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Efni:  Ábending um óeðlilega mismunun samkeppnisaðila í reglum 370/2010 um 

gjaldeyrismál, í Áætlun um losun gjaldeyrishafta og í fyrirkomulagi krónuútboða 

Seðlabankans. 

Frá október 2008 hafa verið gjaldeyrishöft með einhverjum hætti.  Fyrst voru það 

leiðbeiningar til fjármálafyrirtækja en fljótlega fékk Seðlabankinn heimild til að setja reglur 

um gjaldeyrismál sem fólu í sér heimild til að setja á víðtæk gjaldeyrishöft. 

Þann 25. mars 2011 gaf Seðlabanki Íslands út Áætlun um losun gjaldeyrishafta sem 

ríkisstjórnin samþykkti samdægurs.  Þetta er metnaðarfull áætlun sem fjallar fyrst og 

fremst um það hvernig hægt sé að draga úr neikvæðum þrýstingi erlendra krónueigenda á 

gengi krónunnar.  Talið er að erlendir aðilar eigi 465 milljarða aflandskróna sem þeir vilja 

með einum eða öðrum hætti skipta í erlendan gjaldeyri. 

 

Lýsing 

Til þess að aflandskrónurnar felli ekki gengið1 við afnám haftanna þá ákvað Seðlabankinn 

að fara útboðsleið.  Útboðið er tvískipt.  Í fyrsta lagi mun Seðlabankinn bjóða erlendum 

krónueigendum gjaldeyri til kaups en síðan mun Seðlabankinn bjóða innlendum eða 

erlendum eigendum gjaldeyris í vörslu erlendra aðila krónurnar til kaups.  Seðlabankinn er 

milligönguaðili á milli seljenda og kaupenda aflandskróna.  Í umræðunni er oftast einungis 

fjallað um fyrri hluta útboðsins.  Hins vegar mun Seðlabankinn einnig halda seinna 

útboðið. 

Í fyrstu mun Seðlabankinn bjóða kaupendum aflandskróna einungis tækifæri á að nota 

aflandskrónurnar til að kaupa ríkisskuldabréf.  Síðan munu kaupendur aflandskróna geta 

notað þær til fjárfestinga hér á landi ef þeir nota erlendan gjaldeyri til jafns við þær. 

                                                           
1
 Skráð gengi Seðlabankans 
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Eftirfarandi upptalning ættu að vera nokkuð augljós dæmi um hvernig áætlun um losun 

gjaldeyrishafta skekkir samkeppnisstöðu á samkeppnismarkaði. 

 Útflutningsfyrirtæki þurfa að skila öllum tekjum sínum til landsins og fá því ekki að 

taka þátt í aflandskrónuútboði Seðlabankans.2 

 Fjárfestar og útflutningsfyrirtæki sem fá fjármagnstekjur erlendis þurfa ekki að skila 

þeim til landsins vegna þess að þau geta endurfjárfest.  Þessir aðilar geta síðan 

notað þessar endurfjárfestu tekjur til að kaupa aflandskrónur á hagstæðara gengi 

en samkeppnisaðilar.  Með þessum hætti öðlast þeir forskot sem eykst eftir því 

sem höftin vara lengur. 

 Nýfjárfestar sem vilja fjárfesta á Íslandi geta tekið þátt í aflandskrónuútboðinu.  

Nýfjárfestar geta verið innlendir eða erlendir aðilar svo lengi sem þeir eiga gjaldeyri 

erlendis.  Þessir nýfjárfestar geta keypt aflandskrónur á hagstæðara gengi og keppt 

við innlenda aðila um fjárfestingar.  Vegna þess að gert er ráð fyrir því að 

aflandskrónurnar verði ódýrari en skráð gengi Seðlabankans þá öðlast þessir 

fjárfestar forskot í samkeppni. 

