurinn Antoine-Augustin Cournot kynnti til sögunnar 

fyrsta formlega fákeppnislíkanið árið 1838. Cournot líkanið gengur út á það að fyrirtæki á 

markaði ákveða samtímis framleiðslumagn sitt. Fyrirtækin starfa sjálfstætt og hafa 

ófullkomnar upplýsingar um keppninauta sína. Markaðsverð veltur á heildarframleiðslu og því 

hefur framleiðslumagn hvers og eins fyrirtækis bein áhrif á hagnað hinna fyrirtækjanna. Af 

þeim sökum verður Cournot fyrirtæki að taka tilli til framleiðslumagns keppinautar síns þegar 

það ákveður sitt eigið framleiðslumagn (Perloff, 2012). 

Til einföldunar á útskýringu á líkaninu verður byggt á eftirfarandi fjórum forsendum: (1) 

Þetta er svokölluð tvíkeppni þar sem einungis tvö fyrirtæki eru á markaði og innkoma annara 

fyrirtækja er ekki möguleg, (2) fyrirtækin hafa óaðgreinanlega vöru, (3) hafa sömu 

kostnaðarföll og (4) velja framleiðslumagn sitt samtímis (Perloff, 2012).  
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Til að sýna hvernig Cournot líkanið virkar verður tekið dæmi þar sem Sjónvarpsstöð A (hér 

eftir kölluð A) og Sjónvarpsstöð B (hér eftir kölluð B) keppast um áskrifendur. Heildarfjöldi 

áskrifenda stöðvanna tveggja (Q) er summan af áskrifendum A (qA) og áskrifendum B (qB). Gert 

er ráð fyrir að innkoma annarra stöðva sé ekki möguleg, ef til vill vegna þess að þær hafa ekki 

leyfi til útsendingar. 

Ákvörðun sjónvarpsstöðvanna beggja um hagnaðarhámarkandi framleiðslumagn veltur á 

eftirspurnarkúrfu og jaðarkostnaði stöðvanna (Perloff, 2012). Mynd 6 sýnir samanburð á 

starfsemi fyrirtækjanna á einokunar og tvíkeppnismarkaði.  

 

Mynd 6. Munurinn á starfsemi fyrirtækja á einokunar- og tvíkeppnismarkaði 

Heimild: Perloff, 2012 

Ef A væri einokunarfyrirtæki þyrfti það ekki að hafa áhyggjur af B. Eftirspurn A er þá 

eftirspurnarkúrfa markaðarins (D) á mynd 6a. Til að hámarka hagnað sinn mun 

framleiðslumagn A vera þar sem jaðartekjukúrfan (MR) snertir láréttu jaðarkostnaðarkúrfuna 

(MC). Mynd 6a sýnir að einokunarmagnið yrði qA (fjöldi áskrifenda) við einokunarverðið pA  á 

hvern áskrifanda (Perloff, 2012). 

A er þó í samkeppni við B og verður því að taka mið af hegðun B við ákvörðun á 

framleiðslumagni sínu. Eftirspurn A er því ekki heildareftirspurn markaðarins D heldur 

afgangseftirspurn markaðarins Dr.  Ef markaðseftirspurnin er táknuð sem D(p), og framboð 

annarra fyrirtæka sem So(p), þá er afgangseftirspurnin eftirfarandi (Perloff, 2012):  

𝑫𝒓(𝒑) = 𝑫(𝑷) + 𝑺𝑶(𝒑)               (Jafna 1) 

Þannig ef A hefur qA áskrifendur óháð verðinu, mun framleiðslumagn stöðvarinnar vera  𝑞𝐴 =

𝑄 − 𝑞𝐵. Ef A heldur að B selji 𝑞𝐵  áskriftir, mun afgangseftirspurnarlínan hennar (Dr) vera 
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markaðseftirspurnin (D) mínus framleiðslumagn B (𝑞𝐵). Með öðrum orðum mun 

eftirspurnarkúrfa A hliðrast til vinstri um 𝑞𝐵 einingar á mynd 6b. Af þeim sökum mun A 

hámarka hagnað sinn í 𝑞𝐴
𝐶  (í stað 𝑞𝐴

𝑀, ef um einokun væri að ræða), þar sem jaðartekjur 

stöðvarinnar (MRr) skera jaðarkostnað (MC). Því mun framleiðslumagn A vera minna í 

tvíkeppni heldur en við einokun (Perloff, 2012). 

Líkt og fyrirtæki í einokunarsamkeppni getur Cournot fyrirtæki aðgreint vörur sínar frá 

vörum keppinautar síns með auglýsingum, markaðssetningu eða annars konar 

kynningarstarfsemi. Ef neytandinn heldur að vörur Cournot fyrirtækja séu aðgreinanlegar mun 

Cournot magn og verð vera mismunandi á milli fyrirtækja. Hvert fyrirtæki hefur mismunandi 

andhverft eftirspurnarfall og þar af leiðandi mismunandi getu til að verðleggja vöru sína. 

Gerum ráð fyrir að andhverfa eftirspurnarfall Sjónvarpsstöðvar A sé 𝑝1 = 𝑎 − 𝑏1𝑞1 − 𝑏2𝑞2. Ef 

neytendur telja að vara 1 hafi yfirburði yfir vöru 2  er 𝑏1 > 𝑏2. Ef neytendur telja að vörurnar 

séu óaðgreinanlegar er 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏. Með því að aðgreina vörur sínar frá vörum keppinauta 

getur fákeppnisfyrirtæki hliðrað eftirspurnarkúrfunni sinni til hægri og þar af leiðandi minnkað 

teygni hennar. Eftir því sem eftirspurnarkúrfan er óteygnari, því hærra getur fyrirtæki verðlagt 

vöru sína. (Perloff, 2012). 

2.4.2 Verðsamráð og samrunar 

Fákeppnisfyrirtæki hefur val um að starfa sjálfstætt eða í samráði við önnur fyrirtæki (stunda 

verðsamráð). Með verðsamráði geta fyrirtækin komið sér saman um sameiginlegt verð eða 

framleiðslumagn.  Fyrirtæki í verðsamráði geta ákveðið að draga úr framleiðslumagni sínu, 

sem leiðir til hærra verðlags og aukins hagnaðar. Af þeim sökum hegða fyrirtækin sér eins og 

einokunarfyrirtæki og getur það verið slæmt fyrir neytandann (Nechyba, 2011), samanber 

umræðuna hér fyrir ofan. Verðsamráð gengur þó sjaldan upp og má rekja ástæðu þess til að 

minnsta kosti tveggja ástæðna. Annars vegar hvata þátttakenda til að svindla og hins vegar 

samkeppnislög sem hindra verðsamráð (Perloff, 2012).  

Gerum ráð fyrir að Sjónvarpstöð A og Sjónvarpstöð B í dæminu hér að ofan ákveði að hefja 

verðsamráð. Þær ákveða því að hegða sér eins og eitt einokunarfyrirtæki og skipta 

einokunarmagninu XM á mynd 7 jafnt á milli sín.   
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Mynd 7. Hvati fyrirtækja til að svindla við verðsamráð 

Heimild: Nechyba, 2011 

Með því að framleiða einokunarmagnið XM geta sjónvarpsstöðvarnar verðsett vöru sína á 

pM. Ef einokunarfyrirtækið ákveður að framleiða eina auka einingu af vöru sinni myndi það 

þurfa að lækka verð sitt í p. Við það tapar fyrirtækið hagnaðinum sem jafngildir bleika svæðinu 

á mynd 7 en græðir hagnaðinn sem jafngildir bláa svæðinu á myndinni. Einokunarmagnið XM 

hámarkar hagnað einokunarfyrirtækisins vegna þess að bleika svæðið er örlítið stærra en bláa 

svæðið, nánar tiltekið mun hagnaður einokunarfyrirtækisins vera minni með auknu 

framleiðslumagni (Nechyba, 2011).  

Ef við horfum á aðstæðurnar út frá sjónarhorni eins meðlims í verðsamráðinu er sagan 

önnur. Ef önnur sjónvarpsstöðin ákveður að svíkja og framleiða meira magn en samið var um 

við lægra verð mun stöðin aðeins tapa helmingnum af bleika svæðinu. Stöðin mun að auki fá 

allt bláa svæðið í viðbótarhagnað frá þeirri viðbótareiningu sem hún framleiðir. Af því leiðir að 

hagnaður sjónvarpsstöðvarinnar mun aukast við það að svindla og framleiða eina einingu í 

viðbót við þá sem samið var um í verðsamráðinu. Þetta skapar því hvata fyrir fyrirtæki í 

verðsamráði til að svindla (Nechyba, 2011).  

Nánast öll iðnríki hafa samkeppnislög sem takmarka eða banna verðsamráð, að einhverju 

eða öllu leyti (Perloff, 2012). Stjórnvöld vilja tryggja að neytendur njóti ábatans og því er 

tvenns konar hegðun bönnuð samkvæmt samkeppnislögum; annars vegar misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu og hins vegar samkeppnishamlandi samráð aðila á markaði 
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(Samkeppniseftirlitið, 2018). Fyrirtæki sem hafa áhuga á verðsamráði deyja þó ekki ráðalaus 

og geta ákveðið að sameinast í staðinn. Hins vegar, ef samruninn hefur samkeppnishamlandi 

áhrif, geta stjórnvöld brugðið á það ráð að banna samrunann. Ef öll fyrirtæki á markaði ákveða 

að sameinast í eitt stórt fyrirtæki skapast einokun (Perloff, 2012). 

Hvers vegna banna stjórnvöld þá ekki alla samruna? Þótt sumir samrunar geti verið 

samkeppnishamlandi geta aðrir samrunar leitt til skilvirkari framleiðslu (Perloff, 2012). Áður 

aðskild fyrirtæki geta orðið skilvirkari út frá stærðarhagkvæmni, það er þegar meðalkostnaður 

lækkar við aukin umsvif. Af þeim sökum er möguleiki á að stærðarhagkvæmni skili ávinningi ef 

tvö fyrirtæki í sömu atvinnugrein sameinast (Williamson, 1968). 

Til að kanna skilvirkni samruna og þann markaðsstyrk sem kann að myndast við samruna 

gerum við ráð fyrir að Sjónvarpsstöð A og Sjónvarpsstöð B séu einu fyrirtækin á markaði og 

þær selja eins vörur. Þetta er einungis gert til einföldunar. Jaðarkostnaður Sjónvarpsstöðvar A 

er 1 og er hann stöðugur. Jaðarkostnaður Sjónvarpsstöðvar B er örlítið hærri, það er 2 og er 

hann einnig stöðugur. Markaðseftirspurnin er 𝑄 = 15 − 𝑃. Til að finna Cournot jafnvægið fyrir 

fyrirtæki með mismunandi jaðarkostnað leysum við eftirfarandi jöfnur (Perloff, 2012): 

𝒒𝟏 =
𝒂−𝟐𝒎𝟏+𝒎𝟐

𝟑𝒃
                  (Jafna 2) 

𝒒𝟐 =
𝒂−𝟐𝒎𝟐+𝒎𝟏

𝟑𝒃
                  (Jafna 3) 

Til að finna hagnað fyrirtækjanna leysum við eftirfarandi jöfnur (Perloff, 2012): 

𝝅𝟏 =
(𝒂+𝒎𝟐−𝟐𝒎𝟏)𝟐

𝟗𝒃
                  (Jafna 4) 

𝝅𝟐 =
(𝒂+𝒎𝟏−𝟐𝒎𝟐)𝟐

𝟗𝒃
                  (Jafna 5) 

Tafla 1 sýnir muninn á starfsemi fyrirtækjanna fyrir og eftir samrunann samkvæmt 

ofangreindum jöfnum.  
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Tafla 1. Starfsemi fyrirtækja fyrir og eftir samruna 

 Fyrir samruna - Tvíkeppni Eftir samruna – Einokun 

Heildar framleiðslumagn 9 7 

Heildar hagnaður 41 49 

Neytendaábati 40,5 24,5 

Allratap 12,5 24,5 

Meðalkostnaður 1.44 1 

Heimild: Perloff, 2012 

Samruninn mun hafa skaðleg áhrif á neytendur og samfélagslega velferð þar sem 

neytendaábati minnkar um tæplega helming og velferðartap eykst um tæplega helming. Hins 

vegar mun samruninn lækka meðalkostnað við framleiðslu um 0.44 og þar af leiðandi eykst 

hagnaður. Af þeim sökum sjá samrunaaðilar hag sinn í að sameina starfsemi sína (Perloff, 

2012).  

2.5 Samanburður á Cournot fákeppni, verðsamráði og fullkominni 
samkeppni 

Hvaða markaðsform er hagkvæmast fyrir neytendur? Mynd 8 sýnir samanburð á jafnvægi 

fyrirtækja í Cournot fákeppni, verðsamráði og í fullkominni samkeppni.  

 

Mynd 8. Samanburður á jafnvægi fyrirtækja í Cournot fákeppni, verðsamráði og fullkominni samkeppni 

Heimild: Perloff, 2012 
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Ef Sjónvarpsstöð A og Sjónvarpsstöð B stunda verðsamráð munu stöðvarnar hámarka heildar 

hagnað sinn með því að framleiða einokunarmagn 7,5 + 7,5 = 15 á einokunarverði. 

Sjónvarpstöðvarnar gætu skipt framleiðslumagninu á milli sín á ýmsa vegu. A gæti til að mynda 

hegðað sér eins og einokunarfyrirtæki og þjónað öllum áskrifendum stöðvanna (𝑞𝐴 =

15,  𝑞𝐵 = 0) og gefið B hluta af hagnaðinum – eða öfugt. Þær gætu einnig deilt áhorfendum á 

milli sín með hvaða hætti sem er, svo framarlega sem summa áhorfenda er jöfn 

einokunarmagninu. Á myndinni er gert ráð fyrir að fyrirtækin skipti framleiðslumagninu jafnt 

á milli sín, 𝑞𝐴 = 𝑞𝐵 = 7,5 (Perloff, 2012). 

Ef A og B eru sjálfstætt starfandi Cournot fyrirtæki munu þau framleiða 𝑞𝐴 = 𝑞𝐵 = 10. 

Heildar framleiðsla markaðarins ef um tvö aðskilin Cournot fyrirtæki er að ræða er því 𝑄 = 20 

í stað 𝑄 = 15 við verðsamráð. Framleiðslumagnið er því minna ef þau hegða sér eins og 

einokunarfyrirtæki við verðsamráð. Ef fyrirtækin eru verðþegar (fullkomin samkeppni) mun 

framleiðslumagn þeirra vera enn hærra, eða  𝑞𝐴 = 𝑞𝐵 = 15. Heildarframleiðslumagn 

markaðarins er því 𝑄 = 30 (Perloff, 2012). 

Út frá þessu má sjá að fyrirtæki á samkeppnismarkaði framleiða mesta magnið, þar á eftir 

koma Cournot fyrirtæki og að lokum fyrirtæki í verðsamráði (einokun). Mynd 9 sýnir hvernig 

breytingar á  framleiðslumagni hefur áhrif á velferð neytenda.  

