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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um það hvort óeðlileg umframávöxtun geti talist gagnlegur vísir á 

innherjasvik en viðskipti innherja eru af mörgum talin bera með sér upplýsingagildi um 

framtíðarverð hlutabréfa. Við rannsóknir á ætluðu upplýsingagildi innherjaviðskipta hafa 

rannsakendur jafnan stuðst við mælingar á ávöxtun þar sem óeðlileg umframávöxtun er 

notuð sem vísir á upplýsingagildið.  

Niðurstöður fjölda rannsókna, á ólíkum mörkuðum, víðs vegar um heim, sem sumar 

hverjar spanna löng tímabil, sýna að óeðlilegrar umframávöxtunar sé aflað með 

innherjaviðskiptum. Innherjasvik eru talin ein helsta skýringin á óeðlilegri umframávöxtun 

innherjaviðskipta en þar til nýlega hefur þó gengið illa að skýra hvað veldur hinum mikla 

breytileika í umframávöxtun af viðskiptum innherja. Samkvæmt nýrri rannsóknum eru 

innherjasvik talin leiðandi skýring á óeðlilegri umframávöxtun innherjaviðskipta. 

Refsingar þurfa bæði að vera íþyngjandi og sennileg afleiðing afbrots í huga 

brotamanns til þess að almenn varnaðaráhrif þeirra séu virk. Vegna vandasams eftirlits 

og íþyngjandi sönnunarbyrði saksóknar eru innherjasvik að mörgu leyti erfið viðureignar, 

en hvoru tveggja dregur úr sennileika refsingar. Misjafnlega erfitt er eftir réttarkerfum að 

tryggja sakfellingu, í umdæmum sem lúta meginlandsrétti geta óprúttnir og reyndir 

innherjar notfært sér skilgreiningu laga á því hvað teljist innherjasvik og þannig stundað 

rentusókn með lítilli áhættu.  

Samkvæmt kenningum Beckers um framboð afbrota aukast glæpir ef ávinningur af 

þeim eykst eða ef fjárhagslegur kostnaður við lögbrotið minnkar. Reynslan sýnir að 

refsingar í formi sekta eða fangelsisvistar við brotum á fjármálamarkaði hafa takmarkað 

gildi. Af þessum ástæðum þarf markvisst að draga úr freistnivanda innherja til þess að 

regluverk geti talist áhrifaríkt. Regla sem dregur úr gróðavon innherja af 

skammtímaverðbreytingum gæti verið liður í áhrifaríku regluverki.  
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1 Inngangur 

Þegar tveir aðilar eiga í viðskiptum og annar þeirra býr yfir betri upplýsingum um 

söluhlutinn heldur en hinn getur það leitt til þess að sá sem býr yfir lakari upplýsingum 

beri skarðan hlut frá borði. Þegar aðilar á fjármálamarkaði búa yfir ólíkum upplýsingum 

er sagt að upplýsingar séu ósamhverfar. Ósamhverfar upplýsingar hafa í för með sér 

freistnivanda sem er fólginn í siðrænni áhættu á því að einstaklingar, sem hafa aðstöðu 

til,  hegði sér með óheiðarlegum hætti ef þeir sæta ekki eftirliti. Innherjaupplýsingar eru 

gott dæmi um tilvist ósamhverfra upplýsinga á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Skilgreiningu innherjaupplýsinga í íslenskum rétti er að finna í 120. grein laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (hér eftir skammstöfuð vvl.). 

Með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem 
ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur 
fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til 
að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar 
væru... 

Samkvæmt 121. grein sömu laga teljast innherjar þeir aðilar sem hafa jafnan aðgang 

að, eða búa yfir upplýsingum um tiltekna fjármálagerninga, um útgefanda þeirra eða 

önnur atriði sem ekki hafa verið gerð opinber en eru líkleg til þess að hafa áhrif á 

markaðsverð bréfanna væru þau opinber. Af skilgreiningunni á innherjaupplýsingum 

leiðir að þær séu gagnlegar fjárfestum við ákvörðun um viðskipti með tiltekna 

fjármálagerninga. Banni við hagnýtingu innherjaupplýsinga er þannig ætlað að draga úr 

neikvæðum áhrifum ósamhverfra upplýsinga og tryggja jafnræði meðal fjárfesta. Sú 

óheiðarlega hegðun sem reynt er að sporna gegn er samkvæmt íslenskum lögum fólgin í 

ólögmætri miðlun eða hagnýtingu innherjaupplýsinga og nefnist hún innherjasvik.  

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki eru öll viðskipti innherja skilgreind sem 

innherjasvik. Innherjum eru settar þrengri skorður við viðskiptum með fjármálagerninga 

útgefenda þar sem þeir eru innherjar en öðrum fjárfestum. Í stuttu máli má segja að 

innherjum sé frjálst að eiga viðskipti með fjármálagerninga búi þeir ekki yfir 
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innherjaupplýsingum.1 Slíkar upplýsingar gætu verið upplýsingar um rekstrarniðurstöður 

útgefanda sem liggja fyrir áður en árshlutauppgjör er gert opinbert eða upplýsingar um 

nýja tækniuppgvötun sem gæti skilað útgefanda miklum hagnaði til framtíðar. Almennt 

hvílir skylda á útgefendum að gera slíkar upplýsingar opinberar eins fljótt og auðið er. Í 

framkvæmd má segja að útgefendur fjármálagerninga „skúri út“ (e. flush out) reglulega 

öllum innherjaupplýsingum með ársfjórðungslegri birtingu uppgjöra og þess á milli með 

birtingu opinberra tilkynninga sé þess þörf. Í kjölfarið mega innherjar frjálst eiga viðskipti 

með fjármálagerninga útgefanda, enda búi markaðsaðilar yfir sömu upplýsingum og þeir 

þ.e.a.s. upplýsingar um útgefanda séu samhverfar.  

Þrátt fyrir þessa meintu samhverfu eru innherjaviðskipti af mörgum talin bera með sér 

upplýsingagildi um framtíðarverð hlutabréfa. Rannsóknir á ætluðu upplýsingagildi 

innherjaviðskipta miða flestar að því að sannreyna hvort innherjaviðskipti hafi forspárgildi 

um framtíðarverð hlutabréfa. Þá hafa rannsakendur jafnan stuðst við mælingar á ávöxtun 

innherjaviðskipta þar sem óeðlileg umframávöxtun er notuð sem vísir á upplýsingagildi 

um framtíðarverð hlutabréfa. Niðurstöður fjölda rannsókna hafa sýnt að óeðlilegrar 

umframávöxtunar hafi verið aflað með innherjaviðskiptum víða um heim, á ólíkum 

mörkuðum og yfir löng tímabil (Biesta, Doeswijk og Donker, 2003; Glass, 1966; Hillier, 

Korczak og Korczak, 2015; Jaffe, 1974). Dæmi eru um að rannsóknir hafi metið óeðlilega 

umframávöxtun innherjaviðskipta á bilinu 3% - 30% og því hefur jafnframt verið haldið 

fram að ytri aðilar geti hermt eftir viðskiptum innherja og aflað sér sambærilegrar 

ávöxtunar (Aboody og Kasznik, 2000; Finnerty, 1976; Jaffe, 1974; Lorie og Niederhoffer, 

1968; Pratt og DeVere, 1970). Nýrri rannsóknir hafa staðfest niðurstöður fyrri rannsókna 

um óeðlilega umframávöxtun en þó þannig að viss skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess 

að ytri aðilar geti einnig aflað umframávöxtunar með því að herma eftir innherjum. (Bajo 

og Petracci, 2006).  

Ef upplýsingagildi innherjaviðskipta, sem túlkað er út frá óeðlilegri umframávöxtun, 

mætti rekja til innherjasvika þá væri það einkar áhugaverð niðurstaða, bæði í  

hagfræðilegum og lögfræðilegum skilningi, vegna þess að: 

                                                        

1 Hér eftir verður fyrst og fremst fjallað um hlutabréf sem er ein tegund fjármálagerninga.  
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1. Innherjum er óheimilt að notfæra sér innherjaupplýsingar (víðast hvar). 

2. Fjárfestar standa sig að meðaltali verr í hlutabréfaviðskiptum heldur en algengar 

viðmiðanir t.d. vel áhættudreifður sjóður (Barber og Odean, 2013). 

3. Innherjar eru ekki fullkomlega samleitur hópur einstaklinga. 

4. Víðtækar lagalegar skorður sníða innherjum þröngan stakk sem rýrir 

sveigjanleika fjárfestingaraðferðar þeirra og aðlögunargetu. 

Sé litið til refsiheimilda er ljóst að innherjasvik eru talin meðal alvarlegustu 

efnahagsbrota (a.m.k. á Íslandi) þar sem þau ógna jafnræði fjárfesta og trúverðugleika 

verðbréfamarkaðarins í heild. En það er erfitt að greina innherjasvik og erfitt að áætla 

hlutfallið sem fer leynt. Ef greina mætti vísbendingar um innherjasvik með mælingum á 

ávöxtun yrði það einstaklega þýðingarmikið fyrir löggjafa og eftirlitsaðila um allan heim.  

