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Útdráttur 

Siðferði á íslenskum hlutabréfamarkaði er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Íslenski 

hlutabréfamarkaðurinn er tiltölulega ungur, hann reis hratt en féll þó snöggar niður og 

vilja margir meina að skortur á siðferði stjórnenda og eigenda hlutafélaga, eigi þar 

meginsök á máli. Markmið ritgerðarinnar er að velta því fyrir sér hvort sú hafi verið 

raunin. 

Kannaðar verða siðferðis- og lagalega skyldur fyrirtækja og lýst verður sambandi 

siðferðis og viðskipta, skoðaðir verða innri og ytri þættir starfsumhverfis fyrirtækja, 

hvernig eftirliti á fjármálamarkaði sé háttað og lýst verður hlutverki og ábyrgð 

endurskoðenda og einstaklingins í samfélaginu. 

Niðurstaðan er nokkuð afdráttarlaus. Íslenski hlutabréfamarkaðurinn er meingallaður, 

siðferði stjórnenda margra íslensku hlutafélaganna var stórkostlega ábótavant og 

margar leiðir eru til að hagnast og það á kostnað annarra hluthafa. Eftirlit á markaði 

virkaði ekki og ábyrgð endurskoðenda er mikil.  

Í lok ritgerðarinnar verða ræddar leiðir til bóta.  
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Formáli 

Sú ritgerð sem hér fer á eftir, er BS-ritgerð Eyjólfs Brynjars Eyjólfssonar, á 

stjórnunarlínu við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðinni var skilað 12. mai 

2010 og telst til 12 ECT eininga. Leiðbeinandi var Vilhjálmur Bjarnason, lektor við 

Háskóla Íslands. Vil ég þakka honum fyrir gagnlegar ábendingar, óvægna góða 

gagnrýni og aðra aðstoð við ritsmíð þessa. 
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1 Inngangur  

Mikið hefur verið rætt um, siðferði stjórnenda og eigendur íslenskra fyrirtækja í 

eftirmála hrunsins. Ef fylgst er með umræðunni í þjóðfélaginu, er auðvelt að sjá, að 

velflestum Íslendingum finnst sem að alvarlegur siðferðisbrestur hafi orðið hjá þeim 

hópi manna og kvenna, sem hvað mest ítök höfðu í ísl. viðskiptalífi og hafi þessi 

brestur leitt íslenskt þjóðfélag í þær ógöngur sem það er sannarlega komið í.  

Landsmenn þurfa nú að sætta sig við verulega skert kjör, auknar álögur og mikla 

óvissu um hvað framtíðin kunni að bera í skauti sér og við bætist sú reiði sem kraumar 

undir niðri í samfélaginu og beinist hún ekki eingöngu að viðskiptajöfrum, heldur 

einnig að stjórnvöldum, Fjármálaeftirlitinu(FME) og endurskoðendum; finnst 

almenningi sem þau einnig, hafi algerlega brugðist, bæði laga- og siðferðilega, í 

aðdraganda hrunsins sem og á eftir. 

Segja má að siðferðið sé fólgið í óskráðum grundvallarreglum,  greypta í vitund 

mannsins, sem segja fyrir um rétta og ranga mannlega breytni. Er þetta sammannleg 

tilfinning samfélagsheildar og ef einstaklingur fer að sýna af sér andfélagslega breytni, 

er hægt að tala um siðferðisbrest. Ekki er ætlunin þó með ritsmíð þessarri að benda á 

„hið eina rétta siðferði“,  margar ólíkar kenningar eru uppi um það en gerð verður 

grein fyrir hugtakinu siðferði og sambandi þess við viðskipti. 

Einnig verður gert grein fyrir íslensku viðskiptaumhverfi, sögu þess og einkennum, 

lög og reglur í viðskiptum verða skoðaðar og möguleikum aðila til að fara á svig við 

þau eða brjóta með það að markmið að græða á kostnað annarra. Einnig verður velt 

upp hlutverki og ábyrgð eftirlitsaðila, endurskoðenda og almennings. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að reyna að draga fram, bæði siðferðis- og lagalegar 

skyldur eigendur og stjórnenda fyrirtækja á íslenskum hlutabréfamarkaði, gagnvart 

samfélaginu í heild sinni og hluthöfum og þá sér í lagi gagnvart smærri hluthöfunum. 

Reynt verður að svara þeirri spurningu, hvort siðferðisbrestur stjórnenda, hafi í raun 

verið reyndin. Ef niðurstaðan verður á þann veg , hvernig gat það þá gerst, hvort hægt 

hefði verið að koma í veg fyrir það og hvað sé þá til ráða. 
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2 Siðferði 

2.1 Siðferðileg gildi  

Auðvelt er að flétta upp í lagasafni og sjá hvaða lög gilda en erfiðara er að henda 

reiður á hvað sé siðferðislega rétt eða rangt. Flestir í okkar íslenska  nútíma samfélagi 

eru líklega sammála um að sanngirni, réttlæti, traust, mannvirðing  og heiðarleiki 

teldust til góðra siðferðislegra gilda en svo til hinna slæmu væri t.d. hægt að nefna 

græðgi, hroka, öfund, óréttlæti og óheiðarleika. Eru margir á því að hin síðarnefndu 

gildi hafi orðið ofan á í viðskiptaumhverfinu hin síðari ár þó svo að deilt sé um það 

hvort einungis viðskiptamenn hafi haldið þessum gildum á lofti, eða almenningur 

allur; það var allavega lítil gagnrýni á viðskiptajöfra Íslands og þau gildi sem þeir 

lifðu eftir. Heldur þvert á móti, var borið á þá lofi úr öllum þrepum samfélagsins og 

allir vildu og áttu að vera „eins og Hannes Smárason“, eins og svo eftirminnilega var 

komist að orði í áramótaskaupinu 2007. 

Í hugum kristinna manna um rétt líferni og siðferðislega breytni hafa blandast saman 

trúarlegar hugmyndir úr ritum Biblíunnar og heimspekilegar hugmyndir frá grískum 

heimspekingum og er oft erfitt að greina skil á milli þeirra.  Gamla Testamentið leggur 

þó fremur áherslu á reglur, boðorð og fyrirmæli guðs en Nýja Testamentið er frekar 

með áherslu á hugarfar manna og mikilvægi góðs innrætis, lítillætis, hógværðar, 

kærleika og fyrirgefningar, (Biblían) er það mjög í ætt við hugsun grísku 

heimspekingana.  

Frægustu þeirra og þeir áhrifamestu eru Sókrates, Platon og Aristóteles en þeir 

fjölluðu allir um siðfræðilegt líferni og mikilvægi þess að ástunda það. Platon taldi 

alla lesti manna mega rekja til þess, að þeir stjórnuðust af löngunum og höfðu ekki 

þrek til að berjast á móti, heldur létu stjórnast af græðgi, eftirsókn eftir völdum, 

virðingu eða annarri fíkn. Þetta væri sjúklegt ástand sálarinnar og því væri siðleysi 

sjúkleg hegðun. Dyggðugur og réttlátur væri sá maður sem þekkti afleiðingar gjörða 

sinna, hefði visku til að geta greint milli góðs og ills, hugrekki til að breyta rétt  og 

hefði skynsamlega stjórn á löngunum sínum; væri hófsamur. (Vilhjálmur 

Árnason,1987),   

Undir lok fornaldar runnu endanlega saman, kristin trú og grísk heimspeki en 

mikilvægasti heimspekingur kirkjunnar á þeim tíma,  Ágústínus frá Hippó (f.354) fékk 

kristna menn til að samþykkja ýmsar skoðanir Platons.  Þær sem Platon kallaði 
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höfuðdygðirnar fjórar, þ.e. réttlæti, visku, hugrekki og hófsemi, voru lagaðar að 

kristnu viðhorfunum en var bætt við þremur dygðum:  trú, von og kærleika. (Atli 

Harðarson, 2009).   

Þar með voru höfuðdyggðirnar orðnar sjö, en þó ekki sé vikið beinum orðum að því í 

Biblíunni, talar hin kristna kirkja einnig um dauðasyndirnar sjö, sem eru hroki, öfund, 

reiði, þunglyndi, ágirnd, ofát og munúðlífi og má ætla að flestir menn séu sammála 

um neikvæða eiginleika þessarra þátta. 

Síðar koma fram á sjónarsviðið heimspekingarnir, David Hume (1711-1767) og 

Immanúel Kant (1724-1804). Hume  áleit að maðurinn væri einungis hluti af 

náttúrunni og því væri hægt að rannsaka eðli og siðferði hans með vísindalegum hætti, 

svona svipað og náttúrufræðingar rannsaka önnur dýr. Kant  andmælti Hume en 

útilokaði þó einnig, líkt og Hume, guðlega eða trúarlega þáttinn. Kant taldi að með 

skynsemina að vopni, væri hægt að breyta siðferðislega rétt. Hin mannlega vitund 

vekti virðingu fyrir öðru fólki en það væri það sem allir menn ættu að gera; ekki ætti 

að misnota, svíkja, ljúga eða koma illa fram við annað fólk, sjálfum sér til framdráttar. 

Allar athafnir mannsins ættu að geta rúmast innan grundvallarreglu sem 

einstaklingurinn vill að verði að almennu lögmáli í samfélagi manna. (Anthony Flew, 

1979). 

Þetta var svo sem engin nýlunda. Óhætt er að fullyrða að öll samfélög manna hafi 

slíkar grundvallar reglur, en í samfélagi kristinna er Gullna reglan, sem kemur fyrir í 

fjallræðu Jesú Krists,  undirstaða kristinnar siðfræði. Gullna reglan hljóðar þannig : 

    „Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra „  

Síðan bætir Jesú við: „Því að þetta er lögmálið og spámennirnir.“, sem þýðir 

einfaldlega að þetta er alfa og ómega, alls þess sem Jesú kenndi eða með öðrum 

orðum, þessi regla er er kjarni lögmálsins, allt annað eru einungis til skýringar á henni. 

(Þórhallur Heimisson, 2006) 

Svipaðar reglur eru að finna í allmörgum trúarbrögðum en „Segja má að hún birti 

sammannlegt siðgæðisviðmið sem mannkyn þekkir og samþykkir, enda ritað á hjarta 

mannsins frá öndverðu“ (Karl Sigurbjörnsson, 2010):  

• Konfúsíusismi : „Ekki gera öðrum það sem þú vilt ekki að aðrir geri þér, þá 

mun engum mislíka við þig  
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• Hindúismi „Þetta er grundvallarskylda: Ekki gera öðrum það sem þú vilt ekki 

að þeir geri þér“  

• Gyðingadómur: „Ekki gera öðrum það sem þú fyrirlítur“ 

• Hjá frumbyggjum N-Ameríku: „"All things are our relatives; what we do to 

everything, we do to ourselves. All is really One."“ 

• Taóismi: "Regard your neighbor's gain as your own gain, and your neighbor's 

loss as your own loss." 

• Brahmanismi: "This is the sum of duty: Do naught unto others which would 

cause you pain if done to you“ 

og þannig mætti lengi telja. 

Þetta er að sjálfsögðu aðeins brotabrot af heimspekilegum kenningum um siðferði en 

gefur að einhverju leyti hugmynd um hvað menn telja gott siðferði, sem hafa skuli að 

leiðarljósi í daglegum samskiptum manna á milli, - og þá einnig í viðskiptum.  

Samt sem áður, virðist vera nóg af einstaklingum, sem fara ekki eftir þessum 

sammannlegu grunnreglum heldur æða þeir áfram í lífskapphlaupi sínu, hunsa allar 

reglur og oft á tíðum, valta þeir yfir allt og alla í þeim eina tilgangi að ná markmiðum 

sínum fram.  

 

2.2 Hvers vegna ósiðleg hegðun 

Hver einstaklingur fæðist sem óskrifuð bók og á leið sinni til fullorðins manns er  

„bókin“ skrifuð af umhverfi einstaklingins og viðbrögðum hans við áreiti frá því. 

Persónuleiki, umhverfisaðstæður, uppeldi, vinir og menntakerfi, móta smám saman 

siðferðisvitund einstaklingsins og verði einhver „röskun“  í einum eða fleirum þessara 

þátta, er hætt við að einstaklingurinn víki út frá almennum umgengnisreglum 

samfélagsins. Einstaklingurinn aðlagast ekki samfélaginu sem skyldi, einhver 

brenglun hefur átt sér stað  þ.a.m. siðferðislegt gildismat hans og getur hann farið að 

sýna andfélagsleg hegðun .  Ef svo við bætist skortur á sjálfsgagnrýni og lítið 

mótstöðuafl gagnvart neikvæðum utanaðkomandi þrýstingi, frá vinum og kannski 

síðar samstarfsfélögum, getur það leitt þann einstakling á siðferðislegar villugötur og 

sem að lokum getur endað í algerri siðblindu.  
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2.3 Siðblinda  

"Vægðarlaust ryður hann sér braut gegnum lífið og skilur eftir sig slóð af brostnum 

hjörtum, væntingum og tómum veskjum.  Hann svífst einskis í eigin þágu, enda 

samviskulaus og ófær um að setja sig í spor annarra.  Reglur mannlegra samskipta og 

samfélagsins eru fótum troðnar án minnstu sektarkenndar eða eftirsjár.“ (Nanna 

Briem, 2009) 

Í grein sinni, Um siðblindu, segir Nanna að um 0,5 – 1 %  fólks, þjáist að siðblindu en 

að það sé þrisvar sinnum líklegra að finna siðblindan einstakling í stjórnunarstöðu en 

almennt í samfélaginu. Og kannski þvert gegn því sem flestir myndu halda, þá vinna 

siðleysingjarnir sig upp í fyrirtækinu þar sem útgeislun þeirra gefur mynd af 

einstaklingi með mikla leiðtoga- og stjórnunarhæfileika. Á þetta sérstaklega við í þeim 

fyrirtækjum þar sem hvatt er til áhættusækni, laun eru árangurstengd og mikill hraði 

einkennir vinnuumhverfið. (Nanna Briem, 2009) 

Er þetta ekki lýsingin á ísl. bönkunum, áður en þeir riðuðu til falls ? 

