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Siðrof og tímasetning þess 

Vilhjálmur Bjarnason 

Siðrof - „Anomie“ 

Hugtakið siðrof var upphaflega sett fram af franska félagsfræðingnum Émile 
Durkheim í riti hans um verkaskiptingu í samfélaginu, „De la division du travail 
social“,  sem kom út 1893. Hann setti það reynar einnig fram í öðru samhengi í riti 
sínu um sjálfsvíg, „Le Suicide“, sem kom út 1897. Þar fjallar Durkheim um 
mismunandi tíðni sjálfsvíga eftir kirkjudeildum og vísar þar til þess að siðbreytingunni 
fylgdi upplausnarástand þar sem aldagömlum viðhorfum var hafnað án þess að í stað 
þeirra kæmu heildstæð viðhorf og siðareglur, sem hafa þó mótast frá siðbreytingunni 
til vorra daga (Durkheim, 1952/1897). 

 
• Þannig er siðrof  hugtak sem vísar til upplausnar samfélags þar sem 

samheldni og hefðbundið skipulag, sérstaklega það sem tengist viðmiðum 
og gildum hefur veikst og við tekur lögleysa.  

• Siðrof vísar til þjóðfélagsástands er myndast þegar breytingar eru svo örar 
og þjóðfélagsástandið sem kemur í kjölfarið svo framandi að umgengnis-
hættir og gildi, sem almenningur hefur alist upp við, glata samhenginu við 
hinn félagslega veruleika.  
 

Miklar þjóðfélagsbreytingar, hvort heldur vegna mikillar velmegunar, sem skapast 
af hagrænum orsökum, mikilli vinnu og greiðum aðgangi að auðlindum, eða vegna 
samdráttar í framleiðslu og verðfalls á framleiðslu og eignum, geta leitt til ástands þar 
sem lög og siðareglur eru ekki virt. Almennt viðurkenndar umgengnisreglur og venjur, 
norm, missa gildi og virðingu, og þeim er ekki fylgt, án þess að nokkuð komi í staðinn. 
Þetta leiðir til ástands þar sem siðrof ræður ríkum og umgengnisreglur verða óljósar. 

Höfundur telur stofnanalegt siðrof, (e. Institutional Anomie), verða þegar stofnanir 
samfélagsins, þ.e.  stjórnvöld, eftirlitsaðilar og dómstólar,  viðurkenna með beinum 
eða óbeinum hætti grundvallarbreytingar á lögskýringum, venjum og siðum, sem leiðir 
til upplaunar í samfélagi. 

 
Viðurkenning á grundvallarbreytingum getur orðið á ýmsa vegu:  

• Með því að stofnanir beinlínis hafna gömlum og viðteknum gildum og 
venjum. 

• Með því að stofnanir samfélagsins niðurlægja og þagga niður í þeim sem 
telja að nýjir siðir og venjur leiði til óæsklegrar hegðunar með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir heildina. 

• Með því að stofnanir viðurkenna nýjar og framandi skýringar á hegðun án 
þess að horfa til enda á hugsanlegar afleiðingar. 

• Með því að stofnanir hafast ekkert að þegar skapandi lögskýringar og 
reikningsskil birtast í samskipum eininga og einstaklinga í samfélaginu. 
 

Durkheim taldi að græðgi væri engum líffræðilegum takmörkum háð. Því taldi 
Durkheim nauðsynlegt að setja fjármálakerfinu reglur, svo fjármálakerfið kollvarpi 
ekki öðrum þáttum samfélagsins  (Durkheim, 1952/1897). Auðsöfnun í formi banka-
innistæðna er tiltölulega lítil takmörk sett vegna rýmis og vörslu. 

http://is.wikipedia.org/wiki/Hugtak
http://is.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A9lag


Vilhjálmur Bjarnason 

2 
 

• Ein birtingarmynd siðrofs er skapandi lögskýring. Með skapandi 
lögskýringu varðandi löggjöf á fjármálamarkaði er átt við að reglur séu 
túlkaðar að þörfum fjármálafyrirtækis. Það kann að vera til að auka á 
umsvif og arðsemi þess en kann jafnframt að auka áhættu í rekstri þess. 