Í samanburði við þær umfangsmiklu rannsóknir sem farið hafa fram á kostnaði eða 

velferðartapi af völdum ýmissa glæpa þá hefur kostnaður af völdum innherjasvika lítið 

verið rannsakaður. Þó hafa farið fram rannsóknir sem sýna fram á að slök framfylgni 

innherjalöggjafar hafi áhrif á ávöxtunarkröfu eigin fjár (e. cost of equity) ásamt því að 

innherjasvik valdi hærri viðskiptakostnaði þar sem umframávöxtun innherjanna af 

viðskiptum er náð á kostnað annarra markaðsaðila. Í löndum þar sem innherjalöggjöf er 

illa framfylgt er ávöxtunarkrafa eigin fjár talin vera 5% hærri en ella væri ef innherjalöggjöf 

væri framfylgt (Bhattacharya og Daouk, 2002). Markaðsaðilar (aðrir en innherjar) eru 

taldir verða fyrir 0,1bpt (0,001%) hærri viðskiptakostnaði af völdum innherjaviðskipta 

(Jeng, Metrick og Zeckhauser, 2003). Flest viðskipti innherja í skráðum fyrirtækjum eru 

ekki innherjasvik í skilningi laga en ef þau skila engu að síður rentu til innherjanna þá er 

það merki þess að efni eða orðalag laganna fari ekki alveg saman við hagrænan skilning á 

eðli viðskiptanna og því séu lögin ekki nægilega markhæf.  

Að mati höfundar er fremur ósennilegt að ávöxtunarmælingar einar og sér verði 

notaðar til þess að ákvarða sekt eða sakleysi í innherjasvikamálum eða sem tilefni til að 

hefja rannsókn sakamála. Hagnýtt gildi þessarar heimildaritgerðar snýr frekar að því að 

athuga hvort niðurstöður rannsókna bendi til þess að hagfræðileg greining sé gagnlegt tól 

til þess að áætla áhrifamátt laga og hvort slík greining geti orðið grundvöllur að skilvirkari 

eða áhrifaríkari löggjöf.  
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Eitt helsta frumkvöðlaverk á sviði hagfræðilegrar greiningar á atferli manna, 

glæpsamlegra tilhneiginga og viðhorfi til áhættu, er að finna í ritgerðinni „Glæpur og 

refsing, hagfræðileg greining“ eftir Nóbelsverðlaunahagfræðinginn Gary S. Becker. Aðferð 

Beckers byggir á mælingu á samfélagslegum kostnaði afbrota og er ætlað að finna þá 

samsetningu á ráðstöfun auðlinda og fullnustu refsinga sem lágmarkar hið samfélagslega 

tap. Að mati höfundar dregur Becker upp heildstæða mynd af hagrænni hegðun manna.  

Uppbygging þessarar ritgerðar tekur af þeirri ástæðu mið af líkani Beckers og forsendum 

hans.  

Annar kafli hefst með stuttri kynningu á helstu hvötunum að baki innherjaviðskiptum, 

því næst er fjallað um ætlað upplýsingagildi innherjaviðskipta, óeðlilega umframávöxtun 

og að lokum er fjallað um rannsóknir sem varpa ljósi á samband óeðlilegrar 

umframávöxtunar við innherjasvik. Í þriðja kafla er fjallað nánar um kenningar Beckers 

um framboð afbrota sem hafa veigamikla þýðingu fyrir áframhaldandi umfjöllun um 

hegðun innherja andspænis freistnivanda. Settar eru fram forsendur áhrifaríks 

regluverksásamt skýringum á atferli manna. Í fjórða kafla er lagður grunnur að því að skýra 

frá þeim verulega kostnaði sem eftirlit með innherjasvikum og fullnusta refsinga hefur í 

för með sér ásamt því að fjallað er um íþyngjandi sönnunarbyrði saksóknar í völdum 

löndum. Í lok kaflans eru dregnar ályktanir um áhrifamátt innherjalöggjafar með hliðsjón 

af kenningum Beckers og  rannsóknum á viðbrögðum evrópskra og bandarískra innherja 

við framfylgni mismunandi laga. Í fimmta og seinasta kaflanum eru dregin saman helstu 

efnisatriði ritgerðarinnar og skýrt frá því hvað felst í áhrifaríkri innherjalöggjöf.  

Ritgerð þessi byggir að mestu á erlendum heimildum og rannsóknum sem sumar 

hverjar spanna áratuga viðskipti og byggja á hundruðum þúsunda innherjaviðskipta á 

mörkuðum í Evrópu og Ameríku. 
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2 Innherjaviðskipti  

2.1 Almennir hvatar fyrir viðskiptum 

Áður en fjallað verður nánar um hvað talið er að megi lesa út úr viðskiptum innherja er 

rétt að gera almennum ástæðum fyrir kaupum og sölu hlutabréfa skil. 

Fjárfestingarákvarðanir taka oft mið af nauðsyn eða löngun til að uppfylla önnur eða fleiri 

markmið en almenn hagræn markmið eins og hámörkun ágóða. Auk þess sem að hegðun 

fjárfesta stjórnast af hagrænum markmiðum eiga fjárfestar til að stjórnast af 

óskynsömum hvötum t.d. ofsjálfstrausti, að selja arðbær bréf of fljótt og halda tapbréfum 

eða viðurkenna ekki tap sitt fyrir sjálfum sér (Barber og Odean, 2013; Grinblatt og 

Keloharju, 2001; Shefrin og Statman, 1985). Rannsóknir sýna að innherjar eigi í viðskiptum 

af hagrænum ástæðum en líkt og aðrir fjárfestar láti þeir einnig stjórnast af öðrum 

hneigðum (J.-P. Kallunki, Nilsson og Hellström, 2009). Helstu hvatarnir fyrir 

innherjaviðskiptum eru eftirfarandi: 

1. Markmið um að stilla jafnvægi innan eignasafns (e. rebalancing objectives). 

2. Skattaleg sjónarmið (Jin og Kothari, 2008). 

3. Ofsjálfstraust (e. overconfidence) sem er dæmi um sálrænar hneigðir (J.-P. 

Kallunki o.fl., 2009) . 

4. Lausafjárþörf (Hamill, McIlkenny og Opong, 2002). 

2.2 Umframávöxtun og upplýsingagildi 

Með ítarlegum rannsóknum Seyhuns var sýnt fram á óeðlilega umframávöxtun af 

innherjaviðskiptum yfir langt tímabil á bandarískum markaði (H Nejat  Seyhun, 2000). 

Seyhun taldi að óeðlilega umframávöxtun innherjaviðskipta mætti skýra með þeim hætti 

að innherjar stundi mótstraumsfjárfestingar (e. contrarian investment strategy), þeir 

kaupi lágt en selji hátt, og afli þannig betri ávöxtunar en aðrir fjárfestar (H Nejat Seyhun, 

1988).2 Seyhun sýndi fram á að fyrir tímabilið 1975-1989 megi spá fyrir um 60% af 

                                                        

2 Mótstraumsfjárfesting (e. contrarian investing) er aðferð sem byggist á því að kaupa hlutabréf sem 

hafa mögulega lækkað meira en efni standa til (Sigurður B. Stefánsson, 2003).  
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breytileika heildarávöxtunar (e. variation in aggregate return) af hlutabréfaeign í 

fyrirtækjum ár fram í tímann, út frá hreinum innherjaviðskiptum (e. net aggregate insider 

trading). Einnig fundust gögn sem styðja að hrein innherjaviðskipti hafi forspárgildi um 

framtíðarrekstrarskilyrði fyrirtækja innherja og verðþróun í gengi hlutabréfa sem víkur frá 

undirliggjandi verðmætum (e. fundamentals) (H Nejat Seyhun, 1992). Upplýsingagildi sem 

megi greina af innherjaviðskiptum sé eftirfarandi:  

➢ Hrein innherjaviðskipti feli í sér markverðar upplýsingar um framtíðarhorfur 
fyrirtækja, sér í lagi í tilfelli lítilla fyrirtækja. 

➢ Hrein samanlögð innherjaviðskipti gætu verið nothæfur þáttur í því að spá fyrir 
um efnahagshorfur. 

➢ Upplýsingagildi hreinna samanlagðra innherjaviðskipta rýrni smám saman með 
tímanum, upplýsingum þurfi að safna fljótt eftir tilkynningu um viðskipti svo 
þær hafi notagildi. 

Af niðurstöðum ofangreindra rannsókna Seyhuns að dæma bera innherjaviðskipti vitni 

um ákveðna færni innherja sem þeir nýti sér í reynd. Innherjar séu færir um að bera kennsl 

á misjafnlega gróðavænlegar aðstæður í rekstrarumhverfi fyrirtækja sem þeir starfa hjá 

og afli óeðlilegrar umframávöxtunar með mótstraumsfjárfestingum.  

