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Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður leitast við að greina áhrif fjárhættuspila á velferð á Íslandi 

þar sem hugtakið „velferð“ er skilgreint sem heildarábati þjóðfélags. Fyrst verður 

fjallað um umhverfi fjárhættuspila á Íslandi og framboð á fjárhættuspilaþjónustu. Í 

því samhengi verður gerð grein fyrir helstu lagareglum er lúta að fjárhættuspilum 

og þær útskýrðar. Því næst verða nokkur grundvallarhugtök skilgreind og vikið 

að hagfræðikenningum um fjárhættuspil með hliðsjón af aðstæðum 

fjárhættuspilamarkaðarins á Íslandi. Hin eiginlega greining ritgerðarinnar byggir á 

framangreindum upplýsingum og með henni verður leitast við að greina ástand 

hins íslenska fjárhættuspilamarkaðar. Fjallað verður um þau áhrif sem 

fjárhættuspilamarkaðurinn hefur á velferð. Meginmarkmið greiningarinnar er að 

kanna hvort að fjárhættuspilamarkaðurinn á Íslandi sé hagkvæmur með hliðsjón 

af hagfræðikenningum um fjárhættuspilamarkaði. 

Niðurstaða greiningarinnar er í megindráttum sú að fjárhættuspilamarkaðurinn 

á Íslandi er ekki eins hagkvæmur og hann gæti verið. Með lagasetningu hefur 

löggjafinn viðhaldið einokunaraðstæðum á markaðnum en slíkt inngrip ber með 

sér þjóðhagslegan kostnað sem leiðir af sér neikvæð velferðaráhrif. 

Einokunaraðstæðurnar felast í því að aðgengi aðila inn á markaðinn er 

takmarkað og af því leiðir takmarkað framboð á fjárhættuspilaþjónustu. 

Tilhneiging stjórnvalda til þess að skattleggja fjárhættuspilaþjónustu stuðlar að 

óskilvirkum markaði vegna bjögunar á vali neytenda á markaðnum. Bjögun á vali 

neytenda leiðir af sér þjóðhagslegan kostnað fyrir þjóðfélagið og hefur neikvæð 

áhrif á velferð. Í ljósi þess að lagareglur sem snúa að fjárhættuspilum á Íslandi 

bera með sér þjóðhagslegan kostnað er niðurstaða greiningarinnar sú að afnám 

lagareglna sem snúa að fjárhættuspilum á Íslandi myndi stuðla að aukinni velferð 

á Íslandi. 
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1  Inngangur 
Fjárhættuspil hafa verið hluti af menningu mannkynsins um langa hríð þó ekki sé 

vitað nákvæmlega hvenær menn hófu að stunda þau.1 Margt bendir til þess að í 

upphafi hafi menn ekki eingöngu stundað fjárhættuspil sér til skemmtunar heldur 

einnig í öðrum tilgangi, til dæmis til þess að útkljá deilur. Eitt elsta dæmi um 

fjárhættuspil á Norðurlöndum er sagan af Ólafi Noregskonungi og Ólafi 

Svíakonungi. Í Heimskringlu Snorra Sturlusonar segir að um 100 árum eftir Krist 

hafi konungarnir ákveðið að láta teningakast ráða því hvor þeirra fengi umráð yfir 

umdæmi sem kallaðist Hising. Noregskonungur fékk yfirráð yfir umdæminu með 

því að kasta tveimur teningum tvisvar og í bæði skiptin kom upp talan sex á 

báðum teningum. Með þessu móti var engu mannslífi fórnað (Linder og 

Haggson, 1869). Í seinni tíð hafa fjárhættuspil í auknum mæli verið stunduð af 

mönnum sér til skemmtunar og eru orðin veigamikill hluti afþreyingarmarkaða 

víða um heim. 

Hvert umfang fjárhættuspila verður í samfélögum stjórnast að mestu leyti af 

umhverfinu. Grunnurinn að umhverfi fjárhættuspila endurspeglast í lagaumhverfi 

fjárhættuspilamarkaða. Í seinni tíð hafa stjórnvöld víða um heim haft tilhneigingu 

til að herða lagareglur er lúta að fjárhættuspilum. Á Íslandi gilda mjög strangar 

reglur um fjárhættuspil ef miðað er við lagaumhverfi annarra vestrænna ríkja. 

Þegar greining er framkvæmd á áhrifum fjárhættuspila á velferð er mikilvægt að 

gera grein fyrir umhverfinu sem fjárhættuspil þrífast í enda miða allar ályktanir 

um velferðaráhrif fjárhættuspila við umhverfi þeirra. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um umhverfi fjárhættuspila á Íslandi með hliðsjón af umhverfi 

fjárhættuspilamarkaða innan Evrópusambandsins (hér eftir: ESB) og Evrópska 

efnahagssvæðisins (hér eftir: EES). Í því skyni að varpa ljósi á lagaumhverfi 

fjárhættuspila á Íslandi og framboð fjárhættuspila verður kannað hvaða 

lagaákvæði eiga við um fjárhættuspil og farið yfir helstu tegundir fjárhættuspila 

sem í boði eru hér á landi. 

                                            
1 Sjá Grant (1994). 
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Eftir að hafa skilgreint umhverfi fjárhættuspila á Íslandi verður athyglinni beint 

að fræðikenningum sem eiga við um fjárhættuspilamarkaði. 

Fjárhættuspilamarkaðir einkennast af ýmsum hagfræðilegum fyrirbærum sem 

eiga sér oft hliðstæðu á öðrum mörkuðum. Sum þessara fyrirbæra eru algeng á 

meðan önnur einskorðast nær eingöngu við fjárhættuspilamarkaði. Við greiningu 

á velferðaráhrifum fjárhættuspila þykir eðlilegt að byggja á fyrri kenningum 

fræðimanna til þess að framvinda eigi sér stað í fræðunum. Þessi framvinda er 

mikilvæg því fjárhættuspilamarkaðurinn breytist hratt og brýn rannsóknarefni 

skjóta reglulega upp kollinum. Fræðimenn leggja jafnan mismunandi forsendur til 

grundvallar rannsóknum sínum en það væri fræðunum til framdráttar ef mögulegt 

væri að ná fram samhljóm um skilgreiningar á grundvallarhugtökum. Greint 

verður frá hagfræðikenningum um fjárhættuspilamarkaði sem taka einna helst 

mið af íslenska fjárhættuspilamarkaðnum. Grundvallarhugtök verða skilgreind og 

tíðir vankantar rannsókna á sviðinu verða teknir til umfjöllunar og gagnrýndir. Í 

lok fræðilega hlutans verður aðferðafræði réttarhagfræðinnar kynnt til sögunnar 

en réttarhagfræði er tiltölulega ný undirfræðigrein hagfræðinnar. Verður sú 

aðferðafræði notuð í tengslum við greiningu á velferðaráhrifum lagaumhverfis 

fjárhættuspila hér á landi í 4. kafla. 