 

Mynd 9. Áhrif framleiðslumagns á velferð neytenda 

Heimild: Perloff, 2012 
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Ef fyrirtæki minnka framleiðslumagn sitt úr Q1 í Q2 mun verð hækka úr P1 í P2. Við það færist 

jafnvægið úr punkti e1 í e2. Breyting á framleiðslumagninu gerir það að verkum að nú eru ekki 

allir neytendur á markaðnum tilbúnir til að kaupa vöruna á því verði sem hún er seld á 

(Nechyba, 2011). Við verðhækkunina minnkar neytendaábatinn um svæði B og C. 

Framleiðendaábatinn minnkar um svæði E en eykst aftur á móti um svæði B. Hvort að 

framleiðendur hagnast eða tapa á breytingunni fer eftir því hvort svæði B er stærra eða minna 

en svæði E (Perloff, 2012). Þrátt fyrir það mun magnbreytingin ávallt skapa allratap á markaði 

(svæði C og E) (Nechyba, 2011). 

Út frá sjónarhorni neytandans má því álykta að fullkomin samkeppni sé hagkvæmasta 

markaðsformið vegna þess að hún hámarkar samfélagslega velferð (Nechyba, 2011). Við 

einokun (verðsamráð) er of lítið framleitt af vörunni og því skerðist val neytenda. Einnig er 

tilhneiging til að vörur séu verri því það er engin samkeppni um gæði (Perloff, 2012). Því miður 

á fullkomin samkeppni sér sjaldan stað í raunveruleikanum. Aðal ástæða þess er að fáir 

markaðir hafa fullkomnar upplýsingar og engar aðgangshindranir, en það eru einmitt 

forsendur þess að fullkomin samkeppni geti átt sér stað (Nechyba, 2011). 
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3 Fjölmiðlamarkaður 

Fjölmiðlar hér á landi og á heimsvísu hafa gengið í gegnum margar breytingar undanfarin ár 

og áratugi. Tilkoma netsins hefur opnað nýjar gáttir á vettvangi fjölmiðlunar og hefur stafræna 

tæknin breytt fjölmiðlamarkaðnum í heild sinni (Frumvarp til laga um fjölmiðla nr. 138/2009-

2010; Menntamálaráðuneytið, 2018). Þessar breytingar birtast helst í stórauknu efnisframboði 

og í auknu framboði innlendra sem og erlendra fjölmiðla. Hægt er að rekja ástæður 

breytinganna til fjögurra þátta. Í fyrsta lagi gaf afnám einkaréttar Ríkisútvarpsins árið 1986 til 

útsendinga sjónvarps og hljóðvarps nýjum fyrirtækjum tækifæri til að spreyta sig í 

útvarpsrekstri. Í öðru lagi hafa miklar tækniframfarir auðveldað verulega aðgengi að 

útvarpsrásum ásamt því að mynda grunvöll fyrir samþættingu, samnýtingu og samruna ólíkra 

fjölmiðla. Í þriðja lagi hefur almenn hagsæld, aukinn frítími fólks og miklar breytingar í 

atvinnulífinu ýtt undir þessar breytingar. Í fjórða og síðasta lagi er minna um bein tengsl á milli 

stjórnmálamanna og fjölmiðla. Áður fyrr störfuðu flestir einkareknir fjölmiðlar undir 

pólitískum áhrifavöldum. Nú til dags starfa margir fjölmiðlar sjálfstætt og láta markaðinn ráða 

för sinni. Þó hafa ekki allir fjölmiðlar alfarið tapað pólitísku hlutverki sínu (Fjölmiðlanefnd, 

2018).  

Með þessum breytingum hafa nýjar tegundir miðla og nýjar aðferðir í miðlun skotið upp 

kollinum og því hefur reynst æ erfiðara að skilgreina hugtakið fjölmiðill (Frumvarp til laga um 

fjölmiðla nr. 138/2009-2010). Fjölmiðlar þurfa að uppfylla grundvallarskilyrði til að teljast vera 

fjölmiðill í skilningi laganna. Þessi skilyrði eru sett fram á eftirfarandi hátt: „Fjölmiðill er hvers 

konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn. Til 

fjölmiðla teljast meðal annars dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og 

myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011, 2. gr. 13 mgr.).“ 

Samkvæmt þessari skilgreiningu nær hugtakið fjölmiðill því til hljóðvarpsstöðva, 

sjónvarpsstöðva og aðila sem miðla hljóð-, mynd eða ritefni á netinu með reglubundnum hætti 

svo framarlega sem ritstjórn er fyrir hendi. Þetta getur til dæmis verið dagblöð, tímarit, 

netmiðlar, hljóðmiðlar, myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar (Frumvarp til laga um 

fjölmiðla nr. 138/2009-2010; Menntamálaráðuneytið, 2018).  

3.1 Menningarlegt og lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar gegna bæði menningarlegu og lýðræðislegu hlutverki. Menningarlegt hlutverk 

fjölmiðla hér á landi snýst fyrst og fremst um að vernda og viðhalda íslenskri tungu, spegla 
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sögu og sjálfsmynd íslenskrar þjóðar, framleiða menningarefni og flytja fréttir af 

menningarviðburðum. Ljóst er að engin önnur þjóð mun sinna þessu hlutverki fyrir Íslendinga 

og því gegna íslenskir fjölmiðlar mikilvægu menningarlegu hlutverki. Talið er að íslenskt efni í 

fjölmiðlum, hvort sem það er frumgert, þýtt, textað eða talsett skipti höfuðmáli til að viðhalda 

tungumálinu (Menntamálaráðuneytið, 2018).  

Lýðræðislegt hlutverk íslenskra fjölmiðla er margskonar. Þeir upplýsa, fræða, skemmta og 

móta skoðanir almennings, hagsmunahópa og yfirvalda. Jafnframt veita þeir yfirvöldum 

aðhald og eru mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir almenning. Með því að veita almenningi 

aðgang að fjölbreyttum og áreiðanlegum upplýsingum stuðla fjölmiðlar að lýðræðislegri 

umræðu og gegnsæjum stjórnarháttum. Fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði er 

undirstaða lýðræðislegrar umræðu og til að veita stjórnmálamönnum og öðrum áhrifavöldum 

aðhald. Hugtakið fjölbreytni á við fjölbreytni í framboði fjölmiðla þar sem margir ólíkir 

sjálfstæðir fjölmiðlar starfa á markaði. Hugtakið fjölræði á við þegar fjölmiðlar eru ekki í eigu 

fárra aðila. Einstaklingar eyða miklum tíma í ólíka fjölmiðla og því hafa fjölmiðlar mikil áhrif á 

líf þeirra og samfélagið í heild (Menntamálaráðuneytið, 2005; Menntamálaráðuneytið, 2004).  

 

3.2 Áhrifaþættir á fréttamat og umfjöllun fjölmiðla 

Edward S. Herman og Noam Chomsky (1988) settu fram kenningu sem byggir á því að 

fjölmiðlar verða fyrir þrýstingi úr fimm ólíkum áttum. Þessi þrýstingur getur haft áhrif á 

fréttamat og umfjöllun fjölmiðla. Í fyrsta lagi geta eigendur fjölmiðils átt mikilla hagsmuna að 

gæta. Samþjöppun hefur óneitanlega átt sér stað á fjölmiðlamarkaði undanfarin ár. Stórar 

fjölmiðlasamsteypur hafa orðið til og því geta rekstraraðilar átt hagsmuni að gæta á öðrum 

mörkuðum en fjölmiðlamarkaði. Í öðru lagi geta auglýsendur haft mikil áhrif á fréttamat og 

umfjöllun. Flestir fjölmiðlar eru fjármagnaðir að mestum hluta með auglýsingaflutningi, aðeins 

hluti rekstrarkostnaðarins greiðist af áskrifendum. Því geta fjölmiðlar verið einstaklega 

viðkvæmir fyrir hagsmunum auglýsenda. Í þriðja lagi er mikilvægt að fjölmiðlar hafi 

áreiðanlega heimildarmenn, sem sagt stjórnmálamenn, embættismenn, fulltrúa fyrirtækja og 

sérfræðinga. Heimildarmenn geta verið miklir áhrifavaldar þegar kemur að efni fjölmiðils. Því 

er mikilvægt að fjölmiðlar komi sér upp góðu tengslaneti. Í fjórða lagi geta einstaklingar og 

hagsmunahópar haft áhrif á fréttaflutning og fréttamat. Fjölmiðlar geta orðið fyrir alvarlegum 

þrýstingi, til dæmis í formi hótana eða lögsóknar en slíkt getur verið kostnaðarsamt og 
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óþægilegt fyrir fjölmiðla. Auglýsendur geta einnig beitt slíkum þrýstingi með hótunum um að 

hætta að auglýsa í miðlinum. Í fimmta og síðasta lagi ríkir ákveðin hugmyndafræði í 

samfélaginu á hverjum tíma sem getur haft áhrif á fréttaflutning.  

3.3 Þróun og staða á íslenskum fjölmiðlamarkaði 

Íslenski fjölmiðlamarkaðurinn hefur nokkra sérstöðu sökum fámennis. Einnig er markaðurinn 

viðkvæmur fyrir utanaðkomandi áföllum vegna smæðar sinnar. Þeir erfiðleikar sem fylgdu 

fjármálakreppunni árið 2008 hafa ekki síður haft áhrif á fjölmiðlamarkaðinn en aðra markaði. 

Fjölmiðlum hefur fækkað eftir kreppuna og þeir fjölmiðlar sem eftir standa hafa orðið fyrir 

ýmsum rekstrarlegum erfiðleikum. Ef miðað er við fjölda miðla sem í boði eru og smæð 

þjóðarinnar er óhætt að fullyrða að úrval íslenskra fjölmiðla er fjölbreytt. Þetta á bæði við nýja 

miðla/vefmiðla jafnt og þá fjölmiðla sem stunda hefðbundnar miðlunarleiðir, það er fréttablöð 

og hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvar. Það sama er þó ekki hægt að segja um eignarhald 

fjölmiðla. Á fjölmiðlamarkaðnum ríkir fákeppni þar sem fáir, stórir aðilar hafa mikinn 

markaðsstyrk og lítil fjölbreytni er í eignarhaldi.  (Frumvarp til laga um fjölmiðla nr. 138/2009-

2010).  

3.3.1 Helstu rekstraraðilar 

Erfitt getur verið að ramma inn íslenskan fjölmiðlamarkað með einföldum hætti. Með því að 

skoða eignarhald íslenskra fjölmiðla, samsetningu fjölmiðlasamsteypna og tengsl ólíkra 

miðlunarleiða (t.d. dagblaða, vefmiðla, ljósvakamiðla o.s.frv.) er þó hægt að gefa grófa mynd 

af þeim fjölmiðlum sem starfa hér á landi. Nú til dags eru gefin út í kringum 50 dag- eða 

vikublöð og tæplega 30 tímarit. Á íslenskum fjölmiðlamarkaði starfa um 80 vefmiðlar, um 20 

sjónvarpsstöðvar og tæplega 20 útvarpsstöðvar. Sumir miðlar reka fleiri en eina sjónvarps- 

og/eða útvarpsstöð. Þessir miðlar þjóna allir menningarlegu og lýðræðislegu hlutverki. Þrátt 

fyrir mikinn fjölda fjölmiðla á markaðnum hafa samt sem áður fáir stórir fjölmiðlar yfirburði 

hvað varðar lestur, áhorf eða hlustun (Menntamálaráðuneytið, 2018). Hægt er að skipta 

fjölmiðlamarkaðnum niður í nokkra undirmarkaði; blaðamarkað, hljóðvarpsmarkað, 

sjónvarpsmarkað og vefmiðla, það er markað fyrir frétta- og upplýsingaveitu í gegnum netið 

(Samkeppniseftirlitið, 2017). Hér verða gerð stutt skil á helstu rekstraraðilum íslenskra 

fjölmiðla. 
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3.3.1.1 365 miðlar hf. 

365 miðlar hf. (hér eftir kallað 365) er fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir talsíma-, 

farsíma-, sjónvarps- og Internetþjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2017). Fyrirtækið rekur sjö 

sjónvarpsstöðvar, fimm útvarpsstöðvar, gefur út dagblað, vefmiðil og tímarit (Fréttablaðið, 

Vísir og Glamour). Sjónvarpsstöðvarnar sem um ræðir eru Stöð 2, Stöð 3, Bíóstöðin, 

Krakkastöðin, Sport, Sport 2 og Golfstöðin. Fyrirtækið rekur einnig hliðarásir með sportrásum 

þegar framboð á íþróttaefni er mikið (365 Miðlar, 2018); Sport 3, Sport 4, Sport 5 og Sport 6 

(Fjölmiðlanefnd, 2018a). Fyrirtækið býður einnig upp á mikið úrval erlendra sjónvarpsstöðva 

sem ná til um 90 prósent landsmanna. Útvarpsstöðvarnar eru Bylgjan, Léttbylgjan, Gullbylgjan, 

X-ið og FM957 auk vefútvarpsins FM Klassík. Fyrirtækið er einnig handhafi tveggja 4G 

fjarskiptaleyfa og býður bæði upp á Internet- og farsímaþjónustu til heimila (365 Miðlar, 2018).  

3.3.1.2 Ríkisútvarpið ohf. 

Ríkisútvarpið ohf. (hér eftir kallað RÚV) er útvarp allra landsmanna og hefur fylgt íslensku 

þjóðinni allt frá árinu 1930. RÚV er útvarp í almannaþjónustu og er tilgangur þess að uppfylla 

þær menningarlegu, samfélagslegu og lýðræðislegu þarfir sem þjóðfélagið kann að hafa. 

Félagið leggur sérstaka áherslu á rækt íslenskrar tungu, menningararfleifð, sögu þjóðar og 

tengsl við almenning (RÚV, 2018a). Hlustunar-, áhorfs- og traustsmælingar hafa sýnt í gengum 

árin að RÚV hefur sterka stöðu bæði á fjölmiðlamarkaði hér á landi sem og erlendis 

(Ríkisútvarpið ohf., 2014). Félagið rekur sjónvarpsstöðina RÚV og aukarásina RÚV2, 

útvarpsstöðvarnar Rás 1, Rás 2 og Rondó. Auk þess rekur félagið vefmiðilinn ruv.is sem hóf 

göngu sína árið 2015 (RÚV, 2018).   

3.3.1.3 Aðrir rekstraraðilar 

Síminn hf. er móðurfélag innviðafélagsins Mílu og upplýsingatæknifélagsins Sensa. Síminn 

rekur eigið farsímakerfi og sjónvarpstöðina Sjónvarp Símans (Síminn, 2017).  

Félagið Árvakur hf. var stofnað árið 1919 og er útgáfufélag Morgunblaðsins. Auk þess rekur 

félagið mest sótta vefmiðil landsins, mbl.is, og útvarpsstöðvarnar K100 og Retro 895 (Árvakur, 

2018), en árið 2016 keypti félagið báðar útvarpsstöðvarnar af Símanum (Samkeppniseftirlitið, 

2016). Dótturfélag Árvakurs er Landsprent ehf. sem er sérhæfð blaðaprentsmiðja (Árvakur, 

2018).  