 Þó svo að í fyrstu verð eingunis hægt að kaupa ríkisskuldabréf með aflandskrónum 

þá skekkir það einnig samkeppnismarkaðinn.  Fjárfestar sem eiga gjaldeyri erlendis 

geta keypt ríkisskuldabréfin með afslætti sem fæst með því að nota aflandskrónur 

á meðan fjárfestar sem eiga gjaldeyri á Íslandi geta það ekki.  Að fimm árum liðnum 

þá hefur sá hópur fjárfesta sem á gjaldeyri erlendis öðlast forskot á aðra fjárfesta. 

 

Samkeppniseftirlitið, samkeppnislög og markmið þeirra 

Í áliti Samkeppniseftirlitsins frá 23. desember 2009 er fjallað um markmið samkeppnislaga: 

„Markmið samkeppnislaga er að efla virka samkeppni í viðskiptum.  Markmiðinu 

skal ná með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í 

atvinnurekstri, vinna gegn óréttmætum viðskiptaháttum, skaðlegri fákeppni og 

samkeppnishömlum og auðelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.“3 

Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er að „.. gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki 

ekki samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera samkeppni virkari og 

auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaði.“4 

Í áliti sínu frá desember 2009 leggur Samkeppniseftirlitið sérstaka áherslu á það hversu 

mikilvæg opinber útboð geti verið mikilvægur liður í því að „örva samkeppni og vinna 

                                                           
2
 „Rétt er að taka fram að reglur um skilaskyldu gjaldeyris verða áfram í gildi, svo og aðrir þættir núverandi 

reglna nr. 370/2010 um gjaldeyrismál, á meðan gjaldeyrishöft eru til staðar og verður fylgst sérstaklega með 
því að þeir sem bjóða gjaldeyri til kaupa á aflandskrónum séu ekki að brjóta reglur um skilaskyldu.“  - Áætlun 
um losun gjaldeyrishafta, 25. mars 2011, bls. 8 
3
 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir, Samkeppniseftirlitið 2009, bls. 1 

4
 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir, Samkeppniseftirlitið 2009, bls. 2 
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þannig gegn skaðlegum áhrifum þeirra áfalla sem gengið hafa yfir undanfarið og stuðla að 

aukinni atvinnu og uppbyggingu í íslensku efnahagslífi.“5 

Lög um framkvæmd útboða gilda ekki fyrir útboð á fjármagnsmarkaði.  Hins vegar verða 

þau að teljast góður leiðarvísir. 

Í 3. grein laga um opinber innkaup eru þeir aðilar skilgreindir sem lögin ná til.6  Seðlabanki 

Íslands telst opinber aðili í skilningi 3. grein laga um opinber innkaup.  Seðlabankinn heyrir 

því undir samkeppnislög og eftirlit Samkeppniseftirlitsins. 

 

Hagkvæm nýting framleiðsluþátta 

„Það eru alkunn hagfræðileg sannindi að virk samkeppni leiðir til hagkvæmustu nýtingar 

framleiðsluþátta samfélagsins.“7  Þess vegna „telur Samkeppniseftirlitið mikilvægt að 

beina því til þeirra opinberu aðila sem að útboðum standa, hvort sem það er á vegum ríkis, 

sveitarfélaga eða stofnana á þeirra vegum, að þau séu útfærð með þeim hætti að kraftar 

samkeppninngar nýtist sem best.“8 

Framleiðsluþættirnir eru þau aðföng sem notuð eru við framleiðslu hvers konar 

verðmæta(m.a. vöru og þjónustu).  Þeir eru náttúruauðlindir, vinnuafl og fjármagn.  

Þekking er oft talin sem fjórði framleiðsluþátturinn. 

