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Samkeppnislög áhættuþáttur í rekstri
fyrirtækja
Fyrirtæki hér á landi þurfa að tileinka sér þær meginreglur sem gilda um
vandaða stjórnarhætti.
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Haraldur Guðjónsson

Í síðustu viku hélt Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti fyrirtækja ráðstefnu
hvar fjallað var um nefnt málefni og ellefu fyrirtækjum, sem hlotið hafa vottun
sem fyrirmyndarfyrirtæki í vönduðum stjórnarháttum, var veitt sérstök
viðurkenning vegna þessa. Umræða um mikilvægi vandaðra stjórnarhátta fer lágt
hérlendis, sér í lagi þegar horft er til þess að í löndum í kringum okkur hefur
fjöldi stærri fjárfesta dregið skýra línu í sandinn um þær kröfur sem gerðar eru
til fyrirtækja um að viðhafa vandaða stjórnarhætti í raun og sanni. Íslenski
markaðurinn mun þó án vafa fylgja á eftir þeim sem stærri eru um síðir.

Það frumkvæði sem viðskiptalífið hefur sýnt með útgáfu leiðbeininga um
stjórnarhætti fyrirtækja og sú vottun sem fyrrgreind rannsóknarmiðstöð veitir
ber að fagna. Það er ekki aðeins hagur viðskiptalífsins að hlutverk og ábyrgð
stjórnenda fyrirtækja séu skýrlega mörkuð, heldur er það hagur samfélagsins
alls.

Með framsögu á áðurnefndri ráðstefnu fór nokkur fjöldi fyrirsvarsmanna
fyrirtækja sem hlotið hafa vottun sem fyrirmyndarfyrirtæki í vönduðum
stjórnarháttum. Bæði af erindum þeirra og umræðum sem á eftir fylgdu, var
nokkur samhljómur með þessum aðilum að þrátt fyrir þá góðu vegferð sem
fyrirtæki þeirra hefðu farið í gegnum í vottunarferli, þá væri ljóst að einn stærsti
áhættuþáttur í rekstri þeirra kæmi þar hvergi til skoðunar. Sá þáttur varðaði
ákvæði samkeppnislaga og hvernig bæri að umgangast þau.

Þessi umræða er allrar athygli verð. Matskennd ákvæði samkeppnislaga krefjast
þess að fyrirtæki þekki vel stöðu sína í samkeppnisréttarlegu tilliti, þ.e. á hvaða
mörkuðum þau starfa, hverjir séu keppinautar þeirra, hver markaðshlutdeild
þeirra og keppinauta kann að vera og eðli samkeppninnar á hlutaðeigandi
mörkuðum að öðru leyti. Þetta mat reynist oft erfitt og til að flækja veruleikann
enn frekar er það síbreytilegt. Staðreyndin er sú að í fæstum tilvikum er til staðar
þekking innan fyrirtækja til að framkvæma matið. Áhætta af broti gegn ákvæðum
samkeppnislaga er því töluverð og vanþekking á gildandi lögum leysir hvorki
fyrirtæki né stjórnendur undan ábyrgð þegar háttsemi þeirra kemur til skoðunar
samkeppnisyfirvalda.

Í fyrirtæki þar sem vandaðir stjórnarhættir eru viðhafðir hefur stjórn forystu,
ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu og setja markmið og áhættuviðmið
félagsins bæði til skemmri og lengri tíma. Í leiðbeiningum Viðskiptaráðs um
vandaða stjórnarhætti er þannig við það miðað að markmiðasetning félagsins
ætti a.m.k. að taka til starfsemi þess, fjárhagsupplýsinga, samfélagslegs hlutverks
og eftirfylgni við lög og reglur. Í ljósi samkeppnisréttarlegrar áhættu, og þess
tjóns sem orðið getur ef háttsemi fyrirtækis telst fara gegn ákvæðum
samkeppnislaga, má færa fyrir því sterk rök að í markmiðasetningu félags sé rétt
að víkja að eftirfylgni við samkeppnislög.

Skýr og skrifleg áætlun um eftirfylgni við samkeppnislög er síður en svo óþekkt.
Færst hefur í vöxt að fyrirtæki setji sér sérstaka samkeppnisréttaráætlun, þar
sem markmiðum félags um eftirfylgni við samkeppnislög er lýst, verklagsreglur
eru settar með hliðsjón af samkeppnisréttarlegri áhættu fyrirtækisins og

starfsmenn fá sérstaka kennslu og endurmenntun um gildi samkeppnislaga. Á
erlendum vettvangi hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagt ríka
áherslu á að fyrirtæki setji sér og framfylgi slíkri samkeppnisréttaráætlun og hér
á landi hefur samráðshópur um aukna hagsæld einnig vikið að mikilvægi þessa.
Með hliðsjón af þessu er því lag fyrir fyrirtæki hér á landi, sem vilja auka ábata
allra haghafa þess og stuðla um leið að heilbrigðri samkeppni, að tileinka sér þær
meginreglur sem gilda um vandaða stjórnarhætti og um leið setja skýra
samkeppnisréttaráætlun. Þekking á áhættu fyrirtækis, þ.m.t.
samkeppnisréttarlegri áhættu, og setning markmiða til að draga úr henni er enda
ein lykilskylda stjórnenda fyrirtækja.

Grein Heiðrúnar birtist í Viðskiptablaðinu 20. mars 2014. Áskrifendur geta
nálgast blaðið undir liðnum tölublöð hér (../../../../tolublod/).
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