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Breyttar grunnstoðir – aukin samkeppnishæfni 

Ingjaldur Hannibalsson 

Lágmarkskröfur sem gerðar eru til stjórnvalda í hverju landi eru að þau tryggi 
sjálfstæði landsins og stýri því þannig að lífsgæði og lífskjör séu eins góð og mögulegt 
er. Til þess að ná þessum markmiðum skiptir fátt eins miklu máli og samkeppnishæfni 
landsins í alþjóðlegum samanburði. Á hverju ári gefur The World Economic Forum 
(WEF) út skýrslu um samkeppnishæfni þjóða „The Global Competitiveness 
Report“ (World Economic Forum, 2010). Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur fram 
fyrir hönd World Economic Forum á Íslandi og vinnur þau gögn sem nauðsynleg eru 
til þess að Ísland geti verið með í samanburðinum.  

Í skýrslunni fyrir 2010-2011 kemur fram að Sviss búi við mestu samkeppnishæfni 
þjóða, Svíþjóð er í öðru sæti, Finnland í því fjórða, Danmörk í níunda sæti og Noregur 
í því fjórtánda. Ísland var í 31. sæti en var í 26. sæti í skýrslunni fyrir 2009-2010 og í 20. 
sæti 2008-2009. 

WEF skilgreinir samkeppnishæfni út frá stofnunum þjóðfélagsins, stefnu stjórn-
valda og þáttum sem ákveða framleiðni samfélagsins. Framleiðnistigið hefur síðan 
afgerandi áhrif á þau lífskjör sem þegnarnir búa við. Framleiðnistigið hefur einnig 
veruleg áhrif á arðsemi fjárfestinga sem aftur hefur áhrif á hagvöxt.  

WEF kannar samkeppnishæfni 12 stoða sem flokkaðar eru í 3 meginþætti 
grunnþarfir, þætti sem auka skilvirkni og nýsköpun og virkni: 

 
• Grunnþarfir 

o Grunnstoðir 
o Innviðir 
o Efnahagsskilyrði 
o Heilsa og grunnmenntun 

• Þættir sem auka skilvirkni 
o Æðri menntun 
o Skilvirkni vörumarkaðar 
o Skilvirkni vinnumarkaðar 
o Virkni fjármálamarkaðar 
o Tæknileg geta 
o Stærð markaðar 

• Nýsköpun og virkni 
o Virkni viðskiptalífsins 
o Nýsköpun 

 
Tafla 1 sýnir þróun samkeppnishæfni Íslands og stoðanna tólf 2007 – 2010. (World 

Economic Forum, 2007, 2008, 2009, 2010). Þegar litið er á samkeppnishæfni þjóða 
fellur Ísland niður um 8 sæti frá 2007 en um 11 ef miðað er við 2008. Það er 
athyglisvert að staða Íslands batnar nokkuð á árinu 2008. Meðal annars batna 
efnahagsskilyrði umtalsvert frá árinu 2007 þegar Ísland færist upp um 46 sæti en við 
efnahagshrunið fellur Ísland síðan niður um 63 sæti. Hvað varðar efnahagsskilyrði 
fellur Ísland niður um 82 sæti á milli áranna 2008 og 2010. 
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Tafla 1. Þróun samkeppnishæfni Íslands og stoðanna tólf  2007-2010 (World 
Economic Forum, 2007, 2008, 2009, 2010) 

 
Þegar meginþættirnir þrír eru skoðaðir kemur í ljós að staða Íslands hvað varðar 

nýsköpun og virkni breytist lítið og fellur landið niður um eitt sæti frá 2008 en um 3 ef 
miðað er við 2007. Þættir sem auka skilvirkni hafa lítið breyst nema þegar kemur að 
virkni fjármálamarkaða en á því sviði fellur Ísland niður um 84 sæti. Sú niðurstaða 
kemur engum á óvart en staða Íslands hvað varðar æðri menntun, skilvirkni vöru- og 
vinnumarkaðar, tæknilega getu og stærð heimamarkaðar breytist ekki verulega. 