• Önnur birtingarmynd siðrofs eru skapandi reikningsskil. Með 
skapandi reikningsskilum er átt við að reikningsskil séu gerð í þeim 
tilgangi og markmiðum, sem stjórnendur ætla sér fremur en að fylgt sé 
lögum og góðri reikningsskilavenju. Í reikningsskilum íslenskra fjármála-
stofnana á árunum fyrir hrun var t.d. horft framhjá eðli útlána en einblínt 
á formið, þar sem tryggingar voru hlutabréf í stofnununum sjálfum. 
Þannig var eigið fé þeirra ofmetið, svo og útlán þar sem tryggingar voru 
hlutabréf eða stofnfjárbréf í öðrum fjármálastofnunum. Lán til 
eignarhaldsfélaga með undirliggjandi eign (veð) í hlutabréfum í bönkum 
eru víkjandi lán til viðkomandi banka. Við veðkall verður til eftirstæð 
krafa í hið undirliggjandi félag. Þá verður virk 85. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki, þ.e. að útlán með veði í eigin hlutabréfum krefjast 100% 
eiginfjárbindingar. Þannig byggðist upp kerfisáhætta í fjármálakerfinu sem 
ekki varð lesin í reikningsskilum bankanna. Með kerfisáhættu er átt við að 
einn einstakur atburður geti leitt til keðjuverkandi áhrifa á allt 
fjármálakerfið, sem að lokum leiðir til þess að fjármálakerfið verður fyrir 
áfalli og jafnvel hrynur. 
 

Í þessari grein verður sýnt fram á að einkavæðing íslensku viðskiptabankanna ber á 
marga vegu keim af siðrofi. Í einkavæðingarferlinu var ýmsum gömlum gildum hafnað. 
Löggjöf var túlkuð með frjálslegum hætti og í reikningskilum fjármálastofnana var 
fremur horft á form en efni og eðli fjármálagerninga. 

Þróun löggjafar um fjármálamarkaði á Íslandi 
Fjármálamarkaðurinn lýtur sérstökum lögmálum. Það er í raun viðurkennt með því að 
löggjafinn hefur með lagasetningu sett ítarlegri leikreglur á fjármálamarkaði en í 
viðskiptalífinu almennt. Um rekstur fjármálafyrirtækja gildir mjög ströng löggjöf. Hún 
hefur þróast í takt við starfsemi á markaðnum og tekur mið af reynslu og þörf. Hún 
tekur þannig einkum til hins viðtekna og þekkta en nær síður til nýjunga. Í þeim 
efnum verður samfélagið að reiða sig á að fagmennska, ábyrgð og varfærni ríki í 
rekstrinum. 

Bankar og fjármálafyrirtæki þurfa í starfsemi sinni og viðskiptum að fylgja 
margvíslegum lagareglum og fyrirmælum sem stjórnvöld setja. Þessum reglum er ekki 
síst ætlað að vernda hagsmuni þeirra sem eiga viðskipti við bankana, bæði þeirra sem 
láta þeim fjármuni í té og þeirra sem fá þá að láni. Að því er þá fyrrnefndu varðar hafa 
þeir sjaldnast mikla möguleika á að fylgjast með því eða afla upplýsinga um hvernig 
banki eða fjármálafyrirtæki ráðstafar fjármunum, sem það hefur tekið við sem innláni 
eða fengið að láni. Sparifjáreigandi sem leggur fé inn í banka er að veita honum lán. 
Það lán er án trygginga, en sparifjáreigandinn verður að mega treysta því að bankinn 
taki fullgildar tryggingar fyrir ráðstöfun fjár hans í sinni útlánastarfsemi. 

Fjármálafyrirtæki í víðasta skilningi, þ.e. bankar, sparisjóðir, verðbréfafyrirtæki 
tryggingafélög og lífeyrisjóðir eru einingar, sem tengjast almannahagsmunum. Í lögum 
um endurskoðendur, nr. 79/2008, eru gerðar sérstakar kröfur um óhæði endurskoð-
enda slíkra eininga. Að auki lúta þessar einingar sérstöku eftirliti Fjármálaeftirlitsins. 

Hér á landi er enn í gildi að lögum tilskipun frá 9. febrúar 1798, þ.e. „Tilskipun um 
áritun afborgana á skuldabréf“ til að bæta réttaröryggi í lánaviðskiptum. Þetta er hluti 
af aldagamalli hefð og fellur vel að hugmyndum Durkheim, að áliti félagsfræðinga. 
Einnig er vert að nefna að meðal elstu gildandi laga sem hafa verulega þýðingu í 
einkaréttarlegum samningum eru lög um víxla og lög um tékka, nr. 93 og nr. 94/1934, 
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hvor tveggja byggð á sambærilegri löggjöf á Norðurlöndum á sínum tíma. Bæði þessi 
form fjármálagerninga lúta ströngum formskilyrðum samkvæmt þessum lögum og öll 
dómaframkvæmd þar sem byggt er á þessum lögum tekur mið af hinu stanga formi. 