Frjáls Fjölmiðlun ehf. rekur vikublaðið DV og vefmiðlana dv.is, Pressan, Eyjan, Bleikt og 433 

(Fjölmiðlanefnd, 2018b). 
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3.4 Ljósvakamiðlar sameinast fjarskiptafyrirtæki 

Rekstrargrundvöllur fjölmiðla hefur verið mjög erfiður undanfarin ár og hafa mörg 

fjölmiðlafyrirtæki neyðst til að hætta rekstri. Til að styrkja rekstrargrundvöll sinn hafa 

fjölmiðlar brugðið á það ráð að sameina ljósvakamiðla við fjarskiptafyrirtæki. Því eru stærstu 

ljósvakamiðlarnir nú orðnir hluti af fjarskiptafyrirtækjum. Örar tæknibreytingar hafa átt sér 

stað sem gerir það að verkum að fjölmiðlafyrirtæki og fjarskiptafyrirtæki sjá hag í að sameina 

rekstur sinn með aukna hagræðingu og samlegðaráhrif að leiðarljósi (Menntamálaráðuneytið, 

2018). 

Samlegðaráhrif eiga sér stað þegar ódýrara er fyrir fyrirtæki að framleiða vörur sínar saman 

heldur en í sitt hvoru lagi (Panzar & Willing, 1981). Mælikvarði á samlegðaráhrif er fenginn 

með eftirfarandi jöfnu (Pindick & Rubinfeld, 2001): 

𝑺𝒂𝒎𝒍𝒆𝒈ð𝒂𝒓á𝒉𝒓𝒊𝒇 =
𝑪(𝒒𝟏,𝟎)+𝑪(𝟎,𝒒𝟐)−𝑪(𝒒𝟏,𝒒𝟐)

𝑪(𝒒𝟏,𝒒𝟐)
    (Jafna 6) 

Þar sem 𝐶(𝑞1, 0) er kostnaðurinn við að framleiða einungis 𝑞1 einingu af vöru númer eitt, 

𝐶(0, 𝑞2) er kostnaður við að framleiða einungis 𝑞2 einingu af vöru númer tvö og 𝐶(𝑞1, 𝑞2) er 

kostnaðurinn við að framleiða báðar vörurnar. Ef það er jafn kostnaðarsamt að framleiða 

vörurnar í sitthvoru lagi og það er að framleiða þær saman eru engin samlegðaráhrif. Ef það 

er ódýrara að framleiða vörurnar saman eru samlegðaráhrifin jákvæð. Ef samlegðaráhrifin eru 

neikvæð er hagkvæmara að framleiða vörurnar í sitt hvoru lagi (Pindick & Rubinfeld, 2001).  

Með því að framleiða fleiri en eina vöru geta fyrirtæki lækkað kostnað sinn. Minni kostnaður 

getur meðal annars stafað af sameiginlegri notkun aðfanga eða aðstöðu til framleiðslu. Gerum 

ráð fyrir að fjölmiðlafyrirtæki geti boðið upp á 8 sjónvarpsstöðvar og fjarskiptafyrirtæki getur 

boðið upp 6 mismunandi tegundir af gagnamagni. Fyrirtækin bjóða þjónustu sína yfirleitt í sitt 

hvoru lagi en með því að sameina rekstrareiningu sína geta þau boðið viðskiptavinum sínum 

upp á pakka þar sem þeir geta keypt saman sjónvarpsþjónustu og Internettengingu á lægra 

verði. Af þeim sökum getur hið sameinaða fyrirtæki boðið upp á fleiri sjónvarpsstöðvar og fleiri 

tegundir af gagnamagni. Því er framleiðslukostaferilinn (PPF1) á mynd 10 hvelfdur (Pindick & 

Rubinfeld, 2001). 



 

31 

 

Mynd 10. Samlegðaráhrif við framleiðslu 

Heimild: Perloff, 2012 

Framleiðslukostaferilinn sýnir þann fórnarkostnað sem hið sameinaða fyrirtæki stendur 

frammi fyrir, það er til þess að geta boðið upp á fleiri sjónvarpsstöðvar þarf fyrirtækið að fórna 

gagnamagni - og öfugt (Pindick & Rubinfeld, 2001). Með því að bjóða bæði upp á sjónvarps- 

og útvarpsþjónustu getur heildar framleiðsla sameinaða fyrirtækisins orðið meiri, það er 6 

sjónvarpsstöðvar og 4 tegundir af gagnamagni (Perloff, 2012). Þar af leiðandi verða 

samlegðaráhrif við að sameina sjónvarps- og Internetþjónustu (Pindick & Rubinfeld, 2001). Ef 

framleiðslukostaferilinn væri hins vegar bein lína (PPF2 á mynd 10)  færi meiri kostnaður í að 

framleiða vörurnar saman heldur en í sitt hvoru lagi og því verða engin samlegðaráhrif. Af þeim 

sökum munu fyrirtækin ekki sjá hag í að sameina rekstur sinn (Perloff, 2012).  

Í tilfelli samruna fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækja er bókhaldslegur aðskilnaður mikilvægur 

(Menntamálaráðuneytið, 2018). Tilgangur bókhaldslegs og fjarhagslegs aðskilnaðar er meðal 

annars að sýna afkomu einstakra rekstrareininga líkt og þær væru reknar sem einstök fyrirtæki 

og að koma í veg fyrir óréttmætar niðurgreiðslur á milli rekstrareininga (Reglugerð um bókhald 

og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja nr. 564/2011). Samruni fjarskipta- og 

fjölmiðlafyrirtækja skapar óljós skil á milli fjölmiðlunarhlutans og fjarskiptahlutans. Sameinuð 

félög hafa hvata til að greiða niður mögulegan taprekstur fjölmiðlahlutans með hagnaði af 

fjarskiptaþjónustu, eða öfugt. Til lengri tíma getur þessi gjörningur haft veruleg áhrif á 
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ljósvakamiðla sem ekki hafa sameinast fjarskiptafyrirtækjum. Af þeim sökum er bókhaldslegur 

aðskilnaður mikilvægur (Menntamálaráðuneytið, 2018).  

3.5 Aðgangshindranir á fjölmiðlamarkaði 

Athuganir Samkeppniseftirlitsins síðastliðin ár gefa merki um að umtalsverðar 

aðgangshindranir eru á fjölmiðlamarkaði. Aðgangur að dreifikerfi er forsenda innkomu nýrra 

fyrirtækja á sjónvarpsmarkað en gríðarlegur kostnaður fer í að koma sé upp eign dreifikerfi. 

Hliðrænar útsendingar og stafrænar útsendingar sjónvarps eru svokölluð grunnkerfi að 

dreifingu á sjónvarpsefni. Forsenda móttöku á hliðrænum útsendingum er sjónvarpsloftnet 

(Samkeppniseftirlitið, 2009). Árið 2015 urðu mikil tímamót í dreifingu sjónvarps á Íslandi en þá 

var hliðrænum útsendingum hætt og öll dreifing sjónvarps varð stafræn (RÚV, 2018c). Stafræn 

myndmiðlun hefur aukið verulega við framboð og úrval sjónvarpsefnis og því má segja að hún 

hafi verið upphaf mikilla breytinga fyrir notendur (Frumvarp til laga um fjölmiðla nr. 138/2009-

2010). Til að hafa aðgengi að stafrænni dreifingu þurfa neytendur að hafa stafrænt 

sjónvarpsviðtæki (Samkeppniseftirlitið, 2009). Þeir sem eiga eldri tæki þurfa hins vegar að 

kaupa stafræna móttakara (RÚV, 2018b), eða svokallaðan aðgangskassa. Aðgangskassi breytir 

stafræna merkinu í form sem eldri sjónvarpstæki geta unnið úr. Þannig eru neytendur neyddir 

til þess að verða viðskiptavinir dreifiveitu þrátt fyrir að þeir hafi einungis áhuga á sjónvarpi í 

opinni dagskrá (Samkeppniseftirlitið, 2009). Á markaði fyrir stafrænar dreifiveitur starfa 

einungis tvö fjarskiptafyrirtæki, Vodafone og Síminn (Menntamálaráðuneytið, 2018). Í 

stafrænu sjónvarpi þarf myndlykil til þess að geta bæði horft á áskriftarsjónvarp og opna 

dagskrá. Auk þess þurfa læstar áskriftarstöðvar aðgangsstýrikerfi sem dulkóðar stafrænan 

útsendingarstraum og læsir sjónvarpsmerkinu. Því er gríðarlega kostnaðarsamt fyrir nýja 

fjölmiðlaþjónustuveitur að verða sér úti um þá nauðsynlegu tækni sem þarf til að reka 

sjónvarpsstöð (þá sérstaklega áskriftarstöð). Því er ljóst að miklar aðgangshindranir eru á 

mörkuðum fyrir dreifiveitur hér á landi. (Samkeppniseftirlitið, 2009). 

Gerum ráð fyrir að Vodafone sé eina fyrirtækið á markaði fyrir stafrænar dreifiveitur. Til að 

annað fyrirtæki geti hugsanlega komið inn á markaðinn til að hefja framleiðslu þarf fyrirtækið 

að greiða fastan kostnað FC (til dæmis uppsetningu á dreifiveitu). Hér er gert ráð fyrir að nýja 

fyrirtækið ákveði fyrst hvort það kemur inn á markaðinn eða ekki, síðan ákveða bæði fyrirtækin 

framleiðslumagn sitt. Þetta er sýnt á á mynd 11.  
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Mynd 11. Ákvörðun fyrirtækis um að koma inn á markaðinn eða ekki 

Heimild: Nechyba, 2011 

Ef nýja fyrirtækið kemur inn á markaðinn ákveða bæði fyrirtækin framleiðslumagn sitt 

samtímis. Ef nýja fyrirtækið kemur ekki inn á markaðinn mun Vodafone framleiða 

einokunarmagn og þar af leiðandi fær það einokunarhagnaðinn 𝜋𝑀 á meðan nýja fyrirtækið 

fær engan hagnað. Hins vegar, ef nýja fyrirtækið kemur inn á markaðinn, munu bæði fyrtækin 

fá Cournot hagnaðinn 𝜋𝐶 . Nýja fyrirtækið þarf þó að borga fasta kostnaðinn FC til að komast 

inn á markaðinn. Innkoma nýja fyrirtækisins er því háð stærð fasta kostnaðarins (𝜋𝐶 − 𝐹𝐶). 

Svo lengi sem Cournot hagnaðurinn er meiri en fasti kostnaðurinn mun nýja fyrirtækið koma 

inn á markaðinn (Nechyba, 2011).  

Kostnaðarsamt er fyrir nýja fyrirtækið að byggja sitt eigið grunnfjarskiptakerfi að hluta til 

eða öllu leyti. Þessi gríðarlegi kostnaður er án efa mikil aðgangshindrun. Stór hluti 

stofnanakostnaðar við uppbyggingu fjarskiptaneta er að öllum líkindum óendurkræfur 

kostnaður. Auk þess þurfa fyrirtæki að verja verulegum fjármunum í markaðssetningu til að 

ná fótfestu á viðkomandi markaði. Jafnframt getur sterk staða þeirra sem fyrir eru á markaði 

verið töluverð aðgangshindrun (Samkeppniseftirlitið, 2009).  
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3.6 Vöndlun á fjölmiðlamarkaði 

Vöndlun er þjónusta þar sem fyrirtæki selur fleiri en eina tegund þjónustu saman í pakka fyrir 

eitt verð til að auka hagnað sinn. Slíkir vöndlar taka tvenns konar form: annars vegar hreinir 

vöndlar þar sem vörurnar eru einungis seldar saman í einum pakka. Hins vegar blandaðir 

vöndlar þar sem neytendur hafa val um að kaupa allan vöndulinn eða tiltekna hluta hans. Til 

dæmis getur veitingastaður ákveðið hvort hann selur einungis tilboð með súpu og samlokum 

(hrein vöndlun) eða hvort hann selur tilboðið ásamt því að leyfa viðskiptavinum að kaupa 

súpuna og samlokuna í sitt hvoru lagi (blönduð vöndlun) (Perloff, 2012). Slíkt getur verið 

neytendum til hagsbóta. Blandaðir vöndlar eru ódýrari og auðveldari fyrir neytendur. Í stað 

þess að kaupa ólíka þjónustu af mörgum aðilum og greiða sérstaklega fyrir hverja og eina 

þjónustu geta neytendur fengið alla þjónustuna í einum pakka á hagstæðu verði frá einum 

þjónustuaðila (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Blandaðir vöndlar eru einkennandi á samkeppnismarkaði. Algengt er að fjarskiptafyrirtæki 

bjóði viðskiptavinum sínum upp á vöndlun þar sem í boði er Internet-, farsíma- og 

símaþjónusta í einum pakka. Slík vöndlun hefur fengið nafnið „þríleikur“. Þegar búið er að 

bæta sjónvarpsþjónustu við í pakkann er vöndlunin kölluð „fjórleikur“. Hér á landi bjóða þrjú 

fyrirtæki upp á „fjórleik“, það er 365 miðlar, Vodafone og Síminn (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

3.7 Aðgreinanlegar vörur 

Eins og áður sagði geta Cournot fyrirtæki sannfært neytendur um að varan þeirra hafi yfirburði, 

þrátt fyrir að hún sé nánast eins og vara keppinautarins, með markaðssetningu eða 

auglýsingum. Ein leið til að aðgreina vöru er að gefa henni einstaka eiginleika (Perloff, 2012). 

Ef skoðaðar eru heimasíður stærstu rekstraraðila á fjölmiðlamarkaði má sjá hvernig þeir 

aðgreina vörur sínar frá vörum keppinauta sinna. Eftirfarandi dæmi eru einungis brot af því 

hvernig fjölmiðlafyrirtæki aðgreina sjónvarpsþjónustu sína. Til að mynda býður Síminn upp á 

sjónvarpspakka sem ber heitið „Sjónvarp Símans Premium“ þar sem boðið er upp á heilar 

þáttaraðir. Jafnframt bætast nýjir þættir við daginn eftir að þeir eru frumsýndir erlendis 

(Síminn, 2018a).  

365/Stöð 2 býður upp á svokallaðan „Heima- Risapakka“ þar sem lögð er  áhersla á hágæða 

og fjölbreytta afþreyingu á lægra verði. Innifalið er meðal annars ótakmarkað Internet, 

heimasími og myndlykill sem veitir aðgang að Leigunni í Vodafone Sjónvarpi og Vodafone PLAY 

appinu (Stöð 2, 2018). Auk þess býður 3654/Stöð 2 upp á svokallaðan „Heima-
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Skemmtipakkann“ þar sem boðið er upp á fjórar línulegar stöðvar auk áskriftaveitna. Úrvalið 

þykir það gott að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi (Stöð 2, 2018a).  
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4 Samruni Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. 