Eflaust þætti einhverjum ósennilegt að niðurstöður Seyhuns beri vitni um misferli í ljósi 

þess að ofannefndar rannsóknir byggja hvorki á gögnum yfir viðskipti sem voru til 

rannsóknar né ólögleg viðskipti (innherjasvik). Samt sem áður felur sú skoðun að 

innherjaviðskipti beri með sér upplýsingagildi um framtíðarverð hlutabréfa jafnan í sér þá 

ályktun að innherjar (i) búi yfir innherjaupplýsingum og (ii) að þeir hagnýti sér þessar 

upplýsingar með því að eiga viðskipti á grunni þeirra þrátt fyrir bann við slíku athæfi. 

Nærtækt væri að gagnálykta að ósennilegt væri að yfirvöldum dyldist útbreitt misferli af 

slíku tagi og frekar mætti rekja upplýsingagildi innherjaviðskipta til sérfræðiþekkingar eða 

annarskonar færni sem innherjar búa yfir umfram aðra fjárfesta.  

Rannsóknir sýna að innherjar hafi góðan skilning á framtíðarhorfum í efnahagslífi og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja sinna og að þeir séu betur upplýstir en aðrir aðilar á markaði, 

enda eru þeir oftast sérfræðingar í rekstri fyrirtækja. Jafnframt eru til rannsóknir þar sem 

ekki fundust vísbendingar um óeðlilega umframávöxtun af innherjaviðskiptum eða 

vísbendingar um að innherjar hafi yfirburðafærni umfram almenna fjárfesta (Fahlenbrach 

og Stulz, 2011; Jeng o.fl., 2003).  
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Nefna má sem dæmi nokkrar rannsóknir þar sem óeðlileg umframávöxtun af 

hlutabréfaviðskiptum er rakin til sérfræðiþekkingar eða kunnáttu innherja. Sem dæmi 

fundu Ikenberry, Lakonishok og Vermaelen vísbendingar um óeðlilega umframávöxtun 

innherja eftir tilkynningu fyrirtækja um endurkaup hlutabréfa (Ikenberry, Lakonishok og 

Vermaelen, 1995). Innherjar sýna ákveðna færni með góðri tímasetningu viðskipta, þeir 

kaupa (selja) eftir lækkun (hækkun) verðs hlutabréfa (Gregory, Tharyan og Tonks, 2009). 

Marin og Oliver komust að því að innherjaviðskipti (sala) nái hápunkti mörgum mánuðum 

fyrir verðhrun og að innherjaviðskipti (kaup) aukist mánuði fyrir verðhækkanir (Marin og 

Olivier, 2008). Ben-David, Birru og Rossi sýndu fram á færni starfandi og háttsettra 

innherjar við val hlutabréfa í félögum sem eru í sömu atvinnugrein og innherjarnir eru 

sérfróðir um, sér í lagi þegar kemur að áhættusömum, sveiflukenndum hlutabréfum sem 

litlum greiningarupplýsingum er til að dreifa um (Ben-David, Birru og Rossi, 2019). 

Alldredge og Cisero sýndu fram á að hluta arðbærra innherjaviðskipta megi rekja til hæfni 

innherja til að greina og notfæra sér opinberar upplýsingar. Talið er að innherjar nýti sér 

opinberar upplýsingar um önnur félög á markaði sem hafa mikilvægt viðskiptalegt 

samband við fyrirtæki þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga helst við um sölur og eru 

meira afgerandi þegar ytri fjárfestar eru líklega ekki jafn athugulir og endranær  (Alldredge 

og Cicero, 2015).  

Ofangreindar rannsóknir hafa takmarkað forspárgildi til þess að skýra hvað veldur 

óeðlilegri umframávöxtun af innherjaviðskiptum almennt án þess að sömu skilyrði séu 

fyrir hendi. Skilyrðin eru ekki nógu almenn til þess að hægt sé að draga ályktanir af 

rannsóknunum um hvað skýri óeðlilega umframávöxtun innherjaviðskipta víðs vegar um 

heim. Ekki er hægt að ganga að því vísu að almennt séu til staðar sértæk skilyrði eins og 

(i) að eingöngu sé fjárfest í áhættusömum félögum sem hafa illgreinanlega stöðu á 

markaði, (ii) að eingöngu sé fjárfest í félögum þar sem stór hluti tekna veltur á stökum 

viðskiptasamböndum við önnur skráð félög eða (iii) að verðhrun séu almennt yfirvofandi 

eða nýafstaðin.  

Í fræðunum er að finna breiða samstöðu um það að sennilega eigi innherjar einungis í 

innherjaviðskiptum til að hámarka ágóða sinn (Huddart og Ke, 2007; Ke, Huddart og 

Petroni, 2003). Þótt innherjaviðskipti fari helst eða eingöngu fram í auðgunarskyni myndi 

maður almennt ekki ætla að það ætti sammerkt við skeytingarleysi í garð laga og því ætti 
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ekki að vera neitt athugavert við þær niðurstöður. Markmið rannsóknarinnar „Why do 

insiders trade? Evidence based on unique data on Swedish insiders“, sem vísað var til í 

sambandi við hvata fyrir innherjaviðskiptum hér að ofan, var að svara spurningunni af 

hvaða ástæðum, öðrum en á grundvelli innherjaupplýsinga, innherjaviðskipti væru 

stunduð. Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir innherjar sem hafi varið stórum 

(litlum) hluta auð síns í hlutabréf í fyrirtækjum sem þeir eru innherjar hjá, selji meira 

(minna) áður en neikvæðar afkomutilkynningar eru birtar ásamt því að sölur innherja sem 

hafi varið stærstum hluta auð síns í hlutabréf fyrirtækja sinna gefi meiri upplýsingar um 

framtíðarafkomu fyrirtækja þeirra.  

2.3 Óeðlileg umframávöxtun og innherjasvik 

Nýrri og sífellt fleiri rannsóknir benda til þess að með vissum hætti megi greina 

innherjaupplýsingar af innherjaviðskiptum tiltekinna innherja og að innherjar stundi 

viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga. Talið er að óeðlilegrar umframávöxtunar 

innherjaviðskipta sé aflað á kostnað gagnaðila í viðskiptum og því sé um að ræða 

rentusókn sem fari fram með kerfisbundnum viðskiptum en ekki með 

mótstraumsfjárfestingum. Rannsóknir benda ennfremur til þess að innherjalöggjöf hafi 

lítil eða takmörkuð áhrif á hegðun innherja (Aussenegg, Jelic og Ranzi, 2018; Damodaran 

og Liu, 1993; Gębka, Korczak, Korczak og Traczykowski, 2017; Hillier o.fl., 2015; Ke o.fl., 

2003). Eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar eru dæmi um að óeðlileg 

umframávöxtun innherjaviðskipta hafi mælst á bilinu 3% - 30% en þrátt fyrir það hefur 

gengið illa að skýra hvað veldur þessum mikla breytileika í óeðlilegri umframávöxtun. 

 Nýlega var birt rannsókn sem hefur umtalsvert meiri skýringarmátt en fyrri rannsóknir 

á þessum mikla breytileika. Sú rannsókn  ber titilinn „The Impact of Personal Attributes 

on Corporate Insider Trading“. Í rannsókninni var sýnt fram á að ákvarðanir um 

innherjaviðskipti og arðsemi þeirra mætti að miklu leyti rekja til einstaklingsbundinna 

eiginleika svo sem hæfni innherjans og getu til að koma höndum yfir og greina bæði 

opinberar og óopinberar upplýsingar. Þessir einstaklingsbundnu eiginleikar eru meðal 

annars fólgnir í órökréttum hneigðum (e. bias) eins og ofsjálfstrausti, bjartsýni, 

takmarkaðri athygli, viðhorfi til áhættu og síðast en ekki síst eru þeir fólgnir í því hversu 

fúsir innherjar eru til að fremja innherjasvik. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bundin 

áhrif einstaklingsbundinna einkenna innherja skýri upp undir þriðjung af breytileika 
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óeðlilegrar umframávöxtunar og hafi allt að þrefalt meiri skýringarmátt en bundin áhrif 

fyrirtækis. Til að kanna hvaða eiginleikar innherja skýra breytileika umframávöxtunar var 

skoðað sambandið milli bundinna einstaklingsáhrifa: menntunar, fæðingarhóps (e. birth 

cohort) og kynferðis. Framlag þessarar rannsóknar til fræðanna er fólgið í auknum 

skýringarmætti, með athugunum á aðstæðum þar sem upplýsingar eru ósamhverfar í 

meira mæli og ytri aðilar eru ekki jafn eftirtektarsamir þegar kemur að opinberum 

upplýsingum. Ennfremur er varpað nýju ljósi á mikilvægi stigveldis framkvæmdastjórnar 

(e. executive hierarchy) og löggjafar, til að útskýra arðsemi innherjaviðskipta.  