Á undanförnum árum hefur umfjöllun um neikvæð áhrif fjárhættuspila oft borið 

á góma en í þeirri umræðu ber einna hæst sjónarmiðið um að fjárhættuspil beri 

með sér of mikinn þjóðhagslegan kostnað fyrir samfélög. Því hefur verið haldið 

fram að ekki sé hægt að réttlæta efnahagslegan ávinning fjárhættuspila á 

kostnað þeirra neikvæðu félagslegu áhrifa sem fylgja fjárhættuspilum. Í því 

samhengi er oftast minnst á spilafíkn sem meginuppsprettu þess þjóðhagslega 

kostnaðar sem fjárhættuspil hafa í för með sér. Verður því í 3. kafla fjallað um 

helstu kenningar um þjóðhagslegan kostnað af fjárhættuspilum sem settar hafa 

verið fram af fræðimönnum og reynt að komast að niðurstöðu um hvort gagnrýni 

af þessu tagi eigi við rök að styðjast. Leitast verður við að skilgreina 

þjóðhagslegan kostnað með hliðsjón af skrifum þeirra fræðimanna sem fjallað 

hafa um efnið. Að loknum fræðilega hlutanum og með hliðsjón af 

umhverfishlutanum hefur nægur jarðvegur verið lagður fyrir hina eiginlegu 

greiningu á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi. 



 

11 

Þrátt fyrir takmarkað framboð á fjárhættuspilaþjónustu á Íslandi hefur 

eftirspurnin eftir þjónustunni í gegnum tíðina verið til staðar. Í þessari ritgerð 

verður leitast við að greina ástandið á fjárhættuspilamarkaðnum eins og það er á 

Íslandi í dag með hliðsjón af velferðarsjónarmiðum. Fjallað verður um þau 

einkenni fjárhættuspilamarkaða sem eiga sér skýringar í kenningum hagfræðinga 

og þau greind. Lagaumhverfið verður greint með hliðsjón af réttarhagfræðilegum 

aðferðum og dregnar verða ályktanir um það hvort að breytingar á 

lagaumhverfinu gætu leitt til jákvæðra áhrifa á velferð. Að lokum verður 

niðurstaða greiningarinnar dregin saman og leitast verður við að draga upp 

heildarmynd af áhrifum fjárhættuspila á velferð miðað við þær aðstæður sem eru 

til staðar á Íslandi. Greining af þessu tagi er áhugaverð í ljósi þess að lagareglur 

sem til eru um fjárhættuspil byggja ekki á hagfræðilegum sjónarmiðum heldur 

fremur félagslegum sjónarmiðum og forsjárhyggju. Forsjárhyggjan birtist í því að 

stjórnvöld setja fjárhættuspilamarkaðnum á Íslandi skorður í formi lagasetninga 

með það að markmiði að vernda neytendur fyrir neikvæðum afleiðingum 

fjárhættuspila. Þess vegna er athyglisvert að kanna hvort kenningar hagfræðinga 

leiði til annarrar niðurstöðu um hagkvæmni núverandi lagasetningar heldur en 

félagslegu sjónarmið stjórnvalda en það er meginmarkmið ritgerðarinnar. 
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2 Umhverfið 

2.1 Lögin 
Til þess að átta sig á umhverfi fjárhættuspila á Íslandi er mikilvægt að kynna sér 

lögin sem varða fjárhættuspil. Orðið fjárhættuspil kemur fjórum sinnum fyrir í 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir: hgl.). Aðeins tvær þeirra snúa 

alfarið að fjárhættuspilum en það eru 183. gr. og 184. gr. hgl. Lesa má úr 183. gr. 

hgl. að skýr vilji löggjafans sé að banna einstaklingum að stunda fjárhættuspil í 

hagnaðarskyni. Einstaklingum er að minnsta kosti bannað að hafa atvinnu af 

fjárhættuspilum. Einnig má lesa úr greininni að vilji löggjafans sé að banna 

einstaklingum að ýta undir þátttöku annarra aðila í fjárhættuspilum. Hér er til 

dæmis átt við það þegar ákveðinn einstaklingur útvegar aðstöðu fyrir 

fjárhættuspil, auglýsir fjárhættuspil eða býður öðrum aðilum að taka þátt í 

fjárhættuspili. Lesa má úr 184. gr. hgl. að skýr vilji löggjafans sé að banna þriðja 

aðlila að hagnast á fjárhættuspili í húsnæði sem hann hefur umráð yfir.2 184. gr. 

hgl. útilokar tilvist löglegra spilavíta á Íslandi. 

Hugtakið fjárhættuspil er skilgreint í lögum um þjónustuviðskipti á innri 

markaði Evrópska efnahagssvæðisins nr. 76/2011. Í 2. gr. laganna er hugtakið 

skilgreint sem „hvers konar spil eða leik[ur] sem ræðst að hluta eða öllu leyti af 

heppni og felur í sér fjárhagslegan ávinning“.3 Í skilgreiningu hugtaksins er skýrt 

tekið fram að heppni þurfi ekki alfarið að ráða útkomu spila eða leikja til að um 

fjárhættuspil sé að ræða. Hugtakið nær því yfir leiki sem ráðast eingöngu af 

heppni, til dæmis rúllettu og leik í spilakassa, en einnig yfir leiki þar sem spilarar 

geta aukið líkur sínar á vinningi með þekkingu og færni, til dæmis póker og 21. 