Samkeppniseftirlitinu barst samrunatilkynning um kaup Fjarskipta hf. (hér eftir Vodafone) á 

365 miðlum hf. (hér eftir 365) þann 4. apríl 2017 og hófst rannsókn eftirlitsins 23 dögum síðar. 

Samkeppniseftirlitið gaf almenningi og hagsmunaaðilum færi á því að tjá sig um fyrirhugaðan 

samruna. Það sendi einnig bréf til fjarskiptafélaga, fjölmiðla, fjölmiðlanefndar og Póst- og 

fjarskiptastofnunar (PFS) og óskaði eftir umsögnum um mat á áhrifum samrunans 

(Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Vodafone er fjarskiptafyrirtæki sem býður upp á talsíma-, farsíma-, gagnaflutnings-, 

sjónvarps- og Internetþjónustu. Félagið býður einnig upp á „Vodafone Sjónvarp“ sem veitir 

aðgang að opinni dagskrá íslenskra stöðva, auk fjölda annarra innlendra og erlendra stöðva 

gegn gjaldi. Félagið býður einnig upp á ýmsar áskriftaveitur, Vodafone Play, Cirkus og Hopster 

(Samkeppniseftirlitið, 2017). Stærstu hluthafar Vodafone eru Gildi-lífeyrissjóður með 11,91% 

hlut, Lansdowne Icav Lansdowne Euro með 11,16% hlut og Lífeyrissjóður verslunarmanna með 

10,87% hlut (Vodafone, 2018). Þess ber þó að geta að Gildi-lífeyrissjóður og Lífeyrissjóður 

verslunarmanna eru einnig með stærstu hluthöfum í Símanum (Síminn, 2018), sem er 

jafnframt einn helsti keppinautur Vodafone (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Eins og kom fram í kafla 3.3.1.1 veitir 365 talsíma-, farsíma-, sjónvarps- og Internetþjónustu. 

Félagið rekur fjölmargar sjónvarps- og útvarpsstöðvar. Auk þess gefur félagið út Fréttablaðið 

og rekur vefmiðilinn visir.is. Í samrunatilkynningunni kemur fram að Vodafone mun kaupa 

allan rekstur og eignir 365, nema Fréttablaðið og tímaritið Glamour sem verður áfram eign 

365. Nánar tiltekið munu allir ljósvakamiðlar 365 og visir.is færast til Vodafone. Þannig verða 

365 og Vodafone keppinautar eftir samrunann, en auk þess mun 365 eignast 10,9% hlut í hinu 

sameinaða fyrirtæki. Því er ljóst að rík eignartengsl verða á milli þessara keppinauta á 

fjölmiðlamarkaði (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Samkeppniseftirlitið lagði mat á stöðu sameinaðs fyrirtækis á mörkuðum og áhrif 

sameiningar félaganna. Samkeppniseftirlitið ákvað í framhaldinu að leggja fram ákveðin 

skilyrði sem áttu að sporna gegn þeim samkeppnishömlum sem samruninn hefði í för með sér. 

Með þessum skilyrðum skuldbinda samrunaaðilarnir sig til að ráðast í ákveðnar aðgerðir til að 

ýta undir fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði og tryggja samkeppni á fjarskipta- og 

fjölmiðlamarkaði (Samkeppniseftirlitið, 2017). Samkeppniseftirlitið samþykkti kaupin þann 9. 

október 2017 og fór geiðsla kaupverðs og afhending eigna fram 1. desember sama ár 
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(Guðfinnur Sigurvinson, 2017). Sameinað félag Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. hefur nú fengið 

nafnið Sýn og er það regnhlífavörumerki yfir 20 núverandi vörumerki og framtíðar vörumerki 

félagsins (Guðfinnur Sigurvinsson, 2018). 

4.1 Lög um samruna 

Markmið samkeppnislaga er að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á samkeppni í atvinnulífinu. Til 

að ná markmiðum samkeppnislaga getur Samkeppniseftirlitið meðal annars spornað gegn 

skaðlegri fákeppni og auðveldað innkomu nýrra keppinauta að markaðnum. 

(Samkeppniseftirlitið, 2018). Samruni samkvæmt 1. mgr. 17. gr. samkeppnislaga mun eiga sér 

stað þegar breyting verður á yfirráðum til framtíðar. Þetta á meðal annars við um þegar tvö 

eða fleiri fyrirtæki eða hluti úr fyrirtækjum sem áður störfuðu sjálfstætt renna saman. 

Samkvæmt 17.gr.a. samkeppnislaga skulu fyrirtæki tilkynna samruna þar sem sameiginleg 

heildarvelta viðkomandi fyrirtækja nemur 2 milljörðum króna eða meira og að minnsta kosti 

tvö af þeim fyrirtækjum sem eiga aðild að samrunanum hafi að minnsta kosti 200 milljóna kr. 

ársveltu á Íslandi hvert um sig. Einnig skal telja með veltu samkvæmt 1. mgr. fyrirtækja innan 

sömu fyrirtækjasamstæðu, móður- og dótturfélaga og fyrirtækja þar sem aðilar samrunans 

hafa bein eða óbein yfirráð yfir. Samkeppniseftirlitið telur að samruni Vodafone og 365 uppfylli 

veltuskilyrði laganna og því kemur samruninn til athugunar samkvæmt samrunareglum 

samkeppnislaga (Samkeppniseftirlitið, 2017). Samkvæmt 17. gr.c. samkeppnislaga er 

Samkeppniseftirlitinu heimilt að ógilda samruna ef það telur að samruni muni hindra virka 

samkeppni. Jafnframt er Samkeppniseftirlitinu heimilt að setja samrunaskilyrði sem verður að 

uppfylla innan tilskilins tíma. En það var einmitt tilfellið við samruna Vodafone og 365.  

Samkvæmt 1. mgr. 62. gr. b. laga nr. 38/2011 um fjölmiðla skal tilkynna 

Samkeppniseftirlitinu um samruna ef að minnsta kosti ein fjölmiðlaveita með minnst 100 

milljóna króna ársveltu á Íslandi á aðild að. Samkeppniseftirlitinu er heimilt samkvæmt 1. mgr. 

62. gr.a. að grípa til aðgerða gegn aðstæðum sem koma í veg fyrir, takmarka eða hafa skaðleg 

áhrif á fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum.   

4.2 Skilgreining markaðar 

Nauðsynlegt er að skilgreina þann markað sem samrunaaðilar starfa á þegar meta skal 

samkeppnisleg áhrif samruna samkvæmt 17. gr. c. Samkeppnislaga (Samkeppniseftirlitið, 

2017). Til að leggja mat á markaðsstyrk þeirrar nýju einingar sem skapast við samrunan þarf 
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að skoða viðkomandi vöru- eða þjónustumarkaði og landfræðilega markaði (Reglur um 

tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum nr. 684/2008). 

Vöru- og þjónustumarkaður er skilgreindur á eftirfarandi hátt: 

Með viðkomandi vörumarkaði er átt við markað fyrir vörur og/eða þjónustu sem 
neytendur líta á sem staðgönguvörur eða staðgönguþjónustu vegna eiginleika 
sinna, verðs og áformaðrar notkunar. Markaður er sölusvæði vöru og 
staðgönguvöru og/eða sölusvæði þjónustu og staðgönguþjónustu, sbr. 4. gr. 
samkeppnislaga. Staðgönguvara og staðgönguþjónusta er vara eða þjónusta sem 
að fullu eða verulegu leyti getur komið í stað annarrar (Reglur um tilkynningu og 
málsmeðferð í samrunamálum nr. 684/2008, VII. Kafli, Viðauki I). 

Við mat á viðkomandi vöru eða þjónustumarkaði er nauðsynlegt að greina af hvaða ástæðu 

viðkomandi vara eða þjónusta heyrir undir þennan markað og hvers vegna önnur vara eða 

þjónusta gerir það ekki. Þetta er gert með hliðsjón af verði, verðsveiflum sökum eftirspurnar, 

samkeppnisstöðu, hvort varan eða þjónustan geti nýst sem staðgönguvara- eða þjónusta eða 

öðrum mikilvægum þáttum (Reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum nr. 

684/2008).  

Landfræðilegur markaður er skilgreindur á eftirfarandi hátt: 

Til landfræðilegs markaðar telst það svæði þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki eru 
viðriðin framboð og/eða eftirspurn eftir viðkomandi vöru eða þjónustu, þar sem 
samkeppnisskilyrði eru nægilega lík og sem unnt er að greina frá nærliggjandi 
svæðum, einkum vegna þess að samkeppnisskilyrði eru greinilega frábrugðin á 
þeim svæðum (Reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum nr. 
684/2008, VII. Kafli, Viðauki I). 

Þegar meta skal viðkomandi landfræðilegan markað er nauðsynlegt að greina eðli og einkenni 

viðkomandi vöru eða þjónustu, hugsanlegar neytendavenjur og aðgangshindranir ásamt því 

að athuga hvort verulegur munur sé á markaðshlutdeild eða verulegur verðmunur fyrirtækja 

sé á viðkomandi svæði og nærliggjandi svæðum (Reglur um tilkynningu og málsmeðferð í 

samrunamálum nr. 684/2008). 

Tilgangur markaðsskilgreiningar í samrunamálum er að afmarka hvar samkeppni milli 

fyrirtækja á sér stað og greina hvaða svið viðskipta samruninn hefur áhrif á. Þegar búið er að 

skilgreina viðkomandi markað er hægt að reikna markaðshlutdeild þeirra aðila sem starfa á  

markaðnum en hún gefur vísbendingu um markaðsstyrk samrunaaðila (Samkeppniseftirlitið, 

2017). Samkvæmt 4. tölulið 1. mgr. 4. gr. samkeppnislaga telst fyrirtæki hafa markaðsráðandi 

söðu ef það getur hindrað virka samkeppni með efnahagslegum styrkleika sínum og ef 
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starfsemi þess veltur ekki á keppinautum og neytendum. Þessi skilgreining samkeppnislaga 

sækir fyrirmynd sína til EES/ESB samkeppnisréttar. Ef markaðshlutdeild fyrirtækis fer yfir 50% 

er líklegt að fyrirtækið hafi markaðsráðandi stöðu (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Samkeppniseftirlitið telur að markaðir málsins séu eftirfarandi (Samkeppniseftirlitið, 2017):  

 Talsímaþjónusta 

 Farsímaþjónusta 

 Internetþjónusta, þar með talið Internettengingar 

 Sjónvarpsþjónusta 

o Áskriftarsjónvarp 

 Markaður fyrir vöndla 

 Kaup á efni til sýninga í sjónvarpi 

 Sjónvarpsdreifing 

 Útvarpsdreifing 

 Útgáfa vefmiðla 

 Auglýsingar í útvarpi 

 Auglýsingar í sjónvarpi 

Ekki verður farið nánar í skilgreiningu hvers og eins markaðar hér. Hægt er að lesa sig betur 

til um skilgreiningu Samkeppniseftirlitsins á viðkomandi mörkuðum í kafla IV.3. í ákvörðun nr. 

42/2017. Þess í stað verður kastljósinu beint að áhrifum samrunans út frá hagfræðilegu 

sjónarmiði.   
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5 Samruninn út frá hagfræðilegum sjónarmiðum 

Samkeppniseftirlitið telur að samruninn sé í skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og 

62, gr. b. Laga nr. 38/2011 um fjölmiðla. Einnig telur Samkeppniseftirlitið að samruninn muni 

skapa alvarleg samkeppnisvandamál ásamt því að hindra virka samkeppni. Hér á virk 

samkeppni um að  lægra verð, aukin gæði, aukið úrval og nýjungar skili sér til neytenda. Auk 

þess mun samruninn hafa skaðleg áhrif á fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum. Að mati 

samkeppniseftirlitsins hefur samruni Vodafone og 365 lárétt-, lóðrétt- og samsteypuáhrif í för 

með sér. Út frá þeim niðurstöðum taldi Samkeppniseftirlitið að nauðsynlegt væri að setja 

samrunaaðilum ákveðin skilyrði (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Hér verður fjallað um hvað lárétt-, lóðrétt- og samsteypuáhrif hafa í för með sér. Nánar 

tiltekið hvað gerist þegar 365 hverfur út af markaði, hvort samruninn leiði til útilokunaráhrifa, 

hvort hann skerði hag neytenda og hvaða áhrif hann hefur á fjölræði og fjölbreytni á 

fjölmiðlamarkaði.  

5.1 Lárétt áhrif samrunans 

Láréttir samrunar verða þegar fyrirtæki á sama markaði renna saman í eitt. Slíkur samruni 

leiðir til þess að samrunaaðilar hætta að keppa sín á milli og að markaðsráðandi staða þess 

eykst verulega svo það hættir að taka tillit til keppinauta sinna og neytenda. Auk þess leiðir 

slíkur samruni til samþjöppunar á markaðnum. Láréttir samrunar eru líklegir til að minnka 

samkeppni á markaði vegna þess að þeir hafa bein áhrif á gerð viðkomandi markaðar. 

Vodafone og 365 veita bæði talsíma-, farsíma-, Internet- og sjónvarpsþjónustu ásamt því að 

kaupa sjónvarpsefni til sýninga. Á þessum mörkuðum eru fyrirtækin keppinautar og því mun 

samkeppni sem ríkt hefur á milli þeirra hverfa með samrunanum (Samkeppniseftirlitið 2017).  

Einhliða áhrif verða til þegar samruni myndar eða styrkir markaðsráðandi stöðu eins 

fyrirtækis. Auk þess eiga einhliða áhrif við þegar mikilvægur keppinautur hverfur við samruna 

fyrirtækja á fákeppnismörkuðum, án þess þó að markaðsráðandi staða myndist (European 

Union, 2004). 