Í næsta kafla verður stuðst við kenningar Beckers til þess að skýra frá því af hverju 

einstaklingar eru misjafnlega fúsir til þess að fremja glæpi. 
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3 Kenning um framboð afbrota 

Atferli manna hefur mikið verið rannsakað af hagfræðingum á undanförnum áratugum þá 

einkum viðhorf manna til áhættu og jafnvel samband þess viðhorfs og tilhneigingar 

manna til að fremja glæpi. Eitt helsta frumkvöðlaverk á þessu sviði er ritgerðin „Glæpur 

og refsing, hagfræðileg greining“ eftir Nóbelsverðlaunahagfræðinginn Gary S. Becker sem 

birtist í Journal of Political Economy árið 1968. Í ritgerð sinni setti Becker fram kenningu 

um glæpsamlegt atferli sem byggir á hefðbundinni kenningu hagfræðinnar um val (e. 

rational choice theory) en gerir þó ekki ráð fyrir óraunhæfum forsendum hagfræðinnar 

svo sem hinum hagsýna manni (e. economic man). Megintilgangur ritgerðar Beckers var 

að beita hagfræðilegri greiningu til að hanna hagkvæmt regluverk til að takast á við 

glæpsamlega hegðun. Ritgerð Beckers varð hvati að rannsóknum í glæpahagfræði 

almennt og sérstaklega að rannsóknum á svartri atvinnustarfsemi og skattsvikum.  

Kenningar Beckers byggjast á því að hagrænt hugsandi menn hneigist til að 
breyta þannig að afrakstur þeirra verði sem mestur. Yfirfært á glæpi þýðir það 
að fjárhagslegir glæpir aukist ef ávinningur af þeim eykst eða ef fjárhagslegur 
kostnaður við lögbrotið minnkar. Fjárhagslegur kostnaður við brotið er fyrst 
og fremst fjárhagsleg viðurlög og líkurnar á því að upp um glæpinn komist. 
(Þingskjal nr. 664/2004-2005, bls. 10)  

Becker tók fram að glæpsamleg hegðun, eins og hann lýsir henni, sé hluti af mjög 

almennri kenningu, að hún krefjist hvorki skilnings á kenningunni um ólík félagsleg tengsl 

(e. theory of differential association), siðrofi (e. anomie) né öðrum ámóta viðfangsefnum 

afbrotafræðinnar. Því síður byggir nálgun hans á forsendum hagfræðinnar um fullkomna 

vitneskju, leifturfljóta útreikninga eða aðrar ofureinfaldanir eða ýkjur klassískrar 

hagfræði. Becker fullyrti að kenningin gæti staðið án sérstakrar kenningar um siðrof, 

sálræna misbresti eða arfleidd einkenni, og það með góðu móti.  

Í þriðja kafla ritgerðar Beckers sem ber yfirskriftina „The Supply of Offences“ eða 

„Framboð afbrota“ setur hann fram forsendur sem hafa veigamikla þýðingu fyrir 

áframhaldandi umfjöllun um hegðun innherja andspænis freistnivanda. Nálgun Beckers 

gerir ráð fyrir því að skýra megi af hverju menn leiðast út í ólöglegar athafnir með sama 

ákvarðanatökulíkani og hagfræðingar beita til að útskýra af hverju menn leiðast út í 

löglegar athafnir. Gert er ráð fyrir því að:  
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 [...] einstaklingur fremji afbrot ef vænt notagildi þess er meira en það sem 
viðkomandi væri fært að afla með því að ráðstafa tíma og auðlindum til 
annarra athafna. Af þeirri nálgun leiðir að sumir einstaklingar gerist 
„glæpamenn“ vegna þess að ábati og kostnaður af athöfnum er misjafn milli 
manna en ekki af þeim sökum að grundvallarhvatar þeirra séu frábrugðnir 
hvötum annarra. (Becker, 1968, bls. 9)  

Það gefur til kynna að lýsa megi framboði afbrota með falli sem endurspeglar samband 

milli fjölda afbrota sem hver einstaklingur kynni að fremja, sennileika sakfellingar og 

alvarleika refsingar ef til sakfellingar kæmi og annarra breyta, eins og þeirra tekna sem 

viðkomandi er fært að afla með löglegum eða ólöglegum hætti og það hversu fús hann er 

til þess að fremja afbrot.  

Bæði eðli afbrots og persóna brotamanns hafa veruleg áhrif á líkindin á því að 

brotamaður sé afhjúpaður og dæmdur. Þar að auki eru áhrif afbrots og persóna 

brotamanns veigamikil við ákvörðun um form og alvarleika refsingar ef til sakfellingar 

kæmi (Becker, 1968). Persóna brotamanns og eðli afbrots eru áhrifaþættir sem háðir eru 

talsverðum breytileika. Í ljósi mikilvægis þessa breytileika þá myndi maður ætla að tekið 

væri mið af mögulegum áhrifum hans við mótun laga sem ætlað er að kljást við 

mismunandi tegundir afbrota. En þrátt fyrir þennan margbreytileika eru flest allir 

lagabálkar keimlíkir og deila tveimur megineinkennum að sögn Beckers: 

1. Löghlýðni manna er ekki tekið sem sjálfsögðum hlut og auðlindum bæði 

opinberra aðila og einkaaðila er almennt varið í að koma í veg fyrir brot og til 

þess að handsama brotamenn. 

2. Talið er nauðsynlegt að gera sumum viðbótarrefsingu eða alvarlegri refsingu 

vegna þess að það að vera fundinn sekur um refsivert athæfi er í sjálfu sér ekki 

talin nægjanleg refsing. 

Ef útdeiling refsinga og fullnusta þeirra er kostnaðarsöm eins og raunin er í tilfelli 

skilorðs, fangelsisvistar og reynslulausnar, þá myndi, við jafnvægisstöðu, teygni framboðs 

afbrota yfirgnæfa áhrif aukinnar íþyngingar refsinga með tilliti til breytingar á því hve 

líklegt er að afbrot uppgötvist. Af þeirri ástæðu er (mikil) áhættusækni ekki forsenda 

glæpsamlegs atferlis. Ef sennileiki refsingar er lítill eða kostnaður afbrots lágur þá eykst 

framboð afbrota af hálfu einstaklinga með lægra áhættuþol og einnig þeirra sem hafa 

hærri tekjur af löglegum athöfnum.  
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Eins og fyrr segir þá var meginmarkmið Beckers með ritgerð sinni að þróa skilvirkt og 

hagkvæmt regluverk til að takast á við glæpsamlega hegðun manna. Becker sýndi fram á 

að hagkvæm framfylgni laga velti á: 

1. Kostnaðinum við að handsama og dæma brotamenn. 

2. Eðli refsinga og hvort fullnusta refsinga sé kostnaðarsöm. 

3. Viðbrögðum brotamanna við breyttri framfylgni laga. 

Í næsta kafla verður fjallað um lagaumhverfi innherjaviðskipta og reynt að varpa ljósi 

á það hvort áhrifarík innherjalöggjöf sé til staðar í mismunandi löndum. Í framhaldi verður 

fjallað lið fyrir lið um forsendur hagkvæmrar framfylgni laga og að lokum farið yfir 

niðurstöður rannsókna.  
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4 Lagaumhverfi innherjaviðskipta og áhrif laga  

4.1 Innherjalöggjöf mismunandi landa  

Upplýsingaskylda um innherjaviðskipti er breytileg milli landa og hefur hún verið við lýði 

misjafnlega lengi á ólíkum mörkuðum. Þrátt fyrir að stofnað hafi verið til Verðbréfaþings 

Íslands árið 1985 var ekki til löggjöf um innherjaviðskipti fyrr en árið 1989 og var sjálft 

hugtakið innherji ekki skilgreint í íslenskri löggjöf fyrr en árið 2000. Í fyrstu íslensku 

lögunum um verðbréfamiðlun nr. 27/1986 var ekki fjallað um innherjaviðskipti.  

Bandaríkjamenn settu fyrstir allra þjóða hömlur á viðskipti innherja með lögum árið 

1934. Bandarískir dómstólar voru jafnframt fyrstir til að sakfella fyrir innherjasvik og var 

það gert með dómi sem féll árið 1961, 27 árum eftir gildistöku laganna. Hafandi í huga 

hvers eðlis afbrot eins og innherjasvik eru og þá upplýsingatækni sem menn bjuggu yfir 

árið 1961 lýsir lagasetningin einstakri framsýni af hálfu bandarísks löggjafarvalds. 

Innherjasvik þykja erfið viðfangs nú til dags, hvað þá fyrir 58 árum, áratug fyrir innleiðingu 

nettengdra tölva. Það er til vitnis um virkt eftirlit að handsama og dæma brotamann fyrir 

innherjasvik á þessum tíma.  