Skal þó tekið fram að til þess að fyrrnefndir leikir séu túlkaðir sem fjárhættuspil 

þarf fé að vera lagt undir á útkomu leikjanna. Allir fyrrnefndir leikir eru hins vegar 

ekki taldir vera fjárhættuspil ef þeir eru spilaðir til skemmtunar og án þess að fé 

sé lagt undir. Það má færa rök fyrir því að fyrrnefnd skilgreining löggjafans á 
                                            
2 Sjá Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 
3 Sjá Lög um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins nr. 76/2011. 
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hugtakinu fjárhættuspil sé nokkuð víð og nái yfir fleiri leiki en almennt séð teljist til 

fjárhættuspila. Til dæmis er algengt að golfspilarar greiði mótsgjald fyrir þátttöku í 

golfmótum þar sem efstu sætin eru verðlaunuð í lok móts. Aukin geta og færni 

ákveðins golfspilara eykur vissulega líkur golfspilarans á sigri en erfitt er að færa 

rök gegn því að útkoma golfmóts sé óháð heppni enda hefur verið sýnt fram á 

hið gagnstæða (Landsberger, 1999). Sama mætti segja um ýmsa aðra leiki til 

dæmis tennis (Reep, Pollard og Benjamin, 1971). 

Alþingi hefur samþykkt nokkur lög sem veita ákveðnum aðilum undanþágu til 

þess að sjá um rekstur fjárhættuspila hér á landi. Undanþágan er veitt með því 

skilyrði að hluti hagnaðar starfseminnar renni til ákveðinna stofnana ríkisins eða 

góðgerðarmála. Sem dæmi um slík fjárhættuspil eru þrenn mismunandi 

happdrætti þar sem ágóðinn af starfseminni rennur til tilheyrandi stofnana. 

Stofnanirnar eru Háskóli Íslands4, Samband íslenskra berkla- og 

brjóstholssjúklinga5 og Dvalarheimili aldraðra sjómanna.6 Annað dæmi um slík 

fjárhættuspil eru talnagetraunir Íslenskra getrauna. Ágóðinn af 

talnagetraununum, betur þekktar sem Lottó, rennur til Íþrótta- og 

ólympíusambands Íslands, Ungmennafélags Íslands og Öryrkjabandalags 

Íslands.7 Enn eitt dæmið um slík fjárhættuspil eru getraunir Íslenskra getrauna. 

Ágóðinn af starfseminni rennur til Íþróttasambands Íslands, 

Knattspyrnusambands Íslands, Ungmennafélags Íslands, Íþróttabandalags 

Reykjavíkur og Íþróttanefndar ríkisins.8 Síðast en ekki síst má nefna 

söfnunarkassa á vegum Íslandsspils. Íslandsspil er rekstrarfélag í eigu Rauða 

kross Íslands, Slysavarnarfélagsins Landsbjargar og Samtaka áhugafólks um 

áfengis- og vímuefnavandann. Ágóði söfnunarkassanna rennur til fyrrnefndra 

stofnana.9 

                                            
4 Sjá Lög um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973. 
5 Sjá Lög um happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga nr. 18/1959. 
6 Sjá Lög um happdræti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna nr. 16/1973. 
7 Sjá Lög um talnagetraunir nr. 26/1986. 
8 Sjá Lög um getraunir nr. 59/1972. 
9 Sjá Lög um söfnunarkassa nr. 73/1994. 
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2.2 Fjárhættuspil á Íslandi 
Þrátt fyrir að fjárhættuspilum á Íslandi séu hömlur settar þá eru vinsældir 

fjárhættuspila talsverðar. Rúmlega þrír af hverjum fjórum Íslendingum á 

aldursbilinu 18-70 ára stunda fjárhættuspil að minnsta kosti einu sinni á ári og 

tæp 19% stunduðu fjárhættuspil á internetinu á sama tímabili (Daníel Þ. 

Ólafsson, 2012). Af þessu má draga þá ályktun að eftirspurn eftir fjárhættuspilum 

sé sannarlega til staðar. Staðan í dag er hins vegar sú að framboð fjárhættuspila 

hér á landi er af skornum skammti. Vinsælustu fjárhættuspil á Íslandi eru Lottó, 

flokkahappdrætti, skafmiðar, póker, bingó, söfnunarkassar og getraunir. Sem 

dæmi um önnur fjárhættuspil sem Íslendingar stunda má nefna bridds, vist, 

veðmál á frammistöðu í leik eða íþrótt og spilamennska í leynilegum spilavítum 

(Daníel Þ. Ólafsson, 2012). 

2.2.1 Lottó 
Vinsælasta fjárhættuspilið á Íslandi er talnagetraunaleikurinn Lottó. Um 60% 

Íslendinga á aldrinum 18-70 ára spila Lottó að minnsta kosti árlega (Daníel Þ. 

Ólafsson, 2012). Lottó gengur þannig fyrir sig að þátttakendur kaupa röð eða 

raðir af fimm tölum frá 1-40. Fimm tölur eru síðan dregnar af handahófi sem 

ákvarða sigurvegara. Til að fá greiddan vinning þarf spilari að hafa að minnsta 

kosti þrjár tölur réttar af fimm. Fyrir þrjár tölur réttar fæst hins vegar hlutfallslega 

talsvert lágur vinningur. Hæsti vinningurinn fæst einungis ef spilari er með allar 

fimm tölur réttar. Ef spilari er með allar fimm tölur réttar má spilarinn vænta þess 

að fá vinning sem hleypur á milljónum, ef ekki tugum milljóna. Vinsældir Lottó 

gætu talist furðulegar í ljósi þess hve hagnaðarvon þátttakenda í Lottó er lág. 