5.1.1 Mikilvægi 365 sem keppinautar á markaði 

Þegar skoðuð eru samkeppnishamlandi einhliða áhrif láréttra samruna skiptir máli hvort að 

samrunaaðilarnir séu nánir keppinautar og hvort að samruninn verði til þess að mikilvægur 

keppinautur hverfi af markaði. Slíkir samrunar geta dregið verulega úr samkeppni á markaði 
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(European Union, 2004) og breytt markaðsgerðinni til frambúðar, þá sérstaklega ef fákeppni 

er þegar til staðar (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Til að meta hversu nánir samrunaaðilar eru getur verið gagnlegt að bera saman svokallað 

tilfærsluhlutfall viðskiptavina þar sem metið er hversu hátt hlutfall viðskiptavina fyrirtækis A 

myndi færa sig yfir til fyrirtækis B í kjölfar verðhækkunar hjá fyrirtæki A. Tilfærsluhlutfallið er 

því reiknað miðað við markaðshlutdeild annars vegar og hegðun neytenda hins vegar. Ef 

tilfærsluhlutfallið, miðað við hegðun neytenda, er hærra en tilfærsluhlutfallið sem byggir á 

markaðshlutdeildartölum má áætla að samrunaaðilar séu nánir keppinautar. Niðurstöður 

Samkeppniseftirlitsins bentu til þess að markaðshlutdeild Vodafone eftir tekjum árið 2016 er 

hærri en tilfærsluhlutfall þeirra númera sem fluttu sig yfir frá 365 til Vodafone. Því væri 

Vodafone ekki náinn keppinautur 365. Hins vegar bentu niðurstöðurnar á að 365 væri náinn 

keppinautur Vodafone á farsímamarkaði en tilfærsluhlutfallið miðað við hegðun neytandans 

var hærra en markaðshlutdeild félagsins, það er  [10-15]%  á móti [0-5]%. Út frá þessu má 

álykta að 365 sé mikilvægur keppinautur Vodafone á farsímamarkaði en ekki öfugt 

(Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Hvað varðar verðþróun á farsíma-, Internet- og talsímaþjónustu telur Samkeppniseftirlitið 

að sú samkeppni sem 365 veitir á markaðnum sé mikilvæg. Ástæðan er sú að innkoma 

félagsins á markaðinn árið 2013 leiddi til verðlækkunar á farsíma- og Internetþjónustu. Hingað 

til hefur félagið boðið upp á eina af ódýrustu farsímaáskriftum sem völ er á. Auk þess telja 

keppinautar 365 að verðstefna félagsins sé vel samkeppnishæf og gefur markaðnum 

samkeppnislegt aðhald (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Út frá þessum niðurstöðum var það mat Samkeppniseftirlitsins að samruninn leiðir til þess 

að mikilvægur keppinautur hverfur af markaðnum og það samkeppnislega aðhald sem 365 

hefði veitt stærri aðilum á markaðnum myndi hverfa sömuleiðis. Auk þess telur 

Samkeppniseftirlitið að samkeppni raskist einnig á markaði fyrir vöndla. Eftir samrunann mun 

365 hverfa af bæði fjarskiptamarkaði og markaði fyrir vöndla. Eins og áður sagði er 365 eitt af 

þremur fyrirtækjum sem bjóða upp á svokallaðan „fjórleik“, það er vöndlun þar sem boðið er 

upp á Internet-, farsíma-, síma- og sjónvarpsþjónustu í einum pakka. Eftir samrunann standa 

Vodafone og Síminn eftir einir á markaðnum (Samkeppniseftirlitið, 2017). Eftir því sem fjöldi 

fyrirtækja á markaði breytist mun Cournot jafnvægið breytast. Cournot fákeppnisfyrirtæki 

hámarkar hagnað sinn þar sem jaðartekjur jafngilda jaðarkostnaði. Jaðartekjur fyrir dæmigerð 
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Cournot fyrirtæki er   𝑀𝑅 = 𝑝(1 +
1

𝜀𝑟
), þar sem εr  er teygni afgangseftirspurnarinnar (εr = nε, 

þar sem ε er teygni markaðseftirspurnar og n er fjöldi fyrirtækja með sama kostnaðarfall). Þar 

af leiðandi hámarkar dæmigert Cournot fyrirtæki hagnað sinn þar sem (Perloff, 2012): 

𝑴𝑹 = 𝒑 (𝟏 +
𝟏

𝒏𝜺
) = 𝑴𝑪                                        (Jafna 7) 

Ef n=1 er Corunot fyrirtækið einokunarfyrirtæki. Því fleiri fyrirtæki á markaði, því stærri er 

teygni afgangseftirspurnar (nε) hvers og eins fyrirtækis. Eftir því sem n stækkar nálgast teygni 

afgangseftirspurnarinnar -∞, og jafna 7 verður p=MC, en við þær aðstæður hámarkar fyrirtæki 

í fullkominni samkeppni (verðþegi) hagnað sinn (Perloff, 2012). Út frá þessu er því ljóst að með 

brotthvarfi 365 af markaði geta þau fyrirtæki sem eftir standa verðlagt vörur sínar hærra en 

ella. Við láréttan samruna vex markaðshlutdeild sameinaðs félags og því eykst máttur félagsins 

á markaði. Því getur hið sameinaða félag hækkað verð á vöru sinni en það skapar hættu á því 

að eftirspurn eftir vörum þess færist til annarra keppinauta (European Union, 2004). 

Verðhækkun á vöru hefur tvenns konar áhrif á neytandann, annars vegar tekjuáhrif og hins 

vegar staðkvæmdaráhrif (Nechyba, 2011). Tekjuáhrif verða þegar neytandinn hefur minni 

kaupmátt vegna verðhækkunarinnar og þar af leiðandi kaupir minna af vörum. 

Staðkvæmdaráhrif verða þegar neytandi skiptir út vöru sem er hlutfallslega dýrari í stað vöru 

sem er hlutfallslega ódýrari, þannig að hann sé jafngildur fyrir og eftir breytingu (hér er 

kaupmætti haldið föstum) (Perloff, 2012). Bæði áhrifin eiga sér stað samtímis þegar 

neytandinn horfir fram á verðbreytingu (Nechyba, 2011). Heildaráhrif verðhækkunarinnar eru 

svo samanlögð tekju- og staðkvæmdaráhrifin (Perloff, 2012).  

Neytandinn velur besta mögulega búntið af þeim vörum sem hann hefur efni á að kaupa. 

Jafngildisferill neytandans sýnir öll mögulegu búntin sem hann hefur efni á. Hugsum okkur 

tvær staðkvæmdarvörur, annars vegar fjarskiptaþjónustu Vodafone og hins vegar 

fjarskiptaþjónustu Símans. Neytandinn hefur efni á að kaupa þjónustu fyrir  30.000 krónur en 

þar sem vörurnar eru staðkvæmdarvörur telur neytandinn þær vera jafngildar. Því er honum 

sama hvort hann kaupir bara þjónustu af Vodafone og enga af Símanum eða öfugt (Nechyba, 

2011). Allar mögulegar samsetningar neyslubúnta neytandans eru sýndar á mynd 12.  
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Mynd 12. Samsetning neyslubúnta neytandans 

Heimild: Nechyba, 2011 

Neytandinn getur valið á milli allrar mögulegrar samsetningar á þjónustu Símans og 

Vodafone, á meðan summa þeirra er 30.000 krónur. Öll möguleg búnt hans liggja á sama 

jafngildisferlinum. Jafngildisferlar fyrir vörur með fullkomna staðkvæmd eru línulegir, með 

sama staðkvæmdarhlutfall (MRS) í hverri körfu. Staðkvæmdarhlutfall sýnir þá upphæð (í 

þjónustu Símans) sem neytandinn er viljugur að greiða fyrir 1 auka einingu af þjónustu 

Vodafone. Halli tekjubandsins sýnir þá upphæð (í þjónustu Símans) sem neytandinn verður að 

greiða (fórnarkostnaður) fyrir 1 auka einingu af þjónustu hjá Vodafone. Með því að sameina 

tekjuband og jafngildisferil neytanda er hægt að finna bestu körfuna hans. Í þessu tilfelli er 

það þar sem neytandinn kaupir 15.000 kr. þjónustu af Símanum og 15.000 kr. þjónustu af 

Vodafone (Nechyba, 2011). 

Ef verð á þjónustu Vodafone hækkar vegna samrunans mun jafngildisferill neytandans 

færast til vinstri úr J1 í J2 (Perloff, 2012), eins og sýnt er á mynd 13. 
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Mynd 13. Staðgöngu- og tekjuáhrif við verðhækkun 

Heimild: Perloff, 2012 

Við verðhækkunina getur neytandinn keypt minna af þjónustu Vodafone miðað við að hann 

hafi sömu tekjur. Ef tap neytandans er hins vegar bætt upp með aukningu í tekjum er hægt að 

reikna staðkvæmdaráhrif verðhækkunarinnar. Staðkvæmdaráhrifin færa neytandann úr búnti 

A yfir í búnt C (Perloff, 2012). 

Neytandinn verður einnig fyrir tekjuáhrifum þar sem verðhækkunin fækkar fjölda 

mögulegra búnta og færir hann á lægri jafngildisferil (J2). Tekjuáhrif neytandans færa hann því 

úr búnti C yfir í búnt B. Hér er gert ráð fyrir að þjónusta Vodafone og Símans séu venjulegar 

vörur og því liggja staðkvæmdar- og tekjuáhrifin í sömu átt. Venjuleg vara er þegar eftirspurn 

eykst þegar tekjur aukast. Heildaráhrif verðhækkunarinnar eru því færsla úr búnti A yfir í búnt 

B (Nechyba, 2011). Því er ljóst að neytandinn mun ekki kaupa þjónustu af Vodafone í eins 

miklum mæli og hann gerði fyrir verðhækkun og mun hann að öllum líkindum kaupa meira 

magn af þjónustu Símans í staðinn.  

Samruni sem fækkar valmöguleikum viðskiptavina getur takmarkað getu þeirra til þess að 

færa sig frá einum seljanda yfir til annars á samþjöppuðum fákeppnismarkaði (European 

Union, 2004), sem er einmitt í tilfelli samruna Vodafone og 365. Markaður er talinn 

samþjappaður ef fá fyrirtæki hafa lang mestu söluna (Pindick & Rubinfeld, 2001). Keppinautar 
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geta einnig brugðist við verðhækkun hins sameinaða félags með því að auka framboð sitt og 

þar af leiðandi lækkað verð. Með því ættu þeir að geta náð til sín einhverjum viðskiptum og 

viðhalda samkeppni. Ef keppinautar auka hins vegar ekki framboð sitt, af einhverjum 

ástæðum, eru auknar líkur á því að hið sameinaða félag hækki verð sitt (European Union, 

2004). 

5.2 Lóðrétt áhrif og samsteypuáhrif samrunans 

Lóðréttir samrunar eru þegar fyrirtæki sem starfa á mismunandi sölustigum renna saman, til 

dæmis framleiðandi og smásali (Samkeppniseftirlitið, 2017). Of mikil lóðrétt samþjöppun 

getur leitt til fábreytni á markaði (Menntamálaráðuneytið, 2005). Með samruna Vodafone og 

365 eykst lóðrétt samþætting fyrirtækjanna. Þetta er  meðal annars vegna þess að 365 er einn 

stærsti aðilinn á markaði fyrir efniskaup og Vodafone er einn stærsti kaupandi á dreifingu fyrir 

útvarps- og sjónvarpsefni (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Samsteypusamruni er þegar þau fyrirtæki sem renna saman eru hvorki í láréttum né 

lóðréttum tengslum, nánar tiltekið þegar þau starfa hvorki á sama eða tengdum mörkuðum. 

Samruni Vodafone og 365 felur í sér samsteypusamruna þar sem 365 starfar á breiðu sviði 

fjölmiðlunar samhliða því að bjóða fjarskiptaþjónustu. Þá starfar Vodafone ekki á markaði fyrir 

útgáfu vefmiðla og selur ekki auglýsingar í fjölmiðlum sínum (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Lóðréttir samrunar og samsteypusamrunar eru ólíklegri en láréttir samrunar til að takmarka 

samkeppni. Þetta er vegna þess að fyrrgreindir samrunar hafa ekki bein áhrif á að samkeppni 

milli tveggja keppinauta hverfi við samrunann. Þeir geta einnig leitt af sér jákvæð 

samkeppnisleg áhrif sem geta stafað af aukinni skilvirkni eftir samrunann (European Union, 

2004). Þar með er þó ekki sagt að slíkir samrunar hafi ekki samkeppnishamlandi áhrif. Þeir geta 

til dæmis útilokað núverandi eða mögulega keppinauta frá tilteknum markaði, en slíkt kallast 

útilokunaráhrif (Samkeppniseftirlitið, 2017). Til þess að samsteypusamruni hafi í för með sér 

útilokandi áhrif verða viðkomandi markaðir að vera nátengdir. Samrunaaðilar þurfa einnig að 

hafa markaðsstyrk á að minnsta kosti einum markaði sem samruninn tekur til (European 

Union, 2008). Samkeppniseftirlitið reiknaði út markaðshlutdeild Vodafone og 365 eftir tekjum 

árið 2016. Niðurstöður útreikninganna má sjá í töflu 2 (Samkeppniseftirlitið, 2017). 
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Tafla 2. Markaðshlutdeild sameinaðs félags árið 2016 á ýmsum mörkuðum málsins 

 365 Vodafone Samtals: 

Markaður fyrir 

áskriftarsjónvarp 

[60-65]% [5-10]% [65-70]% 

Markaður fyrir dreifingu á 

sjónvarpsefni 

[0,0]% [70-75]% [70-75]% 

Markaður fyrir efniskaup [5-10]% [45-50]% [50-55]% 

Heimild: Samkeppniseftirlitið, 2017 

Sjá má að hið sameinaða félag mun hafa verulegan markaðsstyrk á markaði fyrir 

áskriftarsjónvarp, markaði fyrir dreifingu á sjónvarpsefni og markaði fyrir efniskaup. Út frá 

þessum niðurstöðum má álykta að hið sameinaða félag mun hafa hvata og getu til að misnota 

markaðsráðandi stöðu sína. Þar af leiðandi felur samruni Vodafone og 365 í sér 

samsteypusamruna (Samkeppniseftirlitið, 2017).   

Þegar samsteypusamruni leiðir til útilokunaráhrifa getur hið sameinaða félag stundað 

vogaraflshegðun, það er þegar fyrirtækið getur með markaðshlutdeild sinni á einum markaði 

styrkt stöðu sína á öðrum markaði. Undir vogaraflshegðun telsjast ýmis konar útilokandi 

aðgerðir, til dæmis samtvinnun, vöndlun viðskipta eða skaðleg undirverðlagning 

(Samkeppniseftirlitið, 2017). Með skaðlegri undirverðlagningu misnotar fyrirtæki 

markaðsráðandi stöðu sína til að tryggja sér einokunarhagnað. Fyrirtækið getur verðlagt undir 

jaðarkostnaði til að ná til sín meiri markaðshlutdeild. Svar keppinauta er að öllum líkindum að 

gera slíkt hið sama til að koma í veg fyrir að missa markaðshlutdeild sína yfir til fyrirtækisins. 

Nú verðleggja fyrirtækin undir jaðarkostnaði og þar af leiðandi verða þau fyrir tapi. Af þeim 

sökum hrökklast smærri fyrirtæki út af markaðnum. Eftir stendur fyrirtækið sem 

einokunarfyrirtæki. Það mun svo endurheimta það tap sem það varð fyrir með því að hækka 

verð yfir jaðarkostnað. Slíkt getur haft veruleg neikvæð áhrif á neytendur (Leslie, 2013). 

