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Ágrip 

Innherjaviðskipti eru stunduð um allan heim. Í sumum tilvika leiðast þeir sem stunda lögleg 

innherjaviðskipti út í að stunda ólögleg svo nefnd innherjasvik. Lög flestra landa kveða skírt á 

um að slíkt athæfi sé ólöglegt og samkvæmt þeim lögum verði menn uppvísir að slíkum 

brotum eiga þeir á hættu að vera dæmdir til fangelsisvistunar og/eða sektar. Markmið þessarar 

ritgerðar er að bera saman hvers konar áhrif innherjasvik hafa haft á viðskiptaumhverfið í 

Japan og á Íslandi. Skoðuð voru dæmi um meint innherjasvik í báðum löndunum sem og 

lagakerfi og reglugerðir beggja landanna.  

 Samanburður á Japan og Íslandi leyddi í ljós að löndin eiga fleira sameiginlegt en 

einungis þær staðreyndir að bæði löndin eru eyríki sem stunda sjávarútveg. Löndin hafa bæði 

tekið upp þau lög sem varða innherjasvik vegna utanaðkomandi afla. Og bæði eru þessi lög 

byggð á erlendum fyrirmyndum og eru sett á svipuðum tíma. Einnig hefur lítið sem ekkert 

verið dæmt í málum sem heyra undir innherjasvik í báðum löndunum. En eins og gefur að 

skilja er einnig margt sem skilur löndin að. Viðskiptaumhverfi þeirra eru mjög ólík og hefur 

þróun þeirra verið mismunandi ef lagaramminn er undanskilinn. Japanskt viðskiptaumhverfi 

er byggt á hefðum og gamalli sögu á meðan íslenskt viðskiptaumhverfi einkennist af 

nýungagirni og þeirri staðreynd að það er mjög ungt. Samanburðurinn leyddi í ljós að löndin 

geta lært ýmislegt hvort af öðru.  
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1. Inngangur 

Innherjaviðskipti hafa löngum verið stunduð um allan heim, bæði löglega og ólöglega. Á 

Íslandi hefur hugtakið innherjasvik mikið verið í umræðunni upp á síðkastið ekki síst vegna 

allrar þeirrar ólgu sem nú ríkir hvað viðkemur efnahagsástandi. Í Japan er hugtakið 

innherjasvik tiltölulega nýtt ef miðað er við sögu viðskipta þar. Þrátt fyrir að það sem nú telja 

til innherjasvika hafi löngum verið stunduð að einhverju leyti í viðskiptaumhverfi Japana, 

hefur það ekki verið fyrr en á síðustu áratugum liðinnar aldar sem þau hafa verið álitin 

ólögleg og ósiðleg. Bæði hafa þessi eyríki stundað viðskipti af miklum krafti og hefur 

umræðan um innherjasvik litað þá viðskiptahætti að einhverju leyti, svo ekki sé minnst á þau 

lög er sett hafa verið annað hvort sem fyrirbyggjandi ákvarðanir eða sem viðbrögð við 

meintum innherjasvikum.  

Þrátt fyrir að þessi eyríki eigi margt sameiginlegt er einnig margt sem skilur á milli þeirra, 

sérstaklega hvað varðar viðskiptahætti og viðskiptaumhverfi. Einfaldasta dæmið um þetta er 

aldur landanna sem viðskiptaafls. Ísland hefur ekki lengi verið framarlega í 

viðskiptaheiminum og í kjölfar bankahrunsins 2008 er óvíst hvernig orðspor landið á eftir að 

skapa sér. Japan hefur hins vegar verið leiðandi iðnaðarríki í lengri tíma og sem slíkt hefur 

það upplifað bæði hæðir og dali hvað viðkemur viðskiptaháttum og umhverfi. Seinni 

heimstyrjöldin fór illa með viðskipti Japana eins og gerst hafði fyrr á öldum á svonefndu 

Tokugawa tímabili þegar landið var algerlega lokað af frá umheiminum og viðskiptaneti sínu. 

Japan hefur því risið úr öskunni oftar en einu sinni og er orðið að einu stærsta iðnaðarríki í 

heimi.  

Bæði hafa löndin stjórnvöld í þeim skilningi að laga – og regluverkið sem sett er af 

ríkisstjórnum á hverjum tíma móta það viðskiptaumhverfi er fyrirtæki beggja landanna verða 

að vinna innan. Því er mikilvægt að slíkt laga – og regluverk sé undir það búið að bregðast við 

og refsa ef upp kemst um brot gegn þeim lögum sem fyrir eru eða bregðast við og setja ný lög 

til þess að koma í veg fyrir frekari brot.  

 

1.1. Markmið 

Markmið höfundar er að bera saman viðskiptahætti og viðskiptaumhverfi á Íslandi og í Japan 

með sérstöku tilliti til innherjaviðskipta, innherjasvika og stjórnvalda. Þá er átt við stjórnvöld í 
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þeim skilningi að ríkisstjórnir á hverjum tíma setji laga – og regluverk utan um þá 

viðskiptahætti er hvert land hefur og áhrifin sem slík stjórnvöld hafa á viðskiptaumhverfið. 

Ritgerð þessari er ætlað að varpa ljósi á hvernig innherjaviðskipti þá sérstaklega innherjasvik 

hafa, og hafa haft, áhrif á viðskiptaumhverfi beggja fyrrgreindra eyríkja.  

Rannsóknarspurningunni sem leitast verður við að svara er: 

 

„Hver eru áhrif innherjasvika viðskiptaumhverfi Íslands og Japan“? 

 

1.2. Val á viðfangsefni 

Val á viðfangsefni varð til vegna áhuga höfundar á viðfangsefninu og löndunum sem það 

tilheyrir. Höfundur var búsettur í Japan í rúmt ár vegna skiptináms og varð vitni að umræðum 

í fréttamiðlum þarlendis um innherjasvik og áliti landsmanna um nauðsyn innherjasvika í 

viðskiptaheiminum. Áhugi höfundar á hugmyndum Japana um innherjasvik varð til við slíkan 

fréttaflutning og velti hann því fyrir sér hvort heimalandið Ísland hugsaði svipað um 

innherjasvik. Því er persónuleg reynsla höfundar og mikill áhugi á innherjaviðskiptum meðal 

helstu ástæðna þess að efnið varð fyrir valinu og áhugi fyrir að bera saman Ísland og Japan í 

þessu ljósi. 

Viðfangsefni ritgerðar er að fjalla um innherjasvik á Íslandi og í Japan með tilliti til 

viðskiptaumhverfis og bera þær niðurstöður saman. Farið verður í helstu hugtök, efninu til 

glöggvunar einnig er lagaramma beggja landanna gerð skil hvað varðar innherjaviðskipti. 

Höfundur hefur ákveðið að nefna verkefnið: Samanburður á breytingum á viðskiptaumhverfi 

Íslands og Japan í kjölfar innherjasvika. 

 

 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Uppbyggingu ritgerðar er þannig hagað að henni er skipt niður í 4 hluta auk inngangs. Í fyrsta 

hluta er fjallað fræðilega um helstu hugtök er koma að ritgerðarefninu og farið er yfir helstu 

lög sem efnið varðar. Í öðrum hluta er fjallað um viðskiptaumhverfið á Íslandi og það skoðað 

í þaula. Tekin eru dæmi um meint innherjasvik og hvernig íslensk stjórnvöld hafa brugðist við 
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slíkum dæmum. Viðskiptaumhverfi Íslands er skipt niður og fjallað um það bæði fyrir og eftir 

bankahrunið 2008 og nefnt hvaða breytingar hrun hefur í för með sér fyrir íslensk fyrirtæki. 

Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um viðskiptaumhverfið í Japan og það skoðað í þaula. Dæmi 

um meint innherjasvik eru tekin og hvernig stjórnvöld hafa brugðist við slíkum umræðum. 

Fjórði hluti ritgerðarinnar er samanburður á viðskiptaumhverfum Japan og Íslands. Í þessum 

hluta má einnig finna lokaorð höfundar. 

 

1.4. Aðferðafræði 

Hér á eftir verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við að vinna ritgerðina. Til að 

vinnan við ritgerðina sé gagnleg og kenni höfundi hvernig skuli skrifa slíka ritgerð er 

nauðsynlegt að styðjast við líkön úr fræðunum og hefur sex þrepa rannsóknarlíkan Philips 

Kotler orðið fyrir valinu að þessu sinni. Þrepin má sjá á myndinni hér að neðan.  

 

Tafla 1: Rannsóknarþrep Philip Kotler. (Kotler og Keller, 20006) 

Við vinnslu á ritgerðinni var að mestu leyti stuðst við þessi þrep og í upphafi var 

rannsóknarefnið valið eins og þrepin segja til um. Í samráði við leiðbeinanda var efnið þrengt 

og rannsóknaráætlun gerð til að skipuleggja vinnu og tíma höfundar og tryggja gæði 

vinnunnar. Hófst þá gagnaöflun á efni sem tengdist viðfangsefni ritgerðarinnar. Einnig nýttist 

kunnátta er höfundur hafði aflað sér á fyrri námskeiðum hvort sem var hérlendis eða í Japan.  

Við vinnslu á fræðilega hluta ritgerðarinnar var notast við afleiddar heimildir, þ.e. 

heimildir sem aðrir rannsakendur hafa unnið og skráð. Afleiddu heimildirnar komu að mestu 

leyti úr fræðibókum tengdum viðfangsefninu en einnig úr íslenskum og erlendum greinum 

sem gefnar hafa verið út í tímaritum og á veraldarvefnum.  

Rannsóknar-
efni valið

Rannsóknar-
áætlun 
mótuð

Gagna aflað Gögn metin
Unnið úr 

heimildum
Niðurstöður 

kynntar
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Þegar allra gagna hafði verið aflað vann höfundur með gagnrýnum hug úr þeim til þess að 

gera sem best grein fyrir rannsóknarefninu. Gögnin voru nýtt til þess að bera saman Ísland og 

Japan og viðskiptaumhverfi þessara tveggja ólíku landa. Höfundur reyndi að leggja áherslu á 

að kynna sér vel bæði gögn og fræði sem tengdust efninu til þess að sem réttast væri gerð 

grein fyrir hvoru tveggja á síðum ritgerðarinnar. Að lokum voru niðurstöður kynntar ásamt 

hugrenningum höfundar.  
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2. 1. Hluti 

Í þessum fyrsta hluta verður gert grein fyrir fræðilegum forsendum ritgerðarinnar. Hugtök eru 

útskýrð í tengslum við efni ritgerðarinnar lesandanum til glöggvunar á efni hennar. Hugtakið 

innherji verður útskýrt sérstaklega ásamt innherjaviðskiptum og innherjasvikum. Einnig 

verður farið í lagaumhverfi sem snýr að innherjaviðskiptum efninu til stuðnings. Nauðsynlegt 

er að fjalla um slíkt lagaumhverfi í tengslum við innihald ritgerðarinnar til þess að skoða 

hvaða breytingar stjórnvöld hafa gert og gætu gert til þess að koma í veg fyrir innherjasvik. 

Einnig er nauðsynlegt að skoða lagaramma og reglugerðir til þess að sjá hvaða breytingar hafa 

orðið á viðskiptaumhverfi Íslands og Japan í kjölfar innherjasvika. Þessi fyrsti hluti er því til 

þess að auðvelda lesandanum til þess að skilja þau hugtök og það efni sem verður fjallað um í 

síðari hlutum ritgerðarinnar og til þess að setja efni hennar í samhengi. Einnig er farið í 

hugtök og lög til nýtingar í samanburði síðar í ritgerðinni. 
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2.1.  Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður farið í þau hugtök er snúa að efni ritgerðarinnar og þeim gerð skil til glöggvunar á 

efninu. Skoðaður er fræðilegur bakgrunnur með það að leiðarljósi að auðvelda lesandanum 

skilning. 

 

2.1.1. Innherji  

Sá sem kallaður er innherji er einstaklingur sem hefur aðgang að trúnaðarupplýsingum 

varðandi verðbréf, upplýsingum sem ekki hafa verið gefnar út meðal almennings. (Þórólfur 

Jónsson, 2000). Innherjinn hefur upplýsingar um verðbréf sem hafa áhrif á gildi þess. Geri 

hann slíkar upplýsingar opinberar er líklegt að markaðsvirði bréfanna muni breytast. Innherjar 

verða innherjar vegna stöðu þeirra eða starfa og hafa aðgang að fyrrnefndum 

trúnaðarupplýsingum. Upplýsingarnar sjálfar stjórna því hvar viðkomandi telst vera innherji. 

Viðkomandi er talinn innherji hjá útgefanda verðbréfanna sem þær trúnaðarupplýsingar sem 

hann hefur, lúta að. (Þórólfur Jónsson, 2000). Innherjum er venju samkvæmt skipt í tvo flokka 

svokallaða fruminnherja og þá sem ekki teljast fruminnherjar. Fruminnherji er sá sem hefur 

aðgang að trúnaðarupplýsingum í krafti stöðu sinnar sem eigandi bréfanna, stjórnaraðili, 

rekstraraðili eða sá sem hefur eftirlit með bréfunum. Sem dæmi má nefna stjórnarmenn, 

framkvæmdastjóra, endurskoðendur og lögmenn sem vinna að málum er lúta að 

trúnaðarupplýsingum. (Þórólfur Jónsson, 2000). Í 121. gr. verðbréfaviðskiptalaga er hugtakið 

fruminnherji skilgreint með eftirfarandi hætti: 

„Aðili sem hefur að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna aðildar að stjórn, 

rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á vegum útgefanda verðbréfa.“ 

Þeir sem ekki geta talist fruminnherjar en teljast innherjar engu að síður eru þeir sem 

hafa fengið aðgang að trúnaðarupplýsingum eftir öðrum leiðum en nefndar voru hér að 

framan. Í þennan hóp falla þeir starfsmenn sem vinna tímabundið að verkefnum er lúta að 

trúnaðarupplýsingum, prentarar sem prenta skjöl er innihalda trúnaðarupplýsingar eða makar 

þeirra sem búa yfir trúnaðarupplýsingum. 

Einn helsti munur sem liggur á milli fruminnherja og annarra innherja liggur samt sem 

áður í lögmæti gerða þeirra. Öll þau viðskipti sem fruminnherji kýs að fari fram í krafti þeirra 

trúnaðarupplýsinga sem hann hefur teljast ólögleg. Aðrir innherjar teljast hins vegar aðeins 

ólöglegir þegar þeir gera sér grein fyrir því hvers konar upplýsingum þeir búa yfir og nota þær 
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til þess að stunda viðskipti. (Þórólfur Jónsson, 2000). Næstum hver sem er getur talist til 

innherja, eina skilyrðið er í raun að viðkomandi búi yfir einhvers konar trúnaðarupplýsingum 

sem breytt geta markaðsvirði verðbréfa. 

Árið 2001 voru gerðar breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996. 