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins eru taldir upp þrjátíu lagabálkar, sem gilda um 
fjármálamarkaðinn, sá elsti frá 1991. Flest þessara laga eru innleiðingar á tilskipunum 
Evrópusambandsins samkvæmt EES samningi, þ.e. lög nr. 2/1993. Inn í upptalningu 
FME vantar þó hlutafélagalögin, nr. 2/1995 því fjármálafyrirtæki skuli rekin sem 
hlutafélög og réttarreglur hlutafélaga skuli gilda um sparisjóði, sem ekki eru reknir sem 
hlutafélög. Það vekur athygli að Hæstiréttur hefur aðeins níu sinnum á árunum 1999-
2008 dæmt í málum þar sem reynir á hlutafélagalögin. 

 

 

Mynd 1. Innlán í innlánsstofnunum (Seðlabanki Íslands, 2008a) 
 
Á árunum frá 1998 til 2008 óx fjármálamarkaður á Íslandi verulega að umfangi. 

Bankarnir juku útlán sín til innlendra viðskiptavina, byrjuðu  að lána erlendum við-
skiptavinum (sjá mynd 1), stofnuðu útibú og dótturfyrirtæki erlendis, auk þess sem 
bankarnir hófu innlánasöfnun erlendis í gegnum útibú sín þar. Þar ber helst að nefna 
Icesave innlánareikninga Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi, þar sem 
innlánin uxu mjög hratt. Þannig uxu innlán erlendis um 2,1 milljarð EUR (Seðlabanki 
Íslands, 2008a) frá lokum júní 2008 til loka september 2008, en það er um það bil sú 
fjárhæð sem samningar hafa staðið um í viðræðum íslenskra stjórnvalda við stjórnvöld 
í Bretland og Hollandi.  
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Mynd 2. Útlán bankakerfisins. Þróun útlána til innlendra og erlendra aðila í 
innlendum hluta bankakerfisins.í þúsundum króna (Seðlabanki Íslands, 2008b) 

 
Á þessu tímabili, sem myndir 2 og 3 vísar til, voru tveir ríkisbankar gerðir að 

hlutafélögum, þ.e. Landsbanki Íslands og Búnaðarbanki Íslands og fjárfestingarsjóðum 
steypt saman í Fjárfestingabanka atvinnulífsins (FBA), þ.e. Fiskveiðasjóði Íslands, 
Iðnþróunarsjóði og Iðnlánasjóði. FBA var síðar sameinaður banka sem hafði orðið til 
úr ríkisbanka, þ.e. Útvegsbanka Íslands, og þremur einkabönkum, þ.e. Alþýðubanka-
num hf., Iðnaðarbanka Íslands hf. og Verslunarbanka Íslands hf. Að lokum voru hinir 
nýju bankar einkavæddir.  

Á árunum frá 2003 til 2008 gerðust hlutir sem enginn sá fyrir og enginn eftirlitsaðili 
lét sig varða, en sumir höfðu mikla hagsmuni af. Fjármálakerfið stækkaði og útlán 
bankanna jukust úr því að vera einföld landsframleiðsla í fimm til sexfaldri lands-
framleiðslu og eru þá ótalin útlán í dótturfélögum erlendis.  
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Mynd 3. Útlán bankakerfisins. Þróun útlána til innlendra og erlendra aðila í 
innlendum hluta bankakerfisins í þúsundum króna (Seðlabanki Íslands, 2008b) 

 
Síðustu ríkisbankarnir voru gerðir að hlutafélögum árið 1998 og seldir og einka-

væddir árið 2003. Þá hefst veruleg útlánaukning í bankakerfinu, bæði í innlendum og 
til innlendra og erlendra lántaka, einstaklinga og fyrirtækja.  

Hafa ber í huga að bankarnir voru einkavæddir á sama tíma og fjármálakerfið var 
regluvætt. Það er algengur misskilningur að lög og reglur varðandi bankakerfið á 
Íslandi hafi verið afnumdar, „deregulated,“ í einkavæðingarferlinu, því eins og að 
framan segir var regluverk Evrópusambandsins lögfest á Íslandi áður en og meðan á 
einkavæðingunni stóð. 