Árið 1971 lögðu Svíar fyrstir allra Norðurlandabúa bann við notkun innherjaupplýsinga 

til eigin hagsbóta. Tæpum áratug síðar voru fyrstu takmarkanirnar settar á viðskipti 

innherja á Íslandi og í mörgum öðrum ríkjum. Í töflu 1 má sjá hluta yfirlits frá árinu 2002 

yfir lykilupplýsingar 103 hlutabréfamarkaða um allan heim. Í töflunni er að finna 

upplýsingar um innherjalöggjöf 22 þróaðra ríkja (e. developed countries), svo sem ártal 

stofnunar markaða (2), ártalið er settar voru lagalegar skorður við innherjaviðskiptum (7) 

og ártal fyrstu sakfellingar vegna brota gegn umræddum lögum (8). Einnig er að finna í 

töflunni vísitölu sem lýsir jafnræði meðal hluthafa (minnihlutavernd) (9) og aðrar 

veigamiklar upplýsingar. Við skulum líta nánar á löggjöf valinna ríkja til frekari skýringar á 

þýðingu upplýsinganna sem tafla 1 hefur að geyma.  

Misjafnlega langur tími leið frá gildistöku laga til þess að fyrst var sakfellt fyrir brot á 

innherjalöggjöf í löndunum. Í Hollandi liðu 5 ár, í Sviss 7 ár, en í Svíþjóð liðu 19 ár. Að 

meðaltali leið rúmlega 6 ½ ár frá lagasetningu til fyrstu sakfellingar fyrir innherjasvik í 18 

af þeim 22 þróuðu löndum sem höfðu sakfellt fyrir innherjasvik fram til ársins 2002. Í 

Hollandi hefur notkun innherjaupplýsinga til eigin hagsbóta aðeins verið bönnuð með 

lögum frá árinu 1989 en skipulegum markaði var þó komið á fót þar snemma á 16. öld. 
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Tafla 1. Hlutabréfamarkaðir um allan heim: sýnir lykilupplýsingar um innherjalöggjöf þróaðra ríkja árið 2002 

 

Athugasemd. Endurprentun [aðlöguð] úr „The World Price of Insider Trading” eftir Bhattachary og Daouk. 2002, The 

Journal of Finance, 57, 81-82. 2002 „The American Finance Association". 

Hins vegar var upplýsingagjöf um viðskipti innherja í Hollandi ekki skylduð fyrr en árið 

1999 eða um áratug eftir setningu laganna. Upplýsingagjöf um heildareignir innherja í 

fyrirtækjum var síðar skylduð með lögum árið 2002 og var sú skylda einnig lögð á herðar 

þeim sem sinna eignastýringu fyrir hönd innherja (Biesta o.fl., 2003). Svíar komu 

skipulegum markaði á fót árið 1863 en notkun innherjaupplýsinga til eigin hagsbóta hefur 

verið bönnuð með lögum frá árinu 1971. Í Svíþjóð var fyrst sakfellt fyrir innherjasvik 19 

árum eftir setningu laganna. Við fyrstu sýn virðist svo langur tími annaðhvort lýsa með 

eindæmum slakri frammistöðu eftirlits eða dómstóla í samanburði við aðra markaði eða 

að sænskir innherjar hafi verið óvenju löghlýðnir. Við túlkun á þeim óvenju langa tíma 

sem leið fram að fyrstu sakfellingu sænskra dómstóla fyrir innherjasvik skipta 

verknaðarlýsing innherjasvika og þágildandi saknæmisskilyrði sænskra laga sköpum. Til 

ársins 2001 var innherjum ekki bannað að miðla innherjaupplýsingum. Svo fremi sem þeir 

áttu ekki í viðskiptum á grundvelli innherjaupplýsinga fyrir eigin reikning þá mátti teljast 

ansi ósennilegt að þeir yrðu gómaðir (J.-P. Kallunki o.fl., 2009). Samkvæmt gildandi löggjöf 

í Sviss árin 2008-2012 var ekki krafist upplýsinga um viðskipti innherja nema þau næmu 

meira en 100 þúsund svissneskum frönkum innan eins mánaðar en það jafngildir tæplega 

13 milljónum íslenskra króna (Gębka o.fl., 2017). 



 

20 

Breytileiki laga og eftirlits með innherjaviðskiptum milli landa eins og hér hefur verið 

lýst hefur verulega þýðingu fyrir alla umfjöllun um innherjaviðskipti og áhrifamátt laga. 

Skjót eða tafarlaus birting upplýsinga um viðskipti innherja er einnig liður í því að jafna 

stöðu fjárfesta. Í töflu 2 má sjá lagalegar kröfur til birtingar upplýsinga í 18 mismunandi 

löndum, þ.e. hversu skjótt birtingar upplýsinga um innherjaviðskipti er krafist, fjárhæð 

tilkynningarskyldra viðskipta og lokuð tímabil.  

Tafla 2. Tilkynningarfrestur, undanþegin fjárhæð viðskipta og lokuð tímabil 18 Evrópulanda 

 

Athugasemd. Endurprentun [aðlöguð] úr „Profitability of insider trading in Europe: A performance evaluation 

approach” eftir Gębka o.fl. 2017, The Journal of Empirical Finance, 44, 66-90. 2017 „Elsevier". 
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Löndin 18 eiga það öll sameiginlegt að hafa á árunum 2008-2012 (hið minnsta) lotið 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/6/EB um innherjasvik og markaðsmisnotkun 

(e. Market Abuse Directive) sem jafnan er kölluð MAD tilskipunin í íslenskri umfjöllun. 

Tilskipun þessi var innleidd í íslensk lög á grundvelli samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið en hún felur í sér þrjár leiðir til þess að kljást við ósamhverfar upplýsingar 

(Andri Fannar Bergþórsson, 2009).   

1.  Upplýsingaskylda um viðskipti innherja.  

2.  Bann við að nýta sér yfirburði.  

3.  Bann við rangri upplýsingagjöf.  

Við mat á árangri eftirlitsaðila og samanburði á áhrifamætti löggjafar mismunandi 

landa hefur grundvallarþýðingu að greina frá eftirtöldum atriðum: gildandi skilgreiningu 

á því hverjir teljist innherjar, áhrifum ólíkra skilgreininga á því hverjir teljist innherjar, 

hvert umfang upplýsingaskyldu laganna er, hvað teljist eftirlitsskyld viðskipti, hvernig þau 

eru skilgreind í lögum sem og kröfum til tilkynninga um innherjaviðskipti og birtinga slíkra 

upplýsinga. Hið sama gildir um túlkanir á gögnum um viðskipti innherja, meðferð og gildi 

tölfræðilegra upplýsinga sem snerta innherjaviðskipti á alþjóðlega vísu, þar á meðal 

greiningu á arðsemi innherjaviðskipta, ætluðu hlutfalli innherjasvika sem fara leynt og 

þeirra sem saksótt er fyrir.  

Að öllu ofangreindu virtu er ljóst að það eitt og sér að á markaði séu í gildi lög um 

innherjaviðskipti sem fela í sér einfaldar, formlegar takmarkanir á viðskiptum innherja, sé 

ekki sérstaklega upplýsandi um raunverulega lagavernd. Erfitt væri að taka afstöðu til þess 

hvort innherjalöggjöf tiltekins lands veitti í reynd einhverja vernd án þess að gerð yrði 

grein fyrir saknæmisskilyrðum og verknaðarlýsingu innherjasvika viðkomandi lands. 

Sambærilega ályktun mætti draga um mikilvægi rannsóknarheimilda og eftirlitsgetu 

fjármálaeftirlits. Til þess að unnt sé að meta hvort varnaðaráhrif refsinga séu á annað borð 

virk þyrfti ennfremur að greina frá refsiheimildum, eðli refsinganna sem er beitt og hve 

íþyngjandi þær eru.  

Eins og fjallað hefur verið um í fjórða kafla þá er fjármunum og auðlindum opinberra 

aðila og einkaaðila varið í að koma í veg fyrir brot og að handsama brotamenn en þeirri 

spurningu er ósvarað hversu áhrifaríkt eftirlitið er og hversu vel fjármununum er varið. 
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4.2 Áhrif laga og eftirlitsgetu  

4.2.1 Áhrif Sarbanes Oxley laganna í U.S.A. 

Með gildistöku Sarbanes Oxley laganna voru gerðar ríkari kröfur um tímanlega birtingu 

upplýsinga um innherjaviðskipti en áður var. Talið er að í kjölfar gildistöku laganna hafi 

innherjar orðið minna fúsir til þess að eiga viðskipti byggð á upplýsingum sem eru 

neikvæðs eðlis. Sennilegt er að strangari reglur aftri innherjum almennt frá því að eiga 

viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga en skapa um leið tækifæri til einokunar hagnaðar 

fyrir þá fáu sem finna leið til að dylja brotin. Afleiðing þess er aukið mikilvægi 

einstaklingsbundinnar misleitni (Brochet, 2010). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar benda 

til þess að áhrif víðtæks regluverks eins og Sarbanes Oxley laganna stuðli að aukinni 

einsleitni í starfsskilyrðum fyrirtækja en þegar tekið hefur verið mið af eiginleikum 

fyrirtækis (e. firm level factors) hafi lögin samt sem áður takmörkuð áhrif á 

einstaklingsbundna hegðun. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að einstaklingsbundin 

viðskiptahegðun eigi djúpar rætur að rekja til persónuleika og virðist ekki verða fyrir 

áhrifum almenns eða ósértæks (e. broad-brush) regluverks þótt víðtækt sé (Hillier o.fl., 

2015). 