Þegar staða grunnþarfa er hins vegar skoðun kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. 
Ísland hefur fallið niður um 30 sæti frá 2008. Helsta ástæðan er sú að þegar kemur að 
efnahagsskilyrðum fer Ísland úr 56. sæti 2008 í 138. sæti 2010. Staða heilsugæslu er 
nánast óbreytt en innviðir hafa batnað. Staða grunnstoða hefur hins vegar versnað. 
Frá 2007 til 2010 fellur Ísland niður um 13 sæti. 

Meginþættirnir þrír skipta máli í öllum löndum en hafa mismikil áhrif á 
samkeppnishæfni. Í þeim löndum þar sem efnahagsþróun er komin skemmst á veg er 
mikilvægast að mæta grunnþörfum. Þegar samkeppnishæfni batnar verður mikilvægt 
að auka skilvirkni en í þeim löndum sem lengst eru komin verður nauðsynlegt að 
leggja áherslu á nýsköpun og aukna virkni viðskiptalífsins. 

Eins og fram hefur komið hefur samkeppnishæfni Íslands versnað frá því fyrir 
efnahagshrunið. Það er því mikilvægt að grípa til aðgerða til þess að snúa þróun 
undanfarinna ára við. Ríkisstjórnin ákvað því að hefja undirbúning að nýrri sókn til 
eflingar atvinnulífs og samfélags um allt land. Markmiðið er að Ísland verði í 
fararbroddi meðal þjóða í verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. 
Verkefnið fékk nafnið 20/20 Sóknaráætlun fyrir Ísland, http://www.island.is/-
endurreisn/soknaraaetlun-islands/. Forsætisráðherra skipaði stýrihóp til þess að hafa 
yfirstjórn með undirbúningi og framkvæmd verkefnisins, en það felur í sér 
stefnumörkun og áform um fjárfestingu sem tekur til atvinnustefnu og nauðsynlegra 
innviða efnahagslífsins, menntunar og mannauðs, nýsköpunar og þróunar og 
samfélagslegra innviða. 
Með sóknaráætluninni ætlar ríkisstjórnin að samþætta opinberar áætlanir sem miða að 
því að efla atvinnu, menntun og opinbera þjónustu. Sóknaráætlunin á að fela í sér 
endurskipulagningu opinberrar þjónustu og eflingu sveitarstjórnarstigsins. Grund-
völlur atvinnustefnunnar á að vera fjölbreytni, jafnræði, heilbrigðir viðskiptahættir, 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Samkeppnishæfni 23 20 26 31
·       Grunnþarfir 18 11 24 41
o   Grunnstoðir 5 6 13 18
o   Innviðir 22 17 11 12
o   Efnahagsskilyrði 102 56 119 138
o   Heilsugæsla og grunnmenntun 2 2 2 4
·       Þættir sem auka skilvirkni 23 22 30 31
o   Æðri menntun 8 4 4 6
o   Skilvirkni vörumarkaðar 26 27 31 30
o   Skilvirkni vinnumarkaðar 6 6 6 7
o   Virkni fjármálamarkaðar 18 20 85 122
o   Tæknileg geta 2 6 14 4
o   Stærð markaðar 115 118 120 122
·       Nýsköpun og virkni 20 19 19 20
o   Virkni viðskiptalífsins 21 20 23 28
o   Nýsköpun 20 18 16 17

http://www.island.is/endurreisn/soknaraaetlun-islands/�
http://www.island.is/endurreisn/soknaraaetlun-islands/�
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jafnrétti og græn atvinnuuppbygging í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar 
þróunar. Jafnframt var lögð fyrir alþingi tillaga til þingsályktunar um sóknaráætlun til 
eflingar atvinnulífi og samfélagi um allt land (Þingskjal 476, 2009-2010). 

Höfundur þessarar greinar var beðinn um að flytja erindi á fundi 20/20 
Sóknaráætlunarinnar 5. maí 2010 en þar var fjallað um sýn á samkeppnishæfni Íslands 
með tilliti til mælikvarða WEF. Hlutverk höfundar var að fjalla sérstaklega um það 
hvað þyrfti að gera til þess að efla grunnstoðir Íslands og er það einnig efni þessarar 
greinar. 