 "Mér finnst þetta vera veruleikafirrtir siðleysingjar að láta sér koma til hugar að tefla 

fram kröfum af þessu tagi." 

Þetta sagði Ögmundur Jónasson, alþingismaður, í viðtali við Fréttablaðið í nóvember 

2009, um fjárkröfur háttsettra fyrrum starfsmanna Landsbanka Íslands í þrotabú 

bankans. 

Segjum að svo sé og gefum okkur að einhverjir gömlu stjórnendanna hafi verið 

haldnir þessari siðblindu, - og jafnvel þó við sleppum því, - þá virðist augljóst nú, 

þegar nýjar fréttir berast stöðugt um stjórn bankanna og annarra fyrirtækja, að fátt 

nema græðgi hafi ráðið för að miklu leyti og lítt skeytt um hrikalegar afleiðingar þess 

á annað fólk.  Hvernig er annars hægt að útskýra það, sem virðist hrjá marga 

stjórnendur fyrirtækja, þ.e. að vera haldin gegndarlausri græðgi, ótæpilegri valdafíkn 

og algeru tillitsleysi til annarra manneskja og skeytingarleysis um velferð þeirra ? Það 

er alla vega erfitt að draga aðrar ályktanir þegar skoðaðir eru starfssamningar 

stjórnenda, kaupauka og bónusgreiðslur þeirra og er þá ónefnd að svo virðist sem 

bbankarnir hafi hreinlega verið rændir inna frá, af eigendunum, sbr. Skýrslu 

Alþingisnefndarinnar. Þetta voru ógnarupphæðir sem borgaðar voru úr sjóðum 

fyrirtækjanna og því bitnaði þetta beint á öðrum fjárfestum þar sem t.d. arðgreiðslur 

minnkuðu að sama skapi.  
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Af hverju voru þeir einstaklingar, sem réðu þessari græðgiför, ekki stöðvaðir ? Eru 

engar siðferðisreglur í viðskiptum ? 

 

2.4 Siðferði í viðskiptum  

Eitt sinn var breski heimspekingurinn Samuel Alexander staddur í móttökuathöfn og 

var hann þar kynntur fyrir Bandarískum gesti; þar sem sem Alexander var 

heyrnadaufur mjög, dró hann upp heyrnartæki sitt:   

„Prófessor Alexander, á ég kynna þig fyrir doktor Homer White, prófessor í 

viðskiptasiðfræði við Chicago Háskóla í Bandaríkjunum“  

„Ha?“ 

„ÞETTA ER DOKTOR HOMER WHITE!“  

„Já, ég náði því. Dr. White,“  

„FRÁ HÁSKÓLANUM Í CHICAGO!“  

„Akkúrat“ 

„Í BANDARÍKJUNUM“  

„Einmitt. Bandaríkjunum.“  

„PRÓFESSOR Í VIÐSKIPTASIÐFRÆÐI“  

„Ha, hvað sagðirðu“  

„PRÓFESSOR Í VIÐSKIPTASIÐFRÆÐI“  

„Afsakaðu, en ég átta mig bara alls ekki á þessu. Mér heyrðist þú segja 

viðskiptasiðfræði“ (Clark Glymour, 1999) 

Þessi viðbrögð dr. Alexanders er kannski lýsandi fyrir viðbrögð almennings, þegar 

rætt er um siðferði og viðskipti í sömu setningunni; erfitt er fyrir marga að sjá 

samhengi milli þessa að græða sem mest sjálfur og huga að réttri siðferðislegri breytni 

á sama tíma. Þetta eru einmitt kjarninn í samræðum Sókratesar og hinna svonefndu 

Súfista, en Sókrates andmælti í sífellu, rökum þeirra. 

Súfistar töldu sig geta kennt dyggðir og visku og töldu að ekki væri hægt að taka 

siðferði sem sjálfsögðum hlut: „sinn siður er í landi hverju“ og ómögulegt væri að 

segja að eitthvað væri siðferðislegra réttara en eitthvað annað. Siðareglur séu settar af 



  

- 13 - 

mönnum, með sérhagmuni í huga og reyndar hvíldi allt siðferði á þeirri einföldu 

staðreynd, að fólk væri sjálfselsk og það reyndi að tryggja afkomu sína og sinna, sem 

best, án tillits til hvernig það hefði áhrif á aðra. Allir ættu að reyna „að koma sér 

áfram“, veraldleg velgengi væri lykillinn að þessu öllu saman. Frægð, frami og völd 

væri það sem menn ættu að sækjast eftir. Þeir þyrftu þó að tileinka sér hinar 

viðurkenndu siðferðisreglur samfélagsins en umfram allt þyrftu menn að læra vel 

mælskulist, svo þeir gætu sannfært aðra um réttmæti skoðana og gjörða sinna fyrir 

öðrum. Allt væri í raun leyfilegt, til að „verða ofan á“ og algerlega eðlilegt að menn 

breyti í samræmi við sínar þarfir svo fremi sem menn geti komið orðum að því og 

talið öðrum trú um það að þeir væru að gera rétt. (Vilhjálmur Árnason, 1987)  

Að sjálfsögðu er þetta einungis ein kenning, af ótalmörgum, en líklegt er að fæstir 

nútíma vesturlandabúar, munu samþykkja hana en það er spurning hvort einmitt þetta  

viðhorf hafi ekki orðið ríkjandi hjá mörgum stjórnendum og tengdum aðilum.   

En vissulega eru siðferðisreglur líka í viðskiptaumhverfinu og eru fleiri kenningar til 

um viðskiptasiðferði; Viðskiptasiðfræðin lýsir þeim.  
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3 Hvað er viðskiptasiðfræði?  

Eins og að ofan greinir, hafa siðferðisreglur myndast í samfélagi manna, sem vegvísir 

í mannlegum samskiptum og þó að erfitt geti verið, í fljótu bragði, að sjá tengsl 

viðskipta og siðferðis, eru viðskipti ekkert annað en ákveðin tegund mannlegra 

samskipta og eru sem slík, háð siðferðisreglum: „Nánast öll viðskipti byggja á trausti 

að meira eða minna leyti. Væri það ekki til staðar myndi hægja svo mjög á hjólum 

efnahagslífsins að það yrði vart svipur hjá sjón.“ (Gylfi Magnússon, 2005)  

En þetta frekar vægt til orða tekið hjá Gylfa, því án trausts myndi efnahagslífið nánast 

stöðvast. Hví skyldi nokkur maður t.d. eyða pening í nokkurn skapaðan hlut, ef hann 

gæti ekki treyst því að hann væri að fá það sem honum væri lofað fyrir greiðsluna. 

Sjálfsþurftarbúskapur og vöruskpti væri þá lausnin, með öllum þeim göllum, 

þjóðhags- og samfélagslegu tapi, sem því myndi fylgja. Langt er síðan mannkynið 

komst uppúr hjólförum sjálfsþurftarbúskapsins, en það hefði verið illómögulegt án 

almennra siðferðisreglna og trausts manna á milli.  

Uppruna viðskiptasiðferðis má kannski rekja til þriggja þátta:  

1. Félagslegt siðferði: Þ.e. skráð lög þjóðfélags, venjur þess og siðir, sem og 

óskrifaðar reglur og samfélagsleg gildi  

2. Vinnusiðferði: Þær siðareglur og gildi sem hafa myndast til að stýra 

almennu starfsumhverfi og nýtingu auðlinda til framleiðsluþátta. 

3. Siðferði einstaklings: Sem eru einfaldlega þau lífsgildi og siðareglur sem 

einstaklingar hafa tamið sér sem leiðarljós í mannlegum samskiptum. 

Síðan hafa siðareglur og lög þróast, gagngert til að koma í veg fyrir að eiginhagsmunir 

einstaklinga og fyrirtækja ógni sameiginlegum hagsmunum þjóðfélagsins (Jones, 

Gareth R, 2006) og hafa almennar meginreglur myndast í viðskiptum:  

• Sanngirni: Felur í sér að allir þeir sem taka þátt í viðskiptum, fái sanngjarna 

meðhöndlun og jöfn tækifæri. 

• Heiðarleiki: Felur í sér hreinskilni, þ.e.  það að segja sannleikann og að standa 

við loforð sín. 

• Virðing fyrir manneskjunni. Þetta merkir að í viðskiptalífinu sé tekið tillit til 

þeirra sem minna mega sín eða standa höllum fæti. (Bragi Skúlason og Hreinn 

Sigmarsson, 1994) 
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Með virðingu fyrir manneskjunni, þýðir það líka að ekki skuli beita mann nauðung til 

að gera samninga eða beita misneytingu, þ.e. að notfæra sér notfæra sér bágindi annars 

manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð til að hagnast á kostnað hins með 

ósanngjörnu endurgjaldi, eins og segir í 31. gr. samningalaga 

En þrátt fyrir að viðskiptasiðferði sé í reynd, búið að vera samofið mannlegu 

samfélagi til þúsunda ára og að ofangreindar óskrifuðu reglur hafi tekið að mótast í 

huga fólks fyrir alllöngu, er ekki nema tiltölulega nýlega sem háskólasamfélagið hefur 

með fræðigrein, sem varð til í upphafi 8. áratugarins, Viðskiptasiðfræðinni, reynt að 

lýsa, skilja og útskýra gildandi siðferðisreglur í atvinnulífinu almennt.   

Þó hún byggi á siðfræðikenningum, fer hún þó vítt og breytt yfir í vali viðfangsefna. 

 

3.1 Þrjú sjónarhorn viðskiptasiðfræðinnar: 

Til að byrja með, er lítur viðskiptasiðfræðin á siðferði í viðskiptum, frá þremur 

sjónarhornum, (Ketill B. Magnússon, 2003) þ.e.  

1. Macro : sem spyr hver sé siðferðilegur grundvöllur viðskipta?  

Áður er búið að nefna að siðferðislegur grundvöllur viðskipta er traust. 

2. Miso : Hverjar eru siðferðilegu skyldur fyrirtækja?  

Árið 2002 kallaði Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins saman 

hagsmunaaðilum innan ESB gagngert til að fjalla um eðli og inntak 

félagslegrar ábyrgðar fyrirtækja, en framkvæmdastjórnin hefur „skilgreint 

félagslega ábyrgð fyrirtækja sem þær skuldbindingar sem fyrirtæki kjósa 

að taka á sig gagnvart starfsfólki, umhverfi og viðskiptavinum umfram það 

sem kveður á um í kjarasamningum, lögum eða reglugerðum.“ (Samtök 

Atvinnulífsins, 2005) 

3. Micro: Sem lítur á hlutverk einstaklinga og samskipti þeirra á milli og við 

fyrirtæki?  

Ekki eru þó allir á eitt sáttir með það, að fyrirtæki hafi einhverja félagslega ábyrgð og 

árið 1970 skrifaði Milton Friedman fræga grein í New York Times sem fjallaði um 

framlög fyrirtækja til samfélagslagsins og niðurstaða hans, eins og titill greinarinnar 
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ber vitni um, var skýr: „Eina siðferðilega skylda stjórnenda fyrirtækja er að skila 

hluthöfunum arði” 

 

3.2 Milton Friedman og hluthafakenningin 

Í grein sinni, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, sagði 

Friedman að einungis einstaklingar, og þar með stjórnendur, gætu borið samfélagslega 

ábyrgð; fyrirtæki sem slíkt gæti ekki borið hana. Einnig hafnaði Friedman algerlega 

þeirri hugmynd að fyrirtæki veittu stuðning við samfélagsmál á þeirri forsendu að með 

því væri verið að ganga á arð fyrirtækis og það væri á á kostnað hluthafa. Því ættu 

stjórnendur, þvert á móti, einungis að gæta hags hluthafa fyrirtækisins og gera allt sem 

í þeirra valdi stæði, til að hámarka hagnað;  það væri eina samfélagslega skylda 

fyrirtækis. Taldi taldi upp nokkur atriði máli sínu til stuðnings: 

Í fyrsta lagi taldi hann að ef stjórnendur fyrirtækja væru að „kasta“ peningum í 

samfélagsleg mál, t.d. mengunarvarnir,  væri í raun verið að eyða annarra manna 

peningum, þ.e. hluthafa, til að bæta hag utanaðkomandi aðila, þ.e. samfélagsþegnana. 

Þannig væri fyrirtækið í reynd að skattleggja hluthafana og ráðstafaði síðan skattinum 

að vild; einungis ríkið mætti hafa það vald.  

Í öðru lagi benti hann á að fyrirtækið sem slíkt, gæti ekki framkvæmd neinar aðgerðir, 

heldur það væru ávallt aðgerðir einstaklinga og sem slíkur, væri forstjóri hlutafélags 

nokkurskonar „agent“ sem hefði það í valdi sínu að eyða peningum fyrirtækisins og 

þar með hluthafa, á þann hátt sem honum sýndist. 

Einnig gagnrýndi hann skattaafslætti fyrirtækja sem áttu að virka sem hvati til 

samfélagslegra mála, því þannig fengju einkaaðilar að ráðstafa skattaafslættinum en 

hann væri almannafé og slíkir gjörningar færi hreinlega gegn lýðræðinu; einungis 

lýðræðislega kosnir menn mættu ráðstafa skattpeningum almennings.  

Að lokum benti Friedman á að kaupsýslumenn væru sérfræðingar í viðskiptum – ekki 

velferðarmálum.  