Fjármálaeftirlitið tók þann 3. febrúar 2003 ákvörðun um hæfi Samson eignarhalds-
félags ehf. til að fara með eignarhald á Landsbanka Íslands hf. Fyrirsögnin var: 

„Ákvörðun skv. VI.  kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, vegna mats á 
hæfi Samson eignarhaldsfélags ehf. til að fara með virkan eignarhlut í 
Landsbanka Íslands hf.“ 

Í ákvörðuninni segir í kafla, sem ber yfirskriftina „Ákvörðun“, í 3. tölulið, en fyrr í 
skjalinu var inngangur og lýsing á málsmeðferð og gagnaöflun: 

„Í bréfum Fjármálaeftirlitsins til Samson og viðræðum við forsvarsmenn þess 
hefur verið lögð á það rík áhersla að tryggt verði að eignarhlutur þeirra í 
bankanum, ef af verður, skapi þeim ekki stöðu eða ávinning annan en þann sem 
felst í ávinningi almennra hluthafa af heilbrigðum og arðsömum rekstri bankans. 
Þannig muni félagið, eigendur þess, tengdir aðilar eða kjörnir fulltrúar í 
bankaráði ekki njóta aðstöðu í bankanum, s.s. viðskiptakjara, íhlutunar í við-
skiptalegar ákvarðanir er varða þá sjálfa, tengd félög eða samkeppnisaðila eða 
upplýsinga um viðskipti núverandi eða tilvonandi samkeppnisfyrirtækja.“

1
 

Óhjákvæmilegt er, í ljósi sögunnar, að leiða hugann að eftirliti og eftirfylgni hins 
opinbera í þessu sambandi. Hafa ber í huga að stjórnarflokkarnir beindu bönkunum í 

                                                           

1  Ákvörðun skv. VI. kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, vegna mats á hæfi Samson 
eignarhaldsfélags ehf. til að fara með virkan eignarhlut í Landsbanka Íslands hf., bréf FME dags. 
3. febrúar 2003 
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eignarhald aðila sem endurspegluðu samstarf þeirra og gömlu „helminga-
skiptaregluna“, sem enn virðist hafa verið í gildi.  Þá verður að leiða hugann að því að 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins var á þessum tíma nátengdur öðrum stjórnarflokkanna. 
Hann hafði um nokkurra ára skeið verið starfsmaður í viðskiptaráðuneytinu. Einn 
þeirra sem keyptu banka var viðskiptaráðherra þegar forstjóranum var veitt staðan. 
Annar bankastjóra hins bankans var ráðuneytisstjóri viðskiptaráðuneytisins á sama 
tíma. Forstjóri FME og hann eru bundnir nánum vináttuböndum. Skort FME á 
eftirliti og eftirfylgni verður að skoða í ljósi þessarar tengsla. 

Jafnvægi og ójafnvægi 
Í venjulegu og reglubundnu lýðræðissamfélagi má stilla ýmsum einingum samfélagsins 
upp eins og gert er á mynd 1. Við aðstæður sem þar er lýst gæta stofnanir þess að 
jafnvægi haldist innbyrðis, hver eining veitir öðrum aðhald með þeim ráðum sem 
eðlilegt þykir. 

 

Mynd 4. Samfélag í jafnvægi 
 
Fjármálakerfið hefur eitt umfram þær aðrar stofnanir sem upp eru taldar að framan. 

Framkvæmdavaldinu eru settar skorður með fjárlögum en fjármálastofnanir hafa 
nánast ótakmarkaðan aðgang að fjármunum. Opinberar stofnanir mega ekki aðhafast 
nema hafa til þess heimildir (svonefndar lögheimildir) en einkaaðilar mega aðhafast allt 
sem ekki er bannað. Eins og fyrr sagði hefur hið opinbera sett einkabönkum og 
sparisjóðum ítarlegar reglur sem þrengja eiga svigrúm þessara stofnana, þrátt fyrir að 
þeir séu í eðli sínu „einkaaðilar“. Fjármálastofnunum, sem veittur er réttur til að taka 
við sparifé almennings og afla sér fjár á markaði þurfa á móti að sætta sig við að þurfa 
lögheimildir til þeirra viðskipta sem þær stunda, þrátt fyrir að vera einkaaðilar. 
Skapandi lögskýringar og nýjungar í starfsemi þeirra verður því að hemja með öflugu 
eftirliti hins opinbera og aðgerðum við hæfi. 

Meðal þess sem úrskeiðis fór í bönkum var að launakerfi þeirra fór úr böndum. 
Stjórnendum var úthlutað af hagnaði þeirra í kaupauka. Þessa sáust einnig merki í 
risnukostnaði bankanna (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 
Gunnarsson, 2010c). Eru þá ótaldir háir styrkir til hvers kyns viðburða í 
menningarlífinu.  
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Fram-
kvæmda-

valdið 

Fjármála-
kerfið 
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Þegar ójafnvægi skapast með því að ofvöxtur hleypur í eina einingu má reikna með 
að Alþingi og framkvæmdavald og eftir atvikum dómsvald geri ráðstafanir til að leita 
jafnvægis, með breytingum á löggjöf eða dómaframkvæmd. 