Grunnstoðir 

Grunnstoðir lands ákvarðast af því laga- og stofnanaumhverfi sem er í landinu. 
Samskipti einstaklinga, fyrirtækja og stjórnvalda mótast mjög af grunnstoðunum. Fyrir 
efnahagshrunið var það trú flestra að grunnstoðir Íslands væru traustar. Í ljós hefur 
hins vegar komið að svo var ekki og stafar stór hluti óánægju Íslendinga af því að þeir 
telja að réttlæti skorti í þjóðfélaginu. Í kjölfar efnahagshrunsins skiptir það meira máli 
en nokkru sinni fyrr að grunnstoðirnar séu traustar. Ríkið hefur tekið yfir fjölda 
fyrirtækja sem síðar á að selja og fjárhagsvandi bæði fyrirtækja og einstaklinga er 
umtalsverður. Mikilvægi gegnsæis er því meira en áður og nauðsynlegt er að komið sé 
fram við alla með sama hætti, byrðunum skipt réttlátlega og engum hyglað. 

Gæði grunnstoðanna hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðu og hagvöxt. Veikar 
grunnstoðir fæla frá fjárfesta því þeir geta ekki treyst því að fjárfesting þeirra sé örugg. 
Nauðsynlegt er að eignarhald sé tryggt og að hugverkavernd sé til staðar. Einnig skipta 
máli viðhorf stjórnvalda til markaðsafla og frelsis. Skilvirkni í opinberum rekstri hefur 
mikla þýðingu. Skrifræði, íþyngjandi regluverk, spilling, óheiðarleiki í opinberum 
innkaupum, skortur á gegnsæi og trúverugleika og ósjálfstætt dómskerfi leiða til 
aukakostnaðar fyrir fyrirtækin og hægja á hagvexti.  

Góð fjármálastjórn hins opinbera er einnig nauðsynleg til þess að byggja upp traust 
í atvinnulífi. Þáttur einkafyrirtækja í verðmætasköpun er ekki síður mikilvægur og því 
skiptir traust á þeim miklu máli. Í kjölfar efnahagshrunsins og fjölmargra 
hneykslismála hefur komið greinilega í ljós hversu mikilvægt hlutverk endurskoðenda 
er og að fylgt sé þeim stöðlum sem settir hafa verið um reikningsskil og endurskoðun. 
Í mörgum tilvikum hefur komið í ljós að stöðlunum hefur ekki verið fylgt og hefur 
tiltrú fjárfesta og almennings á stjórnarháttum fyrirtækja beðið hnekki. Almenningur 
kallar á aukinn heiðarleika í rekstri einkafyrirtækja og gerir þá kröfu til stjórnenda að 
þeir taki tillit til siðlegra þátta í ákvörðunum sínum.  

Grunnstoðir þjóðfélagsins eru ein af stoðunum 12 sem WEF metur. Þegar tekið 
var tillit til allra stoða varð Ísland í 31. sæti, en í 41. þegar grunnþarfirnar einar voru 
metnar, í 31. sæti hvað varðar skilvirkni og í 20. sæti þjóða þegar nýsköpun og virkni 
voru metin (sjá töflu 1). Við mat á grunnstoðum lenti Ísland í 18. Sæti en var í 5. sæti 
2007. Innan grunnstoða eru 21 atriði metin og eru þau talin upp í töflu 2 og kemur þar 
einnig fram mat WEF á stöðu Íslands 2007 – 2010 (World Economic Forum, 2007, 
2008, 2009, 2010). 

Samkvæmt mati WEF hafa atriði sem skipa landi í hærra sæti en landið lendir í 
þegar samkeppnishæfni landsins er metin jákvæð áhrif á samkeppnishæfni landsins. 
Þau atriði sem samkvæmt þessari skilgreiningu draga niður samkeppnishæfni Íslands 
eru þau atriði sem lenda í 32. sæti eða neðar. Það eru Eignaréttur, traust almennings á 
stjórnmálamönnum, áhrif endurskoðunar- og reikningsskilastaðla, áhrif stjórna 
fyrirtækja, vernd hagsmuna minnihluta hluthafa og vernd hagsmuna fjárfesta. 
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Tafla 2. Mat WEF á grunnstoðum Íslands 2007-2010 (World Economic Forum, 2007, 
2008, 2009, 2010) 

 
 
Í töflu 2 sést hvernig staða þeirra atriða sem mynda grunnstoðina hefur þróast á 

árunum 2007-2010. Hvað varðar grunnstoðirnar í heild hefur Ísland fallið niður um 13 
sæti. Á nokkrum sviðum hafa breytingar ekki orðið miklar. Má nefna óeðlilegar 
greiðslur og mútur, áreiðanleika lögreglu, skipulagða glæpastarfsemi, viðskiptakostnað 
vegna hryðjuverka, glæpa og ofbeldis, sjálfstæði dómstóla og virkni dómstóla. 