Ekki var Friedman þó að mæla með því að að stjórnendur fyrirtækja gætu algerlega 

hundsað siðferðislegar reglur en sagði að einungis þyrfti þó fara eftir almennt 

viðurkenndum leikreglum samfélagsins; ekkert meira en það. (Milton Friedman, 

1970) 
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3.3 Ábyrgð fyrirtækisins í samfélaginu 

En ekki eru allir sammála kenningum Miltons Friedman og telja að fyrirtæki og 

stjórnendur þess, beri fleiri siðferðisskyldur en einungis þeim er snúa að 

lágmarkssiðferði. T.d. fylgi eignarétti ávallt einhverjar skyldur, svo að sá sem á eign, 

getur ekki gert allt sem honum dettur í hug á landareign sinni, heldur þarf hann að taka 

tillit til annarra sem búa í grennd. Þannig geti fyrirtækið einnig borið samfélagslega 

ábyrgð en rekja má hana einnig til annarra þátta: 

1. Fyrirtækið sinnir ákveðnum þjóðfélagslegum þörfum sem réttlætir um leið 

tilvist þess. 

2. Stórfyrirtæki virka oft sem hvatar á samfélagsbreytingar, t.d í minni 

samfélögum með því að reisa — eða loka verksmiðjum.  

3. Fyrirtækin eru mörg orðin gríðarlega valda- og áhrifamikil í samfélaginu að 

þau beri ábyrgð til samræmis. Þá telja þeir sem hvetja til félagslegrar 

ábyrgðar fyrirtækja að „hámörkun“ arðs geti leitt til þess að öllum meðulum 

sé beitt. Slíkt atferli hljóti að hafa áhrif á fleiri en þá sem hagnast á því. 

4. Margir fleiri eru aðilar máls og eiga hagsmuni sína undir fyrirtækinu en 

hluthafar eða stjórnendur, t.d. starfsmenn, umhverfi og fl. (stakeholders). Því 

þarf að horfa til hagsmuna slíkra aðila. 

5. Hluthafar hafa sjálfir siðgildi og áhugamál sem þeir vilja styðja í gegnum 

fyrirtækið.(Halldór Reynisson,2005) 

Líta má á siðferðislegar skyldur fyrirtækja frá öðrum sjónarhornum.  

Skv. Archie B. Carroll er hægt að skipta hugtakinu samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í 

fjögur stig, eftir því hversu langt fyrirtæki hafa gengist við samfélagsábyrgð sinni. Það 

fyrsta er með þá minnstu, það fjórða þá mestu:  

1. stig. Efnahagslega ábyrgt fyrirtæki: Fyrirtækið sinnir einungis frumskyldu 

sinni þ.e. að framleiða vörur sínar eða þjónustu og þarf ekki að huga að öðrum 

en hluthöfum, starfsmönnum, neytendum og öðrum nátengdum 

hagsmunaaðilum. 

2. stig. Lagalega ábyrgt : Fyrirtæki framleiðir og fær að selja vörur sínar eða 

þjónustu en skuldbindur sig til að fylgja reglum samfélagsins  

3. stig. Siðferðislega ábyrgt . Fyrirtækið gengur skrefinu lengra en lög og 

reglugerðir mæla fyrir og setur sér ákveðnar siðareglur til að starfa eftir  
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4. stig. Valkvæð ábyrgð (discretionary responsibilities). Hér skuldbindur 

fyrirtækið sig gagnvart starfsfólki, umhverfi og viðskiptavinum umfram það 

sem kveðið er á um í lögum eða öðrum samningum. (Carroll A.B. 1979). 

Þó svo að margir fræðimenn, þ.a.m. Friedman, séu ekki sammála félagslegu hlutverki 

fyrirtækja, þá sýna margar rannsóknir að þau fyrirtæki sem  sýna í verki samfélagslegu 

ábyrgði, hafi betra orðspor og dragi að sér fleiri fjárfesta og gott starfsfólk. Einnig 

sýna þær fram á að neytendur velji þannig fyrirtæki fram yfir önnur í viðskiptum 

sínum (Kotler og Lee, 2005) 

 Og erum við þá komin að kjarna þess, sem flestir fræðimenn nútímans, eru sammála 

um:  

Eigendur og stjórnendur fyrirtækja þurfa að taka tillit til annarra aðila, þ.e. 

hagsmunaaðila.  

 

3.4 Hagsmunaaðilakenningin 

Þessi kenning gengur einfaldlega út á það fyrirtækið sé ekki eyland í samfélaginu, 

heldur sé það hluti þess, og að það geti ekki starfað án þess að taka tillit til umhverfi 

síns að fyrirtækið hafi einnig siðferðilegar skyldur við alla hagsmunaaðila 

fyrirtækisins. Þeim er hægt að skipta í 2 hópa, þ.e.   

• Innri hagsmunaaðilar, sem eru  hluthafar, stjórnendur og starfsmenn, og 

• Ytri hagsmunaaðilar, sem eru síðan, viðskiptavinirnir, birgjar, verkalýðsfélög, 

ríkið og loks almenningur. 

Auk þessa lúta fyrirtækið og allir hagsmunaaðilar utanaðkomandi kröftum(sjá mynd 

1), sem þau hafa mismikla stjórn á og ómögulegt er annað en að fyrirtækið taki tillit til 

þessara krafta. (Jones, Gareth R, 2006) 



  

- 19 - 

 

Mynd 1. Nær-og fjærumhverfi 

Jones, Gareth R(2006) Organizational Theory, Design, and Change, 5th Edition. 

 

3.5 Stjórnendur og siðferði 

Því virðist það nokkuð ljóst að fyrirtækið þarf að huga að umhverfi sínu og þurfi að 

uppfylla meira en þær grunnreglur sem Friedman talaði um. Þá er komið að þætti 

stjórnenda og ábyrgð þeirra. Eðli málsins skv. þá gegna stjórnendur og eigendur 

lykilhlutverki við innleiðingu á stefnu fyrirtækis síns. Þeir leggja grunninn að þeirri 

fyrirtækjamenningu sem ríkir á vinnustaðnum og þannig geta þeir  haft úrslitaáhrif á 

þau viðhorf sem mótast innan fyrirtækisins um þau viðskiptalegu siðferðilegu álitamál 

sem geta komið upp. Því ættu þeir að ganga á undan með góðu fordæmi með því að 

kynna og viðhalda siðareglum og gildum fyrirtækisins.  

En það segir ekkert um hvort stjórnandinn sé með því að vinna að hag fyrirtækisins.  

Æðstu stjórnendur geta haft allt önnur markmið en hluthafarnir. Þeir gæti því gefið 

rangar upplýsingar eða haldið þeim frá starfsfólki, hluthöfunum og jafnvel 

eigandanum, til lengri eða skemmri tíma, eða með öðrum orðum: það getur verið erfitt 

að meta áreiðanleika stjórnenda þegar þeir eru komnir til valda. Þetta er hinn 

svokallaði umboðsvandi og tengist hann því sem kallað er siðavandi sem er 

einfaldlega sú freisting til að sniðganga reglur og hagnast á því. Siðavandi stjórnenda 

orsakast  að því að erfitt er í raun að meta hversu vel stjórnendur standa sig þar sem 
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þeir hafa forskot hvað upplýsingar varðar og svo eiga stjórnendur það til að sækjast 

eftir því að uppfylla óskir og markmið  annarra, þar á meðal sjálfa sig og umbjóðendur 

þeirra, þ.e. hluthafa og eigenda. (Jones, Gareth R, 2006) 

Því er það nauðsynlegt að eitthvert eftirlitskerfi sé til staðar og einnig væri æskilegt að 

setja á einhverskonar umbunarkerfi sem myndi hvetja til siðlega breytni en refsa fyrir 

þá ósiðlegu. Þannig væri hægt að setja að einhverjar siðareglur sem stjórnandi geti 

stutt sig við í ákvörðunartökum sínum. 

Til þess að stjórnandi geti réttlætt ákvarðanir á siðfræðilegum grunni, þarf hann að 

geta svarað eftirfarandi spurningum játandi:  

1. Er ákvörðunin tekin í samræmi við almenn gildi og viðmið í nær-og 

fjærumhverfi fyrirtækisins ? 

2. Er hægt að kynna ákvörðunina fyrir öllum þeim hagsmunaaðilum sem 

hún gæti haft áhrif á? 

3. Myndu fjölskylda, vinir og aðrir nákomnir, samþykkja og gefa grænt 

ljós á ákvörðunina sem tekin er ? (Jones, Gareth R, 2006) 

Ef allir stjórnendur gætu svarað þessu öllu játandi, væri vart þörf á öðrum reglum, en 

því miður er heimurinn ekki skrúfaður þannig saman. Nóg er af svörtum sauðum og 

breyskleiki mannsins á sér víst lítil takmörk. Því er ekki nóg að meirihluti fólks telji að 

stunda skuli viðskipti innan einhvers siðferðislegs ramma. Siðferðilegar reglur eru jú 

mismunandi milli svæða, þjóða og manna og því væri hætta á árekstrum ef  hver og 

einn gæti túlkað siðferðisreglu með sínu nefi og starfað og hagað sér svo eftir því.  

Því hafa lög í viðskiptum hafa verið sett; að sjálfsögðu með það að markmiði að setja 

reglur sem allir eiga að fylgja án persónulegs álits á þeim.   
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4 Lög og reglur 

4.1 Sagan 

Líklegast má telja að fljótlega eftir að 

mannkynið hafi farið að mynda samfélög, 

hafi einhverjar óskráðar reglur orðið til. Með 

Súmerum, sem komu fram á sjónarsviðið um 

3.000 f.Kr. má svo segja að hin ritaða saga 

mannkynsins hefjist og er talið að fyrstu 

rituðu lögin, séu frá þeim komin.  Fyrir  svo 

um 4 þúsund árum fara ýmsar þjóðir í 

Miðausturlöndum nær að setja lög og reglur 

um hin ýmsu málefni en þekktust eru 

lögbókin sem kennd eru við Hammúrabí, 

konung Babýlóníumanna. Lögin, sem tóku 

fyrir flest svið samfélagsins, voru skráð  á 

stein(sjá mynd 1) sem komið var fyrir á 

almannfæri.  

Er hætt við að okkur nútímamönnum, þyki 

lögin og sér í lagi refsingar við brotum, æði miskunnarlaus og grimmileg. Hefndin lék 

þar stórt hlutverk og eru mörg þessarra laga, tekin beint upp í Gamla testamenti 

Bíblíunnar, þar á meðal hið gamalkunna, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn; var þetta 

meint í bókstaflegri merkinu; Ef maður kýldi tönn úr öðrum manni, skyldi tönn vera 

kýld úr honum líka. Það fór heldur ekki mikið fyrir jafnrétti kynjana. Konurnar voru 

töluvert lægra settar en mennirnir, svo ef t.d. maður myrti konu, gjalt dóttir 

árásarmannsins fyrir með lífi sínu en morðinginn slapp sjálfur. (Vísindavefur Háskóla 

Íslands, 2009) 

Á þessum tíma var Babýlon verslunarmiðstöð nær alls hins siðmenntaða heims og 

tóku lög Hammúrabís á eignarétti og reyndu að koma á reglu og áreiðanleika í verslun 

og viðskiptum, manna á milli. Var þeim þannig ætlað að vera nokkurskonar stjórntæki 

til að útkljá deilumál, með kerfi sem ríkið ábyrgðist. (Vísindavefur Háskóla Íslands, 

2009) 

 

Mynd 2. Codex Hamurabi 
Mynd tekin af vefnum: 
http://mustaqimzone.files.wordpress.com/2010/
02/hammur.jpg 
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Smá saman þróuðust svo lögin, fleiri og fleiri þjóðir fara að skrá þau niður og urðu 

viðskiptalög brátt nauðsynlegur þáttur í samfélagskerfinu. Var þeim ætlað að tryggja 

einstaklingum og aðrum lögaðilum möguleika til að koma á og viðhalda rétti til eignar 

sem fengin væri, án  þess að brotið væri á réttindum annarra. Án þessarar tryggingar, 

væri lítið traust til viðskipta í viðkomandi landi og myndi það sjálfkrafa draga úr getu 

landsins til hagvaxtar og almennar uppbyggingar samfélagsins í heild sinni. 

Þar sem viðskipti urðu í aldanna rás, sífelld flóknari, landamæri opnuðust, kauphallir 

urðu til, rafræn viðskipti komu til sögunnar og svona mætti lengi telja, urðu til heilu 

lagabálkarnir sem eingöngu vörðuðu viðskipti og þó svo að hvert land hafi sínar 

reglur, hefur verið reynt að ná samræmi þeirra í milli. T.a.m. var MiFID tilskipunin – 

Markets in Financial Instruments Directive – innleidd 1. nóvember 2007 hér á landi. 

Tilgangurinn með lögum þessum var að búa til einn markað og eitt regluverk innan 

allra ríkja á EES svæðinu, með það að meginmarkmiði að samræma reglur um 

fjárfestavernd innan ríkjanna. (Fjármálaeftirlitið, 2010) 

 

4.2 Íslensk lög og reglur 

5 gr. Góð viðskiptavenja: 

 „Fjármálafyrirtæki skal starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og 

venjur í verðbréfaviðskiptum, með trúverðugleika fjármálamarkaðarins og hagsmuni 

viðskiptavina að leiðarljósi.“ 

Svona hljóðar 5 grein í II kafla laga um verðbréfaviðskipti, sem fjallar um 

fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja og heitir greinin einfaldlega Góð 

viðskiptavenja. Felur þessi grein í sér meginreglu, sem gæti  staðið ein og sér í 

„fullkomlega heiðarlegum  heimi“ en eins og áður hefur verið vikið að, er 

mannskepnan jú breysk, og þarf nánari skýringar við reglunni og skýra önnur ákvæði 

kaflans, nánar hvað felst í góðri viðskiptavenju, t.a.m.: 

6. gr. Skipulag fjármálafyrirtækja. 