Lottó gefur aðeins 45% af heildarpotti sínum aftur til spilara í formi vinningsfés.10 

Hver 100 kr. röð í Lottó felur í sér vænt tap fyrir neytandann upp á 55 kr. Hægt er 

að nálgast lottómiða í söluturnum og sjálfsölum á um það bil 220 stöðum um 

                                            
10 Íslenskar getraunir. (e.d.). Vinningar. Sótt 11. ágúst 2012 af 

https://igvefur.lotto.is/lottoleikir/reglugerd-um-talnagetraunir/lotto/vinningar/. 
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land allt og einnig í gegnum internetið.11 Einstaklingur þarf að hafa náð 18 ára 

aldri til þess að mega taka þátt í leiknum.12 

2.2.2 Flokkahappdrætti 
Flokkahappdrætti er næstvinsælasta tegund fjárhættuspila á Íslandi. Tæplega 

30% Íslendinga á aldrinum 18-70 ára taka þátt í flokkahappdrætti að minnsta 

kosti árlega (Daníel Þ. Ólafsson, 2012). Vinsælasta flokkahappdrætti á Íslandi er 

Happdrætti Háskóla Íslands. Happdrættið fer þannig fram að hver spilari tekur frá 

eina tölu á bilinu 1-60.000 og greiðir fyrir töluna ákveðna upphæð. Númer eru 

dregin af handahófi mánaðarlega og vinningar greiddir út til handhafa þeirra 

númera sem eru dregin. 70% af kaupverði happdrættismiða skila sér aftur til 

spilara í formi vinninga. Hagnaðurinn sem eftir stendur fer til Háskóla Íslands að 

frádregnu einkaleyfisgjaldi sem skilar sér til ríkisins.13 Hægt er að nálgast miða á 

internetinu, símleiðis eða í gegnum tugi mögulegra umboðsmanna um land allt.14 

Ekkert aldurstakmark er á þátttöku í happdrættinu. Foreldrar eða aðrir ættingjar 

mega skrá nafn barna fyrir miðakaupum en ef barn undir 18 ára aldri vinnur 

vinning að upphæð 500.000 kr. eða meira fer vinningsféð inn á sérstakan 

reikning sem má ekki hreyfa við fyrr en vinningshafinn hefur náð 18 ára aldri.15 

2.2.3 Skafmiðar 
Ásamt því að halda úti flokkahappdrætti heldur Happdrætti Háskóla Íslands 

einnig úti skafmiðaleik. Rúmlega 20% Íslendinga á aldrinum 18-70 ára spila 

skafmiðaleik að minnsta kosti árlega (Daníel Þ. Ólafsson, 2012). Leikurinn virkar 

á þann veg að einstaklingar kaupa skafmiða sem í daglegu tali kallast 

                                            
11 Íslenskar getraunir. (e.d.). Sölustaðir. Sótt 12. ágúst 2012 af https://games.lotto.is/um-

okkur/solustadir/. 
12 Íslenskar getraunir. (e.d.). Ábyrg spilahegðun. Sótt 12. ágúst 2012 af 

https://games.lotto.is/um-okkur/spilavandi/. 
13 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Spurt og svarað. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--

happdrtti-l3a.is/flokkahappdraetti/spurt-og-svarad/. 
14 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Spurt og svarað. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--

happdrtti-l3a.is/flokkahappdraetti/spurt-og-svarad/. 
15 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Börn. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--happdrtti-

l3a.is/flokkahappdraetti/reglur/born/. 
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Happaþrenna fyrir 100-300 kr. stykkið og hreinsa af skafflötum miðans. Þegar 

skafflötur miðans hefur verið skafinn kemur í ljós hvort um vinning sé að ræða. 

Skafmiðar fást í sjálfsölum í stórmörkuðum, söluturnum og verslunarmiðstöðvum 

um land allt. Á Íslandi skilar 64% af veltu skafmiða sér aftur til spilara í formi 

vinninga.16 Hægt er að nálgast skafmiða á yfir 250 sölustöðum um land allt.17 

Samkvæmt lögum mega einstaklingar yngri en 18 ára ekki versla skafmiða hér á 

landi.18 Taka skal fram að sama sem ekkert eftirlit er með sölu skafmiða í 

sjálfsölum og getur því í raun og veru hver sem er verslað skafmiða með þeim 

hætti óháð aldri. Hagnaður af skafmiðasölu rennur líkt og happdrættissalan til 

Háskóla Íslands. Happdrætti Háskóla Íslands þarf þó að greiða 20% af nettó 

ársarði félagsins til hins opinbera fyrir einkaleyfi á starfseminni eins og kveður á 

um í lögum um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973.19 Upphæðin má þó ekki 

nema meira en 150.000.000 króna. Ekkert annað happdrætti á Íslandi er rukkað 

um slíkt einkaleyfisgjald.20 

2.2.4 Póker 
Póker hefur notið vaxandi vinsælda hér á landi sem og víðar á undanförnum 

árum. Um það bil 12% Íslendinga á aldursbilinu 18-70 ára leggja fé undir í 

pókerspili að minnsta kosti árlega og tæp 3% leggja fé undir í póker á internetinu 

(Daníel Þ. Ólafsson, 2012). Póker er frábrugðinn öðrum vinsælum 

fjárhættuspilum hér á landi vegna þess að í póker spila spilarar gegn hvorum 

öðrum í stað þess að spila gegn „húsinu“.21 Þar að auki skilur póker sig frá 

                                            
16 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Vinningar. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--happdrtti-

l3a.is/happathrenna/vinningar/. 
17 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Sölustaðir. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--happdrtti-

l3a.is/happathrenna/solustadir/. 
18 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Hverjir mega leika?. Sótt 12. ágúst 2012 af http://xn--

happdrtti-l3a.is/happathrenna/reglur/hverjir-mega-leika/. 
19 Sjá Lög um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973. 
20 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Einkaleyfisgjald. Sótt 9. september 2012 af 

http://hhi.is/hhi/um-hhi/skipting-tekna/einkaleyfisgjald/. 
21 Með „húsinu“ er átt við þann aðila sem veitir fjárhættuspilaþjónustuna og þiggur fyrir það 

gjald. 
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öðrum fjárhættuspilum með þeim hætti að ekki er til sérstök löggjöf um póker á 

Íslandi og því er allt lagaumhverfi í kringum póker nokkuð óljóst. 

Til eru mörg afbrigði af póker en langvinsælasta afbrigðið kallast á ensku No 

Limit Texas Hold’em. Spilið gengur þannig fyrir sig að spilurum eru gefin tvö spil 

á hvolfi sem aðrir spilarar sjá ekki, svokölluð holuspil. Áður en hver hönd hefst 

þurfa tveir spilarar sem sitja beint á vinstri hönd gjafara, oft nefndir stóri blindur 

og litli blindur, að setja út svokallað blindfé. Spilarinn sem situr næst gjafara setur 

út helmingi lægri upphæð heldur en spilarinn sem situr í næsta sæti á eftir. 