Traust til stjórnmálamanna 
WEF kannar traust til stjórnmálamanna sem hefur minnkað mikið á Íslandi frá því 
fyrir efnahagshrun. Gallup hefur kannað traust almennings til nokkurra stofnana og 
embætta frá árinu 1993 og var síðasta könnun birt 5. mars 2010 (Capacent, 2010). Í 
könnun sem gerð var í febrúar 2009 kom í ljós að traust til stofnana hafði minnkað 
verulega frá því sem var fyrir bankahrun (Capacent, 2009). og hefur traust til þeirra 
lítið aukist síðan þá. Mynd 1 sýnir traust Íslendinga til helstu stofnana þjóðfélagsins á 
árunum 2002 – 2010.  

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Grunnstoðir 5 6 13 18
1.20 Vernd hagsmuna minnihluta hluthafa 21 24 54 83
1.18 Áhrif endurskoðunar- og reikningsskilastaðla 21 18 29 76
1.04 Traust almennings á stjórnmálamönnum 4 7 18 44
1.19 Áhrif stjórna fyrirtækja 18 23 31 51
1.01 Eignaréttur 10 10 17 32
1.07 Mismunun við ákvarðanatöku opinberra aðila 10 9 16 29
1.08 Sóun í opinberum rekstri 6 9 15 24
1.02 Hugverkavernd 12 8 17 25
1.03 Notkun opinbers fjár 6 7 12 19
1.09 Íþyngjandi opinberar reglugerðir 2 3 5 12
1.12 Gegnsæi opinberrar stefnumótunar 6 6 10 16
1.17 Siðferðileg hegðun fyrirtækja 10 6 9 16
1.10 Virkni dómstóla við lausn deilumála 13 13 21 20
1.06 Sjálfstæði dómstóla 11 14 18 16
1.14 Viðskiptakostnaður vegna glæpa og ofbeldis 3 2 6 7
1.13 Viðskiptakostnaður vegan hryðjuverka 14* 2 2 3
1.15 Skipulögð glæpastarfsemi 1 3 2 2
1.16 Áreiðanleiki lögreglu 6 5 5 3
1.05 Óeðlilegar greiðslur og mútur 6
1.11 Virkni dómstóla þegar reglur eru véfengdar 13 14
1.21 Vernd hagsmuna fjárfesta 59
* Höfundur telur að hér hljóti að vera um mistök að ræða
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Mynd 1. Traust á stofnunum þjóðfélagsins 2002-2010 (Capacent, 2010) 

 
Þrjár stofnanir þjóðfélagsins njóta mikils trausts. Lögreglan, Háskóli Íslands og 

heilbrigðiskerfið njóta trausts meira en 70% þjóðarinnar. Um 40% bera mikið traust til 
þjóðkirkjunnar og um 30% bera mikið traust til dómskerfisins. 

Stjórnmálamenn hafa ekki sýnt að þeir hafi mikinn áhuga á a ð hafa sterka óháða 
dómstóla en sterkir og óháðir dómstólar skipta miklu máli til að tryggja þrígreiningu 
ríkisvaldsins. Líklegt er að nauðsynlegt sé að breyta því ferli sem notað er til þess að 
skipa dómara? Geðþóttaákvarðanir virðast oft hafa ráðið því hverjir hafa verið 
skipaðri. Stjórnmálamenn virðast heldur ekki hafa viljað hafa öfluga saksóknara og er 
hugsanlegt að af þeim völdum hafi flest dómsmál gegn hvítflibbaglæpum tapast. Í 
kjölfar efnahagshrunsins má gera ráð fyrir að álag á dómstóla aukist mikið. Því þarf að 
huga að því hvernig tryggja megi að dómstólar drukkni ekki í miklum málafjölda og 
einnig hvernig tryggja megi að þeir geti tekist á við flókin efnahagsbrotamál? Ljóst er 
að mikilvægt er að auka traust almennings á dómskerfinu og jafnframt að efla 
réttarvitund almennings?  