Fjármálafyrirtæki skal setja reglur og verkferla sem tryggja að fyrirtækið, 

stjórn þess, starfsmenn og fastir umboðsmenn fari að lögum og reglum sem um 

starfsemina gilda.  
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8. gr. Hagsmunaárekstrar. 

Fjármálafyrirtæki skal gera allar tiltækar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að 

hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina þess. 

 

11. gr. Sérgreining fjármálagerninga og annarra fjármuna. 

Fjármálafyrirtæki skal halda fjármálagerningum viðskiptavina tryggilega 

aðgreindum frá eignum fjármálafyrirtækisins. 

 

18. gr. Besta framkvæmd. 

Við framkvæmd viðskiptafyrirmæla skal fjármálafyrirtæki leita allra leiða til 

að tryggja bestu mögulegu niðurstöðu fyrir viðskiptavini sína með tilliti til 

verðs, kostnaðar, hraða, líkinda til þess að af viðskiptunum verði, umfangs, 

eðlis og annarra þátta sem máli skipta. 

 

Er þetta einungis brot af þeim 150 greinum sem mynda verðbréfaviðskiptalögin sem 

svo aftur er einungis hluti af því sem kalla mætti „viðskiptalög“. Önnur eru m.a:  

• Lög um kauphallir nr. 110/2007  

• Lög um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði nr. 30/2003 

• Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002  

• Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 

• Lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997 

• Lög um hlutafélög nr. 2/1995  

• Reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. 

lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

• Reglugerð nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti 

fjármálafyrirtækja. 

• Reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik 

 

Ekki er þetta þó tæmandi listi, aðrir lagabálkar tengjast einnig þessum lögum og 

reglugerðum og svo eru aðrar réttarheimildir. T.a.m. innleiddar reglur frá Evrópu, með 

inngöngu okkar í Evrópska efnahagssvæðið,  samþykkt Alþingis á Lamfalussy-

skýrsluna svokölluðu, þar sem „hvatt var til breytinga á undirbúningi og setningu 
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reglna til að auka einsleitni og samræmi í starfsemi verðbréfamarkaða, bæta 

samkeppnishæfni fjármálafyrirtækja og fjármagnsmarkaða og til að stuðla að auknum 

hagvexti og atvinnu.“ (Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

verðbréfaviðskipti), Reglur og tilmæli FME, Reglur Nasdaq OMX Nordic Exchange á 

Íslandi og að lokum tilskipanir ESB t.a.m. MiFid.  

Tilskipanir ESB eru reyndar æðsta réttarheimild viðskiptalaga, þ.e. að  önnur sett lög, 

reglugerðir, reglur Kauphallarinnar og aðrar starfsreglur og viðmið, mega ekki ganga í 

berhögg við samþykktar tilskipanir. 

Tilgangur laganna er að sjálfsögðu að auka trúnað og traust manna á milli, á 

verðbréfamarkaði og í öðrum viðskiptum en kannski má segja að megintilgangurinn 

sé að vernda fjárfesta gegn hugsanlegri löbrotum þeirra einstaklinga sem búa yfir 

innherjaupplýsingum: „Tilgangurinn með MiFID [….] til að bregðast við breytingum 

og nýjungum í öryggismálum og uppfæra með því lög og reglur. Tilskipunin á að 

vernda fjárfesta með því að gera markaði dýpri og samkeppnishæfari og betur í stakk 

búna til að bregðast við hugsanlegum svikum og misnotkun.“ (Íslandsbanki, 2010) 

Hér hefur einungis rétt verið tiplað með tánum í íslensku viðskiptalagaumhverfi en 

grafið verður dýpra í þeim í seinni köflum þessarar ritgerðar og eins áður áður hefur 

verið minnst á, verður sjónum beint að lögum og reglum sem varða 

hlutabréfaviðskipti og hluthafa. Einblínt verður á íslenskt umhverfi, en áður en að því 

verður komið, er nauðsynlegt að skoða íslenskt viðskiptasamfélag og það 

fjærumhverfi sem stjórnendur búa við.  Út frá því er síðan hægt að draga ályktanir um 

það hvort siðferðisreglur viðskiptalífsins hafi verið brotnar eða jafnvel hvort almennt 

siðleysi hafi verið það sem ráðið hafi för í íslensku viðskiptalífi;  

„Samkrull atvinnulífs, stjórnmála og stjórnsýslu hefur reynst vera höfuðmeinsemd í 

okkar litla þjóðfélagi. Horfumst í augu við það. Þetta var sameiginlegt strand þar sem 

einn á meiri sök en annar en við flest létum það eigi að síður viðgangast eða fengum 

ekki við ráðið.“ (Jóhanna Sigurðardóttir, 2010)  
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5 Íslenskt viðskiptasamfélag 

Frá árinu 1602 til 1787  var verslunareinokun  Dana á Íslandi.  Kaupmenn þurftu að 

versla á 20 – 25 íslenskum kauphöfnum, samkvæmt föstum taxta sem ákveðinn var af 

Danakonungi. Kaupmönnum var bönnuð þáttaka í annarri atvinnustarfsemi  á Íslandi 

fram allt þar til ársins 1777 þegar kaupmenn, skv. tillögu Skúla  fógeta Magnússonar, 

voru skyldaðir til að hafa fasta búsetu á Íslandi. 1787 var einokunarverslunin loks lögð 

af en áfram var Íslendingum bannað að versla við aðra en þegna Danakonungs. 

(Wikipedia, 2010) Hélst einokun að einhverju leyti, eða í það minnsta fákeppni á ísl. 

markaði allt fram á miðja tuttugustu öldina þegar fjölbreytni fer að aukast. Er því að 

þakka hernámi landsins 1940  en þá fór að streyma mikið erlent fé inn til landsins og 

tók efnahagur landsins mikinn kipp vegna þess.  

Ekki skapaðist þó heilbrigður og skilvirkur markaður ! 

"[...] en stjórnarflokkarnir vilja viðhalda rotnu og spilltu samtryggingarkerfi. Það var 

á vordögum fyrir nær 12 mánuðum síðan, að endurnýjuð var hin illræmda og þjóðinni 

dýrkeypta helmingaskiptaregla Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í íslenskum 

stjórnmálum." (Kjarvel Pálmson alþingismaður, 1984)  

Lengst af tuttugustu öldinni, einkenndist íslenskt viðskiptalíf af því sem margir vilja 

kalla helmingaskiptin en þar er átt við það að stjórnmálaflokkarnir tveir, 

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, sem voru oftar en ekki við stjórn, hafi skipt ísl. 

stjórnmála- og viðskiptalífi á milli sín. Annars vegar Framsókn með Sambandið og 

Sjálfstæðisflokkurinn með hinn svokallaða "Kolkrabba, sem hafði völdin í fjölda 

stærstu fyrirtækja landsins. 

 „Einkum  eru það átta fyrirtæki sem mynda þennan kjarna, þau eru samkvæmt mínum 

rannsóknum Eimskip, Flugleiðir, Íslandsbanki, Grandi, Sjóvá- Almennar, 

Tryggingamiðstöðin, Skeljungur og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Þessi átta 

fyrirtæki eiga bein tengsl inn í níutíu og þrjú fyrirtæki. Fjörutíu og tvö af þessum 

níutíu og þrem fyrirtækjum eru meðal þeirra tvöhundruð stærstu á landinu.“ (Herdís 

Dröfn Baldvinsdóttir, 1999)  

Hægt er að rekja helmingaskiptin allt til ársins 1936 þegar Jónas frá Hriflu, formaður 

Framsóknarflokksins, og Ólafs Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, voru kosnir í 

bankaráð Landsbankans.   
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Flokkarnir tveir höfðu barist lengi um pólitískt forræði í Landsbankanum og með 

kosningu þessarra tveggja formanna í bankaráðið var völdunum í bankanum skipt á 

milli þeirra og þar með stigið fyrsta skrefið í langri sameiginlegri göngu flokkana 

tveggja. Með samkomulaginu sem gert var á Alþingi var völdunum skipt milli annars 

vegar SÍS, sem var undir forræði framsóknar og hins vegar Kveldúlfs sem þá var undir 

forustu formanns Sjálfstæðisflokksins. (Guðjón Friðriksson, 1991) 

Samningur þessi var einungis upphafið og teygðust angar þess víða :  

„Að hluta til verður að skoða það í þessu pólitíska andrúmslofti. Ég hefði verið að 

segja öllu valdakerfi landsins stríð á hendur ef ég ætlaði að brjótast út úr 

olíuviðskiptunum“ Sagði Þórólfur Árnason þáverandi borgarstjóri í skýrslu 

Samkeppnisstofnunar árið 2004,  um samráð olíufélaganna frá árinu 1993 – 2001, 

þegar honum varð ljóst ólögmæti þess.  

Einnig voru tengsl ríkisbankanna við stjórnmálakerfið alltaf  náin en Alþingi kaus 

Bankaráð og var hver banki var með þrjá bankastjóra sem voru iðulega fyrrverandi 

stjórnmálamenn eða með 

önnur náin tengsl við 

stjórnmálaflokka. (Gylfi 

Magnússon, 2007) 

Svona var þetta meira og 

minna alla alla 20. öldina. 

Stjórnmálaflokkarnir tveir 

og menn tengdir þeim réðu 

bönkunum og 

viðskiptalífinu og 

einkenndist markaðurinn af 

einokun eða fákeppni. Erfitt 

eða ill-ómögulegt reyndist 

vera fyrir önnur fyrirtæki 

að komast inn á markaðinn 

og voru tilraunir til þess, 

brotnar á bak aftur  með aðstoð spillts kerfis, sem sömu menn réðu yfir; og  

dómskerfið horfði magnvana á. (Þorvaldur Gylfason, 2009)   

Mynd 3. Krosseignatengsl fyrirtækja árið 1995 
Heimild: Dr. Herdís Dröfn Baldvinsdóttir (1999). Doktorsritgerð: Networks of 
Financial Power in Iceland. Bls. 252
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5.1 Einkavæðing íslensku ríkisfyrirtækjanna 

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1995 

Að vinna að nýskipan í ríkisrekstri, t.d. með auknum útboðum, sameiningu 

stofnana, þjónustusamningum, breyttu launakerfi og aukinni ábyrgð 

stjórnenda. 

Að leggja fram áætlun á sviði einkavæðingar sem unnið verður að á 

kjörtímabilinu. Áhersla verður lögð á að breyta rekstrarformi 

ríkisviðskiptabanka og fjárfestingarlánasjóða. Það á einnig við um fyrirtæki 

og stofnanir í eigu ríkisins sem eru í samkeppni við einkaaðila.Unnið verður 

að sölu ríkisfyrirtækja á kjörtímabilinu í samræmi við ákvarðanir Alþingis 

Svona hljóða tvær greinar stefnuyfirlýsingarinnar, en i henni er ákvörðun tekin um 

breyta rekstrarformi nokkurra ríkisfyrirtækja og var  t.a.m. Búnaðarbanka Íslands og 

Landsbanka Íslands breytt í hlutafélög og einnig var ákveðið að ríkið skyldi selja 

hlutabréf sín í stóru ísl. fyrirtækjunum.(Framkvæmdanefnd um einkavæðing, 1999)  

Þar með var takturinn sleginn og aukið frelsi í atvinnu- og fjármálalífinu varð 

staðreynd. Undir lok síðustu aldar hófst svo einkavæðing íslensku ríkisbankana, 

Landsbankans, Íslandsbankans og Búnaðarbanka Íslands, -  og allir Íslendingar vita 

hvernig sú tilraun endaði. 

Með einkavæðingunni urðu stórkostlegar breytingar á ísl. fjármálalífi og var almenn 

ánægja með hana, sbr. ályktun af landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2007:  

„Einkavæðing bankanna hefur sýnt okkur þann kraft sem leysist úr læðingi við það að 

einkaaðilar taki við rekstri. Nýsköpun og þróunarstarf þessara fyrirtækja hefur skilað 

þeim góðum árangri bæði hér heima og erlendis. Því ber að huga að enn frekari 

einkavæðingu á öðrum sviðum s.s. á sviði heilbrigðis-, mennta- og orkumála.“ 

(Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, 2007).  

Þó virðist það alltaf að koma betur og betur  í ljós, t.a.m. sbr. skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis, að þetta hafi verið tilraun gömlu flokkana tveggja, 

Sjálfstæðisflokks og Framsókn, til að skipta bankamarkaðnum aftur á milli sín. Í það 

minnsta virðast kaupendur bankanna hafa fengið lán, hjá sömu bönkunum, til að 

kaupa þá, og græddu þeir aðilar sem voru nátengdir Framsókn og Sjálfstæðis-

flokknum, ótæpilega á skömmum tíma. 



  

- 28 - 

Samson ehf, í eigu feðganna Björgólfs Guðmundssonar og Björgólfs Thors 

Björgólfssonar og Magnúsar Þorsteinssonar, keypti 45% hlut í Landsbankanum og 

héldu svo áfram fyrirtækjakaupum sínum. Fór þetta allt saman fram að mestu leyti í 

skuldsettum yfirtökum og, eins og seinna hefur komið á daginn og meira og minna 

fjármagnað með lántökum í eigin banka. Aðrir fetuðu í fótspor þeirra og komu fram á 

sviðið einstaklingar sem urðu fljótt áberandi í viðskiptalífinu, efnuðust gríðarlega og 

komust til valda og áhrifa; nýjar valdablokkir urðu til.  

Á svipuðum tíma hófu bankarnir starfsemi erlendis. Fyrirtæki hinna nýju eigenda 

höfðu, að því sem virðist nú, nærri ótakmarkaðan aðgang að ódýru lánsfé, útrás ísl. 

fyrirtækja náði nýjum hæðum og hinar nýju hetjur Ísland, „Útrásarvíkingarnir“ urðu 

fyrirmyndir annarra einstaklinga. Mikil og jákvæð umræða  var, átti sér stað í 

samfélaginu, um „íslenska efnahagsundrið“ og voru gagnrýnisraddir fljótt kveðnar 

niður og afgreitt sem öfund útlendinga eða skortur á menntun og skilningi á ísl. 