Innherjum var og er í kjölfar þessara breytinga skipt upp í þrjá hópa: fruminnherja, 

tímabundna innherja og aðra innherja. Líkt og áður hefur verið nefnt gilda mismunandi reglur 

milli fruminnherja og annarra innherja, en í kjölfar þessara breytinga er öðrum innherjum 

skipt niður enn frekar og þeim gert að lúta mismundandi reglum. Vegna þessara breytinga er 

enn mikilvægara en áður að gera sér grein fyrir því um hvers konar innherja er að ræða því 

þeir eru sóttir til saka eftir mismunandi reglum. (Aðalsteinn E. Jónasson, 2002). Þeir þurfa 

einnig að fylgja töluvert mismunandi reglum og eru þær sem fruminnherjar þurfa að fylgja 

hvað strangastar. Útgefendum verðbréfa er skylt að setja reglur um meðferð 

trúnaðarupplýsinga og viðskipti innherja. Útgefendum verðbréfa stendur til boða að banna 

fruminnherjum að stunda viðskipti stuttu áður en til að mynda uppgjör er birt eða við önnur 

tækifæri þar sem líkur eru á að fruminnherjinn búi yfir trúnaðarupplýsingum sem færa honum 

sérstöðu hvað varðar markaðsverð bréfanna. Fjármálaeftirlitinu skal tilkynnt um slíkar reglur 

og er fruminnherjum gert að tilkynna svokölluðum regluverði innan fyrirtækisins að um engar 

trúnaðarupplýsingar sé að ræða og bíða staðfestingar hans á því til þess að viðskiptin geti átt 

sér stað. Verði regluverðinum ljóst að um trúnaðarupplýsingar er að ræða ber honum að 

leggjast gegn fyrrgreindum viðskiptum. (Aðalsteinn E. Jónasson, 2002). Þar með hefur 

regluvörður vald til þess að synja fruminnherja um viðskipti gruni hann að um 

trúnaðarupplýsingar sé að ræða. Samþykki regluvörður viðskipti fruminnherja er ábyrgð 

fruminnherja samt sem áður til staðar. Verði ljóst síðar að um trúnaðarupplýsingar er að ræða 

getur fruminnherji ekki vitnað í fyrri ákvörðun regluvarðar sem sönnun fyrir sakleysi sínu. 

Slíkar reglur eru því lítið annað enn vinnutilhögun eða vinnuskipulag sem hafa það markmið 

að draga úr líkum á innherjaviðskiptum og skapa traust á fruminnherjum þrátt fyrir augljósa 

vitneskju þeirra hvað varðar trúnaðarupplýsingar. (Aðalsteinn E. Jónasson, 2002).  

33.gr laga um verðbréfaviðskipti fjallar um þá tilkynningaskyldu er liggur á herðum 

fruminnherja varðandi viðskipti þeirra. Fruminnherjum er gert að tilkynna viðkomandi 

fyrirtæki um viðskipti sín og eins öllum aðilum er að viðskiptunum koma þar með talið 

viðkomandi kauphöll. Er þessari grein laganna beint sérstaklega að fruminnherjum og er 

annars konar innherjum ekki gert að fylgja henni eftir. Einnig er fyrirtækjum og félögum skylt 

að gera skrá yfir fruminnherja sína sem send skal til Fjármálaeftirlits og Kauphallar, þessa 
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skrá ber að uppfæra reglulega. Öðrum innherjum er ekki skylt að vera á slíkri skrá og er þar 

með kominn enn einn munurinn á fruminnherjum og öðrum innherjum. (Aðalsteinn E. 

Jónasson, 2002). Slíkar reglur eru til þess fallnar að hafa betra eftirlit með þeim einstaklingum 

sem hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum sem veita þeim tækifæri til þess að græða á 

verðbréfaviðskiptum í krafti upplýsinga sem enginn annar hefur. Þessar reglur leiða þó til þess 

að flokka verður innherja frekar, ekki þýðir að setja alla innherja undir sama stranga 

regluverkið. Eigandi fyrirtækis með reglubundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum og 

barþjónn sem hlerar samtal milli starfsmanna fyrirtækja sem ræða um samruna eru samkvæmt 

eðli máls báðir innherjar en augljóst er þó að ekki er hægt að setja þá undir sama hatt hvað 

viðkemur reglum og eftirliti. Slíkar reglur og lög um takmörkun á innherjaviðskiptum gera 

það að verkum að verðbréfamarkaðurinn getur þróast á sem eðlilegastan hátt. Fáir meðal 

almennings myndu sjá gróða í því að fara út í verðbréfaviðskipti ef innherjar sættu ekki lögum 

og reglum um meðferð trúnaðarupplýsinga, heldur gætu notað þær eftir hentugleika. (Reimar 

Pétursson, 2004). Ber þó að nefna að fruminnherjar sem eru skráðir á lista yfir fruminnherja 

viðkomandi fyrirtækis en eru samt uppvísir að því að stunda innherjasvik, gera það að oft ekki 

í eigin nafni. Í flestum tilfellum biðja þeir aðra að sjá um slík viðskipti og peningarnir sem í 

gróða koma enda oftar en ekki í þeirra höndum löngu seinna. (Benedikt Jóhannesson, 2006). 

Reglurnar eru þar með eins og áður sagði nauðsyn en útiloka ekki að ósiðsamlegt athæfi fari 

fram. 

Helsti munur á fruminnherjum og öðrum innherjum liggur í tíma. Það er að segja hvort 

innherjinn hafi tímabundinn eða reglubundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum. Sá innherji 

sem hefur reglubundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum telst þar með til fruminnherja og 

fellur undir fyrrgreindar reglur á meðan sá sem einungis hefur tímabundinn aðgang að 

trúnaðarupplýsingum telst til annarra innherja og fellur ekki undir sömu reglur og 

fruminnherjinn. Segir svo orðrétt í greinargerð um aðra grein laga um verðbréfaviðskipti:  

„Sá sem starfs síns vegna hefur að jafnaði aðgang að trúnaðarupplýsingum er fruminnherji. 

Aðilar sem fá tímabundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum í tengslum við einstök verkefni 

teljast ekki vera fruminnherjar. (Þingskjal 251, 2000-2001). 

Fruminnherjinn hefur því jafnan aðgang að trúnaðarupplýsingum í krafti starfs síns. 

Þetta útilokar þó ekki að aðrir innherjar verði flokkaðir sem fruminnherjar einungis vegna 

þess að þeir hafa ekki reglubundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum.  
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Aðrir innherjar eru þeir sem ekki teljast fruminnherjar en hafa vegna starfs síns eða stöðu 

tímabundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum eins og áður hefur komið fram. Slíkir innherjar 

geta nánast verið hverjir sem er, maki fruminnherja, nágranninn sem fékk upplýsingar hjá 

eiganda fyrirtækis eða grunlaus maður sem heyrir tvo forstjóra fyrirtækja ræða málin og 

ákveður að fyrirtækin sem þeir eru forstjórar hjá hljóti að vera í samningum, viðkomandi 

kaupir í framhaldi af því hlutabréf í öðru hvoru fyrirtækinu. Allir þessir einstaklingar teljast til 

innherja en allir geta ekki verið sóttir til saka sem slíkir. Hafi þeir í krafti stöðu sinnar nýtt 

upplýsingar sér til ávinnings í verðbréfaviðskiptum að ígrunduðu máli geta þeir talist 

sakhæfir. Hins vegar ef um tilviljun er að ræða að viðkomandi hafi komist yfir upplýsingarnar 

er ekki hægt að sækja hann til saka fyrir innherjasvik, hann þarf samt sem áður að vera mjög 

varkár um eðli upplýsinganna og hverjum hann kýs að deila þeim með. Oft getur reynst erfitt 

að greina á milli hvenær innherji hefur fengið trúnaðarupplýsingar í krafti stöðu sinnar eða af 

hreinni tilviljun og því oft erfitt fyrir yfirvöld að kæra fyrir innherjasvik, þótt ljóst sé að 

viðkomandi hafi haft trúnaðarupplýsingar undir höndum. (Aðalsteinn E. Jónasson, 2002). 

Aðra innherja en fruminnherja er því erfitt að koma höndum yfir vegna loðins orðalags í 

lagagreinum sem snúa að þeim. 

 

2.1.2. Innherjaviðskipti 

Innherjaviðskipti er hugtak sem margir telja að fjalli um ólögleg viðskipti aðila sem hafa 

trúnaðarupplýsingar í fórum sínum. Svo er þó ekki, innherjaviðskipti eiga við bæði um lögleg 

og ólögleg viðskipti. Þegar um lögleg viðskipti er að ræða er átt við þau viðskipti þegar 

innherjar í fyrirtæki, starfsmenn, stjórnarformenn og forstjórar, kaupa og selja hlutabréf í eigin 

fyrirtæki. (U.S. Securities Exchange commission, (e.d.)). Þessi viðskipti nýta ekki upplýsingar 

sem almenningur hefur ekki og skulu tilkynnt með fyrirvara til ráðandi stjórnvalda. Það er að 

segja innherjar stunda viðskipti sem eru fullkomlega lögleg og siðferðislega réttu megin. 

Ólögleg innherjaviðskipti eru nefnd innherjasvik. 

 

2.1.3. Innherjasvik 

Greint hefur verið á milli lögmætra viðskipta innherja og innherjasvika eins og áður hefur 

komið fram. Innherjasvik í íslenskum rétti eru skilgreind í 123. gr. laga nr. 108/2007: 
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“Innherja er óheimilt að: 

1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum, 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. 

Ákvæði 1. mgr. nær einnig til: 

1. lögaðila og aðila sem taka þátt í ákvörðun með viðskipti með fjármálagerninga 

fyrir reikning lögaðilans, 

2. aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum á grundvelli ólögmæts atferlis. 

Ákvæði 1. tölul. 1. mgr. á ekki við um: 

1. viðskipti innherja þar sem fullnægt er gjaldfallinni samningsskyldu til að afla eða 

ráðstafa fjármálagerningum sem stofnað var til áður en innherjinn komst yfir 

innherjaupplýsingar, 

2. viðskipti þar sem fylgt er beinum fyrirmælum viðskiptarvinar um ráðstöfun, pöntun 

eða miðlun fjármálagerninga eða þar sem framfylgt er með venjubundnum hætti 

samningsbundinni skyldu um viðskiptavaka í samræmi við ákvæði XII. kafla.” 

(Fjármálaeftirlitið, (e.d.)). 

 

Samkvæmt verðbréfalögum teljast innherjasvik vera þau viðskipti sem innherji stundar 

þegar hann hefur undir höndum svokallaðar trúnaðarupplýsingar, það er að segja upplýsingar 

sem hafa ekki verið gerðar opinberar almenningi. Einnig teljast til innherjasvika þau atvik þar 

sem innherji lætur aðila sem hefur einhvers konar tengingu við innherjann, hafa 

trúnaðarupplýsingar, upplýsingar sem aðilinn nýtir síðan til þess að stunda verðbréfaviðskipti 

með verðbréfin sem upplýsingarnar eiga við um, hvort sem er í nafni innherjans eða eingöngu 

eftir ráðleggingum hans.  

 Þegar innherji hefur orðið uppvís að innherjasvikum eru þau viðskipti sem hann átti 

áður en hann aflaði sér trúnaðarupplýsinga ekki saknæm og eiga ekki við þegar/ef að 

dómsmáli kemur. Einnig er ekki hægt að kæra innherja fyrir innherjasvik þegar hann fylgir 

beinum fyrirmælum viðskiptavinar til að stunda viðskipti sem síðan eru dæmd sem 
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innherjaviðskipti. Þessi skilgreining á ekki eingöngu við í íslenskum rétti, Japanir skilgreina 

innherjasvik á mjög svipaðan hátt.  

 

2.1.4.  Trúnaðarupplýsingar 

Trúnaðarupplýsingar eru nefndar innherjaupplýsingar í lögum um verðbréfaviðskipti. Er þá átt 

við upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar almenningi. Segir í 120.gr. laga nr. 

108/2007: 

„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, eins og nánar er kveðið á um í 

reglugerð sem sett er skv. 131. gr. Tilkynningar til skipulegra verðbréfamarkaða eða 

markaðstorga fjármálagerninga (MTF) teljast opinberar upplýsingar þegar þeim 

hefur verið miðlað þaðan. Aðrar upplýsingar teljast opinberar þegar þeim hefur verið 

miðlað á verðbréfamarkaðnum með opinberum og viðurkenndum hætti.“ 

 

 

2.2.  Lagaumhverfi 

Hér verður fjallað um það lagaumhverfi sem umvefur verðbréfaviðskipti og þar með 

innherjaviðskipti. Innherjar hafa stöðu sinnar vegna aðgang að upplýsingum um gengi 

verðbréfa og aðgang að upplýsingum sem geta breytt raunvirði tiltekinna bréfa, upplýsingar 

sem almenningur hefur ekki. Af þessum sökum hefur stjórnvöldum í flestum löndum sem 

stunda verðbréfaviðskipti þótt efni til að setja ramma utan um þau viðskipti sem innherjar 

stunda, reglur og lög sem hamla þau skipti á trúnaðarupplýsingum er veita innherjum forskot 

á almenning í verðbréfaviðskiptum sínum. 

 

2.2.1. Lagaumhverfi Íslands 

Fyrstu lög um verðbréfaviðskipti á Íslandi voru lög nr. 27/1986 um verðbréfamiðlun. Í þeim 

var ekki að finna neinar reglur eða lög hvað varðar innherja eða innherjaviðskipti. 
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Aðildarríkjum Evrópusambandsins var gert að skýra tiltekin innherjaviðskipti ólögleg 

með tilskipun nr. 89/593 þann 13. nóvember 1989. Vegna aðildar sinnar að EES var Íslandi 

einnig gert að skuldbinda sig við að laga landsrétt sinn að efni þessarar tilskipunar. (Þórólfur 

Jónsson, 2000). Þessi tilskipun var sett til þess að auka traust fjárfesta á þeim aðildarríkjum 

sem eiga hlut að máli hvað verðbréfaviðskipti varðar og til þess að slíkar reglur yrðu 

samræmdar milli landanna. Megininntak tilskipunarinnar er að takmarka einstaklingum sem 

hafa trúnaðarupplýsingar undir höndum getuna til að nota þær á einhvern hátt sér til 

einkagróða. Tilskipunin setur því fram lágmarksákvæði sem aðildarríki ESB þurftu að leiða í 

löggjöf sína fyrir tiltekinn tíma. Eftirtektarvert er þó að tilskipun þessi leggur ekki blátt bann 

við innherjaviðskiptum, hún takmarkar hana einungis að einhverju leyti. 

Fyrstu íslensku lögin um innherjaviðskipti voru samin sama ár og tilskipun ESB kom 

til Íslands, lög nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði. Í annarri grein þeirra 

kemur skýrt fram bann við að sá sem býr yfir trúnaðarupplýsingum nýti þær til þess að hafa 

áhrif á markaðsverð þeirra. Lagt var blátt bann við því að viðkomandi myndi nýta sér 

upplýsingar sem hann aflaði sér ekki á opinberum grundvelli til þess að verða sér úti um 

gróða, forða sér frá fjárhagstjóni eða dreifa upplýsingunum til þriðja aðila. (Þórólfur Jónsson, 

2000). Enga skilgreiningu á því hvað innherji er var þó að finna í þessum lögum. (Aðalsteinn 

E. Jónasson, 2002). Árið 1993 voru síðan þessar keimlíku lagareglur og tilskipanir aðlagaðar 

hvor að annarri með lögum nr. 9/1993 um verðbréfaviðskipti. Með þessum lögum var 

grunnurinn að gildandi löggjöf lagður, þó að enn væri ekki að finna beina skilgreiningu á 

hugtakinu innherji. Fjallað var efnislega um það hver gæti talist til innherja í skilningi 

verðbréfamarkaðsréttar en hugtakið ekki skilgreint beint. (Aðalsteinn E. Jónsson, 2002). Þar 

er heldur ekki að finna beina skilgreiningu á hugtakinu innherjasvik heldur er talað um að 

innherjasvik feli í sér misnotkun á trúnaðarupplýsingum. Um slíka misnotkun 

trúnaðarupplýsinga er fjallað í 2. og 4. grein tilskipunarinnar frá ESB og ennfremur í lögum 

frá 1993 sem aðlöguð voru að tilskipun ESB nr. 592/1989. 