Fjórar stofnanir njóta minnst trausts en það eru Seðlabankinn, Alþingi, 
Fjármálaeftirlitið og bankakerfið. Traust til Seðlabankans eykst milli mælinga en 15% 
landsmanna bera mikið traust til hans. Þrátt fyrir að alþingiskosningar hafi farið fram 
vorið 2009 hefur traust til Alþingis ekki aukist frá árinu 2009. Líkt og þá segjast 
einungis 13% þjóðarinnar bera mikið traust til Alþingis. Einungis 11% bera mikið 
traust til Fjármálaeftirlitsins en sambærilegt hlutfall 2009 var rúmlega tvöfalt lægra. 
Eins og 2009 nýtur bankakerfið minnsts trausts að þessu sinni en einungis 5% 
Íslendinga segjast bera mikið traust til þess. 

Á árinu 2007 gerði Þórhallur Guðlaugsson (Þórhallur Guðlaugsson, 2008) könnun 
til þess að bera saman traust til stjórnmálamanna og almennings (sjá mynd 2). Í ljós 
kom að 18% telja líklegt eða mjög líklegt að stjórnmálamenn standi við gefin loforð en 
73,6% telja líklegt eða mjög líklegt að almenningur standi við gefin loforð. Það er því 
ljóst að Íslendingar bera lítið traust til stjórnmálamanna og hefur ástandið versnað 
mjög frá því fyrir bankahrun. Á árinu 2004 voru það aðeins þrjár þjóðir sem báru 
meira traust til stjórnmálamanna sinna en Íslendingar en á árinu 2010 eru þær 43. 
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Mynd 2. Mat almennings á sannsögli (Þórhallur Guðlaugsson, 2008) 
 
Það eru nokkur atriði til viðbótar sem hafa haft neikvæð áhrif á traust almennings á 

stjórnmálamönnum. Eru það sóun í opinberum rekstri, notkun opinbers fjár, gegnsæi 
opinberrar stefnumótunar, íþyngjandi opinberar reglugerðir eftir bankahrun og síðast 
en ekki síst mismunun við ákvarðanatöku opinberra aðila. Ýmsar spurningar vakna. 
Til dæmis hvort það þurfi að endurskipuleggja flokkakerfið, manna flokkana með nýju 
fólki. Eiga þeir sem voru á þingi fyrir 2008 einfaldlega að hverfa af þingi. Þarf að gera 
landið að einu kjördæmi til þess að koma í veg fyrir kjördæmapot og til þess að auka 
líkur á vandaðri ákvörðunartöku?  

Traust til stjórnvalda 
Það vita allir að algengt hefur verið að hagsmunir fárra hafa oft verið látnir ráða því 
hvernig opinbert fé hefur verið notað. Á hverju ári fær íslenskur landbúnaður tugi 
milljarða í styrki til þess að unnt sé að halda áfram framleiðslu á vörum sem mun 
hagkvæmara væri að flytja inn a.m.k. að einhverju leyti. Héðinsfjarðargöng eru ágætt 
dæmi um framkvæmd sem mjög erfitt er að sýna fram á að sé fjárhagslega hagkvæm. 
Jafnvel getur verið erfitt að sýna fram á að hún sé þjóðhagslega hagkvæm enda réðu 
önnur sjónarmið en hagkvæmnisjónarmið þegar ákveðið var að fara í þá framkvæmt. 
Unnt væri að nýta ríkisútgjöld betur með því að lækka styrki til landbúnaðar og auka 
frelsi í viðskiptum með landbúnaðarafurðir. Hluti af fjármagni til velferðarmála fer til 
fólks sem ekki þarf á því að halda og eitt atvinnuvegaráðuneyti myndi minnka 
óhagræði og sóun. 

Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík bjóða upp á sambærilegt nám í nokkrum 
greinum. Auk þess lánar LÍN fyrir skólagjöldum í HR og er hluti þeirra lána styrkur. 
Hér má nýta fé betur.  

Mörgum hefur orðið tíðrætt um kunningjatengslin sem einkenna íslenskt samfélag. 
Kunningjasamfélaginu er oft lýst á þann veg að í stað þess að fara eftir viðurkenndum 
leikreglum sé vinum og kunningjum hyglað, t.d. Í stöðuveitingum, og þar standi menn 
óeðlilega þétt saman. 