áræðni, þori og dugnaði. 

Samhliða þessu öllu saman, minnkuðu völd stjórnmálamanna á atvinnulífinu með sölu 

fleiri ríkisfyrirtækja, frelsi manna til viðskipta jukust stórkostlega með breyttu 

lagaumhverfi og öðrum viðskipta samningum við önnur  ríki. 

Allt virtist vera í himnalagi. Skammtímasjónarmið réðu för og yfirleitt var ekki 

hugsað lengra en til 3. mánaða uppgjöra fyrirtækjanna; gróði og aftur meiri gróði var 

dagskipunin.   

 

5.2 Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

Saga Íslenska hlutabréfamarkaðarins spannar ekki langt tímabil þó svo saga 

hlutafélaga á Íslandi nái yfir um 250 ár eða allt frá stofnun Innréttinganna sem voru 

stofnaðar á alþingi 17. júlí 1751; 13 hluthafar áttu um 1550 ríkisdali í hlutafé. Þær 

lögðust af um aldamótin 1800 og gerðist mest lítið markvert á hlutabréfamarkaði allt 

til ársins 1984 er einkavæðing hófst (Gylfi Magnússon, 2007): 

Þróun íslensks hlutafjármarkaðar 1984-2010  

• 1984 Lög um skattfrádrátt vegna fjárfestingar í atvinnurekstri. Einkavæðing 

hefst. 
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• 1985 Hlutabréfamarkaðurinn hf. hefur starfsemi.Verðbréfaþing Íslands 

stofnað. 

• 1986 Lög um verðbréfamiðlun. Fyrsti svokallaði hlutabréfasjóðurinn hefur 

starfsemi. 

• 1989 Lög um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði (m.a. ákvæði um almenn 

útboð verðbréfa). 

• 1990 Fyrstu hlutafélög skráð á VÞÍ. 

• 1992 Átak VÞÍ til að fjölga skráðum fyrirtækjum.Opni tilboðsmarkaðurinn 

hefur starfsemi. 

• 1998 Lög um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða. 

Hlutafélagavæðing ríkisbanka og byrjun einkavæðingar þeirra. Úrvalsvísitala 

VÞÍ byrjar. 

• 1999 VÞÍ verður hlutafélag. 

• 2000 Rafræn skráning hlutabréfa hefst. VÞÍ verður aðili að NOREX. Erlent 

hlutafélag skráð á VÞÍ. Reglur settar um nafnbirtingu í innherjaviðskiptum. 

(Elín Guðjónsdóttir, 2000) 

• 2005: Reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik 

• 2007: Nafn Kauphallar Íslands breytist formlega í OMX Nordic Exchange á 

Íslandi og 25 skráð íslensk félög verða hluti af norrænu félögunum sem skráð 

eru á aðalmarkað Nordic Exchange. 

• 2007: Lög um kauphallir nr. 110/2007  

• 2007 Reglugerð nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti 

fjármálafyrirtækja. 

• 2007 MiFID tilskipunin – Markets in Financial Instruments Directive – 

innleidd hér á landi, 

• 2008: Reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. 

lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Upp úr 1992 fer skráðum hlutafélögum að fjölga mjög og nær hámarki árið 

19999/2000 þegar 75 fyrirtæki voru skráð. Það sem kannski einkenndi einna helst ísl. 

hlutabréfamarkaðinn var tvennt: 
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1. einhæf  samsetning skráðra 

hlutafélaga, en árið 2006 voru 70 % 

skráðra félaga í kauphöllinni, í 

fjármálaþjónustu og svo  

2. hinar voru öfgafullar hækkanir á 

verði hlutabréfa með mikilli 

raunávöxtun þeirra. 

 

Mátti að talsverðu leyti rekja þessar 

hækkanir til hækkunar á hlutabréfaverði 

bankanna en voru þessar hækkanir að nokkru leyti í takt við þá almennu bjartsýni sem 

var í íslensku samfélagi. Almenningur var farin að versla hlutabréf í stórum stíl og 

trúðu almennt á hin fögru orð stjórnenda margra hlutafélaganna, að verðið myndi bara 

fara eina leið, þ.e. upp í mót.  

Bankarnir voru einnig afar atkvæðamiklir í viðskiptum í Kauphöllinni en á árunum 

2004 – 2008 á komu bankarnir 3, þ.e. kaupþing, Glitnir og Landsbankinn, að um 74–

80% af öllum viðskiptum í Kauphöllinni. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

 

5.3 Viðvörunarbjöllur 

Allt leit vel út á yfirborðinu en það þurfti nú ekki mikla fyrirhöfn til að komast yfir 

upplýsingar sem sýndu að ekki var allt eins og það átti að vera.  

Vilhjálmur Bjarnason var „ötull við að gagnrýna harðlega marga þá sem voru í 

forystu útrásarinnar fyrir að gæta ekki að heildarhagsmunum hluthafa og fara ekki 

eftir viðurkenndum reglum í viðskiptum.“ eins og sagði í umsögn nefndar er 

Vilhjálmur  var kjörinn viðskiptafræðingur ársins 2009 og í byrjun árs 2006 fer að 

bera á gagnrýni á íslenskt efnahagslíf, frá erlendum aðilum. Matsfyrirtækið  Fitch 

Ratings lækkaði lánshæfismat íslenska ríkisins og í kjölfarið lækkaði lánshæfismat ísl. 

bankana. Danske Bank varaði við hruni 2007 en ráðamenn þjóðarinnar, 

Fjármálaeftirlitið, Seðlabankinn, viðskiptabankarnir, Viðskiptaráð og stjórnendur 

stórfyrirtækjanna, afgreiddu gagnrýnina sem öfund og skorti á menntun og óþarfi væri 

að hlusta á nöldur kverúlanta og gamalmenna, sem skorti hið íslenska þor, áræðni og 

Tafla 1. Fjöldi fyrirtækja í kauphöllinni 
Heimild: Kauphöll Íslands 
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dugnað. Til staðfestingar þessu og til „að dýpka umræðuna um ástand og horfur í 

efnahagsmálum þjóðarinnar og ljá henni fræðilega vigt“, fékk Viðskiptaráð sem leit 

svo á „að ekkert fengi bitið á þessum árásum nema samstillt átak atvinnulífs og 

stjórnvalda“, tvo virta hagfræðinga, þá Tryggva Þór Herbertsson og Frederic S. 

Mishkin til að kanna undirstöður íslensks efnahagslífs.  

Niðurstaða skýrslunnar var skýr.  Allt allt væri í himnalagi, horfur öfundsverðar, 

sumir menn, þ.e. þeir sem voru með gagnrýnisraddir, skyldu greinilega ekki „hina 

nýju hagfræði og að hverfandi hætta væri á fjármálakreppu á Íslandi.  

Bálið var slökkt, eins og formaður Viðskiptaráðs orðaði það og umfjöllun um Ísland 

varð öll mun jákvæðari og í kjölfarið fóru aðilar atvinnulífsins og ríkisstjórn Íslands 

sameiginlega í að „laga“  um ímynd Íslands. (Neytendablaðið, 2009) 

Og svo hrundi allt saman ! 

Eins og alþjóð veit nú, var lítið að marka hin fögru orð stjórnenda og eigenda marga 

hlutafélaga og fjármálafyrirtækjanna og virðist verðhækkun hlutabréfanna skýrast að 

mestu leyti af markaðsmisnotkun, sýndarviðskiptum og jafnvel svikum og fölsunum 

eigenda fjármálafyrirtækjanna og 

tengdra félaga. Verður vikið nánar að 

því í seinni köflum þessarar ritsmíðar. 

Er hér stiklað á stóru en er líklegast 

óhætt að segja að saga íslenska 

hlutabréfa-markaðarins sé með hinum 

mestu  ólíkindum. Hann reis hratt og 

hátt, - en féll þó snöggar niður eins og 

tafla 2 sýnir og hafa flestir Íslendingar 

spurt sig hvernig í ósköpunum þetta gat 

farið svona:  

Hvað með stjórnvöld ?  

Hvar var eftirlitið ?  

  Hvað með siðferðið ? 

Tafla 2. Hlutafjármarkaður 
Heimild: Hagvísar Seðlabanka Íslands 27.október 2008 



6 Íslenskt viðskiptasiðferði 

Í upphafi árs 2005, héldu Samtök Atvinnulífsins morgunverðarfund og var yfirskrift 

hans, Traust í viðskiptalífinu - Getur gott siðferði borgað sig? Frummælendur voru 

verkefnisstjóri á Biskupsstofu, dósent við viðskipta- og hagfræðideild HÍ og aðjúnkt 

við viðskiptadeild HR. Fréttamaður Stöðvar 2 sá um fundarstjórn en í 

pallborðsumræðum tóku meðal annars þátt rektor Háskólans í Reykjavík og Jón 

Sigurðsson, Seðlabankastjóri. Niðurstaða fundarins var einföld: Siðferði væri í góðu 

lagi hjá íslenskum stjórnendum (Samtök Atvinnulífsins, 2005) 

Meðal annars kom fram á fundinum, að skv. könnun sem gerð var meðal 400 íslenskra 

stjórnenda, um viðhorf þeirra til siðferðis í íslensku viðskiptalífi, voru 60% svarenda 

sammála því að siðferði í viðskiptum hafi farið batnandi undanfarin ár og töldu 

jafnframt að siðferði í viðskiptum væri gott miðað við nágrannalönd okkar. Þó voru 

2% algerlega ósammála því að slæmt viðskiptasiðferði kæmi í bakið á manni síðar[ 

spurning hvort það gæti ekki passað miðað við 3.5 prósentin í könnun Nönnu Briem 

um siðblindu (innskot höfundar)]. Skv. sömu könnun kom einnig  fram að heil 94 % 

töldu að hagsmunaárekstrar væru algengir í íslensku viðskiptalífi (Þröstur Olaf 

Sigurjónsson, 2005) 

Svo menn töldu að siðferðið væri gott, en þetta voru áherslunnar í ísl. fyrirtækjum: 

 
Mynd 4. Úr hverju í hvað. Könnun Capacent gallup (2009) 
Heimild: http://www.capacent.is/library/Skrar/Radstefnur/Vinnumarkadurinn 
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6.1 Siðferðisbrestur í viðskiptum 

„Ég er búinn að fylgjast með þessu í 50 ár. Þetta er ógeðslegt þjóðfélag, þetta er allt 

ógeðslegt. Það eru engin prinsipp, það eru engar hugsjónir, það er ekki neitt. Það er 

bara tækifærismennska, valdabarátta.“ (Styrmir Gunnarsson, 2009) 

Þetta stingur óneitanlega í stúf við hugmyndir hinna 60 % ísl. stjórnenda skv. 

ofangreindri könnun en það er reyndar margt sem styður við orð Styrmis:   

Fyrir utan það sem áður hefur verið misst á, t.a.m. helmingaskiptaregluna, fákeppni, 

samráðsmál og fl. voru einungis á árinu 2008 eftirfarandi mál á verðbréfasviði til 

athugunar: 

19 innherjaviðskiptamál ,  3 flöggunarmál, 6 markaðsmisnotkunarmál,  4 innherja-

svikamál,  3 Yfirtökumál,  2 útboðsmál auk fjölda annarra mála vegna erlendra aðila 

höfðu ekki starfsleyfi fyrir þá fjármálaþjónustu sem þeir veittu hér.  

Því er erfitt að segja að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi verið heilbrigður og 

skilvirkur. Samkvæmt skilgreiningunni, skilvirkur markaður, hafa allir fjárfestar sama 

aðgang að öllum upplýsingum og eiga allar nýjar upplýsingar að koma fram um leið í 

verði bréfa á markaðinum. Það þýðir að á skilvirkum markaði séu öll hlutabréf rétt 

verðmetin og verðlögð í sambandi við áhættu fjárfestingarinnar og að búið sé að taka 

tillit til allra upplýsinga sem máli geta skipt.  

Eftir bankahrun hefur verið hafin rannsókn á öllum viðskiptum með hlutabréf í 

bönkunum, - þ.a.m. eigin viðskipta bankanna og á starfsháttum miðlunar hans. Hátt í 

hundrað mál hafa verið rannsökuð og á sérstakur saksóknari hefur fengið á  fjórða tug 

mála á sitt borð. Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis er líka óvægin er hún staðhæfir 

um  markaðsmisnotkun bankanna þriggja með eigin bréf. Þar lýsir hún frá 

kerfisbundnum kaupum á eigin bréfum í gegnum eigin viðskipti, lánveitingar til valdra 

aðila til kaupa á hlutabréfum og samkomulagi bankanna um kaup á bréfum hvors 

annars. Einnig segir skýrslan að regluvörðum hafi verið haldið utan við starfssemi 

bankanna og þeim hafi verið gert ómögulegt að sinna lögbundnu hlutverki sínu. (Rut 

Gunnarsdóttir, 2010) 

Allt fer þetta berlega gegn lögum en einnig hefur siðferði þessara aðila sem stunduð 

þessi viðskipti, verið sett til hliðar, pakkað í kassa og sett í frystigeymslu. Stór orð, en 

í botninn og grunninn, var þetta eingöngu gert til að græða, sjálfsagt lítið hugsað um 
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afleiðingar þessara gjörða,  sem óhjákvæmilega höfðu mjög svo neikvæðum áhrifum á 

aðra hagsmunaaðila, sér í lagi fjárfesta  í hlutafélögum. 

En þetta er ekki allt. 