Samsteypuáhrif samrunans styrkja einnig stöðu hins sameinaða félags, til dæmis á markaði 

fyrir dreifingu á sjónvarpsefni. Til að mynda hefur Vodafone hvata til að útiloka aðra 

keppinauta frá dreifikerfi sínu, en forsenda þess að komast inn á sjónvarpsmarkað er einmitt 

aðgangur að dreifikerfi (Samkeppniseftirlitið, 2017).  Í kafla 3.5 um aðgangshindranir á 

fjölmiðlamarkaði var gert ráð fyrir að Vodafone væri eina fyrirtækið á markaði fyrir stafrænar 

dreifiveitur. Hugsanlegt nýtt fyrirtæki þarf því að greiða Vodafone fastan kostnað til að fá 
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aðgang að dreifiveitu þess. Samsteypuáhrif samrunans gefa Vodafone því hvata til að hafa 

fasta kostnaðinn hærri en hagnað nýja fyrirtækisins og þar af leiðandi útilokað aðra keppinauta 

af markaðnum. Ef nýja fyrirtækið kemur ekki inn á markaðinn mun Vodafone framleiða 

einokunarmagn og þar af leiðandi fær það einokunarhagnað (Nechyba, 2011).  

Áhugavert er hér að skoða hvaða ávinning fyrirtækið fær við það að misnota 

markaðsráðandi stöðu sína með skaðlegri undirverðlagningu eða útilokun keppinauta. Til að 

svara þessu er gott að skoða muninn á markaði fyrir einokun og fullkomna samkeppni. Ef 

fyrirtæki er á markaði með fullkomna samkeppni mun framleiðslumagn þess vera þar sem 

eftirspurnarkúrfan sker jaðarkostnaðarkúrfuna (MC), með öðrum orðum í punkti 𝑒𝐶 á Mynd 

14. Allratap við einokunmynd 14, þar sem 𝑄𝐶 = 8 og 𝑃𝐶 = $16 (Perloff, 2012).  

 

 Fullkomin samkeppni Einokun Breyting 

Neytendaábati A+B+C = 32 A = 18 -B-C = -14 

Framleiðendaábati D+E = 64 B+D = 72 B-E = -16 

Heildarábati A+B+C+D+E = 96 A+B+D = 90 -C-E = 6 =Allratap 

Mynd 14. Allratap við einokun 

Heimild: Perloff, 2012 

Ef fyrirtækið er hins vegar á einokunarmarkaði mun það verðleggja vöru sínar þar sem 

jaðarkostnaðarlínan (MC) sker jaðartekjulínuna (MR) í puntki 𝑒𝑀, því mun það framleiða 𝑄𝑀 =
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6 á 𝑃𝑀 = $18. Einokunarfyrirtæki verðleggur því vörur sínar hærra og framleiðir minna en 

fyrirtæki í fullkominni samkeppni og fær þar af leiðandi meiri hagnað. Framleiðendaábatinn 

við fullkomna samkeppni er D+E en svæði B+D við einokun, með öðrum orðum fer ábati 

fyrirtækisins úr $64 í $72. Eins og kom fram í kafla 2.5 er einokunarfyrirtækið í þeirri aðstöðu 

að geta verðlagt hæst af öllum markaðsformunum. Því er ljóst að fyrirtæki hefur hvata til að 

misnota markaðsráðandi stöðu sína þar sem það hagnast við einokunaraðstæður. (Perloff, 

2012).  

 Áhugavert er hér að skoða áhrif misnotkunar á markaðsráðandi stöðu á neytendur og 

samfélagslega velferð. Eins og rakið var í kafla 2.5 er samfélagsleg velferð minni við einokun 

(verðsamráð) en fullkomna samkeppni. Neytendaábatinn á mynd 14 hér fyrir ofan er svæði 

A+B+C við fullkomna samkeppni en einungis svæði A við einokun, með öðrum örðum fer ábati 

neytenda úr $32 í $18. Því er fyrirliggjandi að neytendur verða fyrir tjóni ef samrunaaðilar 

misnota markaðsaðstöðu sína og eru verr settir við einokunarmarkað. Vegna þess að 

einokunarfyrirtækið verðleggur vörur sínar hærra en jaðarkostnað kaupa neytendur minna af 

vörunni (𝑄𝑀 = 6) en þeir hefðu annars gert í fullkominni samkeppni (𝑄𝐶 = 8). Því myndast 

allratap á markaði sem endurspeglar markaðsbrest, það er óhagkvæma framleiðslu eða 

neyslu. Í fullkominni samkeppni er heildarábati hagkerfisins 96 en aðeins 90 í einokun. Því er 

allratap markaðarins við einokun $6, það er svæði  C+E á mynd 14 (Perloff, 2012). 

5.2.1 Hagsmunir neytenda 

Hagfræðingurinn Oliver Williamson (1968) athugaði hvaða áhrif samrunar hafa á 

samfélagslega velferð. Niðurstaða hans var sú að samrunar hafa tvenns konar áhrif: 

1. Samruni tveggja fyrirtækja getur haft í för með sér að sameinað fyrirtæki hafi 

markaðsráðandi stöðu. Við þær aðstæður getur fyrirtækið selt vöru sína á hærra verði 

en framleiðslukostnaður hvors fyrirtækis fyrir sig (á hverja selda einingu) fyrir 

samrunann.  

2. Samruni getur einnig aukið stærðarhagkvæmni, þannig að meðalkostnaður sameinaðs 

fyrirtækis (á hverja selda einingu) verði lægri en meðalkostnaður hvors félags fyrir 

samrunann.  

Williamson (1968) velti því fyrir sér hvort unnt væri að skipta ábatanum af slíkum 

samrunum á milli framleiðenda og neytenda, í stað þess að banna þá. Til að útskýra áhrifin 

sem slíkir samrunar hafa notaði Williamson einfalt líkan sem sýnt er á mynd 15.  
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Mynd 15. Áhrif samruna á samfélagslega velferð 

Skýringar: 𝐴1 ≈
1

2
(𝑃2 − 𝑃1) ∗ (𝑄1 − 𝑄2)  &   𝐴2 = (𝐴𝐶1 − 𝐴𝐶2) ∗ 𝑄2  

Heimild: Williamson, 1968 

Lárétta línan sem merkt er AC1 táknar meðalkostnað tveggja (eða fleiri) fyrirtækja fyrir 

samruna. AC2 sýnir meðalkostnað fyrirtækjanna eftir samruna. Verð fyrir samruna er P1 á 

meðan verð eftir samrunann er P2, gert er ráð fyrir að það sé hærra en P1 (annars væru áhrif 

samrunans einungis jákvæð fyrir hagkerfið). Q1 táknar sölu- eða framleiðslumagn beggja 

fyrirtækja fyrir samruna og Q2 táknar sölu- eða framleiðslumagn eftir samruna. Áhrif samruna 

á velferð fer eftir skyggðu svæðunum A1 og A2 á á mynd 15. Skyggða svæðið A1 sýnir allratap 

samrunans sem myndast vegna þess að færri einingar eru seldar/framleiddar á lægra verði. 

Skyggða svæðið A2 sýnir ábata framleiðanda vegna samrunans, sem birtist í lægri 

framleiðslukostnaði á hverja einingu. Ef ábati framleiðandans (A2) er meiri en allratapið (A1),  

er samruninn hagkvæmur fyrir hagkerfið. Í stað þess að banna slíka samruna gætu 

framleiðendur deilt þeim ábata sem þeir öðlast með samrunanum með neytendum  

(Williamson, 1968). 

Til þess að hagræðing skili sér til neytenda er nauðsynlegt að samkeppnislegt aðhald sé til 

staðar á markaðnum. Þau fyrirtæki sem eftir standa á markaðnum geta beitt 
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samrunafyrirtækin þrýstingi til að skila hagræðingu til neytenda (European Union, 2004). 

Samkvæmt 10. kafla í viðauka I í reglum Samkeppniseftirlitsins nr. 684/2008 verða 

samrunaaðilar að sanna að samruni sé neytendum til hagsbóta. Samrunaaðilar þurfa að sýna 

fram á og rökstyðja hvernig fyrirhugaður samruni er neytendum til hagsbóta, hversu miklar 

hagsbæturnar verða og hvort möguleiki sé að ná fram sömu hagsbótum með öðrum hætti. 

Auk þess þurfa samrunaaðilarnir að skýra  hvernig þeir munu ná fram þeim hagsbótum og 

hvenær þær munu koma fram.  

Vodafone telur að mikil hagræðing sé fólgin í sameiningu félaganna. Fyrirtækið telur að 

aukið framboð þess á fjölmiðlamarkaði muni styrkja fyrirtækið til muna í samkeppni við 

markaðsráðandi fyrirtæki á fjarskiptamarkaði (Samkeppniseftirlitið, 2017). Samkvæmt áætlun 

Vodafone mun hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) eftir samrunann, með fullum 

samlegðaráhrifum, nema um 1.750 milljónum króna á ársgrundvelli. Um 60% upphæðarinnar 

mun koma til vegna áætlaðrar kostnaðarsamlegðar og ríflega helmingur samlegðaráhrifanna 

er vegna hagkvæmari tæknireksturs hjá sameinuðu félagi (Atli Ísleifsson, 2017). Því getur 

samruninn tryggt samkeppnishæfni fyrirtækisins til framtíðar (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Samkeppniseftirlitið var þó ekki sammála áætlun Vodafone og taldi að félagið hefði ekki 

sýnt fram á með fullnægjandi hætti að neytendur myndu njóta meintrar hagræðingar. 

Samkeppniseftirlitið ákvað því að setja Vodafone þau skilyrði að neytendur myndu eftir 

fremsta megni njóta góðs af því hagræði sem kann að stafa af samrunanum 

(Samkeppniseftirlitið, 2017).  

5.3 Skaðleg áhrif á fjölræði og fjölbreytni 

Við mat á samruna samkvæmt 62. gr. b. fjölmiðlalaga nr. 38/2011 skal Samkeppniseftirlitið 

athuga hvort samruninn skerði fjölræði og/eða fjölbreytni í fjölmiðlum á þeim mörkuðum sem 

viðkomandi fjölmiðlaveita starfar á. Ef í ljós kemur að svo er raunin er Samkeppniseftirlitinu 

heimilt að ógilda samrunann eða setja á hann skilyrði sem miða að því að sporna gegn skaðlegu 

áhrifunum. 

Samkeppniseftirlitið telur að samruninn muni hafa neikvæð áhrif á fjölbreytni og fjölræði á 

fjölmiðlamarkaði. Þessi neikvæðu áhrif birtast einna helst í þeirri lóðréttu samþættingu sem 

verður á markaði, minnihlutaeign í keppinautum, samstarfsamningi 365 og Vodafone og 

breyttum hvötum samrunaaðila til að viðhalda fjölmiðlaþjónustu. Samkeppniseftirlitið telur 

að samruninn muni jafnvel draga úr fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum þar sem sterk staða 
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hins sameinaða fyrirtækis á fjölmiðlamarkaði geti leitt til aðgangshindrana á viðkomandi 

mörkuðum.  

Með fjölræði er átt við að fjölmiðlar séu ekki í eigu fárra aðila  (Menntamálaráðuneytið, 

2005; Menntamálaráðuneytið, 2004). Til þess að meta hvort fjölræði sé fyrir hendi á 

fjölmiðlamarkaði er litið til eignarhalds þeirra, það er hverjir og hversu margir eiga hlut í 

fjölmiðlum og teljist formlegir eigendur þeirra. Auk þess er athugað hversu margir 

einstaklingar í stjórnunarstöðu fjölmiðlafyrirtækis eru líklegir til að hafa veruleg áhrif á 

ritstjórastefnu miðilsins. Samruni Vodafone og 365 mun leiða til krosseignar á milli 

samrunaaðila þar sem 365 mun vera meðal stærstu eigenda hins sameinaða félags með um 

10,9% hlut. Þetta er einstaklega slæmt fyrir markaðinn vegna þess að Fréttablaðið verður enn 

í eigu 365 eftir samrunann (Samkeppniseftirlitið, 2017). Samkvæmt kenningum Edward S. 

Herman og Noam Chomsky (1988), sem rætt var um í kafla 3.2, geta eigendur fjölmiðils sem 

hafa hagsmuna að gæta á öðrum mörkuðum en fjölmiðlamarkaði beitt þrýstingi og haft áhrif 

á fréttamat og umfjöllun fjölmiðils. Því taldi Samkeppniseftirlitið að mikilvægt væri að setja 

skýr skil á milli Fréttablaðsins og vefmiðilsins visir.is (sem yrði í eigu Vodafone eftir samrunann) 

og að Fréttablaðið myndi starfa sem fullkomlega sjálfstæður fréttamiðill. Ef það myndi takast 

hefði samruninn jákvæð áhrif á fjölræði þar sem dreift væri úr eignarhaldi en það tryggir að 

ritstjórnarefni fjölmiðlanna endurspegla ólík sjónarmið (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Með fjölbreytni er átt við fjölbreytni í framboði fjölmiðla þar sem margir ólíkir sjálfstæðir 

fjölmiðlar starfa á markaði (Menntamálaráðuneytið, 2005; Menntamálaráðuneytið, 2004). Til 

þess að meta fjölbreytni í fjölmiðlum er meðal annars athugað hvort fjölmiðill rekur fréttastofu 

og hvort hann hafi getu til að setja mál á dagskrá (e. Agenda setting) (Samkeppniseftirlitið, 

2017). Kenningin um dagskráráhrif (e. Agenda setting) vísar til tengslanna sem eru á milli þeirra 

málefna sem fjölmiðlar leggja áherslu á og þeirra sem almenningur telur að sé mikilvægast. 

Lengd fréttar og staðsetning segir almenningi hvaða fréttir eru mikilvægari en aðrar (Scheufele 

& Tewksbury, 2007). Fjölmiðlar ákveða ekki endilega hver skoðun fólks skal vera, heldur á 

hvaða málefnum fólk á að hafa skoðun á (Petersson & Pettersson, 2000).  
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6 Tilgangur og markmið sáttanna 

Hingað til hefur 365 boðið upp á eina af ódýrustu farsímaáskriftum sem völ er á. Auk þess 

hefur verðstefna fyrirtækisins gefið keppinautum samkeppnislegt aðhald. Því er ljóst að 

brotthvarf 365 mun skerða samkeppni á fjölmiðla- og fjarskiptamarkaði. Samruninn mun 

styrkja markaðsstöðu sameinaða félagsins og því hefur það annars vegar hvata til að hrekja 

keppinauta af markaði með skaðlegri undirverðlagningu og hins vegar hvata til að útiloka aðra 

keppinauta frá dreifikerfi sínu. Hið sameinaða félag getur einnig nýtt markaðsaðstöðu sína til 

að hækka verð sem verður til þess að neytandinn getur ekki keypt þjónustu af fyrirtækinu í 

jafn miklum mæli og hann gerði fyrir verðhækkunina. Samruninn mun einnig fækka 

valmöguleikum viðskiptavina á markaði fyrir vöndla og þar af leiðandi takmarka getu þeirra til 

að færa sig frá einum seljanda yfir til annars þegar verð hækkar. Því er ljóst að samruninn mun 

leiða af sér samkeppnishamlandi aðstæður (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Samkeppniseftirlitinu er heimilt að setja samruna ákveðin skilyrði á grundvelli 17. gr. c. 