Önnur birtingarmynd samskipta í smáu samfélagi eru óformlegar boðleiðir en 
vegna skorts á fundargerðum og minnispunktum er ósjaldan erfitt að gera sér grein 
fyrir samskiptum fólks. Stjórnmálamenn og embættismenn gera ekki ráð fyrir að þurfa 
að gera grein fyrir ákvörðunum sínum síðar.  
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Smæð samfélagsins og kunningjatengsl hafa alið á trausti og samstöðu sem hafa 
veikt skilyrðin fyrir nauðsynlegu aðhaldi. Stjórnmálamenn hafa því vanrækt marg-
víslegar skyldur sínar og brugðist ábyrgð sinni gagnvart almenningi. 

Frá siðferðilegu sjónarmiði er til lengri tíma litið brýnast að treysta lýðræðislega 
innviði samfélagsins og styrkja stjórnkerfið; bæta þarf viðskiptasiðferði, stjórnsiði og 
vinnulag, efla fagmennsku og siðferðisvitund. 

Upp á síðkastið hafa komið upp ýmis mál sem benda til að ekki sitji allir við sama 
borð þegar kemur að ákvarðanatöku opinberra aðila. Útrásarvíkingar fá milljarða 
afskrifaða og heimildir til þess að kaupa eignir á hagstæðu verði á meðan margir 
venjulegir Íslendingar finna fyrir óbilgirni opinberra aðila og lenda í meiri háttar 
fjárhagslegum erfiðleikum. Ein helsta ástæða gríðarlegrar óánægju í íslensku þjóðfélagi 
er að grunnstoðirnar hafa brostið. Ein af afleiðingum þess er versnandi samkeppnis-
staða og því er ekki síður mikilvægt að styrkja grunnstoðirnar heldur enn að bæta 
efnahagsskilyrðin og ná aukinni virkni fjármálamarkaða. 

Traust til atvinnulífs 
Margar af grunnstoðunum tengjast atvinnulífinu. Þar má nefna trú á reikningsskil og 
endurskoðun traust til stjórna fyrirtækja og vernd hagsmuna minnihluta hluthafa og 
fjárfesta. Lög um hlutafélög (nr 2/1995) hafa verið skýr en ekki hafa allir farið eftir 
lögunum. Samkvæmt lögunum eru hagsmunir hluthafa tryggðir. Í 80. grein laga um 
hlutafélög segir að hluthafafundur fari með æðsta vald í málefnum hlutafélags 
samkvæmt því sem lög og samþykktir þess ákveða. Hluthafar fara með ákvörðunar-
vald sitt í málefnum félagsins á hluthafafundum. Öllum hluthöfum er heimilt að sækja 
hluthafafund og taka þar til máls. Félagsstjórn, framkvæmdastjóri og aðrir þeir er hafa 
heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins mega ekki gera neinar þær ráðstafanir 
sem bersýnilega eru fallnar til þess að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum 
ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins. Í 76. grein laganna 
segir að félagsstjórn og framkvæmdastjóri mega ekki framfylgja ákvörðunum hluthafa-
fundar eða annarra stjórnaraðila félagsins ef ákvarðanirnar eru ógildar vegna þess að 
þær brjóta í bága við lög eða félagssamþykktir. Í 95. grein laga um hlutafélög segir að 
hluthafafundur megi ekki taka ákvörðun sem bersýnilega er fallin til þess að afla 
ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa 
eða félagsins og í 96. grein segir að hluthafi, stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri geti 
höfðað mál vegna ákvörðunar hluthafafundar sem hefur verið tekin með ólögmætum 
hætti eða brýtur í bága við lög þessi eða samþykktir félagsins. Lögin eru skýr en ljóst er 
að stjórnir og framkvæmdastjórar margra hlutafélaga haf tekið margar ákvarðanir á 
undanförunum árum sem ekki hafa þjónað hagsmunum almennra hluthafa. 
Stjórnarmenn hafa hyglað sjálfum sér. Starfsmenn og stjórnarmenn hafa fengið 
fjárhagslega fyrirgreiðslu án þess að hafa þurft að leggja fram tryggingar og líklegt er 
að lög hafi víða verið brotin.  