6.2 Varnarleysi minni fjárfesta 

 „Hugmyndin er að leggja fram yfirlýsingu á fundinum á morgun sem svarar 

spurningum Vilhjálms Bjarnasonar. Þetta mun gera Vilhjálmi erfiðara fyrir að stela 

senunni á fundinum og koma aðalatriðum málsins til fjölmiðla.“  

Svo segir í tölvubréfi starfsmanns Glitnis til aðila innan bankans, fyrir aðalfund hans 

20. febrúar 2008 þar sem Vilhjálmur Bjarnason hugðist gagnrýna kaup bankans á 

hlutabréfum í Glitni af Bjarna Ármannssyni í tengslum við starfslokasamning bankans 

við Bjarna. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

 „Ekki góðar fréttir. Gefur Vilhjálmi mögulega skotfæri á fundinum. Hvernig gat þetta 

gerst?" Hann fékk þetta svar: „Þar sem greiðslan er á árinu 2008 – verður þetta ekki 

sett fram í reikningum 2007. Þetta verður því ekki til umfjöllunar." 

Þannig faldi stjórn Glitnis 270 milljóna króna vanmetna launaskuldbindingu gagnvart 

Bjarna Ármannssyni í ársuppgjöri bankans árið 2008 og kom í veg fyrir að málið yrði 

rætt á aðalfundinum, en Vilhjálmur ætlaði sér að grennslast fyrir um þessa greiðslu og 

hugsanlega höfða skaðabótamál í kjölfar fundarins. (visir.is, 2010)  

Vilhjálmur taldi einnig að jafnræðisregla hlutafélagalaga hefði verið brotin þegar að 

stjórn Glitnis keypti 236 milljóna króna hlut Bjarna í Glitni á genginu 29, þegar 

markaðsgengið hafði verið 26,66. (Dómur Hæstaréttar, 2009) 

Flestum að óvörum, þá hafnaði Hæstiréttur rökum Vilhjálms en héraðsdómur hafði 

samþykkt. 

Hér kemur berlega í ljós magnleysi minni fjárfesta gagnvart aðgerðum stjórnenda en 

eins og komið hefur fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis, virðist meginmarkmið 

eigenda og stjórnendabankanna, hafa verið að bæta hlut sinn og sinna „lykilstarfs-

manna“,  óhjákvæmilega á kostnað hinna almennu, litlu fjárfesta. Auðvelt var fyrir 

stjórnendur að taka ákvarðanir „í reykfylltum herbergjum“, fjarri augum almennra 

fjárfesta og svo var markvisst unnið að því að fela þessar gjörðir og láta allt líta vel út 

á yfirborðinu. Það var þó ekki einungis í bönkunum sem þetta gat átt sér stað. Eins og 

sjá má á mynd 5, voru eigendur bankanna einnig stórir hluthafar í öðrum 
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hlutafélögunum ) og því voru þeir í kjöraðstöðu til að leika sama leikinn í þeim 

fyrirtækjum; virðist það hafa verið reyndin í mörgum tilvika.    

 

En það er hægt að maka eigin krók, á kostnað annarra á fleiri en einn hátt og hafa 

ýmis orðtök skotið upp kollinum í umræðunni um hlutabréfaviðskipti, t.d.  

markaðsmisnotkun, að “hífa upp gengið”, “Window dressing”, “Trash and cash”, 

“Pump and dump”, blekkingar, sýndarviðskipti  og raunveruleg viðskipti. Allt eru 

þetta leiðir til að fara á svig við lögin og allt bitnar þetta á almennum fjárfestum. 

  

Mynd 5. Krosseignatengsl  
Mynd tekin af vefnum: http://www.e24.se/business/islandsk-snarskog_269229.e24?service=graphic 
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7 Markaðsmisnotkun 

Eins og með allt á hinum frjálsa markaði, byggir verðmyndun verðbréfa á lögmáli 

framboðs og eftirspurnar og hafa almennar upplýsingar um tiltekið fyrirtæki áhrif á  

viðskipti og verð hlutabréfa í fyrirtækinu. Skilvirkur verðbréfamarkaður getur því 

aðeins blómstað ef  reglur eru skýrar og að á markaði sé jafn aðgangur að öllum 

upplýsingum fyrir alla fjárfesta. Því er ein mikilvægasta regla viðskiptaréttarins, 122. 

gr. viðskiptalagana sem fjallar um „Upplýsingaskylda, frestun upplýsingaskyldu og 

lögmæta miðlun innherjaupplýsinga“ og er henni ætlað vernda fjárfesta sem standa í 

verðbréfaviðskiptum. Reglan á sér stoð í jafnræðisreglu verðbréfamarkaðsréttar sem 

þýðir að allir markaðsaðilar eiga á sama tíma, sama rétt á öllum þeim upplýsingum 

sem máli skipta um verðmyndum hlutabréfa. (Áslaug Björgvinsdóttir, 2001) 

Með markaðsmisnotkun  er svo beitt  blekkingum til þess að reyna hafa áhrif á verð 

hlutabréfa  en það þýðir  að kaupandi hlutabréfa hefur átt viðskipi á röngum 

forsendum og líklegast borgað allt of hátt verð fyrir bréfin; hann var blekktur.  

Markaðsmisnotkun er reyndar eitt alvarlegasta brotið skv. lögum um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl): 

117 gr. Markaðsmisnotkun er óheimil. Með markaðsmisnotkun er átt við að:  

   1. eiga viðskipti eða gera tilboð sem: 

   a. gefa eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð 

fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna, eða 

   b. tryggja óeðlilegt verð eða búa til verð á einum eða fleirum 

fjármálagerningum, nema aðilinn sem átti viðskiptin eða gaf fyrirmæli um þau 

geti sýnt fram á að ástæður að baki þeim séu lögmætar og að viðskiptin eða 

fyrirmælin hafi verið í samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd á 

viðkomandi skipulegum verðbréfamarkaði, 

   2. eiga viðskipti eða gera tilboð sem byggð eru á tilbúningi eða þar sem 

notuð eru einhver form blekkingar eða sýndarmennsku, 

   3. dreifa upplýsingum, fréttum eða orðrómi sem gefa eða eru líkleg til að 

gefa rangar eða misvísandi upplýsingar eða vísbendingar um fjármálagerninga, 

enda hafi sá sem dreifði upplýsingunum vitað eða mátt vita að 

upplýsingarnar voru rangar eða misvísandi. (feitletrað af höfundi) 

 



  

- 37 - 

Hægt er að beita hinum ýmsu blekkingum til þess að hafa áhrif á verð hlutabréfa og  

getur þeim verið beitt á ýmsan hátt.  Þó að  skipta formi blekkinga, í  grófum dráttum, 

í tvo flokka, þ.e.  

1. Sýndarviðskipti og  

2. Dreifingum á röngum upplýsingum. 

Í lögum er skýr ákvæði um þetta og eru eftirfarandi lög, meðal annars þær 

réttarheimildir sem taka á þessu: 

• Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007  

• Reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markssvik 

• Reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu  

• Reglur nr. 987/2006 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja 

• Reglur um opinbera fjárfestingaráðgjöf nr. 1013/2007 

• Kauphallarreglurnar 

Ekki þarf einstakling á hlutabréfamarkaði til beita dreifa röngum upplýsingum, heldur 

geta hreinlega allir komið einhverjum sögusögnum, um fyrirtæki  af stað með ýmsum 

hætti og eins og segir í tilskipun Evrópuþingsins frá 2003: miðlun upplýsinga gegnum 

fjölmiðla, þ.m.t. Netið, eða með einhverjum öðrum hætti sem gefur eða líklegt er að 

gefi rangar eða misvísandi vísbendingar um fjármálagerninga, þ.m.t. að breiða út 

sögusagnir og rangur og misvísandi fréttaflutningur, þegar aðilinn, sem sá um að 

miðla upplýsingunum, vissi eða hefði átt að vita að þær væru rangar eða misvísandi. 

(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2003) 

Brot á þessu geta sannarlega bitnað á öllum hluthöfum, bæði stórum sem smáum. 

 

7.1 Birtingarform sýndarviðskipta 

Með sýndarviðskiptum er aftur á móti gefin röng mynd af eftirspurn eða framboð af 

ákveðnum verðbréfum, í því skyni að hækka verð þeirra. Einungis þeir  aðilar, sem 

sýsla með hlutabréf, geta stundað sýndarviðskipti og eins og með dreifingu rangra 

upplýsinga, geta þessar ólöglegu aðgerðir, bitnað á öllum hluthöfum, bæði stórum sem 

smáum.  
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Með sýndarviðskiptum þeim er átt við: 

• „Viðskipti sem eru líkleg til að gefa í skyn að framboð eða eftirspurn eftir 

tilteknum fjármálagerningum sé meiri eða minni en raun ber vitni 

• Láta hjá líða að geta þess að um viðskipti með eigin bréf félags var að ræða.  

• Látið hjá líða að aðilar viðskipta lúta báðir yfirráðum sama aðila  

• Viðskipti þar sem aðilar sammælast um að setja inn kaup- og sölutilboð fjarri 

markaðsverði 

• Viðskipti þar sem lagt er fram stighækkandi kauptilboð í því skyni að sýna að 

verðið sé á uppleið 

• Viðskipti þar sem aðilar hafa samið um hvernig farið skuli með tap af 

viðskiptum 

• Viðskipta þar sem aðli leggur inn stórt kauptilboð því skyni að hækka verð en 

selur síðan og tekur þá út tilboðið 

• Svokallaðar Gluggaskreytingar (e. windowsdressing). Viðskipti skömmu fyrir 

lok dags í því skyni að hækka lokaverð„ (Ásgeir H. Reykfjörð, 2009) 

Þekkt dæmi um sýndarviðskipti er dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 2003, mál 

númer (S-1635/2003), Sjóðsstjóradómurinn svokallaði. Þar átti í hlut sjóðsstjóri 

verðbréfafyrirtækis Kaupþings og var hann ákærður fyrir að hafa á tveggja daga 

tímabili, keypt níu hlutabréf í Íslandsbanka og það fyrir hönd tveggja lífeyrissjóða sem 

hann hafði fjárvörslu fyrir. Keypti hann bréfin eftir að hafa sett fram kauptilboð sem 

var hærra en verið hafði í viðskiptum með sömu hlutabréf, í því skyni að hækka gengi 

hlutabréfanna í félaginu. Sagði sjóðsstjórinn hafa gert þetta til að „hífa upp gengið“ og 

reyndar sá hann lítið athugavert við málið.  Þetta bara væri  „í samræmi við það sem 

almennt tíðkaðist.“; allir í öllum bönkum stunduðu þetta sagði hann. 

 

7.2 Innherjasvik 

Einkenni markaðsmisnotkunarinnar, er að baki þeim liggja ekki staðreyndir um 

fyrirtækin eða hlutabréf þeirra heldur er blekkingum, svikum eða lygum beitt til að 

hafa áhrif á markaðsverð. Aftur á móti þegar um  um innherjasvik er að ræða, þá býr 

aðili eða aðilar yfir staðreyndum upplýsingum sem líkleg eru til að hafa áhrif á 

markaðverð hlutabréfa, ef og þegar upplýsingarnar verða opinberar.  Þessir aðilar eru 

kallaðir innherjar er þeim skipt í þrjá flokka:  
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1. fruminnherja, þ.e. aðila sem hefur að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum 

vegna aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á vegum 

útgefanda fjármálagerninga,  

2. tímabundinn innherja, þ.e. aðila sem telst ekki fruminnherji en býr yfir 

innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna, og  

3. annan innherja, þ.e. aðila sem hvorki telst fruminnherji né tímabundinn  

innherji en hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi 

viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru.(121. gr. vvl) 

Almennur hluthafi býr venjulega ekki yfir innherjaupplýsingum og getur þar af 

leiðandi ekki stundað innherjasvik en hann getur samt komið sér í þá stöðu að kallast 

innherji. T.d. gæti hann hlerað, óvart eða ekki, á samtal stjórnenda um mikilvæg mál, 

skúringarkona gæti komið auga á mikilvægan snepil í ruslafötunni á skrifstofu 

fyrirtækis og reyndar er hægt að komast yfir innherjaupplýsingar á ýmsan annan hátt, 

með löglegum eða ólögmætum hætti.  

Ströng lög gilda því um viðskipti innherja og er þeim ætlað að verja þá aðila sem búa 

yfir lakari upplýsingum en innherjar, um stöðu og áætlanir fyrirtækis. Ef 

innherjaviðskipti væru leyfileg,  hefðu fjárfestar lítinn áhuga á verðbréfaviðskiptum, 

þeir gætu jú varla gert annað en tapað á þeim og því væru verðbréfamarkaðir hálf 

gagnslausir. Þannig er innherja er óheimilt að:  

1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir 

eigin reikning eða annarra, búi hann yfir innherjaupplýsingum,  

2. láta þriðja aðila innherjaupplýsingar í té, nema það sé gert í eðlilegu 

sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir,  

3. ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að afla 

fjármálagerninga eða ráðstafa þeim eða hvetja að öðru leyti til viðskipta með 

fjármálagerningana.(123. gr. vvl.) 

því er það brot á lögum að stunda innherjaviðskipti en einnig má færa góð rök fyrir 

því að þetta sé siðferðislega rangt:  

• Í fyrst lagi er innherji að beita aflsmunar, þ.e. hann notfærir sér að ekki sé 

jafnræði allra aðila um upplýsingar sem skipta máli, 
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• í öðru lagi þá er innherji að svíkja traust það sem fjárfestar hafa á stjórn 

hlutafélaganna og fjármálafyrirtækja, um að hagsmunum þeirra sé gætt af 

þeirra hálfu 

• og í þriðja lagi má einfaldlega segja að innherji sé að stunda þjófnað, þ.e. að 

hann sé að stela frá fyrirtækinu, þar sem upplýsingarnar eru jú eign þeirra. 