4.2.2 Áhrif MAD tilskipunarinnar í Evrópu 

Svipaða sögu er að segja af evrópskum mörkuðum en niðurstöður rannsóknar á 

arðsemi innherjaviðskipta á mörkuðum í fimm Evrópulöndum: Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, 

Hollandi og Bretlandi sýna að engin kerfisbundin breyting hafi orðið á arðsemi 

innherjaviðskipta í kringum gildistöku MAD tilskipunarinnar. Rannsakendur telja að 

niðurstöðurnar megi túlka á nokkra vegu, m.a. þannig að MAD reglurnar séu almennt ekki 

áhrifaríkar, þær hafi ef til vill lítil áhrif á hegðun innherja og hafi því ekki valdið hliðrun á 

arðsemi innherjaviðskipta. Það kann einnig að vera að framfylgni MAD hafi haft áhrif á 

arðsemi innherjaviðskipta sem birtist ekki í formi tilfærslu arðsemi eftir gildistöku heldur 

með hægum breytingum yfir tíma (Gębka o.fl., 2017).  

4.2.3 Áhrif eftirlitsgetu og uppruna lagakerfis 

Niðurstöður rannsóknar á innherjaviðskiptum á mörkuðum sjö Evrópuríkja frá árinu 

2017 sýna að verndaráhrif laga séu í reynd verulega háð öðru en efni laganna sjálfra. 

Rannsakendur þróuðu svokallaða ITE vísitölu (e. Insider Trading Enforcement index) sem 
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mælikvarða á framfylgni innherjalöggjafar  og greindu verðþróun hlutabréfa í aðdraganda 

að og eftir birtingu tilkynninga um innherjaviðskipti eftir innleiðingu MAD 

tilskipunarinnar. ITE vísitalan tekur mið af formlegu valdi löggjafans (beitingu viðurlaga, 

refsingar og birtingu ákvarðana), eftirlitsgetu hins opinbera sem byggir á auðlindum 

(mannafla og fjármunum sem dæmi) og gögnum um raunverulega framfylgni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ákvörðun innherja um að fremja innherjasvik ráðist 

að miklu leyti af bærni eftirlitsaðila á markaði til að rannsaka og sakfella. Jafnframt kom í 

ljós verulegur munur á framfylgni MAD tilskipunarinnar milli landa sem eiga sér franskan 

og þýskan lagauppruna. Meginniðurstöður voru þær að réttarkerfi landa sem eiga sér 

franskan lagauppruna (Frakkland, Ítalía, Belgía og Holland) standi sig umtalsvert betur en 

þau réttarkerfi sem eiga rætur að rekja til þýsks lagauppruna, en sá munur var í samræmi 

við ólíka ITE vísitölu landanna. Innherjar stunduðu mótstraumsfjárfestingar í öllum 

löndunum sem voru rannsökuð og innherjar uppljóstruðu marktækum upplýsingum með 

viðskiptum sínum, bæði kaupum og sölum. Áhrif innherjaviðskipta á verðmyndun á 

markaði eru einkum mikil í löndum sem hafa lága ITE vísitölu (Aussenegg o.fl., 2018).  

Innherjalöggjöf í Evrópu hefur áður verið rannsökuð með hliðsjón af eðlislíkri vísitölu 

sem er jafnan notuð sem mælikvarði á minnihlutavernd hluthafa. Sú vísitala er kölluð ASD 

vísitalan (e. Anti Self Dealing index). ASD vísitalan mælir áhrifamátt regluverks gegn 

sjálftöku (e. self dealing) og mætti frekar flokka sem vísi á aðhald einkaaðila, ólíkt ITE 

vísitölunni sem er mælikvarði á opinbert aðhald og framfylgni (Djankov, La Porta, Lopez-

de-Silanes og Shleifer, 2008). Rannsóknin varpar ljósi á sjálftöku og markaðsmisnotkun 

sem fer fram með þeim hætti að innherjar, sem stunda skipulögð viðskipti í kjölfar 

valkvæðra birtinga upplýsinga um rekstur fyrirtækja sinna, hagnast á fyrirsjáanlegum 

viðbrögðum markaðsaðila. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að viðbrögð 

markaðsaðila við innherjaviðskiptum (kaupum) standi í jákvæðu sambandi við 

hluthafavernd. Slík hluthafavernd stuðli að auknu gagnsæi og trúverðugleika í athöfnum 

innherja og takmarki möguleika innherja á misnotkun sem birtist í formi sjálftöku eða 

rangrar lotunar tekna og gjalda. Af þeirri ástæðu endurspeglar verð hlutabréfa betur 

upplýsingar sem til er að dreifa því aðilar á markaði geta betur treyst því að viðskipti  

innherja séu af almennum hagrænum ástæðum. Rannsakendur sýndu fram á að óeðlileg 

umframávöxtun innherjaviðskipta standi í jákvæðu sambandi við þá hluthafavernd sem 

tryggð er með lagavernd gegn sjálftöku (e. self dealing) innherja í viðkomandi landi og 
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styður þá ályktun að innherjaviðskipti beri með sér upplýsingagildi (Fidrmuc, Korczak og 

Korczak, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar styðja ályktanir Brochet og Hillier að líklega 

aftri strangari reglur innherjum almennt frá því að eiga viðskipti á grundvelli 

innherjaupplýsinga en skapi um leið tækifæri til einokunar hagnaðar fyrir þá fáu sem finna 

leið til að dyljast yfirvöldum. 

4.3 Innherjalöggjöf með hliðsjón af kenningum Beckers 

Af lýsingum á innherjalöggjöf mismunandi landa fyrr í ritgerðinni má sjá að sögulega 

hafi innherjalöggjöf margra ríkja verið misjafnlega markhæf og í einhverjum tilfellum 

nánast ómarkhæf. Til upprifjunar þá hélt Becker því fram að: 

➢ Hagkæmni löggjafar ylti á kostnaði við að handsama og dæma brotamenn, eðli 
refsinga, hvort fullnusta þeirra væri kostnaðarsöm og loks viðbrögðum 
brotamanna við breyttri framfylgni. 

➢ Ef útdeiling refsinga og fullnusta þeirra reynist kostnaðarsöm þá myndi, við 
jafnvægisstöðu, teygni framboðs afbrota yfirgnæfa áhrif aukinnar íþyngingar 
refsinga með tilliti til breytingar á því hve líklegt er að afbrot uppgötvist. 

4.3.1 Kostnaðurinn við að handsama og dæma brotamenn 

Kostnaðurinn við að handsama og dæma brotamenn er að öllum líkindum mjög hár í 

þeim tilfellum þar sem eftirlitsaðilar eru vanmáttugir, sönnunarbyrðin erfið eða 

innherjalöggjöfin ómarkhæf. Innherjasvik eru að mörgu leyti erfið viðureignar vegna 

vandasams eftirlits og íþyngjandi sönnunarbyrði saksóknar en hvoru tveggja dregur úr 

sennileika refsingar.  

Í lögum á fjármálamarkaði er víða að finna matskennd ákvæði sem eru flókin 
og erfið viðfangs. Sem dæmi má nefna ákvæði um innherjasvik, 
markaðsmisnotkun, [...] og fjárfestingartakmarkanir. Mál sem varða þessi 
ákvæði útheimta greiningar á hegðunarmynstri, þróun á markaði yfir löng 
tímabil, aðstæður á markaði, viðskiptasögu aðila, samanburðargreiningar, 
líkindareikninga, mat á áhrifum upplýsinga o.fl. (Þingskjal nr. 789/2006-2007 
bls. 26) 

Vandinn við eftirlit og sönnunarbyrði saksóknar er í kjarna sínum fólginn í samhengi 

tímaramma viðskipta og vafanum sem kann að leika á því hvort innherjaupplýsingar hafi 

legið fyrir er viðskipti áttu sér stað, enda er það skilyrði fyrir saknæmi.  