 

 

Mynd 5. Samfélag í ójafnvægi 
 
Þegar fjármálkerfið var einkavætt hófst ferli siðrofs í samfélaginu, og endir 

siðrofsins var hrun fjármálakerfisins. Þá fór samfélagið úr jafnvægi og ofurvöxtur 
hljóp í fjármálakerfið, eins og sýnt er á mynd 5. Það var ekki aðeins að einstaklingum 
þótti sjálfsagt að sækja í hina nýfundnu „auðlind“ sem bankarnir voru. Stofnanir 
ríkisvaldsins töldu það rétt og eðlilegt, t.d. þótti fræðimönnum ekki óeðlilegt að sækja 
styrki til bankakerfins. Siðrofið var ekki aðeins meðal einstaklinga heldur einnig í 
stofunum samfélagsins. Stjórnmálamenn voru þar engin undantekning. 

Í þessu sambandi er rétt að minna á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar sem tók við 
völdum eftir kosningar 2007. Þar segir meðal annars: 

„Í umbreytingu íslensks atvinnulífs á undanförnum árum felst meðal annars 
aukið vægi ýmiss konar alþjóðlegrar þjónustustarfsemi, þar á meðal fjár-
málaþjónustu. Ríkisstjórnin stefnir að því að tryggja að slík starfsemi geti áfram 
vaxið hér á landi og sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði og 
að útrásarfyrirtæki sjái sér áfram hag í að hafa höfuðstöðvar á Íslandi.“ (Páll 
Hreinsson o.fl., 2010c, bls. 78). 

Forseti lýðveldisins og ráðherrar í ríkisstjórninni tóku þátt í kynningarátaki íslensku 
bankanna erlendis fram á mitt árið 2008. Þannig segir forseti Íslands í ræðu hjá Sagn-
fræðingafélagi Íslands um „útrásina“: 

„Svarið er líka fólgið í því að vel sé hugað að undirstöðum, að hin metnaðarfulla 
útrásarsveit haldi ávallt áttum, glati ekki jarðsambandi þótt vel gangi, meti áfram 
að verðleikum samfélagið sem þau hefur fóstrað og komi fram af virðingu og 

Fjármála- 
kerfið 

Alþingi 

Dómstólar Framkvæmda-
valdið Fjölskyldan 

Félagslegar 
stofnanir 
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sanngirni ekki aðeins við íslenska þjóð heldur einnig við íbúa annarra landa, 
gleymi ekki að útrásin byggir í grunninn á sögu, menningu og siðviti 2

 
Íslendinga“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2006, bls. 9). 

Þegar fjármálakerfi heillar þjóðar hrynur á þann veg að yfir 60% af eignasöfnum 
bankanna hverfa, þarf ekki að draga í efa að eftirlitsstofnanir hafa brugðist. Það er ef 
til vill rangt að segja að eignasafnið hafi horfið á einu augnabliki, þar sem starfsemi 
fjármálafyrirtækjanna hafði um skeið þróast í eina átt, sem endaði með skelfingu í 
október 2008. Af skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis verður ekki ráðið að það hafi 
verið neinn eðlismunur á orskökum falls einstakra fjármálastofnana.  

Eftirlitsaðilar fjármálafyrirtækja eru: 
 

• Stjórnir  og stjórnendur fjármálafyrirtækja 
o Enginn stjórnarmanna eða stjórnenda fjármálafyrirtækja hafa 

játað nokkra sök. 
• Endurskoðendur fjármálafyrirtækja 

o Endurskoðunarfyrirtæki telja að uppgjör bankanna hafi verið í 
samræmi við alþjóðlegar reikningsskilavenjur og að endurskoðun 
hafi verið framkvæmd með fullnægjandi hætti. 

• Kauphöll og fjármálafyrirtæki vegna markaðsmisnotkunar 
o Tilkynningaskylda  Kauphallar og fjármálafyrirtækja og starfs-