Samkeppnislaga nr. 44/2005 til að sporna gegn allri þeirri röskun á samkeppni sem samruninn 

mun hafa í för með sér. Til að skilyrðin teljist fullnægjandi er nauðsynlegt að þau feli ekki bara 

í sér loforð um að brjóta ekki bannreglur samkeppniseftirlitsins heldur einnig frekari refsingu 

og viðurlög ef skilyrðin eru ekki virt. Brot á þeim skilyrðum sem fram koma í sátt 

Samkeppniseftirlitsins við Vodafone og 365 varða viðurlög samkvæmt IX. kafla 

samkeppnislaga nr. 44/2005 (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Markmið skilyrðanna er að tryggja virka samkeppni og fjölræði og fjölbreytni á þeim 

mörkuðum sem samruninn tekur til. Til að minnka aðgangshindranir að dreifikerfum Vodafone 

fyrir útvarp og sjónvarp skuldbindur félagið sig til að opna fyrir aðgang að dreifikerfi sínu. Þetta 

auðveldar innkomu nýrra aðila inn á markaðinn eftir brotthvarf 365. Nýjir aðilar geta unnið 

gegn þeirri hömlun sem verður á samkeppni við samrunann með því að veita Vodafone og 

öðrum keppinautum samkeppnislegt aðhald. Einnig skuldbindur Vodafone sig til að tryggja að 

neytendur fái að njóta góðs af þeim ábata sem samrunanum er ætlað að ná fram, meðal 

annars í verði og þjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Til þess að tryggja fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði hefur Vodafone skuldbundið 

sig til að halda áfram rekstri fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar eða sambærilegri fréttastofu. 

Þessi skuldbinding nær til næstu þriggja ára. Jafnframt mun fyrirtækið halda áfram að 

framleiða og kaupa íslenskt efni. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif eignarhalds eftir 
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samrunann hefur 365 skuldbundið sig til að rjúfa þau eignartengsl sem myndast á milli 

Fréttablaðsins og Vodafone innan tiltekins tíma. 365 mun því annað hvort selja rekstur 

Fréttablaðsins eða eignarhlut sinn í Vodafone. Fram að því mun 365 ekki auka við eignarhlut 

sinn í Vodafone. Jafnframt er 365 óheimilt að koma að þeim rekstri Vodafone sem tengist beint 

samkeppni við Fréttablaðið. Skilyrði sáttarinnar falla úr gildi þegar eignartengsl 365 og 

Vodafone eru ekki lengur til staðar (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Við rannsókn sína á samrunanum athugaði Samkeppniseftirlitið einnig sameiginlegt 

eignarhald í Vodafone og öðrum keppinautum félagsins. Kom þá í ljós að stærstu hluthafar 

Vodafone eiga einnig stóran hlut í Símanum, sem er jafnframt stærsti keppinautur Vodafone. 

Við slíkar aðstæður aukast líkur á að stjórnendur fyrirtækja hefji þegjandi samkomulag og 

samráð. Sökum þess hefur Vodafone skuldbundið sig til þess að tryggja samkeppnislegt 

sjálfstæði stjórnar og lykilstarfsmanna (Samkeppniseftirlitið, 2017). 

Hér í þessum kafla verður reynt að meta áhrif tveggja skilyrðanna, það er að minnka 

aðgangshindranir annars vegar og hinsvegar að tryggja að neytendur njóti ábatans af 

samrunanum, meðal annars í verði og þjónustu. 

6.1 Skilyrði til að auðvelda nýjum keppinautum aðgengi að markaðnum 

Til þess að koma í veg fyrir þau skaðlegu áhrif sem brotthvarf 365 af markaði mun hafa, fyrir 

vöndla og fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu, setti Samkeppniseftirlitið þau skilyrði að 

samrunaaðilar myndu opna fyrir almennan heildsöluaðgang að dreifikerfum sínum fyrir útvarp 

og sjónvarp. Tilgangur þeirra er að draga úr þeim miklu aðgangshindrunum sem eru til staðar 

á markaði fyrir dreifiveitur og stuðla að samkeppni á markaðnum. Með þessu fá nýjir aðilar 

tækifæri til að taka þátt og bjóða upp á eigin vöndla. Þar af leiðandi munu Vodafone og Síminn 

fá aukið samkeppnislegt aðhald. Með skilyrðunum hefur Vodafone skuldbundið sig til að bjóða 

nýjum aðilum að gera samninga sem sniðnir eru að þörfum hvers og eins. Vodafone mun því 

gefa nýjum aðilum aðgang að þeirri nauðsynlegu tækni sem þeir þurfa á að halda til að geta 

boðið neytendum upp á vöndla. Með þessu er skapaður jarðvegur fyrir nýja og virka 

samkeppni, í stað þeirrar sem hverfur með samrunanum. Auk þess er Vodafone óheimilt að 

tvinna saman fjarskiptaþjónustu sína og mikilvægar sjónvarpsrásir þegar smærri fyrirtæki 

hyggjast fá aðgang að dreifikerfi þeirra. Þetta er gert til að tryggja að hið sameinaða félag og 

Síminn fái nægilegt samkeppnislegt aðhald og ekki myndist samkeppnishamlandi aðstæður á 

markaði  (Samkeppniseftirlitið, 2017).  
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Mikilvægt er að kostnaðurinn við aðgang að dreifikerfi Vodafone sé viðráðanlegur fyrir nýju 

fyrirtækin, samanber umræðu í kafla 3.5 um aðgangshindranir á fjölmiðlamarkaði. Skilyrði 

Samkeppniseftirlitsins eiga að koma í veg fyrir þann mikla kostnað sem nýjir aðilar myndu 

þurfa að leggja í til að koma upp eigin dreifikerfi ef þau fengju ekki aðgang að dreifikerfi 

Vodafone. Kostnaðurinn fyrir aðgang að dreifikerfi Vodafone  má ekki vera hærri en  hagnaður 

nýja fyrirtækisins, því annars mun fyrirtækið ekki koma inn á markaðinn (Nechyba, 2011).  

Gerum ráð fyrir að nýtt fyrirtæki hyggist fá aðgang að dreifiveitu Vodafone. Eftirspurn 

markaðarins er 𝑝 = 120 − 𝑞1 − 𝑞2. Líkt og í kafla 3.5 þarf nýja fyrirtækið að greiða Vodafone 

fastan kostnað FC til að fá aðgang að dreifiveitu þess og hefja sína eigin framleiðslu. Nýja 

fyrirtækið hefur stöðugan jaðarkostnað upp á 20 á meðan Vodafone hefur stöðugan 

jaðarkostnað upp á 10. Til að finna hagnað Cournot fyrirtækja með mismunandi jaðarkostnað 

leysum við eftirfarandi jöfnur (Perloff, 2012):  

𝝅𝑽 =
(𝒂+𝒎𝟐−𝟐𝒎𝟏)𝟐

𝟗𝒃
                     (Jafna 8) 

𝝅𝑵 =
(𝒂+𝒎𝟏−𝟐𝒎𝟐)𝟐

𝟗𝒃
                  (Jafna 9) 

Hagnaður Vodafone verður því 𝜋𝑉 = 1.600 og hagnaður nýja fyrirtækisins 𝜋𝑁 =  900.  Nýja 

fyrirtækið mun koma inn á markaðinn svo lengi sem fasti kostnaðurinn er minni en 900 

(Perloff, 2012). Því munu skilyrðin einungis draga úr þeim miklu aðgangshindrunum sem eru á 

markaði fyrir dreifikerfi, ef og aðeins ef Vodafone verðleggur aðgang að dreifikerfi sínu á 

viðráðanlegu verði fyrir ný fyrirtæki. 

6.1.1 Áhrif innkomu nýrra fyrirtækja á markaðinn 

Samkvæmt jöfnu 7 á blaðsíðu 42 verður afgangseftirspurn Cournot fyrirtækis teygnari eftir því 

sem fleiri fyrirtæki eru á markaði og markaðsformið nálgast fullkomna samkeppni (Perloff, 

2012). Eftirspurn telst teygin þegar verðteygni hennar er hærri en -1 (ε > -1) og fullkomlega 

teygin þegar verðteygni hennar er óendanleg (-∞) (Ágúst Einarsson, 2005). Gerum ráð fyrir að 

Sjónvarpsstöð A í kafla 2.4.1.1 um Cournot fákeppnislíkan sé Vodafone og eftirspurn 

markaðarins sé 𝑄 = 339 − 𝑝. Öll fyrirtæki á markaði hafa stöðugan jaðarkostnað og 

meðalkostnað upp á 147 á hvern áskrifanda (Perloff, 2012).  

Ef Vodafone er eina Cournot fyrirtækið á markaðnum mun það hámarka hagnað sinn þar 

sem jaðartekjukúrfan sker jaðarkostnaðarkúrfuna. Vodafone mun því selja einokunarmagnið 
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96 áskriftir á einokunarverðinu 243 (𝑝 = 339 − 96). Ef nýtt fyrirtæki kemur hins vegar inn á 

markaðinn mun Vodafone þurfa að gera ráð fyrir framleiðslumagni þess. Besta 

framleiðslumagn Vodafone, 𝑞𝑉, með tilliti til framleiðslumagns nýja fyrirtækisins, er fall af  𝑞𝑁  

(Perloff, 2012): 

𝒒𝑽 = 𝟗𝟔 −
𝟏

𝟐
𝒒𝑵      (Jafna 10) 

Af sömu ástæðu er besta framleiðslumagn nýja fyrirtækisins, 𝑞𝑁, með tilliti til 

framleiðslumagns Vodafone, fall af 𝑞𝑉 (Perloff, 2012):  

𝒒𝑵 = 𝟗𝟔 −
𝟏

𝟐
𝒒𝑽        (Jafna 11) 

Til að finna Cournot jafnvægið stingum við jöfnu 11 inn í jöfnu 10 og leysum fyrir 𝑞𝑉 . 

Cournot jafnvægismagnið fyrir Vodafone er því 𝑞𝑉 = 64. Með því að stinga því inn í jöfnu 11 

sjáum við að Cournot jafnvægismagn nýja fyrirtækisins er einnig 𝑞𝑁 = 64. Heildar 

framleiðslumagn markaðarins er því 𝑄 = 𝑞𝑉 + 𝑞𝑁 = 128 og Cournot jafnvægisverðið er 𝑃 =

211. Innkoma nýja  fyrirtækisins hefði því þau áhrif að verð lækkar og framleiðslumagn hækkar 

(Perloff, 2012). En hvað verður um heildar jafnvægi markaðarins ef enn þá fleiri fyrirtæki koma 

inn á markaðinn? Tafla 3 sýnir hvernig Cournot jafnvægisverðið breytist, samkvæmt jöfnu 7 á 

blaðsíðu 42, eftir því sem fleiri fyrirtæki koma inn á markaðinn. 
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Tafla 3. Breyting á Cournot jafnvægi eftir fjölda fyrirtækja 

Fjöldi 

fyrirtækja 

Framleiðslu-

magn 

fyrirtækja 

Heildar 

framleiðslu-

magn 

Verð Markaðs-

teygni 

Teygni 

afgangs-

eftirspurnar 

1 96 96 243 -2.53 -2.53 

2 64 128 211 -1.65 -3.30 

3 48 144 195 -1.35 -4.06 

4 38.4 154 185.40 -1.21 -4.83 

5 32 160 179 -1.12 -5.59 

10 17.5 175 164.45 -0.94 -9.42 

50 3.8 188 150.76 -0.80 -40.05 

100 1.9 190 148.90 -0.78 -78.33 

200 1.0 191 147.96 -0.77 -154.89 

Skýringar:Markaðsteygni er fengin með formúlunni 𝜀 = 𝑏
𝑃

𝑞
.  

Heimild: Perloff, 2012 

Hvert og eitt fyrirtæki sem kemur inn á markaðinn lækkar framleiðslumagn hvers fyrirtækis en 

eykur heildar framleiðslumagn markaðarins. Framleiðslumagn hvers fyrirtækis stefnir að núlli 

á meðan heildar framleiðslumagn markaðarins stefnir að 192, en í þeim punkti er verð jafnt 

og jaðarkostnaðurinn 147. Teygni markaðseftirspurnarinnar minnkar eftir því sem fleiri 

fyrirtæki koma inn á markaðinn. Að sama skapi verður teygni afgangseftirspurnarinnar sífellt 

láréttari (fullkomlega teygin) eftir því sem fjöldi fyrirtækja eykst og þar af leiðandi nálgast verð 

jaðarkostnaðinn 147 (Perloff, 2012). Auk þess mun einokunarvald fyrirtækja sem starfa nú 

þegar á markaðnum og hafa markaðsstyrk minnka eftir því sem fyrirtækjum fjölgar. Þegar mikil 

samkeppni ríkir á markaði geta fyrirtækin keyrt verð niður í jafnvægisverð við fullkomna 

samkeppni. Fyrirtæki á markaðnum munu því ekki hækka verð á vöru sinni af ótta við að missa 

viðskiptavini og markaðshlutdeild sína við verðhækkunina. Af þeim sökum hafa fyrirtækin 

ekkert einokunarvald, það er enga getu til að misnota markaðsráðandi stöðu sína (Pindick & 

Rubinfeld, 2001). 

Cournot fákeppnislíkan gefur ágæta mynd af samkeppnishæfri hegðun þar sem fjöldi 

fyrirtækja hefur áhrif á afkomu markaðarins (Ruffin, 1971). Út frá ofangreindum niðurstöðum 
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er ljóst að innkoma nýrra fyrirtækja mun annars vegar lækka verð og hins vegar minnka 

markaðsstyrk stærstu aðila á markaðnum. Því mun opinn aðgangur að dreifiveitum 

samrunaaðila veita Vodafone og Símanum samkeppnislegt aðhald. Jafnframt mun innkoma 

nýrra fyrirtækja auka samfélagslega velferð þar sem markaðsformið stefnir jafn óðum að 

markaði fyrir fullkomna samkeppni. R. J. Ruffin (1971) bendir þó á að Cournot fákeppnislíkan 

verður aðeins að fullkominni samkeppni ef og aðeins ef engin stærðarhagkvæmni er til staðar 

(Ruffin, 1971).  

6.2 Aukin hagræðing fyrir neytendur 

Opinn aðgangur að dreifiveitum samrunaaðila mun opna möguleika á frekari samkeppni við 

stærri aðila markaðarins, Vodafone og Símann. Með því fá nýjir aðilar tækifæri til að spreyta 

sig á markaði og bjóða upp á eigin vöndla. Smærri aðilum hefur aldrei staðið slíkt til boða og 

því fela skilyrðin í sér jákvæða breytingu á markaðnum. Nýir aðilar geta nú boðið neytendum 

upp á nýja valkosti ásamt því að auka samkeppnislegt aðhald. Með innkomu nýrra fyrirtækja 

á markaðinn mun úrval neytenda aukast ásamt getu þeirra til að flytja sig frá einum seljanda 

yfir til annars. Nýju fyrirtækin og smærri fyrirtæki sem fyrir eru á markaði geta beitt Vodafone 

og Símann þrýstingi til að láta neytendur njóta góðs af ábata samrunans, meðal annars í verði 

og þjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2017).  