Árið 1996 voru síðan enn frekari skyldur lagðar á herðar innherja. Áður hafði þeim 

verið gert að láta þriðja aðila ekki í té trúnaðarupplýsingar og nú var þeim gert að ráðleggja 

ekki þriðja aðila á grundvelli trúnaðarupplýsinga, sér í lagi ekki til eigin hagsbóta. Ekki máttu 

þeir heldur hvetja til sölu eða kaupa á verðbréfum byggða á trúnaðarupplýsingum. 1. mgr. 27. 

gr. laganna hljóðaði svo:  
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„Aðila, sem býr yfir eða hefur aðgang að trúnaðarupplýsingum skv. 2. mgr. 26. gr. 

vegna eignaraðildar, aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti á vegum útgefanda 

verðbrefa eða vegna starfs síns, stöðu eða skyldna, er óheimilt að: 

1. nýta sér upplýsingarnar, beint eða óbeint, til öflunar eða ráðstöfunar 

verðbréfanna sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta, 

2. láta þriðja aðila upplýsingarnar í té, nema það sé gert í eðlilegu sambandi við 

starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir, 

3. ráðleggja þriðja aðila á grundvelli upplýsinganna að afla verðbréfa eða 

ráðstafa þeim eða hvetja að öðtu leyti til viðskipta með verðbréfin.“ (Þórólfur 

Jónsson, 2000). 

Segja má að fyrirmynd þessa ákvæðis sé að finna í tilskipun ESB nr. 592 frá 1989, þó að þar 

sé aðeins talað um skyldu aðildarríkjanna til að banna þeim sem býr yfir trúnaðarupplýsingum 

að nýta þær sér til hagnaðar eða til að breyta markaðsverði verðbréfa sem 

trúnaðarupplýsingarnar heyra til um. Þar er því ekki talað um að aðili geti orðið innherji við 

það eitt að hafa „aðgang að trúnaðarupplýsingum“. Í 1. mgr. 27. gr laganna frá 1996 má hins 

vegar sjá að sá aðili er talinn innherji með því einu að hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum. 

(Aðalsteinn E. Jónasson, 2002). 

Almenn skilgreining á hugtakinu innherji kom þó ekki fram í lagagrein fyrr en 1. 

janúar 2001. Í fyrrgreindum lagaákvæðum var mest megnis verið að gera greinamun milli 

fruminnherja og annarra innherja. Hugtökin voru ekki skilgreind í þessum fyrri lagaákvæðum 

en ástæða þótti til að gera sterkan greinarmun á fruminnherjum og öðrum innherjum. Lög og 

reglugerðir frá 1989, 1993, 1996 og 1999 gera greinarmun á milli fruminnherja og annarra 

innherja án þess þó að útskýra hugtakið innherji nánar. (Aðalsteinn E. Jónasson, 2002). Í 

5.mgr. 2.gr. verðbréflaga nr.13/1996 stendur meðal annars: 

 

„a. Fruminnherjar: Aðilar sem búa yfir eða hafa að jafnaði aðgang að 

trúnaðarupplýsingum vegna eignaraðildar, aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða 

vegna annarra starfa á vegum útgefanda verðbréfa sem skráð hafa verið eða óskað 

hefur verið eftir að verði skráð í kauphöll eða á skipulegum tilboðsmarkaði sem fengið 

hefur starfsleyfi hér á landi. Einstaklingar eða lögaðilar sem eiga beinan eða óbeinan 

eignarhlut í útgefanda verðbréfa, sem skráð hafa verið eða óskað hefur verið eftir 
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skráningu á í kauphöll eða á skipulegum tilboðsmarkaði sem fengið hefur starfsleyfi 

hér á landi, og eiga fulltrúa í stjórn viðkomandi útgefanda á grundvelli 

eignarhlutarins. 

   b. Aðrir innherjar:          

 Aðili sem ekki telst fruminnherji skv. a-lið en hefur vegna starfs síns, stöðu eða 

skyldna tímabundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum. 

             Aðili sem ekki telst fruminnherji skv. a-lið en hefur fengið vitneskju um 

trúnaðarupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis 

upplýsingarnar voru.“ 

 

Gerðar voru breytingar á lögum nr. 13/1996 með lögum nr. 163/2000. Breytingar voru gerðar 

á greinum er vörðuðu meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Tilgangur þessara 

breytinga var sá að fylgjast betur með innherjum og auka aðhald að upplýsingum þeirra og 

þeim sjálfum til þess að þeir gættu að sér í verðbréfaviðskiptum sínum. Breytingarnar fólust í 

auknu eftirliti og aukinni rannsóknar- og tilkynningarskyldu til ákveðins regluvarðar. Einnig 

var fyrirtækjum gert að birta innherjaskrár og upplýsingar um innherja opinberlega. 

Útgefendum verðbréfa var gert að setja eigin reglur um innherja og viðskipti þeirra og senda 

þær Fjármálaeftirlitinu (FME). Í kjölfar þess gaf FME út tilmæli nr. 2/2001 um efni slíkra 

reglna. Tilmælin voru síðan innlimuð í breyttu formi í ný verðbréfaviðskiptalög, lög nr. 

33/2003. (Fjármálaeftirlitið, 2006).  

Árið 2005 voru enn fremur gerðar breytingar á verðbréfaviðskiptalögunum. Lög nr. 

31/2005 féllu frá þeirri kröfu að útgefendur skráðra verðbréfa skyldu setja sér reglur um 

trúnaðarupplýsingar og viðskipti innherja. 5. mgr. 73. gr. fyrrgreindra laga setti FME að setja 

reglur um sama efni í stað þess að yfirfara fyrirfram settar reglur útgefanda bréfanna eins og 

áður var. Útgefandi getur sett ítarlegri reglur kjósi hann að gera svo, enda eru reglur FME 

lágmarksviðmið. (Fjármálaeftirlitið, 2006). Voru þessar breytingar gerða til að innleiða efni 

tilskipanna Evrópusambandsins en breyttu ekki reglum nr. 163/2000 að ráði. 

Með árunum hefur því orðið mikil þróun á þeirri lagalegu skilgreiningu sem snýr að 

innherjum, innherjaviðskiptum og innherjasvikum. Þessi þróun hefur eins og sjá má minnkað 

þær kröfur sem aðili þarf til þess að vera talinn til innherja og er það líklegast til þess að 

sporna enn frekar við því að innherjar hafi möguleika á því að nýta þær trúnaðarupplýsingar 

sem þeir öðlast í krafti stöðu sinnar. Með því að þrengja þær kröfur sem aðili þarf til þess að 
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verða talinn til innherja er komið í veg fyrir að aðili geti búið yfir trúnaðarupplýsingum og 

nýtt sér þær án þess að vera talinn innherji. Innherjar, þá sérstaklega fruminnherjar eru settir á 

lista sem fyrirtækin veita yfirvöldum í því skyni að halda utan um þá sem búa yfir 

trúnaðarupplýsingum. Með því að minnka sífellt það sem til þarf til þess að vera talinn til 

innherja eru stjórnvöld auka eftirlit með innherjum. 

 

2.2.2. Lagaumhverfi í Japan 

Reglur og lög hvað varðar innherja, innherjaviðskipti og innherjasvik í Japan eru fremur ung. 

Fram til 1988 taldist það ekki til glæps að stunda innherjasvik þrátt fyrir að innherjaviðskipti 

og það sem telst til innherjasvika væru mjög þekkt fyrirbrigði þar eystra. Fram til 1988 voru 

lög um verðbréfaviðskipti
1
 lögin sem sem farið var eftir. Þessi lög voru skrifuð af 

Bandaríkjamönnum 1948 fyrir bandamenn
2
 sína og tilheyrðu Japanir þeim í kjölfar seinni 

heimstyrjaldar. Stærstur hluti þessara laga var þýddur upp úr öðrum lögum frá 1933-1934 sem 

bönnuðu ekki innherjaviðskipti í Bandaríkjunum. Þau reyndu að draga úr sveiflum sem slík 

innherjaviðskipti sköpuðu á hinum almenna markaði með því að gefa fyrirtækjum leyfi til að 

draga til sín það fé sem stjórn þess aflaði sér til eigin hagnaðar með innherjaviðskiptum. Það 

varð þó að koma fram í dagsljósið 6 mánuðum eftir viðskiptin. Með þessu var reynt að draga 

úr ósanngjörnum viðskiptum sem spruttu fram meðfram þeim trúnaðarupplýsingum er æðstu 

ráðamönnum innan fyrirtækja tókst að verða sér úti um í krafti stöðu sinnar. Japanir fylgdu 

Bandaríkjamönnum algerlega í þessum efnum þrátt fyrir að þetta lagaákvæði hafi ekki skipað 

stórt hlutverk í regluverki Japana hvað varðar verðbréfaviðskipti. (Eli og Gregoriou, 2009). 

Ástæðan fyrir því að þetta lagaákvæði skipaði ekki stærri sess var sú að regluverkið og 

eftirfylgnin með því var afnumin með lagabreytingu 1953. Rökin fyrir slíkri lagabreytingu var 

sú að forstjórar fyrirtækja voru tregir til að tilkynna yfirvöldum um verðbréfaviðskipti sín og 

áttu yfirvöld því erfitt með að fylgjast með því hvaða fyrirtæki ættu rétt á að fá það fé sem 

stjórn þess hafði aflað til eigin hagnaðar með trúnaðarupplýsingum. 

Annar mikill munur á nýtingu Bandaríkjamanna og Japana á lögum um 

verðbréfaviðskipti var túlkun þeirra á grein nr. 157. Grein nr. 157 bannar einstaklingum að 

versla með verðbréf geri þeir svo með: „unjust means, scheme or contrivance.“ (Eli og 

Gregoriou, 2009). Frá sjónarhóli Bandaríkjamanna kvað þessi regla skýrt á um að aðilar sem 

                                                 
1
 E. the Securities and Exchange law 

2
 E. Allied powers 
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nýttu sér trúnaðarupplýsingar til verðbréfaviðskipta, innherjaviðskipta, gætu verið sóttir til 

saka fyrir slíkt. Japanir töldu greinina of óljósa til þess að hægt væri að skilja orðalag hennar á 

þann hátt að um glæp væri að ræða. Japönum þótti ekki nægilega ljóst hvað var glæpsamlegt 

samkvæmt 157. greininni og gátu því ekki nýtt hana til þess að fá menn sakfellda undir 

refsilögum Japan. 

Árið 1987 varð fyrirtæki að nafni Tateho Chemical Industries Co. Ltd. uppvísa að 

innherjasvikum sem ekki gátu verið kærð sem glæpur samkvæmt þáverandi lögum um 

verðbréfaviðskipti. Þetta kallaði á mikla gagnrýni almennings og áttu stjórnvöld í Japan erfitt 

með að hlýða ekki á þær gagnrýnisraddir sem heimtuðu betri reglu og lagaverk utan um 

verðbréfaviðskipti og þá sérstaklega hvað viðkom innherjasvikum. Japanskur almenningur var 

ekki einn um að gagnrýna stjórnvöld í Japan fyrir of losaraleg lög hvað viðkom 

innherjasvikum. Með auknum heimsviðskiptum á þessum árum tóku önnur lönd að pressa á 

stjórnvöld í Japan til að herða reglu – og lagaverkið umhverfis verðbréfaviðskipti. Með 

breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti árið 1988 hlýddu stjórnvöld því kallinu og algert 

bann var lagt við innherjasvikum. (Eli og Gregoriou, 2009). Þessu banni var þó ekki fylgt 

almennilega eftir, stjórnvöld í Japan leituðust ekki við að fylgja lögunum eftir eftir,af fremsta 

megni og var lítið sem ekkert refsað fyrir innherjasvik. Ástæðurnar fyrir þessu eru margar, 

innherjasvik voru rótgróin í viðskiptalífi Japana og almenningur treysti kauphöllinni mjög vel 

þrátt fyrir meint innherjasvik. Einnig er talið að vegna stærðar markaðarins hafi kostnaður 

sem fylgdi innherjasvikum ekki verið nægilegur til þess að leggja út í þann kostnað sem fylgir 

því að eltast við og kæra innherja sem stunda meint innherjasvik. (Johnston og Gerry, 1998). 

Grein 166 (þá grein 190-2) fjallar um að innherjar sem vegna stöðu sinnar öðluðust 

trúnaðarupplýsingar varðandi fyrirtæki ættu ekki að stunda viðskipti með bréf gefin út af 

fyrrgreindu fyrirtæki fyrr en trúnaðarupplýsingarnar hefðu verið gerðar almenningi ljósar. 

Upphaflega höfðu þessar breytingar í för með sér að stjórnvöld gætu kært meinta innherja 

fyrir innherjavik sem gat endað í allt að 6 mánaða fangelsi og/eða sekt upp á 500.000 yen. 

Þessar refsingar hafa þó tekið hvað mestum breytingum og við síðustu breytingar árið 2006 

varð leyfilegt að dæma aðila sem fundinn hefur verið sekur um innherjasvik í 5 ára fangelsi 

og/eða sektað hann sem um nemur 5 milljónum yena. Einnig er allur sá gróði er viðkomandi 

aðili hefur aflað sér með innherjasvikum innheimtur. (Eli og Gregoriou, 2009). Eru þessar 

hertu refsingar gott dæmi um hversu mikið almenningsálitið og álit stjórnvalda hefur breyst í 

garð innherjaviðskipta á síðastliðnum 20 árum, fleiri breytinga er þó þörf. Með auknum 

verðbréfaviðskiptum á heimsvísu hefur skapast þörf fyrir því að refsingar við brotum á borð 
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við innherjasvik séu auknar til þess að aftra aðilum sem búa yfir trúnaðarupplýsingum frá því 

að nýta sér þær á rangan hátt til eigin hagsmuna. 

Á níunda áratug síðustu aldar voru breytingarnar á grein 166 komnar í gegn, en þeim 

ekki fylgt vel eftir í japönsku réttarkerfi. Kauphöllin í Tokyo var með þeim stærri í heiminum 

og viðskiptin sem þar fóru í gegn voru upp á billjónir yena. Á sama tíma var Kauphöllin 

kölluð himnaríki innherjans þar sem innherjasvik þóttu hluti af viðskiptaháttum í Japan. Þrátt 

fyrir að lög hafi verið sett sem bönnuðu slík innherjasvik var eftirfylgnin með lögunum engin 

og innherjar gátu og stunduðu innherjasvik í miklum mæli. (Macey, 1991). Þeir sem hafa talið 

að innherjasvik dragi úr verðbréfaviðskiptum vegna vantrausts almennings geta horft til Japan 

í byrjun níunda áratugarins og velt því fyrir sér hvers vegna almenningur hafði svo mikið 

traust á markaði sem svo augljóslega stundaði innherjasvik? 