manna þeirra, er ótvíræð, vakni grunur um markaðsmisnotkun. 
Við lestur á skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um viðskipti 
Landsbanka, Kaupþings og Glitnis með eigin hlutabréf er ekki 
hægt að draga aðra ályktun en þá að þessir bankar hafi stundað 
skipulega markaðsmisnotkun, til að halda uppi verði á eigin 
hlutabréfum(Páll Hreinsson o.fl., 2010b, bls. 116). Ályktunarorð 
Rannsóknarnefndarinnar koma fram í eftirfarandi: „Með hliðsjón 
af framansögðu telur rannsóknarnefnd Alþingis yfirgnæfandi 
líkur á því að þau viðskipti bankanna með eigin hlutabréf sem 
greiningin náði til hafi verið framkvæmd í þeim tilgangi að gefa 
misvísandi upplýsingar um eftirspurn eftir hlutabréfunum og hafa 
þannig áhrif á verð þeirra. Umfang viðskiptanna var svo mikið að 
ekki hefði verið mögulegt að halda kaupunum til streitu nema 
einhver sala kæmi á móti eða með því að flagga uppsöfnuðum 
eignarhlut opinberlega. Í mörgum tilvikum veittu bankarnir 
völdum viðskiptavinum lán á hagstæðum kjörum og jafnvel án 
trygginga til þess að liðka fyrir slíkum sölum. Í ljósi 
greiningarinnar að framan telur rannsóknarnefndin ljóst að það 
sé verulega óheppilegt að banki eða fjármálastofnun sé viðskipta-
vaki með eigin hlutabréf og þá ekki síst þegar þeir eru einnig lán-
veitendur í tengdum viðskiptum“.(Páll Hreinsson o.fl., 2010c, bls. 
65). Rannsóknarnefnd Alþingis segir annars staðar í skýrslu sinni 
um lán til eignarhaldsfélaga: „Hin mikla hlutdeild eignarhalds-
félaga er athyglisverð. Lán til eignarhaldsfélaga eru ekki tryggð 
með traustum rekstri heldur eru verðbréf uppistaðan í eignum 
þeirra, oft hlutabréf. Líta má svo á að lán til eignarhaldsfélags, 
sem á hlutabréf í tilteknu hlutafélagi, sé svipað víkjandi láni til 
hlutafélagsins. Þetta er vegna þess að ef umrætt hlutafélag lendir í 
erfiðleikum eru það lánardrottnar félags sem fá fyrst greitt en 
síðan hluthafar og þar með lánardrottnar eignarhaldsfélagsins. 

                                                           
2 Leturbr. V B 
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Markaðsáhætta vegna undirliggjandi eigna eignarhaldsfélags sem 
lánað er til er því mikil nema eignasafn eignarhaldsfélagsins sé 
mjög vel dreift eða að félagið sé mjög sterkt með hátt eigin-
fjárhlutfall. Lágt eiginfjárhlutfall og hærra hlutfall óáþreifanlegra 
eigna fyrirtækja eru meðal þeirra þátta sem spá með tölfræðilega 
marktækum hætti fyrir um lágt innheimtuhlutfall lána.“(Páll 
Hreinsson o.fl., 2010a, bls. 95). Það kom einnig fram í yfir-
heyrslum fyrir dómi í máli nr. E-4033/2008 í Héraðsdómi 
Reykjavíkur, Vilhálmur Bjarnason gegn stjórnarmönnum Glitnis 
banka hf., að tilgangurinn með kaupum á hlutabréfum af frá-
farandi bankastjóri hafi verið að koma í veg fyrir að hlutabréfin 
færu á almennan markað, sem myndi valda verðlækkun. 

• Fjármálaeftirlit og Seðlabanki 
o Þessar stofnanir treystu endurskoðunarskýrslum, sem voru 

áritaðar af alþjóðlegum endurskoðunarfyrirtækjum, en Fjármála-
eftirlitið virðist ekki hafa stundað vettvangseftirlit með full-
nægjandi hætti. Eftirfarandi tilvitnun er þó að finna í skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis: „Glitni hélst mjög illa á reglu-
vörðum sínum og mannaskipti voru tíð. „Það var svona djókað 
með þetta að sá sem væri síðastur í vinnuna fengi regluvörslu-
titilinn“, segir Kristinn Arnar Stefánsson, regluvörður Glitnis, en 
hann hóf störf þar 2007 eftir að hafa starfað hjá Fjármála-
eftirlitinu og síðan við regluvörslu í Landsbankanum. Þegar hann 
kom til starfa hjá Glitni hafði Fjármálaeftirlitið tekið út reglu-
vörsluna í Glitni og gefið henni falleinkunn en þar segir meðal 
annars: „Hvað snertir regluvörslu eru gerðar athugasemdir við 
nær alla þætti er voru teknir til skoðunar í úttekt Fjármála-
eftirlitsins. Niðurstaða Fjármálaeftirlitsins er sú að framkvæmd 
regluvörslu sé verulega ábótavant.“ Þá eru gerðar margvíslegar 
athugasemdir við einkabankaþjónustu bankans, eignastýringu, 
utanumhald kvartana, að starfsmenn noti farsíma til að tala við 
viðskiptamenn, svo dæmi séu nefnd. Þegar skýrslan er lesin er í 
raun með ólíkindum að verið sé að lýsa alþjóðlegum banka með 
starfsleyfi.“(Páll Hreinsson, o.fl., 2010c, bls. 52). Samkvæmt 
skýrslu RNA verður ekki séð að þessari athugasemd hafi verið 
fylgt eftir. 
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Hvenær varð siðrof fullkomnað? 
Eins og rakið hefur verið hér að framan urðu umskipti á íslenskum fjármálamarkaði 
með hlutafélagavæðingu ríkisbankanna og með stofnun Fjárfestingarbanka 
atvinnulífsins, FBA, árið 1998 og síðar einkavæðingu þeirra. 