Verðmæti verða til í hagkerfinu þegar framleiðsluþættirnir eru notaðir með arðbærum 

hætti.  Einu takmörkin á notkun þeirra eru skortur, einnig á þekkingu hvort sem það á við 

um reynslu eða tækni.  Hagvöxtur verður þegar framboð á framleiðsluþáttum eykst en líka 

þegar aukin þekking verður til þess að hægt verður að nýta framleiðsluþættina með betri 

hætti en áður.9 

Tilgangur vöru og hráefnis(aðfanga) í hagkerfinu snýr að framleiðslu meðal annars með 

tilliti til tæknilegra þátta þeirra á meðan tilgangur fjármagns er að gera frumkvöðlum kleift 

að framleiða.  Fjármagn tengir saman frumkvöðla(fjármagnseigendur) og aðföng.10 

Þegar kreppur skella á þá verða skilaboð markaðarins óskýrari, framleiðsluþættir verða 

notaðir með óarðbærum hætti og það tekur tíma fyrir samkeppnismarkaðinn að laga sig 

að nýjum raunveruleika.  Kreppunni líkur ekki fyrr en markaðurinn fer aftur að senda skýr 

                                                           
5
 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir, Samkeppniseftirlitið 2009, bls. 4 

6
 Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 

7
 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir, Samkeppniseftirlitið 2009, bls. 10 

8
 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir, Samkeppniseftirlitið 2009, bls. 10 

9
 Joseph A Schumpeter “The Theory of Economic Development“, Transaction Publishers (2006) bls. 116 

10
 „The Theory of Economic Development“ (2006) bls. 117 
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skilaboð og framleiðsluþættinir verða aftur nýttir með arðbærum hætti.11  Meðal þeirra 

þátta sem geta lengt aðlögun hagkerfisins eru opinberir styrkir og niðurgreiðslur.12 

Allir geta verið þátttakendur á venjulegum samkeppnismarkaði.  Samkeppnismarkaður 

leiðir saman kaupendur og seljendur vöru og þjónustu.  Mikilvægar upplýsingar verða til á 

samkeppnismarkaðinum.  Meðal þeirra eru upplýsingar um magn og verð sem eru 

lykilatriði til að ná fram hagkvæmri nýtingu framleiðsluþáttanna.  Þessar upplýsingar 

gagnast ekki eingöngu þeim sem eru þegar þátttakendur heldur gagnast þær líka þeim 

sem hyggjast taka þátt enda eru nákvæmar og réttar upplýsingar forsendur þess að hægt 

sé að gera góða arðsemisútreikninga. 

 

Aflandskrónur13 

Seðlabankinn skilgreinir aflandskrónur “ sem verðmæti í innlendum gjaldeyri í eigu eða 

vörslu erlendra aðila, eða ávísun á slík verðmæti, sem lúta sérstökum takmörkunum 

samkvæmt reglum um gjaldeyrismál”.14 

Með því að takmarka nytsemi15 aflandskróna fyrir eigendur þeirra þá féllu þær í verði.  

Þann 28. mars 2011 fengust 270 krónur fyrir eina evru á aflandskrónumarkaðinum.16  

Sama dag fengust aðeins 162 krónur fyrir eina evru samkvæmt gengi Seðlabankans.17  

Þetta er hvalreki fyrir þá sem stunda gengismunaviðskipti.18 

Þetta varð einnig til þess að sumir fóru að hugsa „skapandi“.  Með því að veita fjárfestum 

tækifæri til þess að nota aflandskrónur þá fengu þeir afslátt af fjárfestingunni í erlendri 

mynt þrátt fyrir að þeir hefðu fjárfest fyrir sömu upphæð í íslenskum krónum og aðrir.  

Svona viðskipti valda því oft að fólk heldur að „eitthvað nýtt“ hafi verið „skapað“, eitthvað 

sem var ekki þarna áður.  Þetta er auðvitað bara blekking.  Það sem var búið til var 

afslátturinn fyrir fjárfestinn, sem fékk bæði afslátt og hagnað. 

Vinsælasta hugmyndin um „sköpunarkrafta“ aflandskróna er að þær skili ávinningi þegar 

þær eru notaðar til að fjármagna ríkissjóð eða þegar þær fara í nýjar fjárfestingar.  Þetta er 

líka blekking og er ekkert annað en peningaþensla í nýju dulargervi.   