Í mörgum lagaumdæmum sem lúta fordæmisrétti [...] er sönnunarbyrði 
saksóknar íþyngjandi, sem gerir að verkum að erfitt er að tryggja sakfellingu. 
Í umdæmum sem lúta meginlandsrétti, [...] er vandi saksóknar aukinn til muna 
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vegna viðleitni löggjafans til að setja fram tæmandi verknaðarlýsingu yfir það 
sem teljist til innherjasvika [...] sem óprúttnir og reyndir innherjar geta 
notfært sér. (Stamp og Welsh, 1996, bls. 9)  

Með ómarkhæfri löggjöf er átt við löggjöf þar sem innherjaviðskipti, sem í ljósi þeirra 

markmiða sem liggja að baki innherjalöggjöf ættu að teljast innherjasvik, geti viðgengist 

kerfisbundið, innherjum að refsilausu. Flest viðskipti innherja í skráðum fyrirtækjum eru 

ekki innherjasvik í skilningi laga en ef þau skila engu að síður rentu til innherjanna þá er 

það merki þess að efni eða orðalag laganna fari ekki alveg saman við hagrænan skilning á 

eðli viðskiptanna og því séu lögin ekki nægilega markhæf. Þótt einstaklingur hafi sama 

ásetning og hegði sér eins við arðsókn og rentusókn hefur rentusókn í för með sér 

afleiðingar sem eru sambærilegar þeim sem innherjalöggjöf er ætlað að koma í veg fyrir.  

4.3.2 Eðli refsinganna og hvort fullnusta þeirra sé kostnaðarsöm 

Að jafnaði liggja fremur íþyngjandi refsingar við innherjasvikum á flestum mörkuðum 

og felast þær í mörgum tilfellum í sektum, skilorði eða fangelsisvist. Sem dæmi eru 

innherjasvik talin ein af tveimur alvarlegustu efnahagsbrotum í íslenskum rétti og varða 

sektum eða fangelsi allt að sex árum en það er jafnframt víðasti refsirammi 

verðbréfaviðskiptalöggjafar á Íslandi. En fælingarmáttur refsinga er ekki óskilyrtur. 

Samkvæmt Becker þarf refsing bæði að vera íþyngjandi og sennileg afleiðing afbrots í 

huga brotamanns til þess að almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. Samkvæmt Becker 

er fullnusta slíkra refsinga, að undanskildum sektum, kostnaðarsöm en reynslan sýnir að 

það hafi: 

[...] takmarkað gildi að refsing í formi sekta eða fangelsis liggi við brotum á 
fjármálamarkaði. Í framkvæmd er ekki unnt að taka öll slík brot til opinberrar 
rannsóknar og refsimeðferðar vegna fjölda þeirra og þess kostnaðar sem hlýst 
af rannsókn, ákæru og störfum dómstóla. (Þingskjal nr. 789/2006-2007 bls. 
25-26) 

4.3.3 Viðbrögð brotamanna við breyttri framfylgni laga 

Þeirri ályktun að „glæpir borgi sig ekki“ er oft kastað fram við ýmis tækifæri. 

Samkvæmt Becker er sú ályktun, að „glæpir borgi sig ekki", ekki afleiðing af skilvirkri 

löggæslu eða starfsemi dómstóla heldur sé ályktunin háð hámörkunarskilyrði (e. 

optimality condition). Raunin er sú að ábati og kostnaður manna af athöfnum er misjafn 

og fer kostnaðurinn af ólöglegum athöfnum m.a. eftir aðstöðu manna til að fremja þau 
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afbrot sem þeir hafa ef til vill tilhneigingu (e. predisposition) til að fremja og hversu erfitt 

er að uppgötva afbrotin þegar þau eiga sér stað og afhjúpa brotamenn. Sá sem hefur 

aðstöðu til verður eðli máls samkvæmt fyrir lægri kostnaði og væntur ávinningur er 

eðlilega hærri ef kostnaður af athöfn er lítill.  

Strangari reglur og bætt framfylgni aftra fleirum frá því að fremja innherjasvik en skapa 

um leið einokunarstöðu fyrir þá sem komast upp með að stunda innherjasvik. Með 

gildistöku víðtækrar löggjafar, sem felur í sér einfaldar, formlegar takmarkanir á 

viðskiptum innherja, er náð fram ákveðnum heildaráhrifum en ósértækt regluverk hefur 

takmörkuð áhrif á einstaklingsbundna hegðun. Áhrif af innleiðingu MAD tilskipunarinnar 

virðast hafa verið fremur lítil og má ef til vill rekja það til þess að: 

➢ Refsingarnar hafi ekki verið nógu íþyngjandi (Bris, 2005).  

➢ Fyrri löggjöf landanna hafi þegar verið nokkuð áhrifarík og því hafi innleiðing 
MAD tilskipunarinnar áorkað litlu til viðbótar (Beny, 2005).  

➢ Lagavernd (l. de jure) án framfylgni hafi í reynd (l. de facto) engin áhrif 
(Bhattacharya og Daouk, 2002).  

Samkvæmt kenningunni um væntar nytjar myndu glæpir ekki borga sig á jaðrinum, í 

þeim skilningi að raunverulega fengnar tekjur (væntur ávinningur) væru minni en 

einstaklingi væri fært að afla sér með áhættuminni, löglegum athöfnum. 

4.3.4 Fjárhagur innherja og tækifærissinnuð innherjasvik 

Með rannsókninni „Do an Insider‘s Wealth and Income Matter in the Decision to 

Engage in Insider Trading?“ var leitast við að skýra hvers vegna innherjar stundi 

tækifærissinnuð innherjasvik. Rannsóknin byggir á líkani Beckers og lýsir áhrifum 

persónulegs fjárhags innherja á tilhneigingu þeirra til að stunda viðskipti á grundvelli 

innherjaupplýsinga. Til að auka skýringarmátt rannsóknarinnar voru innherjar flokkaðir í 

þrjá flokka eftir heildareignum og árstekjum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tekju- 

og eignaminnsti flokkur innherja sé mun tækifærissinnaðri heldur en efnameiri innherjar 

og stundi frekar tækifærissinnaðar sölur. Þá séu innherjar sem hafa hlotið dóm fyrir afbrot 

sérstaklega líklegir til sama athæfis séu þeir ekki í flokki efnameiri innherja. Tölfræðilega 

marktækt samband af sama toga er ekki að finna fyrir efnameiri flokka innherja. 

Rannsóknin sýnir þó fram á að innherjar, óháð fjárhag, stundi skipuleg kaup áður en 

verðhækkanir eiga sér stað (J. Kallunki, Kallunki, Nilsson og Puhakka, 2018). Þær 
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niðurstöður eiga sér hljómgrunn í fyrri rannsóknum sem sýna að viðskipti innherja (sala)  

fyrir verðlækkanir séu mun áhættusamari og feli í sér mun meiri líkur á álitshnekki og 

lagalegum afleiðingum (Hillier o.fl., 2015). Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar sýna að:  

➢ Innherjar sem hafa varið hlutfallslega stórum (litlum) hluta af auði sínum í 
hlutabréf í eigin fyrirtæki (e. insider stock) selji meira (minna) áður en birting 
neikvæðra frétta í formi afkomutilkynninga á sér stað. 

➢ Upplýsingagildi um framtíðarafkomu sé mest af viðskiptum innherja (sölur) 
sem hafa varið stærstum hluta auðs síns í hlutabréf  í eigin fyrirtæki (e. insider 
stock).  

Rannsóknin styður þá ályktun að innherjasvik séu leiðandi skýring á óeðlilegri 

umframávöxtun innherjaviðskipta. Þannig leggur rannsóknin lið þeim þekkingargrunni (e. 

literature) sem gerir ráð fyrir því að upplýsingagildi innherjaviðskipta sé bein afleiðing af 

útbreiddu misferli af hálfu innherja. Rannsóknin „Why do insiders trade? Evidence based 

on unique data on Swedish insiders“ byggir á einstaklega ítarlegum upplýsingum um 

innherja og hagi þeirra. Því miður er slíkum gögnum almennt ekki til að dreifa á 

mörkuðum. Vegna skorts á upplýsingum hafa rannsakendur því takmarkaða möguleika á 

að beita þessari aðferð við rannsóknir á öðrum mörkuðum. Líklega er það helst á færi 

yfirvalda, sem búa yfir öllum helstu upplýsingum sem þarf til að beita aðferðinni í 

framkvæmd, að hagnýta sér hana. 

4.3.5 Birting rekstrarmarkmiða, bókhaldsbrot og markaðsmisnotkun  

Í rannsókninni „Management Earnings Forecast, Insider Trading, And Information 

Asymmetry“ var rannsakað hvort háttsettir, starfandi innherjar lotuðu tekjur eða gjöld (e. 

accrual-based earnings management) ranglega, til þess að standast yfirlýst 

rekstrarmarkmið áður en þeir stunduðu innherjaviðskipti, á meðan þeir bjuggu yfir 

innherjaupplýsingum (fremja innherjasvik). Í rannsókninni er gerður greinarmunur á 

viðskiptum háttsettra, starfandi innherja og annarra innherja. Í fyrsta lagi vegna þess að 

fyrri rannsóknir sýna ekkert samband milli viðskipta innherja sem eru hvorki starfandi né 

háttsettir og aðgerða eins og tímasetningar viðskipta, valkvæðra birtinga afkomu-

tilkynninga og rekstrarmarkmiða, til þess að uppfylla spár greinenda. Í öðru lagi var 

ætlunin að varpa ljósi á ósamhverfni upplýsinga milli háttsettra, starfandi innherja og 

annarra innherja, með því að greina samband milli innherjaviðskipta þeirra og afkomu 

hlutabréfa. Öfugt við sölur þá virðast kaup háttsettra, starfandi innherja í þessu tiltekna 
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úrtaki ekki hafa áhrif á líkurnar á því að fyrirtækið uppfylli afkomuspár. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru eftirfarandi: 

➢ Innherjar virðast eiga til að notfæra sér fyrirsjáanleg viðbrögð markaðsaðila við 
birtingu valkvæðra afkomuspáa, þegar þeir búa yfir innherjaupplýsingum.  