Einkavæðingu lauk í byrjun árs 2003. Í þessu ferli gerðist það jafnframt að eldri 
stjórnendum og starfsmönnum var ýtt til hliðar og við tók ný kynslóð stjórnarmanna 
og stjórnenda.  Á sama tíma var bankaeftirlit aðskilið frá Seðlabanka með stofnun 
Fjármálaeftirlitsins þar sem bankaeftirlit og Vátryggingaeftirlit voru sameinuð. Þar var 
einnig skipt um stjórnendur. Hinir nýju stjórnendur höfðu mjög takmarkaða reynslu á 
fjármálamarkaði.  

Það er á hinn bóginn alþekkt að í nálægum Evrópulöndum er haft á orði að enginn 
geti orðið æðsti stjórnandi í banka án þess að hafa mikla reynslu á fjármálamarkaði. 
Lágmarkið er að hafa þraukað í gegnum eina efnahagslægð með öllum sínum 
afskriftum og erfiðleikum, t.d. að fást við vandamál sjávarútvegsfyrirtækja þegar 
loðnuvertíð bregst. 

Um miðjan september 2003 dró til tíðinda í verðbréfaviðskiptum. Aðfaranótt 18. 
september sömdu ráðandi aðilar í þeim fyrirtækjum, sem skráð voru til viðskipta í 
Kauphöll Íslands, um uppskiptingu á eignarhaldi í sex félögum. Til samans voru þessi 
viðskipti með um 42% af markaðsverði félaga í úrvalsvístölu Kauphallarinnar 
(„Víðtæk uppstokkun fyrirtækjasamsteypa“, 2003). Þeir einstaklingar sem keypt höfðu 
hluti í bönkum voru þar ráðandi. 

Meginniðurstaða þessara viðskipta var sú að eignarhald hf. Eimskipafélags Íslands 
færðist til Landsbanka Íslands hf., þ.e. viðskiptabanka félagsins. 

Í tilkynningu (flöggun) til Kauphallarinnar þann 26. september 2003 er meðal 
annars sagt:  

„Nafn tilkynningarskylds aðila Landsbanki Íslands hf. Heimilisfang Austurstræti 
11 Reykjavík 

Fjöldi hluta fyrir viðskipti  506.520.728 
Fjöldi hluta eftir viðskipti 525.011.323 
Hlutfall af heildarhlutafé fyrir viðskipti % 9,83% 
Hlutfall af heildarhlutafé eftir viðskipti  10,19% 

Landsbanki Íslands hefur að auki gert framvirkan samning um kaup á kr. 
303.403.659 að nafnvirði með vísan í tilkynningu til Kauphallar Íslands þann 19. 
september sl.  Eignarhlutur bankans eftir viðskiptin nemur kr. 828.414.982 að 
nafnvirði, eða 16,08% af heildarhlutafé.  Landsbankinn hefur þar að auki umboð 
til að fara með atkvæði á hluthafafundi sem haldinn verður 9. október n.k., sem 
nemur 10,41% af heildarhlutafé“ (The nordic exchange, e.d.).  

Stærsti hluthafi Landsbankans á þessum tíma, Samson eignarhaldsfélag ehf., og 
tengdir aðilar, voru meðal þeirra sem voru innifaldir í þeim 10,41%, sem 
Landsbankinn kvaðst hafa umboð til að fara með. Landsbankinn og aðaleigandi hans 
voru þannig í sameiginlegu eignarhaldi á Hf. Eimskipafélagi Íslands.  

Í IV. kafla í lögum nr. 161/ 2002 um fjármálafyrirtæki er fjallað um starfsheimildir 
fjármálafyrirtæka. Í 20. gr. laganna er fjallað um starfsheimildirnar í 14 töluliðum og 
nokkrum stafliðum að auki. Allir lýsa þeir eðlilegri fjármálastarfsemi.  Alls kom orðið 
áhætta 55 sinnum fyrir í lögunum um fjármálafyrirtæki í einhverju samhengi, eins og 
lögin voru eftir margar breytingar, árið 2008. Með því er lögð áhersla á áhættustýringu 
fjármálafyrirtækja og takmörkun á áhættu þeirra. Fjármálafyrirtæki reyna að sneiða hjá 
rekstaráhættu viðskipavina þeirra.  