Notast er við blindfé til að tryggja að ákveðin lágmarksupphæð sé alltaf í 

pottinum þegar hver hönd hefst. Þegar allir spilarar hafa fengið tvö spil hefst 

fyrsta veðumferð. Sá spilari sem situr á vinstri hönd stóra blinds ákveður hvort 

hann vilji kalla, þ.e. jafna eða hækka upphæðina sem stóri blindur setur út í 

upphafi umferðar, ef spilarinn vill það ekki þá pakkar hann spilum sínum. Ef 

spilarinn pakkar eða kallar boð stóra blinds þá hefur spilarinn á vinstri hönd hans 

sömu valmöguleika og svo koll af kolli. Ef einhver spilari ákveður að hækka boð 

stóra blinds þá þarf boðið að lágmarki að tvöfalda boðið sem er fyrir í pottinum 

en það á einnig við um öll boð sem á eftir koma. Þegar allir spilarar sem áttu leik 

á eftir hæsta boði hafa annaðhvort pakkað eða kallað gegn boðinu lýkur fyrstu 

veðumferð. Ef enginn spilari kallaði hæsta boð þá vinnur spilarinn sem átti hæsta 

boðið pottinn hér og nú, ef hins vegar einhverjir spilarar kölluðu boðið eru næst 

þrjú spil sem snúa upp lögð á borðið. Öll spil sem lögð eru á borðið eru spil sem 

allir spilarar geta nýtt sér til þess að búa til eins sterka fimm-spila pókerhönd og 

mögulegt er. Þegar önnur veðumferð á sér stað virkar hún eins og sú fyrsta fyrir 

utan möguleika spilara á því að passa. Þegar spilari passar leik er hann að gefa 

næsta spilara réttinn til þess að gera án þess þó að setja sjálfur boð út eða 

pakka. Þegar annarri veðumferð er lokið er fjórða spilið lagt niður á borðið og 

þriðja veðumferð hefst. Að henni lokinni er fimmta spilið lagt á borðið og fjórða og 

síðasta veðumferð hefst. Þriðja og fjórða veðumferð eru háðar með sama hætti 

og önnur veðumferðin. Þegar síðustu veðumferð er lokið og tveir eða fleiri 

spilarar eru enn með hönd þá þurfa þeir að sýna höndina sína koll af kolli og 

spilarinn sem heldur á sterkustu fimm-spila pókerhöndinni af þeim spilurum sem 
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eftir eru í höndinni, með tilliti til spila í borði, tekur pottinn. Þá hefst næsta hönd 

og svo koll af kolli.22 

Til eru tvær leiðir til þess að spila póker sem fjárhættuspil óháð afbrigði. 

Annars vegar er hægt að spila póker upp á peninga þar sem spilarar hafa 

möguleika á því að byrja leik og hætta leik hvenær sem er. Spilarar geta einnig 

keypt fleiri spilapeninga hvenær sem er milli umferða í spilinu. Í þannig pókerspili 

geta spilarar borgað sig út þegar þeir vilja og fengið jafngildi spilapeninga sinna í 

reiðufé. Undir því fyrirkomulagi geta spilarar keypt sig inn fyrir misháar upphæðir 

eftir því hvað hverjum og einum sýnist. Hitt afbrigðið er vinsælla en þá spila 

spilarar svokallað pókermót þar sem allir spilarar kaupa sig inn fyrir jafnháa 

upphæð og hefja allir leik á sama tíma með sama fjölda spilapeninga. Ef spilari 

tapar öllum sínum spilapeningum getur hann ekki keypt aftur miða inn í mótið, 

nema ef til vill á fyrstu stigum mótsins ef samið er um það fyrirfram að slíkt sé 

leyfilegt. Spilað er þangað til að einn spilari situr eftir sem sigurvegari. Skipting 

verðlaunafés er fyrirfram ákveðin þar sem spilarinn í fyrsta sæti fær hæstu 

upphæðina, svo spilarinn í öðru sæti og svo koll af kolli.23 

Á Íslandi er spilaður póker í heimahúsum og á fáeinum pókerklúbbum sem eru 

starfræktir hér á landi. Ólöglegt er fyrir pókerklúbba að rukka spilara um 

prósentuhlutfall af gróða þeirra þegar þeir borga sig út samkvæmt 184. gr. hgl. 

Algengt er að pókerklúbbar séu með vínveitingaleyfi og þar af leiðandi er 

aldurstakmark á stöðunum að lágmarki 18 ár en eftirlit með slíku er takmarkað. 

Pókersamband Íslands setur 18 ára aldurstakmark á öll mót á vegum 

sambandsins.24 

2.2.5 Bingó 
Rétt rúmlega 10% Íslendinga á aldrinum 18-70 ára leggja fé undir í bingó að 

minnsta kosti árlega (Daníel Þ. Ólafsson, 2012). Bingó fer þannig fram að 

einstaklingur greiðir fyrir svokallað bingóspjald sem inniheldur 24 tölur frá 1-75. 

Tölurnar eru settar upp í fimm dálka sem liggja hlið við hlið og inniheldur hver 

dálkur fimm tölur, fyrir utan dálkinn sem liggur í miðjunni en miðjudálkurinn 
                                            
22 Sjá Poker Listings (e.d.). Texas Hold’em Rules and Gameplay. 
23 Sjá Allt um Póker (e.d.). Mótagerðir. 
24 Sjá Pókersamband Íslands (e.d.). Lög PSÍ. 
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inniheldur aðeins fjórar tölur. Áður en leikar hefjast er ákveðið hvaða dálk, röð 

eða form skal spila. Næst eru tölur dregnar af handahófi og sá spilari sem er 

fyrstur til þess að fá allar tölur réttar úr sinni röð, dálk eða formi vinnur. 

Vinsælasta bingósamkoma landsins er bingó Vinabæjar en Vinabær heldur 

bingókvöld tvisvar í viku að jafnaði.25 Ekkert opinbert aldurstakmark er sett á 

þátttöku í bingó á Íslandi. 

2.2.6 Söfnunarkassar 
Söfnunarkassar njóta talsverða vinsælda á Íslandi. Tæplega 10% Íslendinga á 

aldrinum 18-70 ára leggja fé undir í söfnunarkössum að minnsta kosti árlega 

(Daníel Þ. Ólafsson, 2012). Á Íslandi eru tvær stofnanir sem reka söfnunarkassa 

með leyfi frá ríkinu, annars vegar Íslandsspil og hins vegar Happdrætti Háskóla 

Íslands. Söfnunarkassarnir sem standa einstaklingum til boða á Íslandi bjóða upp 

á ógrynni af leikjum og verður reglum hvers og eins ekki gerð nánari skil hér. 