➢ Háttsettir yfirmenn eru mun líklegri til að ná rekstrarmarkmiðum sínum þegar 
þeir ætla sér að selja hlutabréf. 

➢ Stjórnendur eiga við bókhald fyrirtækja sinna til þess að ná afkomumarkmiðum 
og selja síðan hlutabréfin sín eftir að afkomutilkynningarnar hafa verið birtar. 

➢ Háttsettir, starfandi innherjar virðast ekki lota tekjur eða gjöld ranglega þegar 
þeir hafa ekki upplýsingaforskot á aðra innherja.  

Ennfremur sýna niðurstöðurnar fyrir þessi tvö úrtök ekki teljanlega marktækt samband 

milli viðskipta annarra innherja og þess að ná afkomumarkmiðum. Auk þess gefa 

niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að viðskiptahegðun innherja, sem eru hvorki 

háttsettir né starfandi, hafi ekki áhrif á líkurnar á því að afkomuspám sé náð. Það sé vegna 

þess að þeir geti hvorki haft áhrif á markaðinn með valkvæðum birtingum afkomuspáa né 

það hvort rekstrarmarkmiðum sé náð með því að eiga við lotun gjalda og tekna (Kraft, Lee 

og Lopatta, 2014). Viðamikill þekkingargrunnur styður þá ályktun að stjórnendur eigi við 

afkomutilkynningar (e. earning reports). Niðurstöður fjölda rannsókna benda til þess að 

tekjum sé hagrætt til þess að lengja óslitna röð tilkynninga um sífellt auknar tekjur 

(Burgstahler og Dichev, 1997; Degeorge, Patel og Zeckhauser, 1999; Ke o.fl., 2003). 
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5 Lokaorð og umræður 

Þegar á heildina er litið er upplýsingagildi innherjaviðskipta fremur lítið eða jafnvel 

ómarktækt ef litið er á innherja sem einsleitan hóp. Innherjar eins og þeir eru jafnan 

skilgreindir í lögum eru í hagrænum skilningi misleitur hópur, enda byggir skilgreiningin á 

upplýsingunum sem einstaklingurinn býr yfir (í U.S.A. er jafnframt litið til eignarhlutar) en 

ekki á einstaklingnum sjálfum. Innherjar búa innbyrðis yfir ólíkum (innherja) upplýsingum 

og hagsmunir þeirra þurfa ekki að fara saman. Rannsóknir sýna að þessir þættir hafa 

veruleg áhrif á upplýsingagildi innherjaviðskipta. Upplýsingagildi innherjaviðskipta um 

framtíðarverð hlutabréfa virðist þannig aðeins fólgið í viðskiptum tiltekinna innherja. 

Þrátt fyrir blátt bann á flestum mörkuðum við því að hagnýta innherjaupplýsingar eru 

viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga einmitt talin ein helsta skýringin á óeðlilegri 

umframávöxtun innherjaviðskipta. Það kann að hljóma einkennilega, en þannig virðast 

innherjar komast upp með víðtæk og ítrekuð innherjasvik. Eins og vikið hefur verið að 

gæti það verið merki þess að lagaleg skilgreining innherjaupplýsinga fari ekki saman við 

hagrænan skilning og því séu lögin ekki nægilega markhæf. Með því er ekki aðallega átt 

við tækifærissinnuð innherjasvik þar sem innherjar selja allt sitt í því skyni að bjarga eigin 

skinni vegna fyrirsjáanlegra verðlækkana. Hér er átt við skipulögð innherjasvik og 

kerfisbundna rentusókn sem viðgengst óáreitt. Innherjasvik fara helst fram með 

eftirfarandi hætti: 

➢ Í formi viðskipta, á grundvelli innherjaupplýsinga, sem felast í kaupum eða 
sölum vegna væntanlegra verðbreytinga í náinni framtíð og eru misjafnlega 
fyrirsjáanlegar öðrum markaðsaðilum. 

➢ Sem liður í markaðsmisnotkun þar sem innherjar stunda óeðlilega lotun tekna 
og gjalda til að mæta rekstrarmarkmiðum í kjölfar valkvæðrar birtingar 
afkomuspáa í því skyni að hagnast á fyrirsjáanlegum viðbrögðum markaðarins. 

Að jafnaði er óeðlileg umframávöxtun innherjaviðskipta ekki ýkja há enda þjóna 

rentusókn og innherjasvik ekki öllum innherjum jafnt, þó aðallega innherjum með 

skammtímamarkmið.  Breyturnar sem hafa mest áhrif á vænta ávöxtun innherjasvika eða 

fýsileika rentusóknar með innherjaviðskiptum varða lagaumhverfi og persónubundin 

einkenni innherja. Í lagaumhverfi reynir á það hvort að til staðar sé löggjöf sem dregur úr 

áhrifum ósamhverfra upplýsinga, með hversu hagkvæmum hætti og hversu vel gildandi 

löggjöf er framfylgt. Ákvörðun innherja um að eiga viðskipti sem og arðsemi viðskiptanna 
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er að miklu leyti talin stýrast af persónubundnum einkennum innherjans sem á í hlut.  

Þegar innherjaviðskipti sem fela í sér sölu koma til álita er vitneskja um fjárhagsstöðu og 

persónubundin einkenni innherja enn mikilvægari vegna þess að sölur hafa almennt minni 

þýðingu en kaup. Út frá þessum einkennum má áætla vænt notagildi innherjans af  

innherjasvikum og viðbrögð innherjans við framfylgni laga. 

Væntur ávinningur starfandi innherja af markaðsmisnotkun er talinn einn helsti hvati 

þess að stunda birtingu rekstrarmarkmiða og afkomuspáa sem ekki er áskilið með lögum. 

Innherjar, sem eru starfandi innan fyrirtækjanna og eru háttsettir, eru líklegastir til að 

geta haft áhrif á stefnu fyrirtækis um að stunda valkvæða birtingu rekstrarmarkmiða og 

afkomuspáa. Fámennur hópur innherja freistar þess að fremja innherjasvik með 

tækifærissinnuðum hætti, það er að selja hlutabréf sín áður en fyrirsjáanlegar lækkanir 

raungerast. Slík innherjasvik er auðveldast fyrir eftirlitsaðila að rannsaka. Þau eru mun 

meira áberandi heldur en skipulögð kaup og kemur því ekki á óvart að tækifærissinnaðar 

sölur eiga sér mun sjaldnar stað. Rannsóknir sýna að þeir sem eru líklegastir til að fremja 

tækifærissinnuð innherjasvik eru þeir innherjar sem eiga hlutfallslega mikið af eignum 

sínum undir í viðskiptum eða  eru áhættusæknari. Tækifærissinnaðar sölur eiga sér mun 

oftar stað í fjármálakreppum og á mörkuðum þar sem skortur er á áhrifaríku eftirliti eða 

markhæfri löggjöf. Eftir sem áður virðast innherjar, óháð fjárhag, stunda skipulögð kaup 

fram að fyrirsjáanlegum verðhækkunum. Af þessum ástæðum hafa sölur innherja 

almennt mun minni þýðingu en kaup.  

Eins og hér hefur verið reifað þá eru innherjaviðskipti sem fara fram á eðlilegum 

forsendum ekki talin afla óeðlilegar umframávöxtunar. Niðurstöður flestra rannsókna 

sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð benda til þess að óeðlilegri umframávöxtun sé 

aðeins náð með viðskiptum sem eru andstæð grundvallarmarkmiðum innherjalöggjafar 

um að tryggja jafnræði fjárfesta og trúverðugleika markaðarins. Viðskipti á grundvelli 

innherjaupplýsinga og rentusókn eru talin helsta skýringin á óeðlilegri umframávöxtun og 

má því segja að slík umframávöxtun geti talist vísbending um innherjasvik. Rentusókn 

kann  að þrífast í eins konar lagalegu tómi, en það er hafið yfir allan vafa að kerfisbundin 

innherjaviðskipti þar sem innherjar hagnast á kostnað annarra markaðsaðila eru andstæð 

markmiðum og vilja löggjafans og ættu því að teljast saknæmt hátterni.  
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