Ef nýju fyrirtækin auka framboð sitt og lækka verð geta þau náð til sín hluta af 

viðskiptavinum sameinaða félagsins og þannig viðhaldið samkeppni (Ágúst Einarsson, 2005). 

Samkeppniseftirlitið gerði kröfu um að Vodafone myndi semja við að minnsta kosti eitt nýtt 

fyrirtæki áður en kaup á eignum 365 færi í gegn. Vodafone uppfyllti þau skilyrði og hefur nú 

þegar samið við fjarskiptafélagið Hringdu um kaup á mikilvægum sjónvarpsrásum 

(Samkeppniseftirlitið, 2017), þannig gefst nú Hringdu tækifæri til að bjóða upp á svokallaðan 

þríleik ásamt leigu á myndlyklum Vodafone og Símans. Viðskiptavinir Hringdu geta greitt 

mánaðarlega 1.590 krónur fyrir leigu á myndlyklum Vodafone. Myndlykillinn veitir aðgang að 

öllu fríu stöðvunum, Leigunni og efni í opinni dagskrá á Stöð 2 og Sjónvarpi Símans. Gjald vegna 

sjónvarpsþjónustunnar er hins vegar innheimt af Vodafone (Hringdu, 2018). Aftur á móti ef 

neytendur kaupa þjónustuna beint af Vodafone kostar leiga á háskerpumyndlykli 1.690 krónur 

á mánuði (Vodafone, 2018a). Hringdu býður því viðskiptavinum sínum upp á ódýrari þjónustu 

heldur en Vodafone. Aðgangur Hringdu að dreifiveitu Vodafone mun því að einhverju leiti fylla 
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upp í það skarð sem 365 skilur eftir á markaði fyrir vöndlun á fjarskipta- og fjölmiðlaþjónustu 

eftir samrunann. 

Eins og áður sagði velur neytandinn besta mögulega búntið af þeim vörum sem hann hefur 

efni á að kaupa (Nechyba, 2011). Gerum ráð fyrir að sjónvarpsþjónusta Vodafone og 

sjónvarpsþjónusta Hringdu séu staðkvæmdarvörur. Í kafla 5.1.1 var sýnt hvernig verðhækkun 

á þjónustu Vodafone eftir samrunann hefur áhrif á hegðun neytandans. En hvað gerist ef 

Hringdu býður upp á lægra verð en Vodafone? Gerum aftur ráð fyrir að neytandinn hafi efni á 

að kaupa þjónustu fyrir 30.000 krónur. Við verðlækkun á þjónustu Hringdu mun jafngildisferill 

neytandans færast til hægri úr J1 í J2 (Pindick & Rubinfeld, 2001), eins og sýnt er á mynd 16.  

 

Mynd 16. Staðgöngu- og tekjuáhrif við verðlækkun 

Heimild: Pindick & Rubinfeld, 2001 

Verðlækkunin gefur neytandanum færi á að kaupa meira af þjónustu Hringdu. 

Staðkvæmdaráhrifin færa neytandann úr búnti A yfir í búnt C. Nú er önnur þjónustan orðin 

ódýrari og því eykst kaupmáttur neytandans (Pindick & Rubinfeld, 2001). Hann stendur því 

frammi fyrir fleiri mögulegum búntum og því færist hann á hærri jafngildisferil (J2) (Perloff, 

2012).  Þjónusta fyrirtækjanna er venjuleg vara og því færa tekjuáhrifin hann úr búnti C yfir í 

búnt B. Heildaráhrif verðlækkunarinnar er færsla úr búnti A yfir í búnt B (Nechyba, 2011).  

Neytendur hafa tilhneigingu til að kaupa meira af vöru sem er ódýrari og minna af vöru sem 

er tiltölulega dýrari. Neytendur eru því betur settir þar sem þeir geta keypt sama magn af 
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þjónustu á lægra verði og hafa afgang sem þeir geta notað í viðbótarþjónustu, til dæmis 

Internet. Þjónusta Hringdu og Vodafone eru staðkvæmdarvörur og því skiptir það neytandann 

ekki máli hvora þjónustuna hann velur. Út frá þessu má álykta að neytandinn muni kaupa meiri 

þjónustu af Hringdu og minni þjónustu af Vodafone. Af þeim sökum skapast hvati fyrir 

neytendur Vodafone að færa sig yfir til Hringdu eftir verðlækkunina (Pindick & Rubinfeld, 

2001).  

Hér flækjast þó málin þar sem Hringdu og Vodafone geta aðgreint vörur sínar. Eins og rakið 

var í kafla 2.4.1.1 geta Cournot fyrirtæki sannfært neytendur um að varan þeirra hafi yfirburði. 

Neytendur eiga það til að halda tryggð við fyrirtæki og því verður lítilsháttar verðbreyting ekki 

til þess að viðskiptavinir færi sig á milli staðkvæmdarvara (Perloff, 2012; Ágúst Einarsson, 

2005). Ef neytendur telja að myndlykill Hringdu hafi yfirburði yfir myndlykil Vondafone munu 

þeir færa sig yfir til Hringdu við verðlækkunina. Ef þeir telja hins vegar að Vodafone hafi 

yfirburði yfir Hringdu mun verðlækkun Hringdu ekki hafa mikil áhrif á neytendur Vodafone 

(Perloff, 2012).  

Gerum ráð fyrir að Hringdu sé búið að sannfæra neytendur um að myndilykill þess hafi 

yfirburði yfir myndlykli Vodafone, til dæmis með betri gæðum. Þar af leiðandi hafa fyrirtækin 

mismunandi andhverf eftirspurnarföll (Perloff, 2012): 

𝒑𝑽 = 𝟏𝟗𝟕 − 𝟏𝟓. 𝟏𝒒𝑽 − 𝟎. 𝟑𝒒𝑯                        (Jafna 12) 

𝒑𝑯 = 𝟒𝟗𝟎 − 𝟏𝟎𝒒𝑯 − 𝟔𝒒𝑽                   (Jafna 13) 

Bæði fyrirtækin hafa stöðugan fastan kostnað upp á $40 á hverja áskrift. 

Jaðarkostnaðarferillinn fyrir línulega eftirspurn hefur tvöfalt meiri halla en 

eftirspurnarferillinn. Þar af leiðandi er jaðarkostnaðarferillinn samkvæmt andhverfu 

eftirspurnarföllunum í jöfnu 12 og 13 eftirfarandi (Perloff, 2012): 

𝑴𝑹𝑽 = 𝟏𝟗𝟕 − 𝟑𝟎. 𝟐𝒒𝑽 − 𝟎. 𝟑𝒒𝑯                    (Jafna 14) 

𝑴𝑹𝑯 = 𝟒𝟗𝟎 − 𝟐𝟎𝒒𝑯 − 𝟔𝒒𝑽                (Jafna 15) 

Til að finna besta viðbragðsfall Vodafone er jaðarkostnaðarfallið sett jafnt og 

jaðarkostnaðurinn $40, það er (Perloff, 2012): 

𝑴𝑹𝑨 = 𝟏𝟗𝟕 − 𝟑𝟎. 𝟐𝒒𝑽 − 𝟎. 𝟑𝒒𝑯 = 𝟒𝟎                   (Jafna 16) 

Leysum nú fyrir 𝑞𝑉 og fáum besta viðbragðsfall Vodafone (Perloff, 212): 
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𝒒𝑽 =
𝟏𝟓𝟕−𝟎.𝟑𝒒𝑯

𝟑𝟎.𝟐
        (Jafna 17) 

Á sama hátt er besta viðbragðsfall Hringdu eftirfarandi (Perloff, 2012): 

𝒒𝑯 =
𝟒𝟗𝟎−𝟔𝒒𝑨

𝟐𝟎
      (Jafna 18) 

Með því að leysa samtímis viðbragðsföll Vodafone og Hringdu (Jafna 17 og 18) fáum við 

Cournot jafnvægismagn fyrirtækjanna, það er 𝑞𝑉 = 15,025/3, 011 ≈ 5 og 𝑞𝐻 = 63,240/

3,011 ≈ 21. Út frá þessu er ljóst að neytendur telja að myndlykill Hringdu hafi yfirburði yfir 

myndlykil Vodafone, þar sem 𝑞𝐻 > 𝑞𝑉, og því munu neytendur Vodafone hafa hvata til að 

færa sig yfir til Hringdu eftir verðlækkunina (Perloff, 2012). Þegar fyrirtæki lækkar verð í þeim 

tilgangi að ná meiri markaðshlutdeild skapast hvati fyrir önnur fyrirtæki að gera slíkt hið sama. 

Því mun verðlækkun Hringdu skapa hvata fyrir Vodafone að lækka einnig verð á þjónustu sinni 

til að missa ekki markaðshlutdeild sína (Pindick & Rubinfeld, 2001).   

Sýn, sameinað félag Vodafone og 365, tilkynnti þann 1. maí 2018 breytingu á 

sjónvarpspökkum sínum. Með breytingunum stækka valdir sjónvarpspakkar Stöðvar 2 og verð 

á öðrum lækkar. Tilgangur verðlækkunarinnar er að bregðast við ytri samkeppni, breyttri 

hegðun neytenda og til að gefa fleirum kost á að gerast áskrifendur að efni félagsins. Nú 5 

mánuðum eftir samrunann hefur hið sameinaða félag staðið við skilyrði Samkeppniseftirlitsins 

og fá neytendur að njóta ávaxta samrunans (Guðfinnur Sigurvinsson, 2018a).  

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að innkoma nýrra fyrirtækja muni lækka verð á 

markaðnum ásamt því að veita stærri aðilum samkeppnislegt aðhald. Þó er erfitt að fullyrða 

að svo verði. Samningur Vodafone við fjarskiptafyrirtækið Hringdu inniheldur einungis aðgang 

að fríum stöðvum og efni í opinni dagskrá á Stöð 2 og Sjónvarpi Símans. Ef neytandinn hefur 

áhuga á fleiri sjónvarpsstöðvum þarf hann hins vegar að versla vöndlun/pakka af Vodafone 

(Hringdu, 2018; Vodafone, 2018b). Hringdu skortir aðgang að efni til sýningar og getur það 

falið í sér ákveðna aðgangshindrun. Eftirsóknarvert sjónvarpsefni er takmörkuð auðlind og 

algengt er að gerðir séu einkasölusamningar. Slíkir samningar geta skert samkeppni þar sem 

þeir binda tiltekið efni við ákveðinn rétthafa í ákveðinn tíma og þar af leiðandi takmarka þeir 

aðgang að sjónvarpsefni (Samkeppniseftirlitið, 2009). Af þeim sökum er erfitt að fullyrða að 

Hringdu muni í raun og veru veita Vodafone aukna samkeppni. 
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7 Lokaorð 

Til upprifjunar eru rannsóknarspurningar verkefnisins eftirfarandi: 

Hvaða áhrif mun samruni Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. hafa á neytendur? 

Koma skilyrði Samkeppniseftirlitsins í veg fyrir skaðleg áhrif samrunans á samkeppni 

annars vegar og neytendur hins vegar?  

Niðurstaða þessarar rannsóknar er að samruni Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. muni að öllum 

líkindum hafa skaðleg áhrif á neytendur, annars vegar vegna láréttra áhrifa og hins vegar vegna 

samsteypuáhrifa.  

Lárétt áhrif samrunans verða til þess að mikilvægur keppinautur hverfur af 

fjarskiptamarkaði og markaði fyrir vöndla. Með brotthvarfi 365 geta þau fyrirtæki sem eftir 

standa verðlagt vörur sínar hærra en ella. Verðhækkun minnkar kaupgetu neytenda og því er 

hann verr settur. Samruninn mun einnig fækka valmöguleikum viðskiptavina og takmarka getu 

þeirra til að færa sig frá einum seljanda yfir til annars.  

Samsteypuáhrif samrunans verða til þess að hið sameinaða félag mun öðlast verulegan 

markaðsstyrk. Því mun félagið hafa hvata og getu til að misnota markaðsráðandi stöðu sína, 

annars vegar með því að hrekja aðra keppinauta út af markaðnum og hins vegar með því að 

hindra að nýjir keppinautar komi inn á markaðinn. Ef hið sameinaða félag stundar slíka hegðun 

mun fyrirtækjum á þegar fámennum og samþjöppuðum markaði fækka enn frekar. Af þeim 

sökum færist markaðsformið sífellt nær einokun. Neytendur eru verr settir við einokun þar 

sem allratap myndast á markaði, verð er hátt og neytendaábati er lítill. Því er fyrirliggjandi að 

neytendur verða fyrir tjóni ef samrunaaðilar misnota markaðsstöðu sína. Þó er ólíklegt að hið 

sameinaða félag verði eina félagið á markaðnum þar sem Síminn hefur einnig mikla 

markaðshlutdeild.  Stærstu hluthafar Vodafone eiga einnig stóran hlut í Símanum og því 

skapast hætta á að stjórnendur fyrirtækja hefji þegjandi samkomulag og samráð.  

Út frá þessum niðurstöðum er nauðsynlegt að hið sameinaða félag og Síminn hljóti 

samkeppni á markaði. Smærri keppinautar geta brugðist við verðhækkun samrunaaðila með 

því að auka framboð sitt og þar af leiðandi lækkað verð. Með því ættu þeir að geta náð til sín 

einhverjum viðskiptavinum og beitt Vodafone þrýstingi til að gera slíkt hið sama. Ef 

keppinautar auka hins vegar ekki framboð sitt aukast líkurnar á því að hið sameinaða félag 

hækki verð sitt.  
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Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins var sú að ekki þótti þörf á að ógilda samrunann. Þess í 

stað var samrunaraðilum sett ákveðin skilyrði með það að markmiði að tryggja virka 

samkeppni, fjölræði og fjölbreytni. Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að líklegt er að 

skilyrði Samkeppniseftirlitsins minnki, að einhverju leyti, skaðleg áhrif samrunans á neytendur. 

Hins vegar verður ekki séð að skilyrðin muni tryggja, nema að hluta, að neytendur njóti ábatans 

af sameiningunni. Hið sameinaða félag hefur lækkað verð sitt en erfitt er að fullyrða hvaða 

áhrif það hefur á neytendur. Auk þess er erfitt að fullyrða að nýjir aðilar muni veita sameinaða 

félaginu samkeppni. Þrátt fyrir að samningur Vodafone við Hringdu gefi síðarnefnda félaginu 

tækifæri til að bjóða myndlykil sinn á lægra verði mun það einungis hafa áhrif á þá neytendur 

sem hafa áhuga á fríu stöðvunum og Leigunni. Þeir neytendur sem kjósa meira úrval af 

sjónvarpsstöðvum þurfa hins vegar að versla beint við Vodafone. Að þessu sögðu  er líklegt að  

Samkeppniseftirlitið  nái einungis hluta af markmiðum samkeppnislaga um  að vinna gegn 

skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum ásamt því að auðvelda aðgang nýrra keppinauta að 

markaðnum.   
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