Aukinn hagvöxtur og betri lífskjör fást ekki með prentun peninga heldur með meiri 

vermætasköpun í hagkerfinu.  Verðmætasköpun verður vegna betri framleiðni, betri 

nýtingu aðfanga og auknu framboði. 

                                                           
11

 „The Theory of Economic Development“ (2006) bls. 243-244 
12

 „The Theory of Economic Development“ (2006) bls. 245 
13

 Umsögn um mál nr. 788 gjaldeyrismál, bls. 9 
14

 Áætlun um losun gjaldeyrishafta (2011), 6 
15

 Nytsemi, utility  
16

 HSH_Nordbank_280311.PDF 
17

 www.sedlabanki.is  Gengi 28. mars 2011.  1 EUR = 161,69 ISK 
18

 Gengismunaviðskipti, arbitrage 

http://www.sedlabanki.is/
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Ávinningurinn af gjaldeyrisútboði Seðlabankans 

Seðlabankinn stóð fyrir gjaldeyrisútboði þann 23. maí 2011.  Hugðist Seðlabankinn kaupa 

15 milljarða aflandskróna fyrir evrur.  Niðurstaða útboðsins var sú að Seðlabankinn tók 

tilboðum fyrir 13,37 milljarða króna og var meðalverð fyrir evruna 218,89 krónur. 

Þann 23. maí 2001 var meðalgengi evrunnar 163,97 krónur.19  Kaupin skiluðu því 

Seðlabankanum gífurlegum ávinningi.  Seðlabankinn seldi eigendum aflandskróna um það 

bil 61 milljón evra sem kostuðu á markaðsverði 10,01 milljarða króna.  Ávinningurinn fyrir 

Seðlabankann var því 3,35 milljarðar króna. 

 

Gallar á fyrirkomulag krónuútboðs Seðlabankans 

Þann 28. júní 2011 hyggst Seðlabankinn selja innlendum og erlendum eigendum gjaldeyris 

64.000.000 evrur í útboði í skiptum fyrir krónur.  Til að mega taka þátt þá þarf gjaldeyrinn 

að vera í vörslu erlendis, gjaldeyririnn má ekki vera skilaskyldur og tilboðið má ekki vera 

undir 500.000 evrum.20  Þetta útilokar aðila sem eiga gjaldeyri á Íslandi, útflytjendur vöru 

og þjónustu og aðila sem ná ekki lágmarksupphæðinni. 

Það eru margir augljósir gallar á fyrirkomulagi útboðsins og snerta þeir flestir 

samkeppnislög eða markmið þeirra.  Meðal þeirra eru mjög ströng skilyrði fyrir þátttöku 

og ætlunin að selja eigur bankans undir markaðsverði.  Þetta tvennt ætti að nægja, undir 

öllum venjulegum kringumstæðum, til að stöðva útboðið. 

Vegna þess að skilyrði fyrir þátttöku eru ströng þá minnkar fjöldi þeirra sem getur tekið 

þátt og hópurinn verður einsleitnari.  Einsleitnari hópur eykur líkurnar á samráði 

þátttakenda, bæði beinu og óbeinu.  Við það aukast líkurnar á því að verðið í útboðinu 

verði lægra og að ávinningur kaupenda verði meiri á kostnað Seðlabankans og 

samkeppnisaðila. 

Takmörkun á fjölda þátttakenda þýðir einnig að eftirspurnin minnkar sem veldur því að 

Seðlabankinn fær ekki hæsta mögulega verð í útboðinu. 