Þetta þýðir þó ekki að innherjum sé bannað að stunda viðskipti, heldur er þeim 

einungis óheimilt að stunda þau viðskipti sem felast í því að „afla eða ráðstafa 

fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra, 

búi hann yfir innherjaupplýsingum, eins og 123. greinin lýsir. Þarna getur verið um 

fína línu á milli, um að ræða og oft getur því verið erfitt að sanna innherjasvik.  

Ekki vantar þó dæmin þar sem um grun er að ræða, sbr. fyrirsagnir fjölmiðlana:  

• Viðskiptablaðið 4-02 ´10: „Rannsaka innherjasvik vegna 

peningamarkaðssjóðanna“ 

• Vísir 27-02´10 „Grunur um innherjasvik Landsbankans“ 

• Eyjan 27-04´10: „Fyrrverandi sparisjóðsstjóri og tveir framkvæmdastjórar 

Byrs grunaðir um innherjasvik“ 

• AMX 17-11´09 „Grunur leikur á að Baldur[Guðlaugsson] hafi verið innherji í 

skilningi laga um verðbréfaviðskipti þegar hann seldi hlutabréfin“ 

Og svona mætti lengi, lengi telja og eru mörg mál til rannsóknar; fjölgaði þeim til 

muna í aðdraganda og eftir Hrun.  

Og þá eftir aftur komið að spurningunni góðu, hvernig gat þetta gerst ? Hvað með 

eftirlit ? 

 

7.3 Eftirlit 

Skýrt er tekið fram í lögum hlutverk eftirlitsstofnana og reyndar líka um skyldu 

starfsmanna en í 3.mgr. 117. gr. vvl. segir að vakni grunur hjá starfsmanni 

fjármálafyrirtækis um brot gegn ákvæðum 1. mgr. skuli hann þegar í stað tilkynna það 

til næsta yfirmanns eða regluvarðar og skuli einnig viðkomandi fyrirtæki tilkynna 

slíkan grun þegar í stað til FME  

Fjármálaeftirlitið (FME) starfar eftir  lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi og vinnur það í nánu samstarfi við Seðlabanka Íslands við að 
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fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, 

reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í 

samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti.  

Einnig er tekið fram í lögunum að starfsmenn fjármálafyrirtækis geti ekki skýlt sér að 

baki þagnarskyldu heldur verði þeir að skýra frá grunsemdum sínum um lögbrot.  

Svo ekki vantar lög um eftirlit, - en það er kannski hægara sagt en gert að fylgjast með 

starfssemi ísl. hlutafélaga. 

 

7.4 Krosseignatengsl fyrirtækja og skúffufyrirtæki 

Páll Pálsson, þá forstjóri Fjármálaeftirlitsins, hafði áhyggjur af því árið 2004,  að 

eignatengsl í fyrirtækjum væru ekki nógu skýr og að „ekki er óalgengt að með 

einhvern hluta hlutafjár í skráðu fyrirtæki sé farið í gegnum safnreikninga, eða í nafni 

erlendra fjármálafyrirtækja. Eignarhaldsfélög og framvirkir samningar um 

hlutabréfakaup geta einnig flækt stöðuna.“  (Páll Gunnar Pálsson, 2004) 

Þetta voru ekki óþarfa áhyggjur (sjá mynd 6 ): 

 

Mynd 6. Krosseignatengsl stærri fyrirtækja  
Heimild: Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 (2010), 9. Bindi, bls. 23. 
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Eins og mynd 6 sýnir, voru eignatengsl ísl. fyrirtækja og fléttur stjórnenda og eigenda 

þeirra, komnar út úr öllu korti, svo ekki var hlaupið fyrir utanaðkomandi aðila  að því 

að fylgjast með innri starfsemi þeirra.  Það réttlætir þó ekki tómlæti eftirlitsaðila sem 

lögum samkvæmt, bar skylda til að fylgjast með hvort farið væri að lögum og gera 

viðeigandi ráðstafanir ef grunur kviknaði um óeðlilega starfssemi hlutafélaga. Eftir 

ábendingar og formlegar kvartanir Vilhjálms Bjarnasonar og fleiri aðila, verður ekki á 

móti mælt að rökstuddur grunur var um eitthvað misjafnt, sbr. skýrslu 

rannsóknarnefndarinnar og er einfaldlega óskiljanlegt hví FME greip ekki inni og 

stöðvaði misferlið; er einnig hægt að velta fyrir sér siðferði stjórnenda FME, þó 

málsbætur geta kannski verið nokkrar:  

„Ég gerði ekki ráð fyrir að menn færu gjörsamlega fram úr sér í græðgi. [...] Ég 

trúði, eins og Greenspan o.fl., að það væru ákveðnar hömlur sem menn hefðu á 

sjálfum sér vegna þess að menn áttuðu sig líka á því að þú rekur ekki fyrirtæki til 

lengri tíma nema vera innan laga og reglna. [...] ég meina, ég trúði því ekki þarna í 

ágúst að Landsbankinn væri að fara á hausinn, ég bara, bara sá það ekki.“ (Jónas Fr. 

Jónsson forstjóri FME,  2009) 

Eftir var annar þó öryggisventill en það voru endurskoðendur. Þeir höfðu beinan 

aðgang að fjármálaupplýsingum fyrirtækjanna og eins og með eftirlitsaðila bar þeim 

einnig lagaleg skylda til að tilkynna hugsanleg lögbrot; það var víst misbrestur á því.  

 

7.5 Hlutur endurskoðenda 

Eins og vikið hefur verið að, geta stjórnendur reynt að fegra bókhald fyrirtækisins eða 

reynt að leyna mikilvægum upplýsingum, fyrir almennum fjárfestum en þar sem 

endurskoðendur sjá um að fara yfir ársreikninga þeirra og þriggja mánaða uppgjörin, 

ættu þeir að taka eftir bókhaldsbrellum og röngum skráningum stjórnenda.  

Því er traust á störfum endurskoðenda, geysimikilvægt fyrir fjárfesta og þurfa þeir að 

geta gengið að því vísu að endurskoðandinn áriti ekki ársreikninga, nema hann sé 

fullviss um lögmæti hans, reikningsskilin hafi verið endurskoðuð og að  

reikningsskilin gefi, að mati endurskoðandans, glögga mynd af efnahag og afkomu 

aðila í samræmi við góða reikningsskilavenju. Þó svo að það séu stjórnendur 

fyrirtækis, þ.e. stjórn og framkvæmdastjóri, sem bera ábyrgð á gerð ársreikningsins og 

haldi til virku fjárhagsupplýsingakerfi, er það endurskoðandinn sem þarf að árita 
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reikninginn svo hægt sé að leggja hann fyrir fjárfesta og aðra og ber hann ábyrgð á 

árituninni. Þar með gefur hann samþykki sitt á bókhaldi fyrirtækisins en það þýðir að 

hann sé búinn að fullvissa sig um að innri ferlar fyrirtækisins bjóði ekki upp á 

misnotkun og að fyrirtækið sé þess megnugt að standa undir sér í framtíðarrekstri; alla 

vega næsta ár. Einnig þarf að passa upp á að samræmi sé milli árs(fjórðungs)skýrsla, 

en það þýðir að ársreikningurinn sé saminn eftir sömu reikningsskilaaðferðum frá ári 

til árs. Reyndar getur það verið hvati hjá fyrirtækjum að breyta um bókhaldsaðferð því 

með því er hægt að auka bókhaldslegann hagnað fyrirtækis og því ber að skýra frá því 

og áhrifum breytinganna á afkomu og efnahag. (Félag löggiltra endurskoðenda, 2001)  

Almennir fjárfestar þurfa einnig að geta treyst á hlutleysi endurskoðendanna. Þeir eru í 

raun trúnaðarmenn fjárfesta og sem slíkir eiga þeir að hugsa um velferð þeirra; ekki 

eiginhagsmuna eigendanna. Þó virðist vera hægt að draga hlutleysi sumra íslenskra 

endurskoðenda fyrirtækja í efa, svo ekki sé meira sagt. T.a.m. KPMG, fyrirtækið sem 

áritaði meðal annars ársreikninga FL Group og fyrirtækjum tengdum Baugi, var með 

fyrirtæki „á  lager“ til að selja viðskiptavinum sínum þegar hraðar hendur þurfti að 

hafa við stofnun fyrirtækja. Þannig var sloppið við nokkurra daga skráningarferli hjá 

Fyrirtækjaskrá og helgarlokanir hjá henni. Að vísu er ekkert ólöglegt við þetta, en 

vekur óneitanlega upp siðferðislegar spurningar, því með þessu var KGMP að bjóða 

hættunni heim til að t.d.  fela eignarhald fyrirtækja, a.m.k. um tíma. Fleiri 

endurskoðenda- og lögfræðistofur buðu upp á þessa þjónustu og skiptu fyrirtækin, sem 

stofnuð voru með þessum hundruðum um tíma; eru mörg þeirra til rannsóknar hjá 

saksóknaraembættinu og hefur hlutur endurskoðenda og ábyrgð þeirra ekki farið 

varhluta í Skýrslu Alþingisnefndarinnar. 

Ekki var þó mikið um gagnrýni á endurskoðendur fyrir hrun. Það var með svipuðum 

hætti og gagnrýnin á fjármálafyrirtækin; fámennur gagnrýnishópur sem lítið mark var 

tekið á og t.d. fékk Landsbankinn í september 2008, afhent sérstök verðlaun fyrir 

„Bestu ársskýrsluna 2007″ 

„Ársskýrsla Landsbankans er stílhrein og vönduð að allri gerð. Framsetning er skýr 

og myndefni styður vel við texta. Skýrslan gefur greinargóða mynd af stöðu bankans 

og starfsemi rekstrarsviða, fjármögnun og áhættustýringu. Umfjöllun um 

mannauðsmál, stjórnarhætti og samfélagslega ábyrgð er góð. Reikningar bankans eru 

skýrir og vel fram settir.“ (Landsbankinn, 2008, feitletrað af höfundi ), 
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Þetta var mánuði fyrir Hrun og eins og hjá fleiri fyrirtækjum, árituðu endurskoðendur 

ársreikningana, þó fyrir hlýtur að hafa legið að ýmsu var stórkostlega ábótavant, 

þ.a.m. arðgreiðslur sem þurrkuðu upp eigið fé, - og gott betur, gríðarlega hátt hlutfall 

eigin hluta, himinháa lána til eigenda og annarra tengdra aðila og svo mætti lengi telja.  

Er óhætt að velta einnig fyrir sér siðferði margra endurskoðenda og er næsta víst að 

dómstólar landsins muni fá inn á sitt borð, mál þeim tengdum.  
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8  „Ég stenst allt nema freistingar“ - Oscar Wilde 

Eins og sjá má á ofangreindu, eru til ýmsar leiðir til að fara á svig við lögin með það 

að markmið að græða. Undanfarin ár hafa verið mjög sérstök, svo ekki sé meira sagt, 

að því leyti að tiltölulega auðvelt var fyrir marga einstaklinga, að hagnast óheyrilega á 

skömmum tíma og eins og Gunnar Dal, sagði eitt sinn, að þá gæti hver maður einungis 

átt peninga upp að vissu marki; eftir það ættu þeir þig . Þetta hámark er misjafnt eftir 

einstaklingum og varla var Gunnar að miða við þessar hundruð milljóna eða milljarða 

sem margir einstaklingur komust allt í einu yfir. Græðgi réð för hjá þessum 

einstaklingum og græðgi mun ráða för hjá öðrum í framtíðinni, eða eins og Lori 

Tansey Martens, International Business Ethics Institute  komst að orði: 

1. Mannleg náttúra er söm við sig, þar sem menn sjá tækifæri til að hagnast 

óheiðarlega án þess að upp um þá komist, þar hættir þeim til þess, þrátt fyrir 

allar siðareglur. 

2. Þess vegna er þörf á skilvirku eftirliti hins opinbera.(Halldór Reynisson, 2005) 

En er ekki hægt að hagnast á heiðarlegan hátt ? Er eina leiðin að svindla ? 

 

8.1 Borgar gott viðskiptasiðferði sig ? 

 

Mynd 7. Bankalán, bankalán. 
Heimild. Halldór Baldursson (2009) . Sótt 31 mars 2010 af vef morgunblaðsins: 
http://www.mbl.is/mm/img/tn/650/data/halldor/2009/08/06/04-08-09.jpg 
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Ofurlaun, bónusar, snekkjur, einkaþotur, gullflögur á trufflesveppum, þyrlur, bílasöfn, 

þjónustufólk, milljarðalán án veða, völd, viðurkenningar, riddarakross fyrir forystu í 

útrás íslenskrar fjármálastarfsemi og svona mætti lengi telja, var það sem eigendur, 

stjórnendur og aðrir „lykilsatarfsmenn“ og viðskiptavinir fyrirtækja lifðu við. Og ekki 

voru launin heldur í verri kantinum, sbr.  

 „Hreiðar Már fékk 110 þúsund á klukkustund árið 2006“ (Viðskiptablaðið, 2010), 

osfrv. osfrv. 

Það væri líklega synd að segja að rétt siðferðisleg breytni hafi ráðið för hjá mörgum 

stjórnendum íslenskra fyrirtækja, líklegast var meira hugsað um meiri gróða og lítt 

hugað að afkomu minni fjárfesta. Hér er virðist siðleysi hafa verið algert og klárt að 

lög voru brotin í mörguntilfellum, en samt virðist græðgi hafa borgað sig ! 

Eða hvað ? 

Skv. könnun Þrastar Ólafs, sem hann sýndi á morgunverðarfundi Samtök 

Atvinnulífsins árið 2005,  kom  fram að 93% stjórnenda þeirra, telja að það komi í 

bakið á mönnum ef þeir breyta rangt í viðskiptum. (Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2005) 

og má ætla að nokkuð sé til í því.  