Samkvæmt reglugerð nr. 320/2008 um söfnunarkassa skal vinningshlutfall af 

verðmæti innborgaðra leikja vera að lágmarki 89%.26 Hægt er að nálgast 

söfnunarkassa á fjölmörgum söluturnum sem og veitingastöðum hér á landi. 

Spilarar þurfa að hafa náð 18 ára aldri til þess að mega taka þátt.27 En eins og 

áður sagði um skafmiðasjálfsala þá standa söfnunarkassarnir oft í opnum 

almenningsrýmum og erfitt getur reynst að framfylgja aldurstakmarkinu. 

2.2.7 Getraunir 
Tæplega 8% Íslendinga á aldrinum 18-70 ára leggja fé undir í getraunum að 

minnsta kosti árlega og þar af tæp 3% í gegnum internetið (Daníel Þ. Ólafsson, 

2012). Getraunir virka þannig að einstaklingar leggja fé undir á útkomu ákveðins 

kappleiks eða viðburðar. Vinningsféð ákvarðast af fyrirfram gefnum stuðlum. 

Íslenskar getraunir sjá um rekstur þessarar þjónustu á Íslandi. Því ólíklegri sem 

útkoman er því hærri er stuðullinn og þar af leiðandi mögulegur vinningur. 

Samkvæmt reglugerð fyrir Íslenskar getraunir nr. 543/1995 skal að lágmarki 40% 

af árssölu hérlendis skila sér aftur til spilara í formi vinninga. 60% fara til þeirra 
                                            
25 Sjá Vinabær (e.d.). Bingóið í Vinabæ. 
26 Sjá Reglugerð um söfnunarkassa nr. 320/2008. 
27 Happdrætti Háskóla Íslands. (e.d.). Þátttakendur. Sótt 13. ágúst 2012 af http://xn--happdrtti-

l3a.is/gullnama/reglur/thattakendur/. 



 

20 

félaga sem standa á bak við Íslenskar getraunir og voru nefnd hér að ofan.28 

Aðgengi að getraunum Íslenskra getrauna er eins háttað og aðgengi að Lottó þar 

sem báðir leikirnir eru reknir af sama aðilanum. Líkt og í Lottó þurfa spilarar að 

hafa náð 18 ára aldri til þess að mega taka þátt. 

2.3 Fjárhættuspil innan ESB/EES 
Fjárhættuspilamarkaðir innan ESB/EES eru að miklu leyti aðskildar einingar en 

deila svipuðum einkennum. Hagnaður fjárhættuspilamarkaða innan ESB/EES 

hleypur á tugum milljarða evra (European Casino Association, 2010). Í ljósi þess 

er óhætt að segja að miklir efnahagslegir hagsmunir eru í húfi við uppsetningu 

þessara markaða. Sá grundvallarmunur er á fjárhættuspilamarkaðnum á Íslandi 

og mörkuðum innan ESB/EES að spilavíti eru ólögleg á Íslandi. Tegundir 

fjárhættuspila sem stundaðar eru innan ESB/EES eru margar og mismunandi. 

Flestar tegundirnar eru þær sömu og tíðkast hér á landi en til viðbótar við 

hefðbundin fjárhættuspil hafa fjárhættuspil á internetinu verið að færast í aukana 

innan ESB/EES (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011). 

Fjárhættuspilamarkaðurinn er talsvert þróaðri í flestum Evrópuríkjum miðað 

við fjárhættuspilamarkaðinn á Íslandi. Öll ríki innan ESB/EES, fyrir utan Ísland og 

Noreg29, hafa til dæmis að minnsta kosti eitt starfrækt spilavíti innan sinna 

landamæra. Ef litið er til Norðurlandanna má sjá að innan landamæra Danmerkur 

eru sex starfrækt spilavíti, fjögur í Svíþjóð og eitt í Finnlandi (European Casino 

Association, 2010). Lagaumhverfi Evrópuríkja sem varða fjárhættuspil eru 

nokkuð svipuð þegar á heildina er litið. Þau regluverk sem ríkin hafa sett sér eru 

einkum af tvennum toga. Hluti ríkjanna byggja regluverk ríkisins á því að ríkið 

útdeilir sérstökum leyfum til hæfra aðila sem sjá svo um að veita tilskylda 

þjónustu fyrir spilara undir ströngum skilyrðum. Hinn hlutinn byggir regluverk 

ríkisins á einokunarstarfsemi sem er í flestum tilfellum ríkisrekin, en í einhverjum 

tilfellum í höndum einkaaðila. Umrædd regluverk hafa að undanförnu skarast 

meira og meira á með tímanum vegna þess hve auðvelt er að stunda 

                                            
28 Sjá Reglugerð fyrir Íslenskar getraunir nr. 543/1995. 
29 Sjá Viðar Garðarsson (2010). Viðtal við Friðrik Eysteinsson í netvarpsþættinum Alkemistinn: 

Spilavíti betra en núverandi ástand?. 
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fjárhættuspil milli landamæra á undanförnum misserum (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2011). 

Fjárhættuspil á internetinu er sá hluti fjárhættuspilamarkaðarins sem hefur 

vaxið hvað mest á undanförnum árum. Árið 2008 voru árlegar tekjur Evrópuríkja 

af fjárhættuspilum á internetinu í kringum 6,16 milljarðir evra en þá nam hluti 

fjárhættuspila á internetinu 7,5% af fjárhættuspilamarkaðnum í heild. Teikn eru á 

lofti um að hlutinn verði búinn að tvöfaldast árið 2013. Þrátt fyrir að flest 

Evrópuríki hafi komið á laggirnar ströngum regluverkum er lúta að 

fjárhættuspilum innan landamæra ríkjanna, þá hefur reynst þrautin þyngri að 

gera slíkt hið sama fyrir fjárhættuspil á internetinu. Í kringum 85% af 

fjárhættuspilastarfsemi á internetinu í Evrópu er ólögleg og sú starfsemi starfar 

án tilskyldra leyfa. Að auki eru aðilar sem starfa á svokölluðu gráu svæði. Aðilar 