Í Viðskiptablaðinu þann 18. júní 2011 segir Már Guðmundsson Seðlabankastjóri að „nokkur 

hagnaðarvon er í viðskiptum sem þessum þar sem krónurnar eru alla jafna ódýrari, þ.e. að 

kaupendur fá fleiri krónur fyrir hverja evru en samkvæmt opinberri gengisskráningu.“21  

Þarna staðfestir Seðlabankastjórinn ætlun sína að gefa afslátt af eigum bankans með því 

að selja þær undir markaðsverði.  Það verður að teljast mjög óeðlilegt.  Sérstaklega með 

                                                           
19

 Gengið 23. maí 2011 
20

 Útboðsskilmálar 16. júní 2011 
21

 „Seðlabankinn selur krónur á uppboði“ 
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tilliti til þess að þátttaka er takmörkuð með ströngum skilyrðum og ekki er reynt að fá 

hæsta mögulega verð fyrir þessar eigur bankans. 

Það er mikilvægt að hafa það í huga að þó svo að Seðlabankinn sé í fyrstu aðeins að bjóða 

kaupendum aflandskrónanna að kaupa ríkisskuldabréf með þeim skilyrðum að þeir haldi 

þeim í 5 ár, þá eru einnig til fjárfestar sem eiga gjaldeyri hérlendis eða erlendis sem ná ekki 

500.000 evru mörkunum og mega því ekki taka þátt í útboðinu.  Þessum aðilum er neitað 

um ávinning af þátttöku í útboðinu, bæði fyrir sig og viðskiptavini sína. 

Þegar Seðlabankinn fer að heimila kaupendum aflandskróna að fjárfesta í innlendu 

atvinnulífi þá fara þeir í samkeppni við aðila sem eru þegar með atvinnurekstur og aðila 

sem hyggja á fjárfestingar.  Útboðið og ströng þátttökuskilyrði munu því raska verulega 

öllum arðsemisútreikningum og eðlilegri verðmyndun á samkeppnismarkaði. 

Seðlabankinn hefur gefið út að lágmarksverð fyrir evru í útboðinu séu 210 krónur.22  Það er 

viðurkenning á því að hann hyggist selja krónur undir markaðsverði til hópa sem bankinn 

telur eiga það skilið af ótilgreindum ástæðum.  Seðlabankinn hefur hvergi útskýrt hver 

ávinningurinn af þessu sé fyrir hagkerfið eða hvaða áhrif þetta muni hafa á 

samkeppnismarkaðinn. 

Ef Seðlabankinn myndi selja evrurnar(64 milljónir) á 210 krónur yrði þá yrði tap 

Seðlabankans miðað við markaðsgengi þann 20. júní 2011 2,88 milljarðar króna!23 

Þetta tap er réttlætt með því að ávinningurinn af gjaldeyrisútboðinu þann 23. maí 2011 

hafi verið 3,35 milljarðar króna.  Hagnaðurinn af báðum útboðunum gæti numið 650 

milljónum króna sem myndu renna í ríkissjóð.24  Hins vegar er ekki hægt að líta fram hjá 

því að Seðlabankinn hefur þá gefið ákveðnum hópi fjárfesta meðgjöf upp á 2,88 milljarða 

króna. 

Það er ekki búist við því að kaupendur aflandskrónanna kaupi þær á genginu 210 ISK/EUR.  

Ef meðalgengi evru í útboðinu verður 185 krónur þá þýðir það meðgjöf til kaupendanna 

upp á 1,28 milljarð króna.  Það hlýtur að teljast umtalsvert miðað við að heildarviðskiptin 

eru 11,84 milljarðar. 

Í stuttu máli þá eru helstu athugasemdirnar varðandi útboð Seðlabankans þær að: 

 fjöldi þátttakenda er takmarkaður, 

 munur er gerður á eignum erlendis og hérlendis, 

 krafa um hátt lágmarkstilboð kemur í veg fyrir þátttöku smærri fjárfesta, 

 samkeppnisaðilar standa ekki jafnfætis, 

 seðlabankinn reynir ekki að fá sem mest fyrir eigur sínar, 

                                                           
22

 „210 krónur hámarksverð fyrir evru í útboði Seðlabankans“ 
23

 Gengið 20. júní 2011 
24

 „Hagnaður af útboði Seðlabankans rennur til ríkissjóðs“ 
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 með sölu undir markaðsverði er Seðlabankinn að niðurgreiða fjárfestingar og raska 

samkeppnismarkaði, 

 Seðlabankinn hefur hvergi gert grein fyrir áhrifum útboðsins á hagkerfið eða 

samkeppnismarkað. 