Það er nóg að lesa blöðin, flétta Skýrslu Alþingisnefndarinnar eða bara ræða við 

„venjulegt“ fólk og hugsa um mögulega líðan þess fólks sem átti þátt í efnahagshruni 

landsins, að niðurstaðan hlýtur að vera sú að þessu fólki líði hræðilega. „Ég er eins og 

stofufangi á Íslandi. Ég fer ekkert, ekki einu sinni með börnin mín í sund,“ sagði 

Pálmi. (Eyjan.is, 20101). Æra þessara manna er fokin út í veður og vind; þetta eru í 

raun landlausir menn, sem eiga sér vart viðreisnar von hér á landi og fangelsistvist, 

bíður sjálfsagt margra þeirra. Kannski er þeim sama, siðblindan getur verið slík að 

þetta hefur ekki áhrif á þá og þeir séu sáttir í Karabíahafinu og hugsi um næstu fléttu. 

En sama hversu hamingjusamir þeir nú kunna að vera, þá höfðu aðgerðir þeirra 

gríðarleg áhrif og sitja margir með sárt ennið 

 

8.2 Hverjir tapa  ? 

Jú, það lang stærsti hópur hluthafa, almenningur allur og reyndar beið samfélagið sem 

heild, algert skipbrot. Traustið á Alþingi, bankana, embættiskerfið og stjórnendur er 

rokið út í veður og vind gríðarlegt uppbyggingarstarf er fyrir höndum, - og allt út af 
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því að siðferði á hlutabréfamarkaði hafði gufað upp einhvers staðar á leið Íslands til að 

verða að „Alþjóðlegri Fjármálamiðstöð“:  

Ég á mér þann draum að í framtíðinni verði Ísland þekkt um víða veröld sem 

alþjóðleg fjármálamiðstöð. Að hér á þessari litlu og hjartfólgnu eyju starfi 

kraftmikil alþjóðleg fyrirtæki, sem hafa kosið að eiga hér höfuðstöðvar vegna 

ákjósanlegra skilyrða af hálfu stjórnvalda, vegna þess mannauðs sem í landinu 

býr og vegna mikils og góðs stöðugleika, hvort sem er í efnahaglegu eða 

stjórnmálalegu tilliti. 

Ég er þeirrar skoðunar að með samstilltu átaki getum við gert þennan draum 

að veruleika. Við eigum ekki að harma það þótt upp spretti stöndug fyrirtæki 

hér á landi og fleiri fái ríkulega greitt fyrir vinnu sína. Það er ekkert takmark 

að allir verði á endanum meðalmennskunni að bráð. (Halldór Ásgrímsson, 

2005) 

Þetta var draumur eins manns en varð að martröð allra hinna og er vonandi að 

Íslendingar læri af þeim mistökum, að láta íslensku bankana, nánast eftirlitlaust, upp í 

hendurnar á reynslulitlum, breyskum, ungum mönnun.  

Og hvað er til ráða ? 
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9 Gott siðferði - góð viðskipti 

Stephen R. Covey í  bók sinni, Sjö venjur þeirra sem ná raunverulegum árangri, að án 

góðs siðferðis, nái stjórnandi ekki langt, þegar til lengra tíma er litið. Hægt sé að 

hagnast eða ná frama til skemmri tíma, með brellum, blekkingum og öðrum svikum en 

missi aðilar traust á þeim stjórnendum eða þeim sem sinna ábyrgðarstöðum, keyri þeir 

aðilar fljótt á endastöð og getur verið ansi erfitt að komast aftur á stað. Dygðug 

persóna nái á endanum lengra í viðskiptum og því er siðferði ein af forsendum 

árangurs. (Stephen Covey, 1989) 

Það er nokkuð sem stjórnendur virðast almennt skynja en um 75 prósent svarenda, í 

könnun Þrastar,  telja sig hafa mjög mikinn eða mikinn hag af því að stunda heiðarleg 

viðskipti.  Allur almenningur er farinn að gera strangari strangari kröfur um 

siðferðislega breytni og ætla má að neytendur munu frekar eiga viðskipti við þau 

fyrirtæki sem starfa með ábyrgum og heiðarlegum hætti. Hæfileikaríkustu og bestu 

starfskraftarnir munu velja að vinna fyrir slík fyrirtæki, þau munu fá betri kjör frá 

birgjum og samkeppnisstaða þeirra mun verða sterkari. (Þröstur Olaf Sigurjónsson, 

1996) 

 

9.1 Siðareglur fyrirtækja 

Því verða fyrirtæki að gefa góðu siðferði ríka athygli og starfa í anda þess. Öll 

fyrirtæki ættu að hafa skráðar siðareglur sem þau fylgja í viðskiptum sínum og hafa 

stjórnskipulag fyrirtækisins þannig að dregið sé úr óæskilegri hegðun en umbunað 

fyrir siðlega breytni.  Stærri fyrirtæki ættu jafnvel að vera með einhverskonar innra 

eftirlit eða siðanefnd sem kynnir fyrir starfsmönnum siðareglur fyrirtækisins og fylgist 

með að þeim sé framfylgt. Þannig væri hægt að skapa  siðlega skipulagsheild sem 

hvetji til góðs viðskiptasiðferðis. Stjórnendur ættu að sjálfsögðu að ganga á undan 

með góðu fordæmi því eins og áður hefur verið vikið að, þá hefur hegðun æðstu 

stjórnenda úrslitaáhrif á fyrirtækjamenninguna og þau viðhorf og gildi sem verða 

ráðandi innan fyrirtækisins. 
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9.2 Opinbert siðferði. 

En ekki er nóg að fyrirtæki verði heilbrigðari innan frá, heldur verður fjær umhverfi 

þess  að vera siðlegt. Ríkið þarf að grundvallast á réttlátum lögum og leikreglum 

samfélagsins með opnu og upplýstu markaðshagkerfi. Almenningur þarf að geta treyst 

stjórnvöldum, spilling verður að vera útlæg og lýðræðið þarf að vera virkt; það er 

grundvallar atriði.  

Er hægt að færa góð rök fyrir því að svo hafi ekki verið hér á landi, heldur hafi litlir 

hópar valdamikilla manna haft töglin og haldirnar á ísl. viðskiptaumhverfi, komið sér 

og sínum í áhrifastöður allstaðar í samfélaginu og ekki hleypt öðrum að: Þá segir 

hann að valdamiklir menn í Sjálfstæðisflokknum hafi sagt honum að hann hefði verra 

af ef hann ætlaði að fara gegn sitjandi ráðherra, Birni Bjarnasyni.[…] Hann útskýrði 

fyrir mér að Sjálfstæðisflokkurinn samanstæði af nokkrum fjölskyldum og ég væri ekki 

inni í neinni þeirra.“ (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2010) 

Hægt er að nefna ótalmörg önnur dæmi um máttleysi lýðræðis á Íslandi, þ.a.m. 

fjórflokkakerfið, prófkjör þeirra þar sem goggunarröð ræður ríkjum en ekki endilega 

hæfileikar einstaklingsins og ægivald örfárra einstaklinga yfir stjórnsýslukerfinu öllu, 

sbr.  „Ef þetta gengur ekki fram mun ég persónulega sjá til þess að þér verði ólíft á 

Íslandi það sem eftir er.“ Jafnframt sagði hann að ég skyldi ekki hræra í Össuri, þá 

skyldi hann eiga mig á fæti.“ (Tryggvi Þór Herbertsson, 2010). 

Gefur augaleið að íslenska fjær umhverfið hafi haft mikil áhrif á rekstur og 

siðferðiskennd stjórnenda stórfyrirtækja og hlutafélaga. Er ekki verið að mæla bót 

fyrir siðlausar athafnir þá einstaklinga sem brugðust skyldum sínum, en 

óhjákvæmilega verður að taka með í reikninginn, að hafi leikreglur samfélagsins verið 

gegnsýrt að spillingu og einræðistilburðum valdablokka, var tónninn gefin fyrir ungan 

íslenskan hlutabréfamarkað. 

 

9.3 Ábyrgð einstaklingsins 

Er ég bjó í S-Frakklandi, var alla miðvikudaga kl. 13:00, gengin mótmælaganga, ja, til 

þess bara að mótmæla einhverju og öllu sem almenningur var ósáttur við. Á Íslandi 

fara menn að versla í Kringlunni og kjósa að horfa, úr sófanum heima,  á 

sjónvarpsútsendingar af  mótmælum nokkur hundruð til örfá þúsunda manna. Sömu 
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flokkar eru kosnir aftur og aftur og þannig er almenningur í raun að samþykkja þær 

leikreglur sem réðu hér för. Almenningur verður að senda stjórnvöldum skýr skilaboð 

um að siðleysi sé ekki í boði og að hlutir eins og eftirfarandi, séu ekki boðlegir: 

FL Group í júlí 2005: „þrátt fyrir að viðvörunarbjöllur hringdu, eins og þegar stjórn 

segir af sér nánast í heilu lagi, var kosið að leggja ekki við hlustir. Eftirlitsaðilar 

fylgdu málinu ekki eftir og þegar verð hlutabréfa stefndi upp þá virtust allir ánægðir“ 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010): 

Svo af  hverju brugðust hluthafar ekki við þegar stjórn hlutafélags segir af sér í 

heilu lagi, af óþekktum ástæðum?  

Voru þeir ekki í raun að samþykkja þessa stjórnarhætti, með þögn sinni og 

aðgerðarleysi ?  

Voru bara ekki allir sáttir þegar allir voru að græða ?  

Hví að spyrja spurninga þá !  

 

9.4 Kosið með fótunum 

 Ef réttlátt og siðlegt samfélag á að þrífast þarf almenningur að skapa þrýsting á 

fyrirtæki til að skapa sterka siðferðisvitund hjá stjórnendum þess. Almenningur þarf 

einnig að skapa þrýsting á stjórnvöld og stofnanir hins opinbera, samtök 

atvinnulífsins, eftirlitsstofnanir og neytendasamtök til að sjá til þess að leikreglur 

samfélagsins séu af heilbrigðum grunni byggðar svo viðskiptaumhverfi sé þess eðlis 

að verðbréfamarkaðir þroskist of dafni á traustann og eðlilegan hátt, til góða fyrir 

samfélagið, hluthafa og komansi kynslóðir 

Þrýsting er hægt að skapa með því að kjósa ekki aftur þá flokka sem búa í haginn fyrir 

óheilbrigt umhverfi, mótmæla óréttlæti, kvarta yfir yfirgangi og misnotkun til réttra 

aðila og hætta að hafa viðskipti við fyrirtæki sem klárlega sýna af sér ósiðlega hegðun.  

Þó það geti verið erfitt hér á landi, þar sem ennþá er það þannig að örfáir menn eiga 

flest fyrirtæki landsins og gömlu stjórnendurnir, sem óvéfenglega brugðust trausti 

hluthafa og almennings, fá enn að halda um stjórnartauma þess. Er þó ekki hægt að 

nota það sem afsökun; þögn er jú það sama og samþykki. 
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10 Lokaorð 

Dalai Lama, andlegur leiðtogi Tíbeta, sagði á fyrirlestri sem hann hélt í Laugardalshöll 

í júní 2009 að græðgi og siðferðisbrestur væru ástæða þess hversu illa væri komið 

fyrir Íslendingum; hefði hann líklega mátt bæta við klíkusamfélagi, spillingu í 

stjórnsýslukerfi landsins, reynsluleysi áhrifamanna og mikilmennskubrjálæðis. 

Það er allavega erfitt að skýra út með öðrum hætti, hvernig fámennum hópi manna, 

tókst að komast til efna og valda, ná yfirráðum í bönkum landsmanna og koma að allt 

að 80%  viðskipta í hinni ungu kauphöll Ísland, - og rústa henni svo með skorti á 

siðferði eða jafnvel með siðblindu og áralöngum blekkingum og svikum. 

Var í raun um gerfimarkað að ræða á íslenska hlutabréfamarkaðnum, þar sem komið 

hefur nú í ljós að ekki var jafn aðgangur að upplýsingum, nýjar upplýsingar komu 

ekki fram í verði hlutabréfa og eignahald var óljóst.  

Þess fyrir utan má segja, að þar sem þróun viðskipta hefur orðið gríðarleg, síðustu 

áratuga, hafi lögin og reglur kannski ekki haldið í við þróunina og margar gloppur í 

kerfinu var hægt að finna með aðstoð góðra lögræðinga og nýttu siðlausir 

hlutabréfabraskarar sé það óspart.  

Ekki var hugsað um hag almennra fjárfesta, eftirliti var ábótavant og gagnrýni 

miskunnarlaus þögguð niður, með dyggri aðstoð fjölmiðla, sem margir hverjir voru og 

eru í eigu sömu manna og stunduðu þessi siðlaus viðskipti, ef viðskipti skyldi kalla. 

Einnig er við samfélagið í heild sinni, að einhverju leyti um að kenna og þarf kannski 

að endurskilgreina hlutverk háskóla, annarra menntastofnana og allrar stjórnsýslu 

landsins, svo gott viðskiptasiðferði greypist í huga viðskiptamanna og almennings alls. 

Ekki er þó hægt að koma þannig í veg fyrir siðferðis- eða lagabrot. Græðgin verður 

alltaf til staðar og freistingar margar. Siðleysingjar munu koma og fara og þó svo að 

meirihluti manna, reyni að breyta rétt, er alltaf hætta á að sumir munu reyna að græða 

á kostnað annarra.  

Því þurfa stjórnendur, eigendur fyrirtækja og aðrir í áhrifastöðum, að vita að fylgst sé 

með þeim, bæði af almenningi og stofnunum og að allar gjörðir hafi afleiðingar; 

umbun fyrir góðar gjörðir, refsing fyrir þær slæmu. 
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