í  22. gr. laganna er fjallað um fullnustu vegna vanskila viðskiptaaðila: 
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„Tímabundin starfsemi og yfirtaka eigna. 

Viðskiptabönkum, sparisjóðum og lánafyrirtækjum er því aðeins heimilt að 
stunda aðra starfsemi en þá sem um getur í þessum kafla að það sé tímabundið 
og í þeim tilgangi að ljúka viðskiptum eða til að endurskipuleggja starfsemi 
viðskiptaaðila.“ 

Sem fyrr segir var Landsbanki Íslands hf. viðskiptabanki Eimskipafélagsins í 
september 2003 og hafði svo verið allt frá því Eimskipafélagið var stofnað árið 1914. 
Samband viðskiptabanka og viðskiptavinar er trúnaðarsamband. Því má líkja við 
trúnaðarsamband prests og sóknarbarns, en það samband er óskráð, eða 
trúnaðarsamband læknis og sjúklings, en það trúnaðarsamband er skráð í eiði 
Hippokratesar.  

 
Aðkoma Landsbanka Íslands hf. að kaupum á hlutabréfum í H.f. Eimskipafélagi 

Íslands var brot á lögum og reglum: 
• Á skráðum reglum í lögum um fjármálafyrirtæki með því að túlka 

„endurskipulagningu“ í 22. gr. laga um fjármálafyrirtæki með þeim hætti 
að um  væri að ræða almenna endurskipulagningu fyrirtækisins en ekki að 
forsendan fyrir aðkomu bankans væri fullnusta vegna vanskila. 

• Á óskráðum reglum um trúnaðarsamband banka og viðskiptavina, þar 
sem Landsbankinn notfærði sér trúnaðarupplýsingar viðskiptabankans 
um viðskiptavininn.  

• Að auki er rétt að líta til jafnræðisreglna hlutafélagalaga við skoðun á 
samkomulaginu frá 28. september 2003, því það voru örfáir hluthafar í 
félögunum, sem áttu hlut, sem tóku ákvarðanir um ráðstöfun eigna 
félaganna til að tryggja sína einkahagsmuni. 

Þessi sömu sjónarmið má finna í tveimur skýrslum og álitsgerðum Samkeppnis-
eftirlitsins: 

• Ákvarðanir banka og stjórnvalda um framtíð fyrirtækja á samkeppnis-
mörkuðum (Samkeppniseftirlitið, 2008). Álit nr. 3/2008, dag. 12. 
nóvember 2008. 

• Endurreisn íslenskra fyrirtækja. Aflaklær eða uppvakningar, skýrsla. Rit 
3/2012(Samkeppniseftirlitið, 2012).  

Höfundur þessarar greinar var hluthafi í H.f. Eimskipafélagi Íslands þegar umrædd 
viðskipti áttu sér stað. Höfundur leitaði til FME í kjölfar viðskiptanna og setti fram 
þau sjónarmið sem koma fram hér að framan. FME gerði ekkert með þær 
athugasemdir. Höfundi er kunnugt um að stjórnarformaður hf. Eimskipafélags Íslands 
leitaði einnig til FME á sama tíma og lagði þar fram bréf með athugasemdum um 
viðskiptin. Aldrei barst svar frá FME við því bréfi. Óhjákvæmilegt er í því sambandi 
að leiða hugann að „helmingaskiptareglunni“ gömlu og pólitískum tengslum forstjóra 
FME á þeim tíma. 

Niðurstaða 

Viðskipti með hlutabréf þann 18. september 2003 og viðbrögð eftirlitsstofnana við 
þeim falla mjög vel að hugtakinu siðrof og það varð siðrof í íslensku viðskipalífi á 
árunum 1998– 2003. Um stofnanalegt siðrof (e. Institutional Anomie) var einnig að 
ræða, þar sem eftirlitsstofnanir brugðust skyldu sinni með því að fallast á skapandi 
lögskýringu við túlkun á lögum um fjármálafyrirtæki varðandi þrönga heimild til 
yfirtöku á rekstri viðskiptavinar til fullnustu krafna fjármálafyrirtækisins. Þá voru reglur 
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um eigið fé fjármálafyrirtækja túlkaðar mjög að óskum fjármálafyrirtækja þar sem horft 
var framhjá eðli lánveitinga, sem vissulega fullnægðu formskilyrðum.  

Viðskiptin þann 18. september 2003 og viðbrögð eftirlitsstofnana við kvörtunum 
vegna þeirra gáfu vísbendingu um hvaða stefnu eftirlitsaðilar myndu fylgja og það 
gekk eftir með óhjákvæmilegu hruni fjármálakerfisins í október 2008. 
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