Dæmi 

Það getur oft verið erfitt að gera sér grein fyrir peningalegum og hagfræðilegum 

afleiðingum hagstjórnaraðgerða eins og gjaldeyris- og krónuútboða Seðlabankans.  Þess 

vegna er gott að taka einfalt dæmi. 

Segjum að kaup og sala á jörðum sé frjáls og að þar sé skilvirkur samkeppnismarkaður.  Í 

fyrstu eru smábændur ráðandi en með tímanum eykst spákaupmennska og á stuttum tíma 

eignast stórfjárfestar stórar jarðir sem þeir ætla sér að nota til að hefja samkeppni við 

smábændurna. 

Stjórnvöld komast að þessu og taka sig til og banna stórfjárfestunum að ráðstafa landi sínu 

að vild.  Með þessari ákvörðun segjast stjórnvöld vera að „verja“ almenning og markaðinn 

fyrir röskun og slæmum samfélagslegum afleiðingum þeirra. 

Þegar stórfjárfestarnir mega ekki ráðstafa eignum sínum að vild þá lækkar verð þeirra 

enda verða þeir að greiða af lánum og standa við aðrar skuldbindingar.25  Þeir lenda í 

erfiðri stöðu og sumir þeirra verða tilbúnir að selja jarðir sínar á lágu verði, undir því sem 

gengur og gerist í viðskiptum smábændanna. 

Eftir ákveðinn tíma þá komast menn að því að það sé óarðbært að láta svona stórar jarðir 

vera ónotaðar þannig að ríkið ákveður að bjóðast til að kaupa jarðir stórfjárfestanna undir 

markaðsverði.  Við þessa aðgerð þá komast jarðir í hendur ríkisins og vegna þess að verðið 

sem ríkið greiddi var undir markaðsverði þá hagnast ríkið á þessum viðskiptum. 

Ríkið vill ekki eiga jarðirnar enda hefur það engan áhuga á að standa í landbúnaði.  Þess 

vegna ákveður ríkið að halda útboð og bjóða jarðirnar til sölu.  Eðlilegast væri ef allir 

fengju að bjóða í jarðirnar án skilyrða því þannig væri eftirspurnin eftir þeim mest og 

verðið sem næst markaðsverði. 

Hins vegar ákveður ríkið bæði að takmarka þátttöku þeirra sem mega taka þátt í útboðinu 

og selja jarðirnar undir markaðsverði. 

Fáum þætti þetta eðlileg og ásættanleg vinnubröð ef þetta myndi gerast í 

raunveruleikanum.  Þetta dæmi sýnir vel að það er enginn munur á því hvort um sé að 

ræða jarðir, krónur eða gjaldeyri. 

                                                           
25

 Eigendur aflandskróna eru sumir hverjir að efast um lögmæti þess að hægt sé að takmarka notagildi 
aflandskrónanna enda eiga það að vera venjulegar krónur auk þess sem eignaréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar ætti að tryggja þá gegn eignaupptöku. 
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Afleiðingar fyrir hagkerfið og kaupmátt íslensku krónunnar sem skekkja 

samkeppnismarkaðinn 

Stefna Seðlabankans er að aflandskrónurnar leiti í innlenda eftirspurn.  Aukning 

eftirspurnar og peningamagns í umferð mun raska jafnvægi hagkerfisins.  Þar sem 

Seðlabankinn stýrir peningamagni í umferð með stýrivöxtum en ekki öfugt eins og áður 

þekktist,  þá mun aukning peningamagns við núverandi efnahagsástand skapa verðbólgu 

og neikvæðan þrýsting á gengi krónunnar.  Til þess að taka þetta aukna peningamagn úr 

umferð þá mun Seðlabankinn neyðast til þess að hækka stýrivexti.  Þetta virðist ekki mál 

Samkeppniseftirlitsins við fyrstu sýn. 