 Með vaxandi tæknikunnáttu hefur heimurinn minnkað hvað viðkemur viðskiptum, 

einkum hvað varðar verðbréfaviðskipti og er Japan engin undantekning. Í maí 2003 var lögum 

um verðbréfaviðskipti breytt til þess að fylgja betur að nútímanum. Fyrir 2003 var það talið til 

innherjasvika ef viðkomandi aðili varð sér út um upplýsingar varðandi tiltekið fyrirtæki af 

veraldarvefnum ef of stuttur tími var liðinn frá því að upplýsingarnar voru gerðar opinberar, 

það er ef aðili sá upplýsingar á vefsíðu tiltekins fyrirtækis innan 12 tíma fyrir kaup sín eða 

sölu á verðbréfum í sama fyrirtæki, gat sá hinn sami verið kærður fyrir innherjasvik þrátt fyrir 

að upplýsingarnar væru opinberar almenningi. Lögin um verðbréfaviðskipti voru samin fyrir 

tíma veraldarvefsins og var sá tímarammi sem gefinn var fyrir notkun slíkra upplýsinga 

ósanngjarn í ljósi þeirrar tækniframþróunar sem hefur orðið. Engar kærur höfðu þó verið 

gerðar út frá þessum lagagreinum og með breytingum árið 2003 voru upplýsingar, fengnar af 

vefsíðu fyrirtækisins taldar opinberar upplýsingar um leið og þær birtust á síðunni. (Eli og 

Gregoriou, 2009). 

Notkun Japana á grein 166 hefur þó verið nýstárleg, þeir halda lagabókstafnum hátt á lofti 

og þær skilgreiningar sem finna má í grein 166 ásamt öðrum lagagreinum er fylgt til hins 

ítrasta og það þeirra þrengsta formi. Hver og einn dómari í japanska réttarkerfinu getur því 

fylgt reglunum eftir eins þröngt og honum sýnist sem oftast nær eru ekki strangir dómar. 

Einnig hafa Japanir ákveðið, að verði aðili uppvís að brotum á grein 166 eða öðrum greinum 

laganna um verðbréfaviðskipti geti hann átt á hættu að verða sektaður með svokallaðri 

borgaralegri
3
 sekt. Þegar innherji er grunaður um ólöglegt athæfi er svokallað Securities and 

                                                 
3
 E. Civil 
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Exchange Surveillance Commission (SESC) sett til þess að skoða meint viðkomandi brot. Ef 

rannsóknin leiðir það í ljós að um brot er að ræða mælir SESC með því við Fjármálaeftirlitið
4
 

(FME) að borgaraleg sekt verði sett á viðkomandi. Hversu há sektin skal vera er einnig í 

höndum SESC. FME ákveður síðan hvort kæran skuli sett í sérstakan dómstól
5
 sem ákveður 

hvort innherjinn skuli borga sektina eður ei. Þessar sektir eru þó ekki hluti af hefðbundnu 

réttarkerfi Japana og hefur sakborningurinn ekki sama rétt og hann hefði ef hann sæti fyrir 

hefðbundnum dómstólum. Hann má til að mynda ekki lýsa sig sekan eða saklausan og sektin 

skal borguð ákveði fyrrgreindur sértakur dómstóll hvort um raunverulegt brot er að ræða. (Eli 

og Gregoriou, 2009). Þessum sektum hefur því verið komið á til þess að þröng skilgreining 

laga um verðbréfaviðskipti komi ekki niður á dómskerfinu og stífli það með brotum og 

kærum sem eiga ekki heima í réttarsal. Þessar kærur eru lagðar fram af fjárfestum og öðrum 

aðilum sem tengjast verðbréfaviðskiptum, ekki af saksóknurum eða öðrum starfsmönnum 

réttarkerfisins. Þessi munur er mikilvægur í ljósi þess að Japanir skilgreina innherjasvik mjög 

þröngt og ef allir þeir sem verða uppvísir að slíkum brotum vegna þröngrar skilgreiningar 

færu í gegnum réttarkerfið yrði lítið annað hægt að gera hvað varðar aðra glæpi. Með því að 

láta viðskiptakerfið sjálft sjá um að dæma og refsa vegna minniháttar brota sem ef til vill væru 

ekki talin brot í öðrum löndum eru leið stjórnvöld að sjá til þess að halda réttarkerfinu opnu. 

Slík skipting gengur þó ekki alltaf eins vel á borði og í orði. Vegna þess hve óljós 

fórnarlömbin eru þegar glæpur á borð við innherjasvik er framinn er erfitt fyrir þá sem ekki 

tilheyra réttarkerfinu að sjá hvenær brot hefur verið framið og hvenær verið er að reyna að 

nýta kerfið til þess að koma höggi á andstæðing. Skilgreiningar á lagalegum hugtökum eins 

og innherjum og innherjasvikum eru þrengri í Japan en á Ísland en að öðru leyti mjög svipuð. 

Japönsk stjórnvöld reyna að setja upp kerfi sem vekur upp traust almennings á 

verðbréfaviðskiptum og hafa breytingarnar ýtt undir betri viðskiptahætti. Enn er töluvert í 

land en von er þó til að breytingar í nánustu framtíð hafi traustvekjandi áhrif á almenning og 

verðbréfaheiminn. (Eli og Gregoriou, 2009). 
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5
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3. 2. Hluti  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um Ísland og viðskiptaumhverfi fyrirtækja 

hérlendis. Viðskiptaumhverfi fyrirtækja á Íslandi bæði fyrir og eftir bankahrunið 2008 verður 

skoðað til þess að beina ljósi að þeim breytingum sem hafa orðið á viðskiptaumhverfinu og 

hvort stjórnvöld hafa breytt ákvörðunum sínum og lögum landsins í kjölfar innherjasvika. 

Hver eru viðbrögð þeirra við innherjasvikum og hvernig hafa þau, í nútíð og fortíð, reynt að 

koma í veg fyrir slíkt. Einnig er skoðað hvort viðskiptaumhverfi og þá hvernig það hafi eða 

eigi eftir að breytast í kjölfar bankahrunsins 2008. Einnig verða tekin dæmi um meint 

innherjasvik efninu til glöggvunar og þau skoðuð í ljósi athafna stjórnvalda. Tekin verða 

dæmi sem mestu máli skipta fyrir umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Aðstæðurnar sem urðu til 

þess að ákvarðanir voru teknar varðandi innherjasvik, hvort sem er stjórnvalda eða 

fyrirtækjanna sjálfra, verða teknar fyrir. 
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3.1. Viðskiptaumhverfi á Íslandi 

Viðskiptaumhverfið á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum alloft á síðastliðinni öld. Fyrirtæki á 

landinu hafa vaxið ört og þeim fjölgað að sama skapi mjög mikið á síðastliðnum áratugum 

eða allt fram til ársins 2008. Á árunum 2000 – 2007 var viðskiptalífið hérlendis í miklum 

blóma og hösluðu fyrirtæki sér nýjan völl nánast á hverjum degi. Markaðir sem áður voru 

heftir opnuðust og menn ýmist brutu niður múra sem umluktu áður lokuð svæði eða fundu 

leiðir framhjá þeim og inn á nýjar ókannaðar slóðir. Eftir 2008 horfði þó annað landslag við 

íslenskum fyrirtækjum og minnkaði til muna sú útrás er hafði tíðkast á árum áður. Hér á eftir 

verður farið nánar í hvernig umhverfi fyrirtækja á Íslandi var og er fyrir og eftir bankahrun.  

 

3.1.1. Viðskiptaumhverfi á Íslandi fyrir bankahrunið 2008 

Eins og áður hefur komið fram breytist viðskiptaumhverfið á Íslandi til muna á síðastliðnum 

áratugum og aldrei eins mikið og á árunum 2000 – 2007. Í janúar árið 2004 setti þáverandi 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra saman nefnd er hafði það að hlutverki að athuga hvernig hægt 

væri að bregðast við samþjöppun í íslensku viðskiptalífi og hvaða reglur og lög ætti að setja 

til þess að viðskiptalífið hérlendis nyti trausts á erlendum mörkuðum eins og hér heima. 

Einnig var unnið að því að orða fyrrgreind lög og reglur þannig að viðskiptalífið yrði 

skilvirkara, hluthöfum og viðskiptavinum fyrirtækja á Íslandi til hagsbóta. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004).  

 Með aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu breyttist íslenskt atvinnumhverfi til 

muna og ný lög og reglur komu fram á sjónarsviðið sem breytu því skipulagi er áður hafði 

viðgengist hér á landi. Rekstrarumhverfi ýmissa atvinnugreina breyttist. Einna mest urðu 

áhrifin á heildverslanir sem áður höfðu einkaumboð fyrir eina eða fleiri vörur á vissum 

svæðum og þurftu allt í einu að vera í samkeppni við fyrirtæki frá fleiri efnahagssvæðum en 

áður. Heildsölum fækkaði í kjölfarið mjög mikið og þeir sem eftir voru stækkuðu að sama 

skapi. Var þetta í samræmi við þróun annarra landa innan EES. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). Einnig voru margar atvinnugreinar gefnar frjálsar sem áður þurftu 

á leyfi frá ríkinu að halda sem dæmi má nefna lyfjaiðnaðinn. Hafði þetta í för með sér breytta 

lyfjaverslun, stærri keðjur og færri einkaaðila. Einkaréttur var einnig afnuminn af ýmsum 

atvinnugreinum og hafði það í för með sér aukna samkeppni í greinum sem áður höfðu 

einungis einn söluaðila. Síminn (þá Póstur og sími) var til að mynda sviftur einkarétti sínum á 

símkerfum hérlendis og í kjölfarið voru stofnuð fleiri símafyrirtæki, Vodafone og Nova svo 
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einhver séu nefnd. Sambærilegar aðgerðir voru gerðar á raforkumarkaði og í útvarpsrekstri. 

(Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). Þessi þróun hafði í för með sér að minni verslanir 

lögðu upp laupana og stærri verslanakeðjur tóku yfir. Átti þessi þróun sér stað í nær öllum 

starfsgreinum. EES gerði erlendum keðjum auðveldara fyrir að fá svokallað viðskiptasérleyfi 

til rekstrar og fleiri og fleiri erlendar keðjur nýttu sér það. Þessi þróun er mjög sambærileg við 

önnur lönd í Evrópu þó sérfræðingar telji að breytingin hafi verið mun örari og róttækari 

hérlendis. Hagkvæmnin sem fylgir slíkum keðjum er augljós, hægt er að reka líkar verslanir 

með sameiginlegu birgða-, dreifingar- og stjórnunarkerfi og spara þar með kostnað sem 

sértækar, einstakar verslanir þurfa að standa undir einar. Einnig er auðveldara fyrir keðjur að 

semja við birgja, samningsstaða þeirra er betri sökum stærðar. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Árið 1993 voru sett ný samkeppnislög og Verðlagsstofnun var breytt í Samkeppnisráð, 

þetta var gert til þess að svara þeim aukna þrýstingi er hafði myndast á viðskiptamarkaðnum 

vegna aukinnar samkeppni. Samkeppnin sem áður hafði verið einsleit og takmörkuð, vegna 

þeirra hafta er íslensk lög og reglur settu á erlenda samkeppni, kom nú frá fleiri hliðum og frá 

fyrirtækjum sem áttu auðveldara með að jarða eins smáa andstæðinga og fyrirtækin á litla 

Íslandi. Vegna þessarar öru keðjumyndunar á öllum stöðvum viðskiptalífsins á stuttum tíma 

ákvað Samkeppnisráð að gefa út „leiðbeinandi reglur“ (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004) 

um ýmsa hluta viðskiptalífisins, svo sem samband birgja og matvöruverslana. Einnig fór 

Samkeppnisráð að skoða meint innherjasvik og samkeppnislagabrot hjá ýmsum af 

fyrrnefndum keðjum og sem dæmi má nefna að litið var á olíufélögin og þau í kjölfarið dæmd 

fyrir níu ára samfellt ólöglegt samráð. (Samkeppnisstofnun, 2005). Samkeppnisráð áleit að 

olíufélögin hefðu haft samráð um verðlagningu á olíuvörum, birgja samskiptum og skiptingu 

markaðarins og voru þau að endingu dæmd til þess að greiða sektir fyrir brot sín. 

(Samkeppnisstofnun, 2005).  

Hugsanlega mætti færa rök fyrir því að ör aukning verslanakeðja á Íslandi á stuttum 

tíma hafi gert fyrirækjum auðveldara fyrir að brjóta samkeppnislög vegna þess að landið var 

ekki í stakk búið að fylgjast nógu vel með svo mörgum stórum keðjum sem uxu svo ört. Þegar 

lögin voru loks búin að komast með tærnar þar sem fyrirtækin höfðu hælana var hægt að refsa 

þeim fyrirtækjum er voru fundin sek um samkeppnisbrot eða innherjaviðskipti. En eins og sjá 

má í máli olíufélagana tók það tímana tvenna. 
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Fjármálamarkaðurinn breyttist einna mest, bankarnir voru alveg fram til 1990, nokkrir 

stórir bankar og nokkrir smáir til að auka á fjölbreytnina. Stærri bankarnir voru mest megnis í 

eigu ríkisins og voru hver og einn með pólitískt kjörnar stjórnir. Verðbólga var einnig 

töluverð og vextir náðu ekki upp í hana, almenningur gat lítið sparað. Hlutabréfamarkaðurinn 

var lítill sem enginn og fjármagnsflutningur milli landa var mjög heftur af ströngum 

skilyrðum. Í kringum árið 2000 fór þetta síðan að breytast, hin mikla uppsveifla var 

framundan. Vextir tóku að ráðast af markaði, verðbólga minnkaði og varð að lokum svipuð og 

í nágrannalöndum okkar. Einnig var fjármagnsflutningur bæði til og frá landinu gerður frjáls. 

Bankarnir voru meira eða minna sameinaðir í þrjá stóra banka og þeir einkavæddir. Á þessum 

fyrstu árum nýrrar aldar tók Kauphöllin einnig við sér, mikil viðskipti hófust bæði með 

hlutabréf og skuldabréf og sérhæfð fjármálafyrirtæki komu fram á sjónarsviðið. Hinir „nýju“ 

einkavæddu bankar tóku að sópa að sér erlendis og fé tók að flæða inn í landið. Einnig má 

nefna að þó að einkavæðing bankanna hafi verið ein sú stærsta, ef ekki sú stærsta, í 

Íslandssögunni þá var margt annað einkavætt á þessum tíma til dæmis má nefna alls kyns 

verksmiðjur, skipaútgerð og bifreiðaeftirlit sem allt var áður að minnsta kosti að hluta í eigu 

ríkisins. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Í upphafi ársins 2004 var mikið í umræðunni hvernig stjórnarháttum fyrirtækja var 

háttað. Miklar sviptingar voru á erlendum verðbréfamörkuðum sem töldu ráðamönnum 

hérlendis trú um að ef til vill væru hneykslismál á borð við Enron, Parmalat og Skandia ekki 

einangruð við önnur lönd heldur gætu komið upp í því landslagi sem var að skapast í 

viðskiptaumhverfinu á Íslandi. Traust almennings og fjárfesta á viðskiptalífinu og 

fjármálamörkuðum tók að minnka um allan heim í kjölfar fyrrgreindra hneykslismála. 

(Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Stjórnunarhættir fyrirtækja eiga að snúast um reglur varðandi ákvarðanatökur innan 

tiltekins fyrirtækis, reglur sem vernda hluthafa frá því að stjórnendur misnoti stöðu sína til 

þess hagnast persónulega á kostnað hluthafa og fyrirtækisins. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). Þessar reglur eiga að koma í veg fyrir innherjaviðskipti og hefta 

flæði trúnaðarupplýsinga til aðila sem ekki eiga að hafa slíka vitneskju. Löggjöfin á Íslandi 

reynir að sporna við hvers konar misnotkun með lögum um hlutafélög, fjármálamarkaði og 

lögum um verðbréfaviðskipti. Kauphöll Íslands hefur einnig ákveðnar kröfur, um 

stjórnarhætti, löggjöf og eftirfylgni hennar, til þeirra fyrirtækja er eru skráð þar. Árið 2005 

tóku Verslunarráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök atvinnulífisins sig saman og gáfu út 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja og var hluti af þeim leiðbeiningum tileinkaður 
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stjórnarháttum hlutafélaga. Fyrrgreindir aðilar töldu að meirihluti stjórnar ætti að vera óháður 

félaginu þar sem viðkomandi situr í stjórn. (Viðskiptaráð Íslands, 2005). Með þessu var reynt 

að draga úr því að stjórnarmeðlimir misnotuðu aðstöðu sína innan tiltekins fyrirtækis. Var 

þetta gert í framhaldi af skýrslu sem gerð var í mars 2004 um sama efni. Í apríl 2004 lagði 

þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra fram skýrslu á Alþingi sem fjallaði um sama efni. 

Ráðherra bætti einnig við umræðu um alþjóðleg samskipti og yfirliti yfir alþjóðlega umræðu 

um stjórnarhætti. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Eins og sjá má hér að ofan hefur margt verið reynt til þess að koma í veg fyrir hin 

ýmsu brot, þar með talin innherjasvik. Fram til ársins 2008 höfðu íslensk stjórnvöld reynt að 

halda í við þann mikla og öra vöxt er varð á viðskiptalífinu með hinum ýmsu lagabreytingum, 

reglugerðum og leiðbeiningum. Einnig voru aðilar, félög og ráð innan viðskiptalífsins að 

reyna sjálf að koma í veg fyrir að hneykslismál á borð við Enron og Skandia myndu verða að 

raunveruleika hérlendis. Margar lagabreytingar gengu í garð á þessum fáu árum sem allar 

höfðu eitthvað með viðskiptalífið að gera. Vegna þess öra vaxtar sem varð á þessum fáu árum 

var reynt að hafa heimil á þeim fjölda sem gat nú tekið þátt í viðskiptamarkaðnum. Reynt var 

að sporna við því að óprúttnir aðilar nýttu sér þá stöðu sem þeir voru í til eigin hagnaðar. Þess 

má geta að skýrslur líkt og fyrrgreindar skýrslur iðnaðar- og viðskiptaráðherra og skýrsla 

Verslunarráðs Íslands, Kauphallar Íslands og Samtaka atvinnulífisins hafa verið til staðar 

lengi erlendis, löngu áður en fyrrgreind hneykslismál litu dagsins ljós. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). Er það því ljóst að þrátt fyrir fyrirbyggjandi aðgerðir er ekki hægt 

að segja að óprúttnir aðilar nýti sér ekki stöðu sína og brjóti lög til þess að hagnast 

persónulega á innherjasvikum. 

Árið 2003 gaf framkvæmdastjórn ESB út sérstaka aðgerðaáætlun sem átti að bæta 

stjórnarhætti fyrirtækja með tillögum um bindandi löggjöf og leiðbeiningum um hvernig bæta 

megi alla stjórnarhætti fyrir öll aðildarríki ESB. Þessi áætlun gaf það til kynna hvað 

framkvæmdarstjórn ESB ætlaði að gera á árunum eftir 2004 og til og með 2008. Ásamt tillögu 

um bætta stjórnarhætti kom framkvæmdastjórnin með tillögur varðandi það að auka 

upplýsingaskyldu fyrirtækja. Fyrirtækjum skyldi gert að gefa upp mikilvæg atriði varðandi 

stjórnarhætti sína. Skulu slík atriði koma fram í ársskýrslum fyrirtækja og vera opin til lestrar 

fyrir þá sem svo kjósa. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). Ætti þetta að gera 

stjórnarhætti fyrirtækja gagnsærri og forða þeim frá því að stjórnendur þeirra geti veitt sjálfum 

sér stóra starfslokasamninga, samninga sem eru ef til vill ekki í neinum tengslum við unnin 

störf þeirra fyrir hönd fyrirtækisins. Sem dæmi um slíkt má nefna forstjóra og stjórnarformann 
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franska fyrirtækisins Vivendi Universal sem gerði kröfu á að fyrirtækið borgaði honum 1,7 

milljarða króna í starfsloka samning jafnvel þó að fyrirtækið hefði neytt hann til þess að segja 

af sér vegna lélegrar stjórnunar hans. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Í kjölfar slíkra reglna um upplýsingaskyldu þótti framkvæmdastjórninni vert að setja 

reglur um sameiginlega ábyrgð framkvæmdastjóra og stjórnarmanna varðandi fjárhagslegar 

og ófjárhagslegar yfirlýsingar. Stjórninni fannst einnig að slíkar reglur ættu að vera hluti af 

Evrópulöggjöfinni. Einnig var talið nauðsynlegt að ef stjórnarmenn yrðu uppvísir að því að 

leggja fram rangar eða misvísandi upplýsingar um stjórnarhætti sína myndi það hafa í för með 

sér bann við stjórnunarstörfum innan alls Evrópusambandsins, sem myndi verulega hefta 

atvinnuleit brottrækra stjórnarmanna. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). Gagnsæis var 

ekki einungis óskað á efstu stigum fyrirtækja heldur einnig í viðskiptum þeirra við tengda 

aðila þó um væri að ræða fyrirtæki sem væru í sömu samstæðu og tengd fyrirtæki í öðrum 

löndum.  

Ástæðan fyrir því að slíkar tilskipanir og reglur eru nefndar hér í þessu samhengi er sú 

að vegna aðildar Íslands að EES þá ber okkur að innleiða löggjöf á þessum sviðum í lög og 

reglur hérlendis og móta þessar reglur ásamt fleiri það umhverfi er íslensk fyrirtæki þurfa að 

vinna í.  

Íslensk fyrirtæki hafa stækkað með miklum glæsibrag á stuttum tíma. Það er ekki langt 

síðan að einu fyrirtækin hérlendis sem eitthvað höfðu með framþróun okkar og afkomu að 

gera voru sjávarútvegsfyrirtæki. Á tímum hnattvæðingar hafa hins vegar orðið stórvægilegar 

breytingar. Fyrirtæki á öllum sviðum hafa stækkað mikið og þá hvað mest fjármálafyrirtæki. Í 

þeirri miklu framþróun sem hefur orðið á tækninni hafa viðskipti fjármálafyrirtækja sem áður 

voru heft af landamærum orðið mun auðveldari. Fjármálafyrirtæki sem getur stundað 

viðskipti á mörgum mörkuðum á dag allt eftir tímabeltum án þess að þurfa nokkru sinni að 

senda einstaklinga á vettvang hlýtur að eiga auðveldara um vik að stækka og afla hagnaðar en 

fyrirtæki sem ekki hefur yfir slíkri tækni að ráða. Íslensk fyrirtæki voru engin undantekning 

og stækkuðu þau mjög mikið á síðustu áratugunum fyrir aldamótin 2000. Fram til ársins 2008 

voru íslensk fjármálafyrirtæki til að mynda afl í fjármálaheimi ESB en með bankahruninu sem 

átti sér stað það ár urðu breytingar þar á og fyrirtæki hérlendis urðu að draga úr þeim miklu 

umsvifum sem þau höfðu áður. Sum meira að segja svo mikið að fyrirtækið fór á hausinn.  
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3.1.2.  Viðskiptaumhverfi á Íslandi eftir bankahrunið 2008 

Lagalega séð hefur viðskiptaumhverfi á Íslandi ekki tekið neinum stórvægilegum breytingum 

í kjölfar bankahrunsins árið 2008. En umhverfið sem fyrirtæki hér á landi þurfa nú að vinna í 

er töluvert annað en það var fyrir bankahrunið. Þó að sömu lögin gildi enn er nú töluvert 

annað uppi á teningnum en var. Í þeim efnahagslega niðurtúr sem nú ríkir í nær öllum 

heiminum hafa íslensk fyrirtæki átt erfitt uppdráttar. Bankahrunið olli því strax á fyrstu 

dögum að allmörg minni fyrirtæki lögðu upp laupana og hefur þeim fjölgað jafnt og þétt 

síðan. Stærri fyrirtæki hafa dregist saman og fjármálafyrirtækin hafa minnkað umsvif sín svo 

mikið að ekki er lengur um stór alþjóðleg fyrirtæki að ræða. Kauphöll Íslands, sem áður var 

mikil í umsvifum ef miðað er við smæð Íslands, er nú einungis brot af fyrri gæðum og varla 

nokkur viðskipti þar í gangi svo heitið geti.  

Íslensku bankarnir sem áður voru einkavæddir urðu að mestu leyti ríkisreknir á ný. 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn höfðu samráð um að ríkissjóður skildi leggja til hlutafé og 

eiga þar með stærstan hluta bankanna. Sem dæmi má nefna eignaðist ríkið 75% hlut í Glitni 

og svipaðan hlut, ef ekki stærri, í hinum stærri bönkum landsins. („Ríkið eignast 75% í 

Glitni“, 2008). Voru aðgerðir sem slíkar í kjölfar bankahrunsins þó ekki miðaðar við langtíma 

eigu ríkisins á bönkunum og var rúmu ári eftir hrun til að mynda tilkynnt að ríkið skildi 

einungis eiga 5% hlut í Íslandsbanka, hin 95% skildu vera í eign kröfuhafa gamla Glitnis. 

(Íslandsbanki, (e.d.)). Sumir stærri banka hérlendis hafa ekki enn verið settir aftur í einkaeign. 

Fjármálaeftirlitið tók til að mynda yfir Landsbankann í kjölfar hrunsins og stuttu síðar var 

bankanum skipt í tvennt, helmingur varð að NBI hf. sem er alfarið í eigu ríkisins. Skuldir og 

aðrar eignir bankans en innlendar innistæður urðu eftir undir gamla nafni bankans. Skilanefnd 

mynduð af FME var sett til þess að sjá um þann hluta bankans. (Landsbankinn, (e.d.)). 

Eins og sjá má á þessu var landslag viðskiptaumhverfis á Íslandi eftir hrun mjög 

hæðótt. Fjármálafyrirtæki og önnur fyrirtæki áttu miserfitt uppdráttar og flest þeirra þurftu á 

einhvers konar aðstoð að halda. Talið var að sú stærð sem bankarnir komust í stæði nú gegn 

þeim og sú gegndarlausa útrás sem átti sér stað hafi loks orðið þeim að falli. Bankar sem veltu 

margfaldri þjóðarframleiðslu Íslands skulda nú svipaðar upphæðir úti í heimi og lítið annað að 

gera fyrir ríkið en að borga þær skuldir. (Geir H. Haarde, 2008). Settu slíkar stórskuldir ríkið í 

erfiða aðstöðu og viðskiptaumhverfið á Íslandi breytist í kjölfarið til verri vegar. Viðskipti 

fyrirtækja við útlönd urðu að engu vegna vantrausts annarra landa á getu Íslendinga til að 

standa við skuldbindingar sínar. Jafnvel eins gömul iðngrein og sjávarútvegurinn fékk að 
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gjalda þessa og þjóðin getur ekki lengur litið til sjávar í leit að aðstoð. („Viðskipti við útlönd 

liggja niðri“, 2008). 

Útrásin sem áður var ásamt gegndarlausri eyðslusemi margra landsmanna hefur á 

síðastliðnum tveimur árum dregist verulega saman eins og gefur að skilja. Vegna þessa hefur 

viðskiptaumhverfið breyst til muna og þurfa fjármálafyrirtæki sem og önnur fyrirtæki, ný sem 

gömul, að gæta sín mun betur en áður. Landslagið hefur breyst og eru viðskiptamenn landsins 

enn að læra á það nýja útsýni sem breytt landslag boðar.  

 

3.2. Innherjasvik á Íslandi 

Á Íslandi í dag hefur ekki verið dæmt í mörgum málum sem varða innherjasvik, það er að 

segja enn sem komið er. Í kjölfar þeirra miklu umróta sem eiga sér stað í íslensku samfélagi í 

dag er ekki ólíklegt að nú fari dómstólar að fá inn á borð til sín mál sem heyra undir 

innherjasvik. Í kjölfar bankahrunsins 2008 var sérstakur saksóknari settur og er það hans verk, 

meðal annars, að kæra þá aðila sem eitthvað höfðu með hrunið að gera og þykir ekki ólíklegt 

að hluti af þeim málum verði í rótina innherjasvik. Þrátt fyrir að ekki hafi verið enn dæmt að 

miklu leyti í málum er varða innherjasvik er ekki þar með sagt að slíkt hafi ekki viðgengist 

hér á landi. Viðskiptaumhverfið hér er tiltölulega nýtt og lagaramminn hefur ekki getað fylgt 

þeim ótrúlega vexti er íslensk viðskipti gengu í gegnum á árunum fyrir hrunið. Í kjölfar 

hrunsins og eftir að rannsókn á aðdraganda þess er lokið er þó við því að búast að þau göt er 

óprúttnir aðilar hafa ef til vill fundið á lögum og reglum er varða viðskipti verði lokað. 

Eins og fram kemur hér að ofan í 123 gr. laga nr. 108/2007 er innherja bannað að nýta 

trúnaðarupplýsingar sér til eigin hagnaðar áður en slíkar upplýsingar eru gerðar opinberar eða 

tilkynnt er um viðskiptin. Hefur sérstakur saksóknari fengið inn á borð til sín nokkur mál þar 

sem þetta er talið hafa verið brotið. Fá mál hafa fengið fulla dómsmeðferð, ef einhver. FME 

hefur í kjölfar hrunsins rannsakað ýmis meint innherjasvik og vísað þeim kærum er vert þykir 

að líta frekar á til sérstaks saksóknara. Oftar en ekki hefur ekkert orðið úr kærum, að minnsta 

kosti enn sem komið er. Hins vegar hefur sérstakur saksóknari fengið á sig kæru vegna 

rannsókna hans á meintum innherjasvikum er send hafa verið til hans af FME. Sem dæmi má 

nefna mál nr. 15/2010 þar sem viðkomandi hefur kært fyrri úrskurð héraðsdóms þar sem kröfu 

hans um að rannsókn sérstaks saksóknara á meintum innherjasvikum hans væri felld niður var 

neitað. (Hæsti Réttur, 2010). Taldi viðkomandi, sem ekki er nafngreindur í viðkomandi 

dómsmáli, að þar sem FME hafði áður tilkynnt honum að málið skildi falla niður en sendi svo 
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kæruna áfram á sérstakan saksóknara, ætti niðurfelling FME að vera bindandi. (Hæsti Réttur, 

2010).  

Ef skoðaðir eru dómar Hæstaréttar frá 1998 er þessi fyrrgreinda kæra sú eina sem 

inniheldur upplýsingar um meint innherjasvik þó ekki sé um beina kæru á hendur viðkomandi 

að ræða í þessu tilviki. Í kjölfar nýútgefinnar skýrslu rannsóknarnefndar um hrunið mun 

sérstakur saksóknari fá nóg að gera við að skoða þau kærumál er rannsóknarnefndin leggur til 

að verði skoðuð. Meðal þeirra má án efa finna meint innherjasvik og því forvitnilegt að sjá 

hvort dómsmál hérlendis innihaldi í framtíðinni fleiri mál um innherjasvik. 