Kaupréttarsamningar hafa verið gerðir án þess að þeir feli í sér kröfu um árangur 
fyrir hluthafa og hafa stjórnir og hluthafafundir hlutafélaga því í raun mismunað 
hluthöfum. Starfslokasamningar hafa verið gerðir án þess að hófs hafi verið gætt. 
Fyrirtæki og eignir hafa verið tekin yfir án þess að yfirtökuverð hafi verið ákveðið með 
eðlilegum hætti.  

Endurskoðendur eru kosnir af hluthöfum og eru þjónar hluthafa en ekki stjórnar. 
Hluthafar verða að geta treyst því að stjórn og stjórnendur hafi hag allra hluthafa að 
leiðarljósi. Hafa verður eðlilega arðstefnu með greiðslu arðs í peningum en ekki í 
örðum hlunnindum sem virðist hafa verið algengt í íslenskum fyrirtækjum á 
undanförnum árum. Almennt hefur margfeldiskosning ekki verið notuð þegar stjórnir 
hlutafélaga hafa verið kosnar. Margfeldiskosning í stjórn eykur áhrif minni hluthafa því 
25% eignarhluti tryggir einn í þriggja manna stjórn og 16,68% tryggir einn í fimm 
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manna stjórn. Allir hluthafar eiga að hafa beinan og milliliðalausan aðgang að endur-
skoðendum á aðalfundum en mikið skortir á að það hafi verið raunin.  

Þörf er á sterku ákvæði um yfirtöku vegna ráðandi hlutar annars. Hluthafar verða 
að geta treyst dómgreind stjórnarmanna og stjórnenda hlutafélaga. Í ljós hefur komið 
að á undanförnum áru hafa stjórnir og framkvæmdastjórar margra hlutafélaga tekið 
margar ákvarðanir sem líklega voru ólöglegar og að minnsta kosti siðlausar og því 
vaknar sú spurning hvort þörf sé á nýrri löggjöf til þess að tryggja að slíkt endurtaki sig 
ekki. 

Skýrar reglur gilda um ábyrgð endurskoðenda. Þegar endurskoðandi skrifar undir 
ársreikning fyrirtækis staðfestir hann að reikningurinn byggi á traustum grunni og að 
hann sé ekki einungis sannur heldur einnig sanngjarn. Með örðum orðum staðfestir 
undirskrift endurskoðanda að stjórnendur viðkomandi fyrirtækis hafi ekki hyglað 
einstökum hlutförum, starfsmönnum eða viðskiptavinum á kostnað annarra. Í ljós 
hefur hins vegar komið að slíkt var algengt í íslenskum fyrirtækjum á undanförnum 
árum án þess að endurskoðendur hafi vakið athygli því í umsögn sinni um ársreikninga 
fyrirtækja sem þeir undirrituðu. Í ljós hefur komið að endurskoðendur virðast í 
mörgum tilvikum hafa vottað óeðlilega hegðun sem eðlilega. Þeir virðast hafa horft 
fram hjá ýmsum gjörningum sem virðast greinilega hafa verið að minnsta kosti 
siðlausir en væntanlega einnig ólöglegir. Kemur því til álita hvort ekki eigi að setja lög 
sem einfaldlega meini fyrirtækjum að setja upp endurskoðanda en jafnframt að sami 
endurskoðandi eða jafnvel endurskoðunarfyrirtæki megi ekki endurskoða reikninga 
fyrirtækis lengur en í ákveðinn árafjölda t.d. í fimm ár. Á að takmarka starfstíma 
endurskoðanda í fyrirtæki við 3-5 ár? Hugsanlega ætti að krefjast þess að 
endurskoðunarfyritæki opni bókhald sitt og einnig kemur til álita að endurskoðun 
ákveðinna fyrirtækja ætti að vera útboðsskyld. 