Seðlabankinn hefur gefið hópi fjárfesta möguleika á að kaupa aflandskrónur á hagstæðu 

gengi á meðan flestir þurfa að sætta sig við opinbert gengi Seðlabankans.  Til þess að hægt 

sé að gefa þennan afslátt af gengi krónunnar þá þarf Seðlabankinn að hækka vexti.  Við 

það lækkar almennt verðmæti eigna og dregur úr getu annarra aðila í landinu til þess að 

fjárfesta. 

Fjárfestingageta þeirra aðila sem nota aflandskrónur er því aukin á kostnað annarra 

fjárfesta. Kaupmáttur er fluttur frá þeim sem ekki fá að kaupa aflandskrónur til þeirra sem 

fá að kaupa og nota aflandskrónur í fjárfestingum.  Þarna fær hópur fjárfesta forskot á 

aðra fjárfesta og samkeppnisaðila. 

Seðlabankastjóri hefur oft lýst því yfir að þeir aðilar sem geta tekið þátt í síðari hluta 

útboðsins hafi möguleika á því að kaupa krónur á hagstæðara gengi en almennt gerist.  

Hann notar þetta til að lokka gjaldeyri til landsins.  Þarna er augljóslega ætlunin að veita 

ákveðnum hópi fjárfesta ívilnun.  Það er ljóst að stór hluti fjárfesta og samkeppnisaðila 

geta með engum hætti komist í þennan útvalda hóp. 

 

Lögvarðir hagsmunir 

Það eru hagsmunir mínir að ég hafi sömu tækifæri til að fjárfesta og aðrir aðilar óháð 

uppruna þess fjármagns sem nota skal til þess.  Þó svo að markmiðið sé afnám 

gjaldeyrishafta þá getur ekki verið að mismunun með jafn augljósum hætti sé lögmæt leið 

til þess. 

Ég óska eftir því að Samkeppniseftirlitið fylgist með því að uppboðin séu opin, gagnsæ, að 

Seðlabankinn gæti jafnræðis og meðalhófs og að reynt sé að hámarka verðmæti eigna 

Seðlabankans við sölu þeirra. 

Undirritaður lýsir því yfir að upplýsingar, sem veittar eru í erindi þessu, eru sannar, réttar 

og fullnægjandi samkvæmt bestu vitund, að óstytt afrit af skjölum fylgja með, að allt mat 
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er tilgreint sem slíkt og sett fram samkvæmt bestu vitund og vitneskju um staðreyndir 

málsins og þar sem álit er látið í ljós er það gert í góðri trú. Undirritaðir hafa kynnt sér 

ákvæði 2. málsgrein. 42. gr. samkeppnislaga. 

 

 

 

Lúðvík Júlíusson 

040376-4029 

Brekkustígur 7 

245 Sandgerði 

 

ludvikjul@simnet.is  

GSM: 8638450 

Sími: 4237445 

 

  

mailto:ludvikjul@simnet.is


10 
 

Fylgigögn 

Áætlun um losun gjaldeyrishafta 

Gengið 20. júní 2011 

Gengið 23. maí 2011 

Reglur um gjaldeyrismál nr. 370/2010 

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir 

Umsögn um mál nr. 788 gjaldeyrismál 

Útboðsskilmálar 16. júní 2011 

Viðskiptablaðið: “210 krónur hámarksverð fyrir evru í útboði Seðlabankans” 

Viðskiptablaðið: “Már Guðmundsson: Fyrsta útboð veitir miklar upplýsingar” 

Viðskiptablaðið: “Seðlabankinn selur krónur á uppboði” 