 

3.2.1.  Hvernig stjórnvöld bregðast við innherjasvikum 

Íslenskt viðskiptaumhverfi hefur vaxið ótrúlega mikið á fáum árum eins og áður hefur komið 

fram. Það er ekki svo langt síðan að Íslendingar stunduðu alþjóðaviðskipti í svo litlum mæli 

að það tók því ekki að tala um. Nú er þó annað upp á teningnum og Íslendingar hafa tekið 

fullan þátt í viðskiptalífi alþjóðasamfélagsins um nokkurt skeið. Stjórnvöld hérlendis hafa því 

þurft að aðlaga lög og reglur að ört vaxandi viðskiptaumhverfi og það mjög hratt. Íslensk 

stjórnvöld hafa því að mörgu leyti breytt lagarammanum hérlendis hvað viðkemur viðskiptum 

vegna stækkunar á viðskiptaumhverfinu hérlendis og þeirri staðreynd að íslensk fyrirtæki hafa 

tekið að keppa á alþjóðagrundvelli og lagaramminn sem þau heyra undir verður að samsvara 

lagarömmum í þeim löndum er þau stunda viðskipti við. Þær breytingar sem hafa orðið á 

lögum og reglum hérlendis má því að einhverju leyti rekja til þeirrar staðreyndar að íslenskum 

fyrirtækjum hefur vaxið fiskur um hrygg erlendis og þurfa að vera samkeppnishæf á 

alþjóðamarkaði. Hérlendis eru fá mál sem koma að innherjasvikum sem koma nokkru sinni 

fyrir dómstóla svo breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti hafa ekki verið í kjölfar slíkra 

dóma.  
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4. 3. Hluti. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður fjallað um Japan og viðskiptaumhverfi fyrirtækja þess. 

Viðskiptaumhverfi fyrirtækja í Japan verður skoðað í ljósi innherjasvika og dæmi tekin um 

skjalfest innherjasvik og meint innherjasvik. Hver eru viðbrögð stjórnvalda við 

innherjasvikum og hvernig hafa þau, í nútíð og fortíð, reynt að koma í veg fyrir slíkt. 

Sérstaklega verður litið á hinar svokölluðu zaibatsu samsteypur og keiretsu samsteypur og 

hvernig þær hafa áhrif á innherjaviðskipti. Einnig verða tekin dæmi um meint innherjasvik 

efninu til glöggvunar og þau skoðuð í ljósi athafna stjórnvalda, tekin verða dæmi sem mestu 

máli skipta fyrir umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Aðstæðurnar sem stjórnuðu ákvarðanatöku 

varðandi innherjasvik, hvort sem er stjórnvalda eða fyrirtækjanna sjálfra, verða teknar fyrir. 
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4.1.  Viðskiptaumhverfi í Japan 

Saga Japan er löng og er viðskiptasaga landsins ekki mikið styttri. Fram til ársins 1640 var 

mikið um viðskipti bæði innan landsins og utan þess. Landið skipti mikið við nágrannaríki og 

Kína varð til að mynda eitt helsta viðskiptaland Japana. Árið 1640 lokaði síðan þáverandi 

shogun
6
 Japan, Ieyasu Tokugawa landinu fyrir erlendum viðskiptum og hélt því lokuðu næstu 

200 árin. (Blackford, 1998). Það tímabil er nefnt eftir manninum, hinu fjálga nafni Tokugawa 

tímabilið. Fyrir það tímabil tilheyrði Japan fáum löndum heims er stunduðu viðskipti utan síns 

eigin lands og sem framleiddu meira en þeir þurftu í sig og á til að skipta við önnur lönd á 

öðrum nauðsynjavörum. (Blackford, 1998). Eftir að Tokugawa tímabilinu lauk hófst Meiji 

tímabilið, tímabil þar sem zaibatsu
7
 samsteypurnar tóku yfir hagkerfi Japan og stjórnuðu 

flestu sem fram fór. Þessi fyrirtæki veittu Japan getu til þess að keppa við önnur ríki heimsins 

og afleiðingin varð ein af fremstu viðskiptaþjóðum heims. (Blackford, 2008). zaibatsu voru 

við stjórnvölinn allt fram til seinni heimstyrjaldar þegar þeim var skipt niður og mynduðu í 

kjölfarið hinar svonefndu keiretsu
8
 samsteypur. Stærð og áhrif zaibatsu samsteypanna í lok 

1920 voru mjög mikil. Samanlagt báru átta fyrirtæki ábyrgð á rúmlega þriðjungi af vergri 

landsframleiðslu alls landsins. (Blackford, 2008). Eins og áður sagði gátu zaibatsu 

samsteypurnar verið settar saman úr alls konar mismunandi fyrirtækjum, en við stjórnvölinn í 

flestum af slíkum fyrirtækjum sat ein fjölskylda og stjórnuðu fjölskyldumeðlimirnir því allri 

samsteypunni sem stjórnarformenn og forstjórar. (Blackford, 2008). Vegna stærðar sinnar og 

þeirrar staðreyndar að flestar zaibatsu samsteypurnar höfðu banka eða fjármálafyrirtæki í 

sínum röðum höfðu þær mikið vald í Japan. Nægilega mikið vald til þess að keppa af alvöru 

við fyrirtæki úti í heimi í miklum viðskiptalöndum eins og Bandaríkjunum og Stóra-Bretlandi. 

Þó að einstök fyrirtæki innan zaibatsu samsteypunnar væru öll fremur smávaxin, að minnsta 

kosti þau sem sneru að framleiðslu, þá myndaði heildin nægilega stórt afl til þess að verða 

alvöru keppandi á alþjóðamarkaði. (Blackford, 2008). Geta verður þess að ekki öll fyrirtæki í 

Japönsku viðskiptaumhverfi eru eða hafa verið hluti af zaibatsu samsteypum. 

                                                 
6
 Æðsti titill hernaðarforingja Japana, titilinn gekk í erfðir að mestu leyti og veitti titilhafanum næstum eins 

mikla stjórn yfir Japan og keisarinn hafði. 
7
 Japanskt orð sem þýðir iðnaðar og fjármála samsteypa. Þau stjórnuðu stærstum hluta hagkerfis Japan frá Meiji 

tímabilinu og fram til seinni heimstyrjaldar. Uxu upp úr fjölskyldufyrirtækjum og héldust sem slík þrátt fyrir 

stærð. 
8
 Japanskt orð sem þýðir bókstaflega hópur af fyrirtækjum. Á við um hóp fyrirtækja sem eiga sameiginleg 

viðskiptasambönd og meirihlutaeigendur eru þeir sömu. Geta bæði verið innan sama viðskiptasviðs svo sem eins 

og framleiðslufyrirtæki og samblanda af alls konar fyrirtækjum. 
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Með stækkun zaibatsu samsteypanna og mikilvægi viðskiptaumhverfis í Japan fór 

stéttarkerfið að breytast til muna. Á tímum Tokugawa voru samurai
9
 þeir sem héldu æðstu 

stöðu almennings en með aukinni áherslu á viðskipti fóru viðskiptamenn að vaxa í áliti og þar 

með í röðum stéttarkerfisins, að lokum voru þeir álitnir hinir nýju samurai nútímans. 

(Blackford, 2008). Á komandi árum tóku þessir samurai nútímans við viðskiptaumhverfi sem 

sífellt breyttist. Stríðsárunum og árunum sem komu á eftir fylgdi mikil ólga á 

viðskiptamarkaðnum hvaðanæva í heiminum og var Japan engin undanþága. Djúpir dalir og 

háar hæðir skóku viðskiptaumhverfið og millistríðsárin urðu þekkt fyrir mikinn óstöðugleika 

hvað viðkom viðskiptalífinu í Japan. (Blackford, 2008). Eins og frægt er orðið fór seinni 

heimstyrjöldin vægast sagt ekki vel fyrir Japan og því er ótrúlegt hversu fljótt eftir að þeir 

gáfust upp fyrir bandamönnum að landið þeirra var orðið að stórveldi í viðskiptaheiminum. 

Zaibatsu samsteypurnar voru að mestu leyti í eign einnar fjölskyldu en eftir stríðið var slíkum 

samsteypum gert að skipta upp eignum sínum að einhverju leyti. Upp úr sumum slíkum 

samsteypum urðu til hinar svokölluðu keiretsu samsteypur. Þær voru ný tegund samsteypa 

sem einkenndust af sameiginlegri hlutabréfaeign í mörgum mismunandi fyrirtækjum og mikið 

var um samráð milli æðstu manna fyrirtækjanna sem tilheyrðu hverri og einni keiretsu. 

(Karan, 2005). Mörg af þekktustu fyrirtækjanöfnum þessa heims eru eða voru keiretsu 

samsteypur. Sem dæmi má nefna Mitsubishi, Toyota, Sumitomo og Toshiba sem allar voru 

meðal stærstu keirestu samsteypanna í kringum 1950. Keiretsu samsteypurnar líkt og zaibatsu 

samsteypurnar áður unnu mikið saman og þær keyptu vörur og skiptu fremur hver við aðra en 

við fyrirtæki sem ekki tilheyrðu sömu keiretsu samsteypu. Þær hjálpuðu hver annarri hvað 

varðar kynningar á nýjum vörum og forstjórar þeirra hittust reglulega til að ræða um hvað 

væri næst á dagskránni hjá hverju fyrirtæki fyrir sig og hvað hin fyrirtækin innan sömu 

keiretsu samsteypu geta gert til þess að aðstoða. (Karan, 2005). Fjármálakreppa þar í landi 

sýndi samt sem áður veikleika fjölskyldusamsteypa eins og keiretsu samsteypanna. Í þeim eru 

mörg smá fyrirtæki og margir smáir framleiðendur sem eru einungis með einn samning við 

stærsta framleiðandann í keiretsu samsteypunni. Þetta er mjög veikur grunnur til að standa á 

fyrir lítil framleiðslufyrirtæki þar sem öll þeirra afkoma stendur og fellur með einu fyrirtæki. 

Minni fyrirtækjunum var þannig að mestu leyti stjórnað af stærri fyrirtækjum. Slík skipting á 

valdi er mjög kostnaðarsöm fyrir smærri fyrirtæki vegna mikils kostnaðar vinnuafls. (Karan, 

2005). Sökum þessa voru aðferðir keiretsu og zaibatsu samsteypanna að mestu leyti afnumdar 

í von um að smærri fyrirtækin ættu betri möguleika í viðskiptaumhverfinu í Japan. Hugsjónin 

                                                 
9
 Japanskt orð sem þýðir æðsti maður hersins er þjónar efri stéttum þjóðfélagsins. Samurai var æðsta stig sem 

einstaklingur komst án þess að vera tiginborinn.  
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og grunnfyrirtækin standa þó eftir og hafa mörg þeirra orðið stærri á heimsvísu fyrir vikið. 

Sem dæmi má nefna Toyota sem nú í dag hefur um 73% af framleiðslu sinni í Bandaríkjum 

Norður-Ameríku. (Karan, 2005). 

Um miðjan sjötta áratug síðustu aldar var Japan orðið að þriðja stærsta iðnaðarveldi 

heims, einungis örfáum árum eftir seinni heimstyrjöldina. Einu löndin sem voru hærra á 

listanum en Japan voru Sovétríkin og Bandaríkin. Japanska þjóðin upplifði velferð og lífsgæði 

sem ekki höfðu þekkst í landinu áður. (Karan, 2005). Um 1980 var Japan orðið að 

efnahagslegu stórafli
10

 í heiminum en líkt og önnur lönd á þessum tíma stóðu Japanir á 

krossgötum. Nauðsynlegt var og er rýmka um reglur og að endurskipuleggja þá skriffinnsku 

sem hvert fyrirtæki þarf að ganga í gegnum. Að öllu jöfnu munu lönd sem hafa greiðari 

aðgang að ódýru vinnuafli skjóta Japan ref fyrir rass. Frá 1990 til 2003 vann Kína á það 

forskot sem Japan hafði skapað sér í Asíu á áttunda áratugnum. Á fyrsta áratug 21. aldarinnar 

hélt Japan stöðu sinni en vegna þess hve ört Kína og Kórea vaxa sem efnahagslegt heimsveldi 

er óvíst hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir leiðandi veldi Asíu. (Karan, 2005) 

Japan hefur á síðustu áratugum fært sig nær og nær vestrænum gildum og hefur 

almenningur lifað mun vestrænna lífi en þekkist í nágrannalöndunum. Hafa þessi gildi hjálpað 

þeim til að ná þeim efnhagslegu hæðum sem þeir hafa náð á sama tíma og þau hafa fært 

Japani fjær sögu sinni og hefðum. Lönd á borð við Kína og Kóreu sem dregið hafa á Japan 

síðan um miðjan níunda áratug síðustu aldar virðast halda fremur í sögu sína og hefðir og á 

það eftir að koma í ljós á næstu áratugum hvort slík ákvarðanataka eigi eftir að hafa áhrif á 

framtíðarstöðu landanna í viðskiptaumhverfi heimsins. Það er þó hægt að segja að Japanir hafi 

lagt niður þá sérstöðu er þeir höfðu á tímum zaibatsu samsteypanna og keiretsu samsteypanna. 

Veldi slíkra fyrirtækja hefur minnkað í samræmi við aukningu vestrænna gilda og laga í 

Japan. Með því að taka upp vestræn lög hafa zaibatsu og keiretsu samsteypurnar orðið næsta 

ólöglegar sökum meintra innherjaviðskipta er eiga sér stað innan slíkra samsteypa. Spurningin 

er hins vegar sú hvort það á eftir að koma að sök eður ei. 

 

4.2. Innherjaviðskipti í Japan 

Eins og áður hefur komið fram fylgja Japanir lögum sínum um innherjasvik ekki vel eftir. 

Vegna langrar sögu fyrirtækja sem vinna sem ein heild, fyrirtækja á borð við zaibatsu og 

                                                 
10

 E. Economic superpower 
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keiretsu samsteypanna, hefur skapast hefð fyrir því að fyrirtæki sem öll heyra undir sama 

hattinn vinni að einhverju leyti í sameiningu að sem mestum gróða. Þetta er gert á þann hátt 

sem vesturlandabúar myndu telja til innherjasvika. (Macey, 1991). Japan hefur verið kallað 

innherjasvika og verðsamanburðar paradís oftar en einu sinni. („Insider Trades In Japan Leave 

a Persistent Stain on the System“, 1997). Á seinni árum hefur slíkt umtal minnkað verulega 

enda hafa japönsk stjórnvöld unnið að því hörðum höndum að loka þeim götum á lagakerfinu 

sem hafa boðið upp á innherjasvik og að fylgt betur eftir þeim lögum sem fyrir voru. Eftir 

1992 þegar þrengri lög voru sett, skipulögð eftir bandarískri fyrirmynd, í kjölfar mótmæla 

almennings vegna raðar meintra innherjasvikamála. Vegna þessara breytinga eru 

verðsamanburður og innherjasvik orðin illframkvæmanlegri, að minnsta kosti ef miðað er við 

Japan á árum áður. („Insider Trades In Japan Leave a Persistent Stain on the System“, 1997). 

Á Íslandi og annars staðar í Evrópu og í Bandaríkjunum eru slíkir viðskiptahættir refsiverðir 

og komist upp um viðskipti á borð við innherjasvik eiga þeir sem viðriðnir eru málið von á 

fangelsisvist. Í Japan á árunum fyrir 2000 voru innherjasvik daglegt brauð ef marka má 

verðbréfamiðlara
11

 sem skiptu daglega í Kauphöllinni í Tokyo. Margar ástæður voru fyrir því 

að mikið var um innherjasvik, sem dæmi má nefna gamla sögu landsins og viðskiptahefð sem 

erfitt er fyrir fyrirtæki að brjótast út úr. En engin ástæða er eins mikil að mati 

verðbréfamiðlaranna og sú staðreynd að stjórnmálamennirnir í Japan voru oftar en ekki 

viðriðnir málin og voru að maka krókinn á kostnað hagkerfisins í Japan. („Insider Trades In 

Japan Leave a Persistent Stain on the System“, 1997). 