á umræddu gráu svæði hafa tilskilin leyfi í heimalandi sínu en hafa starfsemina 

opna fyrir spilara utan leyfisgilda svæðisins. Gráa starfsemin hefur viðgengist 

hingað til aðallega vegna skorts á aðgerðum viðeigandi yfirvalda hverju sinni 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011). 
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3 Fræðin 
Rannsóknir á sviði fjárhættuspila eru áhugavert viðfangsefni í ljósi þess hve 

mörg fræðileg sjónarmið eiga í hlut. Svo dæmi séu tekin þá hafa fjárhættuspil 

verið rannsökuð frá sjónarhóli félagsfræðinga, lögfræðinga, stjórnmálafræðinga, 

hagfræðinga og svo mætti lengi áfram telja. Hagfræðilegar greiningar á áhrifum 

fjárhættuspila geta reynst erfiðar í framkvæmd vegna þess hve flókið getur verið 

að greina tæknilega þætti er málið varða. Mikilvægt er að skoða þá meginþætti 

og kenningar sem varða fjárhættuspil áður en hægt er að framkvæma eiginlega 

greiningu á áhrifum fjárhættuspila á velferð. Það verður gert með því að líta á 

grundvallarhugtök á fjárhættuspilamörkuðum. Helstu hagfræðikenningar tengdar 

hugtökunum verða útskýrðar og eftir atvikum gagnrýndar. 

3.1 Grundvallarhugtök og kenningar um fjárhættuspilamarkaði 

3.1.1 Velferð 
Áður en eiginleg greining á áhrifum fjárhættuspila er framkvæmd þarf að ákveða 

markmið greiningarinnar. Í þessari ritgerð er gengið út frá því að leitast sé við að 

hámarka velferð. Nálgun hagfræðinnar hefur það að markmiði að finna reglur 

sem hámarka þjóðfélagslega velferð en finna og fjarlægja reglur sem draga úr 

velferð eða koma í veg fyrir hámörkun velferðar. Áhrif fjárhættuspila á Íslandi 

verða greind með því að kanna áhrif einstakra þátta fyrir sig á velferð. En hvað er 

velferð? Ekki eru allir fræðimenn á eitt sammála um skilgreiningu á hugtakinu. 

Hér verður stuðst við þá almennu hagfræðilegu skilgreiningu að hugtakið velferð 

tákni heildarábata þjóðfélags. Gengið verður út frá því að allur kostnaður sem 

leggst á samfélagið minnki velferð. Sá kostnaður er kallaður þjóðhagslegur 

kostnaður. Á móti kemur að allur ábati sem samfélaginu hlotnast hefur jákvæð 

áhrif á velferð, svokallaður þjóðhagslegur ábati. Þjóðhagslegur kostnaður (ábati) 

getur komið fram sem beinn kostnaður (ábati) eða sem utanaðkomandi 

kostnaður (ábati). Utanaðkomandi áhrif af því tagi kallast ytri áhrif í hagfræðinni. 

Þau geta verið neikvæð eða jákvæð. Neikvæð ytri áhrif eiga sér stað þegar 

einstaklingur framkvæmir verknað sem hefur neikvæð áhrif á ábata annars aðila 
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án þess að sá aðili fái ábatatap sitt bætt. Jákvæð ytri áhrif eiga sér hins vegar 

stað þegar einstaklingur framkvæmir verknað sem hefur jákvæð áhrif á ábata 

annars aðila. Ytri áhrif af því tagi geta annaðhvort verið peningaleg eða tæknileg. 

Erfitt getur verið að átta sig á skilunum á milli þjóðhagslegs kostnaðar (ábata) 

annars vegar og einkakostnaðar (ábata) hins vegar. Áður en lengra er haldið er 

ekki úr vegi að útskýra með nákvæmari hætti muninn á þessum tveimur 

hugtökum. 

3.1.2 Þjóðhagslegur kostnaður (ábati) og einkakostnaður (ábati) 
Þjóðhagslegur kostnaður er sérstaklega mikilvægur við greiningu á áhrifum 

fjárhættuspila á velferð í ljósi þess að helstu rök manna gegn fjárhættuspilum 

tengjast þjóðhagslegum kostnaði. Algengustu rökin sem menn færa gegn 

fjárhættuspilum felast í því að fjárhættuspil beri með sér of háan þjóðhagslegan 

kostnað og hafi þar af leiðandi neikvæð áhrif velferð. Til eru margar mismunandi 

skilgreiningar á þjóðhagslegum kostnaði. Í þessari ritgerð verður stuðst við þá 

skilgreiningu sem flestir hagfræðingar nota við rannsóknir á áhrifum 

fjárhættuspila. Skilgreiningin er á þann veg að þjóðhagslegur kostnaður eigi sér 

stað þegar verknaður eða önnur ástandsbreyting minnkar heildarauð samfélags. 

Í þessu samhengi er auður ekki einungis í formi peninga heldur einnig í formi 

tæknilegra hluta (Walker, 2011). Allur sá kostnaður sem fellur ekki undir 

skilgreininguna er því einkakostnaður. Meðal hagfræðinga sem samþykkja 

almennu hagfræðilegu skilgreininguna eru Walker og Barnett (1999). Meðal 

hagfræðinga sem hafa gagnrýnt þessa skilgreiningu eru McGowan (1999), 

Thompson, Gazel og Rickman (1999). Stór partur af gagnrýninni á ekki rétt á sér 

því hún byggir á þeirri forsendu að hagfræðilegar mælingar séu einungis 

peningamælingar en því fer fjarri (Walker, 2007). Samkvæmt skilgreiningunni er 

tilfærsla á auði ekki talin til þjóðhagslegs kostnaðar. Tilfærsla á auði í þessu tilviki 

getur til dæmis verið fjárhagslegt tap einstaklings af fjárhættuspilum. Engin 

breyting á heildarauði á sér stað við slíkar aðstæður heldur aðeins tilfærsla auðs 

milli tveggja aðila. Fjárhagslegt tap í fjárhættuspilum er því einkakostnaður fyrir 

spilarann og ábati fyrir aðilann sem veitir fjárhættuspilaþjónustuna. Engin 

þjóðhagsleg áhrif á velferð eiga sér stað vegna þessara tilfærslu á auði. 