Með þeim hætti má hugsanlega koma í veg fyrir að endurskoðandinn verði hluti af 
hópnum og þannig í raun þátttakandi í því sem gerist innan veggja fyrirtækisins. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis kemur meðal annars fram (Rannsóknarnefnd 
Alþingis, 2010): 

 
„Það er álit rannsóknarnefndarinnar að skort hafi á að endurskoðendur sinntu 
nægilega skyldum sínum við endurskoðun reikningsskila fjármálafyrirtækjanna 
árið 2007 og við hálfársuppgjör 2008, að því er varðar rannsókn þeirra og mat á 
virði útlána til stærstu viðskiptaaðila fyrirtækjanna, meðferð á hlutabréfaeign 
starfsmanna og fyrirgreiðslu fjármálafyrirtækja til kaupa á hlutabréfum í sjálfum 
sér. Í þessu sambandi verður að árétta að aðstæður höfðu á þessum tíma þróast 
með þeim hætti að tilefni var til þess að gefa þessum atriðum sérstakan gaum 
(bls. 153).“ 

 
Í ljós hefur komið að endurskoðendur skrifuðu undir 2007 ársreikninga allra 

fjármálafyrirtækja án fyrirvara. Fyrirtækin gáfu einnig út milliuppgjör fyrir fyrri hluta 
ársins 2008 og voru þau undirrituð af endurskoðendum án fyrirvara en að vísu er 
aðeins um könnunaráritun að ræða (Bjarni Frímann Karlsson, 2010). 

Hafa ber ávallt hugfast að stjórn og framkvæmdastjóri félags ber ábyrgð á árs-
reikningnum það er gerð hans og réttmæti. Endurskoðendur bera ábyrgð á því áliti 
sem þeir láta í ljósi um ársreikninginn. Nokkrar leiðir eru til að undirrita ársreining. Án 
fyrirvara eða með fyrirvara en einnig getur verið um könnunaráritun að ræða.  

Endurskoðendur gefa oft út óháð staðfesting fyrir fjárfesta og lánardrottna. Í ljósi 
þeirra skýrslna sem innri endurskoðendur stóru bankanna þriggja gáfu fyrir rann-
sóknarnefndinni telur hún að eftirfylgni við athugasemdir hafi almennt gengið mjög 
hægt fyrir sig, ef hún gekk þá eftir. Ástæða er til að draga í efa að innri eftirlitskerfi 
bankanna hafi haldið í við hinn hraða vöxt þeirra. Þær rannsóknir sem nefndin hefur 
gert á fjárhag fjármálafyrirtækjanna benda eindregið til þess að útlán og skuldbindingar 
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þeim tengdar hafi verið ofmetin í reikningsskilum fjármálafyrirtækjanna í árslok 2007 
og við hálfsársuppgjör 2008.  

Því virðir nauðsynlegt að breyta gildandi lögum og reglum þannig að eftirlit sé 
tryggt með skráðum fyrirtækjum, eftirlitsstofnunum og þjóðhagslega mikilvægum 
fyrirtækjum og stofnunum. 

Stjórnir fyrirtækja hafa einnig brugðist. Margar stjórnir eru óvirkar eða jafnvel 
hlutlausar. Stjórnarfundir eru haldnir mánaðarlega eða sjaldnar og eiga almennir 
stjórnarmenn erfitt með að fylgjast með daglegum rekstri. Stjórnarformaður er yfirleitt 
virkur en aðrir stjórnarmenn treysta honum og eru oft óvirkir. Framkvæmdastjóri mat-
reiðir efni fyrir stjórnarmenn sem oft eru illa undirbúnir fyrir fundi. Í mörgum 
tilvikum eru stjórnarmenn ekki meðvitaðir um ábyrgð sína skv. lögum en treysta á 
stjórnendatryggingu fari eitthvað úrskeiðis.  

Niðurstaða 
Mjög brýnt er að bæta efnahagsskilyrðin og auka virkni fjármálavarkaðarins en ekki er 
síður nauðsynlegt að styrkja grunnstoðirnar og að traust almennings á stjórnmála-
mönnum, stjórnkerfinu, dómstólum og viðskiptalífi aukist. Sú megna óánægja sem 
brotist hefur út í samfélaginu er fyrst og fremst vegna skorts á trausti. Hún stafar af 
því að grunnstoðirnar hafa brostið og er nauðsynlegt að byggja þær upp á ný til þess 
að samkeppnisstaða Íslands batni og hagvöxtur hefjist á ný. Nauðsynlegt er að sátt 
náist um lausn á skuldavanda heimilanna án þess að fjármálakerfið hrynji og efnahags-
samdrátturinn aukist enn meir. 
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