 Síðan árið 1992 þegar Securities and Exchange Surveillance Commission var stofnað 

hefur hægt og bítandi aukist að upp sé komið um meint innherjasvik. Á fyrstu árunum eftir 

stofnun SESC voru málin fá, færri en 6 á ári þrátt fyrir að flest öll viðskipti í Japan hafi 

innihaldið einhvers konar brot á innherjaviðskiptalögum að mati innherja. („Insider Trades In 

Japan Leave a Persistent Stain on the System“, 1997). Á árunum eftir 2000 hafa þó nokkur 

mál komist í fréttirnar þarlendis og fleiri og fleiri mál eru kærð af SESC á hverju ári. Nomura 

securities Co. komst í fréttirnar í apríl 2008 einmitt vegna þessa. Þar hafði ungur starfsmaður 

orðið sér út um upplýsingar um viðskiptasamninga og látið bræðrum sínum í té. Talið var að 

bræðurnir hefðu að endingu grætt rúmlega 50 milljónir yena. („Insider trading at Nomura“, 

2008). Þetta skapaði miklar umræður um gæði eftirlits í Japan vegna þess að Nomura 

Securites hafði áður lent í svipuðu máli. („Nomura caught in insider trading scandal“, 2008). 

Að mati almennings í Japan áttu yfirvöld og stjórnvöld að koma í veg fyrir að slíkt kæmi fyrir 
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 E. stockbrokers 



33 

 

aftur og fylgja betur eftir þeim lögum sem sett höfðu verið 1992. Verð á verðbréfum Nomura 

hríðféllu í kjölfar málsins. („Nomura caught in insider trading scandal“, 2008). Seinna sama 

ár keypti Nomura fyrirtæki Lehman bræðra í Asíu í framhaldi af gjaldþroti Lehman bræðra í 

Bandaríkjunum. Lehman bræður voru einn stærsti banki í heiminum og með því að kaupa 

hluta þeirra í Asíu urðu Nomura Holdings einna stærstir á sínu sviði. (Nomura, (e.d.)). Á 

þessu má sjá að innherjasvik hafa mjög tímabundin áhrif í Japan, þrátt fyrir að verðbréf 

Nomura hafi tekið dýfu klifu þeir fljótlega aftur upp á toppinn. Það er ekki þar með sagt að 

allir einstaklingar sem stunda innherjasvik komist upp með það. Yoshiaki Murakami var 

þekktur fyrir árásargjörn verðbréfakaup og þegar hann keypti hlut í fyrirtækjum þröngvaði 

hann yfirleitt stjórn tiltekins fyrirtækis til þess að afhenda hluthöfum mun meira vald en þeir 

höfðu áður haft. Árið 2007 var hann hins vegar dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir 

innherjasvik. („Japan financier Murakami jailed for insider trading“, 2007). Hann hafði verið 

útmálaður sem mjög ójapanskur viðskiptamaður stuttu fyrir réttarhöldin og var almenningur 

mikið á móti honum. Orðspor japanskra viðskiptamanna skiptir þá gífurlega miklu máli, og í 

tilviki Murakamis hafði almenningsálitið snúist á móti honum. Fáir dómar í Japan hafa fallið 

um innherjasvik og þegar slíkt gerist má þá stundum sjá á umræðunum í fréttamiðlum 

þarlendis að um mann sem talinn er ójapanskur sé að ræða. Auðveldara gæti verið að fá menn 

dæmda að dómi almenningsálits sé um ójapanska hegðun að ræða eða einfaldlega að 

sakborningur sé útlendingur. Bræðurnir í fyrrgreindu Nomura hneyksli voru til að mynda af 

kínversku bergi brotnir. Ef almenningsálitið er á móti þér er hægt að koma með rök fyrir því 

að þá sé auðveldara að fá menn dæmda seka í réttarsal. 

Fangelsisdómar fyrir innherjasvik í Japan eru sjaldgæfir og þeir menn sem hafa 

almenningsálitið með sér eru yfirleitt dæmdir til þess eins að greiða sektir. Þeir eru einnig 

dæmdir af SESC, ekki í réttarsal, sem gerir það að verkum að brot þeirra koma ekki alltaf fyrir 

augu almennings og að þeir fá ekki blett á feril sinn. Sem dæmi um þetta má nefna forstjóra 

Yamano Holdings, Akihide Yamano, sem var dæmdur til þess að greiða 2 milljónir yena í 

sekt fyrir meint innherjasvik. („Yamano Holdings chairman to be fined for insider trading“, 

2010). 

 

4.3. Hvernig stjórnvöld í Japan bregðast við innherjasvikum 

Á fyrrgreindum dæmum má sjá að japanskt réttarkerfi dæmir viðskiptamenn mjög sjaldan 

fyrir innherjasvik. Í þeim tilvikum sem meint innherjasvik þykja slæm er það yfirleitt í 
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höndum SESC að ákveða hvort viðkomandi einstaklingur eða fyrirtæki sé sent áfram til 

dómstóla eða dæmt til þess að greiða sekt. Að greiða slíka sekt er ekki talið samsvara því að 

fyrirtækið eða einstaklingurinn telji sig vera seka og með því að greiða sektina er viðkomandi 

oftar en ekki að forða sér frá annars mjög opinberu máli sem getur leitt til þess að 

einstaklingarnir sem bera sem mesta ábyrgð lendi í fangelsi.  

 Japönsk saga kennir okkur að Japanir hafa stundað viðskipti í fjöldamargar aldir, þeir 

hafa þróast í samskiptum sínum við nágrannaríki í nútímanum þar sem öll lönd heims flokkast 

sem nágrannalönd sökum nálægðarinnar hvert við annað sem skapast í gegnum tæknina eru 

þeir að stunda viðskipti um allan heim. Þeir hafa breytt lögum sínum í samræmi við 

alþjóðlega staðla og reglur. Sem dæmi um þetta má taka fyrrgreind lög sem sett voru 1992 og 

voru gerð eftir bandarískri fyrirmynd. Þau lög voru mun þrengri og strangari en áður hafði 

þekkst í Japan. („Insider Trades In Japan Leave a Persistent Stain on the System“, 1997). 

 Það sem aðskilur japönsk stjórnvöld frá stjórnvöldum annars staðar í heiminum er sú 

staðreynd að þau fylgja ekki eins vel eftir þeim lögum sem sett eru eftir erlendum viðmiðum. 

Sérstaklega þeim lögum sem koma að innherjaviðskiptum eða einhverju því tengdu. Vegna 

þeirrar sögu sem Japanir hafa hvað viðkemur viðskiptum. Sögu sem bendir til þess að 

innherjaviðskipti hafi verið stunduð í Japan óáreitt í fjölda mörg ár er ólíklegt að þeir eigi 

auðvelt með að breyta hegðun sinni á stuttum tíma. Eins og kemur fram hér að framan hefur 

það skipulag sem Japanir hafa á fyrirtækjum sínum skipt einkum máli hvað þessu viðkemur. 

Bæði zaibatsu samsteypurnar og keiretsu samsteypurnar náðu slíkum árangri og raun bar vitni 

á sínum tíma vegna þess að þær stunduðu eins konar innherjaviðskipti. Að stunda viðskipti 

innan samsteypanna á þann hátt að ef einhverjar trúnaðarupplýsingar kæmu fram á 

sjónarsviðið varðandi einn hluta samsteypunnar var næsta víst að flest fyrirtækin innan 

samsteypunnar fengju einnig upplýsingarnar fljótlega. Átti þetta við bæði hvað varðar 

zaibatsu og keiretsu samsteypur. Á þeim fjöldamörgu árum sem zaibatsu og keiretsu 

samsteypurnar skópu landslagið í viðskiptaumhverfi Japan var það viðurkennt að stunda slík 

innherjasviðskipti. Þau töldust að vissu leyti svo mikil hefð að ekki var hægt að hrófla við 

þeim með lögum, enda gerðu stjórnvöld það ekki.  

Þegar alþjóðasamskipti Japana urðu svo yfirgripsmikil að þeir neyddust til þess að 

samræma lög sín betur að alþjóðlegum viðmiðum var ljóst að tími zaibatsu og keiretsu var úti, 

að minnsta kosti á yfirborðinu. Lög landsins þrengdust eins og kom fram hér að framan var 

þetta gert. Til þess að samræmast betur þeim alþjóðlegu viðmiðum sem Japan þarf að stunda 
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viðskipti innan. Innherjasvik viðgangast ennþá að mati innherja í viðskiptaheiminum 

þarlendis og það meira að segja í miklum mæli. Hefðin sem skapaðist með viðskiptaháttum 

zaibatsu og keiretsu er enn til staðar í dag og stjórnvöld hafa gert lítið á síðustu árum til þess 

að draga kjarkinn úr viðskiptamönnum sem stunda innherjasvik. Viðbrögð stjórnvalda og 

almennings við innherjasvikum hafa þó aukist að einhverju leyti á síðustu árum og munu 

vonandi halda áfram að aukast á næstu árum. Nú er mest megnis refsað fyrir meint 

innherjasvik með sektum sem ekki útiloka viðkomandi aðila frá því að stunda viðskipti í 

framtíðinni. Fáir eru dæmdir fyrir dómsstólum þó augljóst þyki í almenningsáliti að um 

innherjasvik sé að ræða. Viðskiptalög í Japan eru mjög skýr hvað varðar innherjasvik en 

eftirfylgnin er enn sem komið er takmörkuð. Örfá mál hafa ratað til dómstóla landsins og 

vonandi fjölgar þeim á komandi árum svo viðskiptaumhverfið þarlendis taki stakkaskiptum. 
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5.  4. Hluti 

Í fjórða og síðasta hluta þessarar ritgerðar verður viðskiptaumhverfi og lagarammi Japan og 

Íslands bornir saman. Athugað verður hvað er sameiginlegt og í hverju munurinn á þessum 

tveimur eyríkjum liggur. Einnig verður færður fram hugsanlegur lærdómur er löndin geta lært 

hvort af öðru að mati höfundar. Viðbrögð stjórnvalda beggja landanna og notkun þeirra á 

viðskiptalagaramma landanna eru borin saman sérstaklega í ljósi innherjasvika. Einnig má sjá 

samanburðinn myndrænt í töflu sem höfundur setti saman og fjallar um í kjölfarið. 

Í þessum hluta verða síðan kynntar þær niðurstöður er höfundur hefur komist að. 

Samanburðurinn verður nýttur að mestu leyti í þennan kafla ritgerðarinnar ásamt þeim 

dæmum er fram hafa komið. Ekki verður leitast við að kynna nýtt efni á þessu stigi 

ritgerðarinnar. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningu sem kom fram á fyrstu síðum 

ritgerðarinnar.                                                                                                    

Að síðustu má hér einnig finna lokaorð höfundar. 
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5.1. Samanburður á Íslandi og Japan 

Japan og Ísland virðast í fljótu bragði keimlík lönd, bæði eru eyríki sem stunda fiskveiðar í 

miklum mæli og njóta góðs af samskiptum við nágrannaríki sín. Þau stunda einnig bæði 

viðskipti í miklum mæli á alþjóðlegum markaði. En lýkur samanburðinum þar? Og hvernig 

standast þau samanburð við önnur lönd heimsins? 

Viðbrögð stjórnvalda og annarra hagsmunaaðila við innherjaviðskiptum hafa verið 

margs konar. Bandaríkjamenn settu í kjölfar Enron málsins ný lög er nefnast Sarbanes-Oxley 

lögin. Þeim er ætlað að bæta stjórnarhætti fyrirtækja og auka vernd fjárfesta. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). Kauphöllin í New York og Nasdaq-hlutabréfamarkaðurinn breytu 

einnig kröfum sínum varðandi stjórnarhætti fyrirtækja sem þar voru skráð eftir Enron 

hneykslið og er þar krafan um sjálfstæði stjórnar fyrirtækis fremst í flokki, það er að 

meirihluti stjórnar er óháður viðkomandi félagi. (Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Minnkar þetta líkur á því að stjórnarmeðlimir öðlist trúnaðarupplýsingar sem nýtast í öðrum 

fyrirtækjum og freistist til þess að nota þær sér til hagsbóta.  

 Í Evrópu hafa stjórnvöld einnig breytt reglum sínum í kjölfar innherjasvikamála og 

jafnframt til að koma í veg fyrir þau. Reglur um bætta stjórnarhætti fyrirtækja komu út 2003 

sem fólu í sér breytingar á löggjöf innan aðildaríkja ESB. Upplýsingaskylda fyrirtækja 

varðandi stjórnarhætti var aukin og refsilöggjöf fyrir smærri brot hert. (Iðnaðar og 

viðskiptaráðuneytið, 2004). 

 Eins og sjá má á dæmunum hér að framan stýra stjórnvöld seglum eftir vindi þegar 

upp kemst um innherjasvik og reyna að herða löggjöf til þess að aftra komandi kynslóðum 

viðskiptamanna frá því að geta stundað innherjasvik. Bandaríkin og aðildarríki 

Evrópusambandsins hafa reynt að telja menn af því að stunda innherjasvik með því að herða 

refsilöggjöf og með því að reyna að stoppa í þau göt á löggjöfinni og reglugerðum er finnast 

þegar upp kemst um stærri innherjasvikamál. 

Í Japan og á Íslandi hefur hins vegar ekki komist upp um stórvægileg 

innherjasvikamál, að minnsta kosti ekki verið dæmt í slíkum málum enn sem komið er. Japan 

hefur orðið að etja við nokkur smærri mál og hafa dæmi um þau verið tekin hér að framan. 

Málin hafa hins vegar ekki verið af sömu stærðargráðu og til að mynda Enron eða Arthur 

Andersen málin og japönsk stjórnvöld hafa ekki fundið sig knúin til þess að laga lög og reglur 

í kjölfar slíkra mála. Íslensk stjórnvöld hafa að sama skapi ekki breytt löggjöf sinni í kjölfar 
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innherjasvikamála enda verið dæmt í harla fáum slíkum málum hérlendis. En hvað er það þá 

sem fær stjórnvöld þessara tveggja eyríkja til þess að breyta lögum um innherjasviðskipti?  
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Tafla 2: Samanburður á Japan og Íslandi. 

Lög gegn 
innherjasvikum

Eftirfylgni með lögum 
lítil

Fyrstu lög um 
innherjaviðskipti sett 
1988

Lög um 
verðbréfaviðskipti 
byggð á bandarískum 
fyrirmyndum

Lögum breytt vegna 
alþjóðlegs þrýstings

Viðskiptaumhverfi 
gamalt

Viðskipti byggð á 
hefðum 

Viðskipti byggð á 
gömlum samböndum 
milli fyrirtækja 
zaibatsu og keiretsu 
samsteypa

Almenningsálit skiptir 
miklu máli

Japan
Lög gegn 
innherjasvikum

Eftirfylgni með lögum

Fyrstu lög um 
innherjaviðskipti sett  
1989

Lög um 
verðbréfaviðskipti 
byggð á fyrirmyndum 
ESB

Lögum breytt vegna 
þrýstings frá 
stækkandi 
viðskiptaumhverfi

Viðskiptaumhverfi  
tiltölulega nýtt

Viðskipti byggð á 
„venjubundnum“ 
fyrirtækjarekstri

Almenningsálit skiptir 
minna máli

Ísland
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 Hvað viðkemur Japönum breyttu þeir löggjöf sinni til þess að svara þrýstingi frá 

alþjóðaheiminum sem þeir vildu stunda frekari viðskipti við. Til þess að geta verið í 

samkeppni við önnur lönd í alþjóðlegum skilningi þurftu þeir að taka upp lög sem 

samræmdust þeim lögum er viðgangast í stærstu viðskiptalöndum heims. Fyrstu lög um 

innherjaviðskipti voru sett í Japan 1988 eins og sjá má á töflunni hér að framan. En eins og 

áður hefur komið fram settu þeir lög er byggðust á lögum Bandaríkjamanna um 

verðbréfaviðskipti árið 1992 sem fólu í sér breytingar á lögunum frá 1988. Á Íslandi voru 

fyrstu lög um innherjasvik sett 1989 þó að lög um verðbréfaviðskipti hafi komið nokkrum 

árum fyrr þá innhéldu þau lög ekki ákvæði um innherjaviðskipti og svik. Hérlendis hafa verið 

nokkur meint innherjasvikamál sem ekki hefur verið dæmt í annars staðar en í 

almenningsálitinu. Stjórnvöldum hefur þó þótt ástæða til að breyta lögum og reglum til þess 

að tryggja að slík mál komi ekki upp aftur. Íslensk stjórnvöld breyttu einnig lögum og reglum 

hérlendis til þess að svara þeirri ótrúlegu stækkun á viðskiptaumhverfi íslenskra fyrirtækja á 

síðustu öld. Íslensk fyrirtæki tóku að færa sig meira og meira út á alþjóðamarkað og 

stjórnvöld sáu sér ekki annnarra kosta völ en að aðlaga lög og reglur eftir að því, til þess að 

gera íslensk fyrirtæki á alþjóðamarkaði samkeppnishæfari. Að sjálfsögðu þróast lagarammi 

hvers lands með tíð og tíma og hefur það einnig haft mikil áhrif í hröðum uppvexti 

viðskiptaumhverfis á Íslandi. Eiga eyríkin það því sameiginlegt að breyta lögum og reglum 

um innherjaviðskipti í gegnum árin að einhverju leyti vegna utanaðkomandi afla.  

 En er þar með upptalið það sem þessi lönd eiga sameiginlegt? Japanskt 

viðskiptaumhverfi hefur eins og áður hefur komið fram löngum verið byggt af hefð fjölskyldu 

samsteypa, keiretsu og zaibatsu, sem stunduðu innherjaviðskipti og svik í miklum mæli. Eftir 

að slíkum samsteypum var skipt upp bjó hefðin engu að síður í fyrirtækjunum sem eftir voru 

og héldu þær tryggð við þau fyrirtæki sem tilheyrðu áður sömu samsteypu. Samkvæmt 

verðbréfamiðlurum þarlendis hafa innherjaviðskipti og svik ekki minnkað eins mikið og 

stjórnvöld vilja vera að láta. Lögunum hefur eins og áður hefur komið fram verið breytt til 

þess að koma til móts við það alþjóðasamfélag er Japan stundar nú viðskipti við. Eftirfylgnin 

með þeim lögum er hins vegar annað mál. Í japönsku viðskiptaumhverfi tíðkast fremur að 

veita borgaralegar sektir sem refsingu. Ráð og nefndir mæla með slíku sem refsingu fyrir 

innherjasvik í stað þess að dæma fyrir dómstólum í slíkum málum. Samkvæmt innherjum í 

Japan er þetta ekki vísbending um að lögunum sé fylgt svona vel eftir heldur eigi þetta sér 

skýringar í þeirri staðreynd að stjórnvöld eru treg til þess að dæma fyrirtæki fyrir hegðun nú, 

sem áður var talinn venjubundinn starfsrekstur. Slík hefð er ekki til staðar í íslensku 
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viðskiptaumhverfi en hér hefur heldur ekki verið dæmt í mörgum málum fyrir dómstólum sem 

heyra undir innherjasvik. Íslensk stjórnvöld veigra sér ekki við að dæma í slíkum málum 

vegna aldagamallar viðskiptahefðar líkt og á sér stað í Japan. Hérlendis mætti telja að 

ástæðurnar væru vegna þess að viðskiptaumhverfi landins er mjög ungt og einfaldlega ekki 

verið tilefni til þess að sjá hvort um innherjasvik er að ræða. Til og með bankahruninu 2008 

og í kjölfar þess nýútgefinni skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um hrunið er þó erfitt að 

segja hvað framtíðin ber í skauti sér varðandi dómsmál um innherjasvik. En enn sem komið er 

eru fá mál sem varða innherjasvik sem komið hafa fyrir dóm hér á landi. Aldur 

viðskiptaumhverfisins er líkast til ekki eina ástæða fárra kæra og dóma, einnig mætti nefna 

smæð landsins sem ástæðu. Þá á höfundur við að vegna þess hve fáir íbúar eru á þessu landi 

mætti segja að í stórum hluthafafyrirtækjum séu aðilar sem bæði eru viðriðnir stjórnvöld 

landsins og hluthafar í fyrirtækjum. Af því leiðir að hægt sé að segja að það auðveldi 

fyrirtækjum að komast upp með innherjasvik án þess að eiga það á hættu að koma fyrir 

dómstóla.  

 Innherji, innherjaviðskipti og  innherjasvik eru skilgreind á nokkurn veginn sama hátt 

bæði í Japan og á Íslandi, líkast til einnig í öðrum löndum er tengjast 

alþjóðaviðskiptasamfélaginu. Það er hins vegar á valdi stjórnvalda hvers og eins lands að 

ákveða hvernig skuli setja og fylgja eftir lögum og reglum er viðkoma innherjum, 

innherjaviðskiptum og innherjasvikum. Öll þau ríki og lönd er vilja vera samkeppnishæf á 

alþjóðlegum viðskiptamarkaði þurfa að hafa lög um verðbréfaviðskipti sem öll hafa klausur 

um innherjaviðskipti og misnotkun á trúnaðarupplýsingum. Og flest, ef ekki öll löndin setja 

viðskiptaumhverfi sínu slík lög og reglur. En þeim er ekki fylgt eftir á sama máta eins og sjá 

má á samanburði á íslenskum og japönskum verðbréfalögum. Lögin sjálf eru mjög keimlík en 

stjórnvöld í hvoru landinu fyrir sig kjósa að fylgja þeim eftir á misjafnan hátt. Japan er enn að 

brjótast út úr viðjum venjunnar og hefðarinnar á meðan Ísland, svo nýkomið inn sem 

samkeppnisaðili á alþjóðamarkaði, er enn að reyna að koma á reglu um hvernig eigi að koma 

fram í málum innherjasvika og hvort sé hægt að færa sönnur á slík mál í svo litlu landi. Einnig 

skiptir almenningsálitið gífurlegu máli fyrir viðskiptamenn í Japan, öll þeirra viðskipti standa 

og falla með því að almenningi líki vel við þá. Sem samurai nútímans þurfa þeir því að halda 

almenningsálitinu sín megin. Almenningur þarlendis dæmir viðskiptamenn nær eingöngu ef 

viðskipti þeirra ganga ekki sem skildi, innherjaviðskipti eru ekki talinn vera blettur á 

mannorði þínu. Útlendingar eiga mjög erfitt uppdráttar sem viðskiptamenn í Japan og minnstu 

mistök geta dæmt þá illa í almenningsálitinu. Á Íslandi skiptir almenningsálitið minna máli. 
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Almenningur hérlendis hefur mjög skamma athyglisgáfu og oft gleymist einfaldlega að 

viðkomandi viðskiptamaður hafi gert einhver mistök. Hérlendis er þó talið til mistaka að 

stunda innherjasvik en það útilokar menn ekki frá því að komast aftur á toppinn hvort sem er í 

viðskiptum eða einhverju öðru.  

 Eins og sjá má á töflunni hér að framan eiga Ísland og Japan margt sameiginlegt og 

margt sem ekki samræmist milli þeirra eins og gefur að skilja milli tveggja ólíkra landa. Bæði 

löndin hafa tiltölulega ung lög sem koma að innherjaviðskiptum og eiga ef til vill eftir að eiga 

meira sameiginlegt í framtíðinni þegar kemst meiri reynsla á nýtingu þeirra laga. Einnig hafa 

löndin að sjálfsögðu ólíkar sögur og hefðir sem spila mikið inn í viðskiptaumhverfi þeirra og 

því ekki skrýtið að margt sé ólíkt með þeim. 
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6. Niðurstaða 

Hugtakið innherjasvik sem skilgreint er hér að framan hefur enn sem komið er ekki haft mikil 

bein áhrif á breytingar stjórnvalda á lagaramma og reglugerðum á Íslandi og í Japan. Það er 

ekki þar með sagt að innherjasvik hafi ekki áhrif á lagasetningu og reglugerðir. Eins og áður 

hefur komið fram hefur viðskiptaumhverfi beggja landanna stækkað með aukinni framþróun 

tækninnar og bæði löndin stunda viðskipti út um allan heim. Til þess að vera samkeppnishæf 

á alþjóðlegum viðskiptamarkaði þurfa stjórnvöld beggja landanna að hafa lög og reglugerðir 

sem samræmast lögum og reglugerðum á alþjóðamarkaði. Þrýstingur frá umheiminum hefur 

því mótað lagaramma og reglugerðir sem varða viðskipti í Japan og á Íslandi. Lög og reglur 

sem varða innherjasvik á alþjóðamarkaði hafa þróast og verið breytt mikið þegar upp kemst 

um stór innherjasvikamál. Í kjölfar Enron hneykslisins breyttu Bandaríkjamenn 

stjórnunarreglum fyrirtækja sinna og þrengdu lagaskilgreiningar á fruminnherjum. 

Verðbréfaviðskiptalög í Japan eru eins og áður hefur komið fram byggð að hluta á 

bandarískum fyrirmyndum og hafa breytingar þar vestra áhrif á lög í Japan. Sömu sögu er að 

segja á Íslandi. Í kjölfar hneykslismála eins og Skandia hneykslisins var hluti laga ESB 

endurskoðaður og reglur um stjórnarhætti fyrirtækja breytt. Vegna aðildar Íslands að EES 

hafa lagabreytingar og breytingar á reglugerðum ESB áhrif á lög og reglur sem varða 

verðbréfaviðskipti og önnur viðskipti á Íslandi enda er viðskiptalagaramminn hérlendis 

byggður að fyrirmynd ESB.  

 Að sjálfsögðu sníða bæði löndin stakk eftir vexti og hafa hvort um sig lög og reglur 

sem hæfa viðskiptaumhverfi þeirra. Lög og reglur sem eru ekki einungis byggð á erlendum 

fyrirmyndum. Saga og hefð spila stóran þátt í lagagerðum og eru þessi tvö eyríki engin 

undantekning.  

Innherjaviðskipti eru hluti af viðskiptasögu Japana og lengi vel var ekki ólöglegt að 

stunda innherjasvik í miklum mæli. Viðskiptaumhverfi þeirra er byggt á samsteypum sem eru 

ólíkar því sem tíðkast annars staðar í heiminum. Í slíkum samsteypum var það daglegt brauð 

að stunda innherjaviðskipti. Slíka sögu og hefðir er erfitt að brjóta á bak aftur og þrátt fyrir að 

lög segi nú til um að innherjasvik séu ólögleg í Japan telja sérfræðingar og innherjar að mikið 

um slík viðskipti sé enn að finna þar í landi. Miklar breytingar hafa þó orðið á síðustu 

áratugum og ekki von um annað en að sú þróun haldi áfram. 

Viðskiptaumhverfi Íslands er ungt ef miðar er við land á borð við Japan. Hefðir 

hérlendis hvað viðkemur viðskiptum eru ekki margar en stækkun viðskiptaumhverfis þessa 
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litla eyríkis og þróun viðskipta hefur verið mikil á síðustu áratugum. Þessi mikla stækkun 

hefur haft í för með sér þörf til þess að breyta og bæta lög um viðskipti í miklum mæli. Vegna 

þess að viðskiptaumhverfið hérlendis er svo ungt hefur hjálpað mikið að nýta erlendar 

fyrirmyndir að lögum um viðskipti en landið er lítið og enn þykir erfitt að sanna hvenær um 

eiginleg innherjabrot er að ræða.  

 Það er því hægt að segja að áhrif innherjasvika á viðskiptaumhverfi beggja landanna 

séu mikil, bæði óbeint í gegnum þrýsting frá alþjóðasamfélaginu og beint í gegnum sögu og 

hefðir landanna. Áhrifin eru ekki endilega augljós vegna þess að Ísland og Japan eru bæði ung 

þegar kemur að því að refsa fyrir innherjasvik og fá stór mál komið upp sem gætu reynt 

verulega á núverandi lagaramma og reglugerðir og þar með á viðskiptaumhverfið. 
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7. Lokaorð  

Ísland og Japan eru eins og gefur að skilja mjög ólík lönd. Þau eru langt í burtu hvort frá öðru 

og tilheyra gjörólíkum menningarheimum. Japan hefur mun eldri viðskiptasögu en Ísland að 

minnsta kosti hvað varðar viðskipti í nútímaskilningi. Samanburður á breytingum á 

viðskiptaumhverfi landanna sýndi höfundi ritgerðarinnar að löndin geta lært hvort af öðru. 

Íslendingar geta lært að stunda viðskipti í fljótfærni er ekki alltaf besti kosturinn. Og þegar að 

viðskiptaumhverfið stækkar og dafnar svo hratt að það lítur út fyrir að vera of gott til þess að 

vera satt þá er það líklega of gott til þess að vera satt. Bankahrunið árið 2008 er enn að hafa 

gífurleg áhrif hérlendis og að minnsta kosti hluta af því hurni hefði getað verið aftrað ef 

einhver hemill hefði verið á útrásarþörf viðskiptamanna hérlendis að minnsta kosti að mati 

höfundar.  

Japanir geta lært það að fylgja hefðum er ekki alltaf besta leiðin til þess að koma upp 

traustu og öruggu viðskiptaumhverfi. Stundum þurfa nýjungar að fá leyfi til þess að dafna og 

gömlu leiðirnar til þess að stunda viðskipti þurfa að víkja til að gera pláss fyrir nýjar aðferðir. 

Vegna þess að Kína vex óðum fiskur um hrygg hvað varðar frmaleiðslu og viðskipti og er nú 

að vinna á það forskot sem Japan hafði sem viðskiptaleiðtogi í Asíu þurfa Japanir að finna 

upp á nýjum leiðum til þess að auka viðskipti sín ef þeir ætla að halda forskoti sínu. Sú 

staðreynd að mörg fyrirtæki fylgja ennþá gömlum hefðum zaibatsu og keiretsu mun að öllum 

líkindum hefta vöxt viðskiptaumhverfis Japana og því þurfa þeir að brjóta á bak aftur slíkar 

hefðir og færa sig inn í nýju öldina. 

Eins og áður hefur komið fram er margt ólíkt með Japan og Íslandi. En löndin eiga 

einnig margt sameiginlegt. Bæði eru eyríki sem stunda sjávarútveg í miklum mæli og bæði 

eru tiltöluleg nýlega búin að setja lög sem varða innherjaviðskipti. Menningarheimarnir eru ef 

til vill ólíkir en það ætti ekki að stoppa lönd í heimi nútímans til að læra hvort af öðru. 
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