Þjóðhagslegur ábati felur í sér andstæð áhrif ef miðað er við þjóðhagslegan 

kostnað. Í þessari ritgerð er gengið út frá því að þjóðhagslegur ábati falli til þegar 
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verknaður eða önnur ástandsbreyting eykur heildarauð samfélagsins. Ef við 

tökum sama dæmi og áður þá má segja að fjárhagslegur hagnaður einstaklings 

vegna fjárhættuspila teljist ekki til þjóðhagslegs ábata þar sem einungis tilfærsla 

á auði hefur átt sér stað. Heildarábati samfélags er oft skilgreindur sem summa 

neytendaábata og framleiðandaábata. Framleiðendaábati og neytendaábati er 

jafnmikill ef fullkomnar markaðsaðstæður eru fyrir hendi. Við einokunaraðstæður 

er framleiðendaábatinn talsvert hærri en neytendaábatinn. Aukningin á 

framleiðendaábatanum við einokunaraðstæður kallast einokunarrenta. 

Heildarábatinn við einokun er samt sem áður lægri en við samkeppnisaðstæður 

(Mankiw og Taylor, 2008). 

3.1.3 Einokun 
Fjárhættuspilamarkaðir víða um heim, sérstaklega innan ESB/EES, einkennast 

af einokun. Einokun á sér stað þegar aðeins einn aðili á markaði er seljandi vöru 

eða þjónustu sem hefur engar augljósar staðkvæmdarvörur. Staðkvæmdarvörur 

eru vörur sem einkennast af því að þegar verð annarrar vörunnar hækkar eykst 

eftirspurn eftir hinni vörunni. Gott dæmi um staðkvæmdarvörur eru til dæmis 

Coca Cola og Pepsi. Ef verð á Coca Cola hækkar eykst á sama tíma eftirspurn 

eftir Pepsi á meðan eftirspurn eftir Coca Cola dregst saman. Einokun orsakast 

vegna takmarkaðs aðgengis aðila inn á markað. Takmarkað aðgengi getur 

myndast af nokkrum ástæðum en á fjárhættuspilamörkuðum er ástæðan oftast 

sú að hið opinbera veitir einum aðila einkaleyfi á því að selja ákveðna vöru eða 

þjónustu þannig að staðkvæmd er bönnuð. Sú ástæða er einmitt ástæðan fyrir 

einokun á fjárhættuspilamarkaði á Íslandi. Einokunaraðstæður leiða til hærra 

verðs og minnkandi eftirspurnar á þeim vörum og þjónustu sem um ræðir í ljósi 

þess að enginn verðsamkeppni er fyrir hendi á mörkuðum. Ef einstaklingur er 

ekki tilbúinn að greiða það verð sem einokunarsali setur upp mun hann ekki 

eignast vöruna, einstaklingurinn er verðþegi. Allar hömlur sem ríkið setur á 

framboð fjárhættuspila, sem þó er eftirpurn eftir, bera með sér þjóðhagslegan 

kostnað. Ástæðan er sú að minna framboð leiðir af sér færri neytendur og lækkar 

um leið framleiðendaábata. Með slíkum hömlum er ríkið í raun að leika sama leik 

og einokunarsali. Hömlur af hálfu ríkisins sem takmarka tækifæri neytenda til 

þess að stunda fjárhættuspil bera með sér þjóðhagslegan kostnað. Því nær sem 

hömlurnar líkja eftir algjöru bannástandi því meira minnkar framboð á 
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markaðnum sem leiðir af sér aukinn þjóðhagslegan kostnað (Walker og Barnett, 

1999). 

Andstæðan við einokunaraðstæður eru samkeppnisaðstæður. Við slíkar 

aðstæður snýst dæmið við þannig að framleiðendurnir verða verðþegar í stað 

neytenda. Við samkeppnisaðstæður er verð lægra miðað við einokunaraðstæður 

og þar af leiðandi er meira magn selt við samkeppnisaðstæður heldur en við 

einokunaraðstæður. Á samkeppnismarkaði jafngildir verð vöru jaðarkostnaði 

vörunnar sem og jaðartekjum af vörunni. Á einokunarmarkaði er verð hærra 

heldur en jaðarkostnaður og jaðartekjur af ákveðinni vöru (Mankiw og Taylor, 

2008). 

 

Mynd 1. Allratap vegna einokunar 

Í ljósi þess að einokunarmarkaðir verðleggja vöru hærra heldur en nemur 

jaðarkostnaði eru þeir óskilvirkir. Af því leiðir að þjóðhagslegur ábati markaðarins 

er ekki hámarkaður. Á skilvirkum markaði er þjóðhagslegur ábati markaðarins 

hámarkaður. Þá jafngildir verð á markaði þeim jaðarkostnaði sem kostar að 

framleiða síðustu seldu eininguna af söluvörunni. Einokunarmarkaðir bera með 

sér svokallað allratap vegna skorts á skilvirkni (Sjá skyggða svæðið á Mynd 1). 

Allratapið myndast vegna þess að einokunaraðilar verðleggja vöruna of hátt og 

þar af leiðandi kaupa ekki allir þeir neytendur vöruna sem hefðu annars verið 

tilbúnir að kaupa hana á upprunalega verðinu fyrir verðhækkun (Mankiw og 

Taylor, 2008). Allratap flokkast sem þjóðhagslegur kostnaður af einokun. 

Alltrapið sem myndast við einokun er þó ekki eini þjóðhagslegi kostnaðurinn af 

einokun. Hvatinn fyrir aðila til að tileinka sér einokunarvald orsakar aðra tegund 
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þjóðhagslegs kostnaðar (Posner, 1974). Sá kostnaður hefur í seinni tíð verið 

nefndur rentusókn. 

3.1.4 Rentusókn 
Rentusókn er hægt að skilgreina sem þá hegðun að ná fram hreinni tekjutilfærslu 

með notkun takmarkaðra verðmæta (Tollison, 1987). Með rentu er átt við 

tekjuhluta auðlinda og framleiðsluþátta umfram það sem hægt væri að krefjast 

með annarri notkun á þeim. Með öðrum orðum er renta jafngild tekjum umfram 

fórnarkostnað (Buchanan, 1980). 

Einokunaraðstæður af því tagi sem hefur verið lýst hér að ofan koma í veg 

fyrir eðlilega útbreiðslu markaða og draga úr jákvæðum hagkvæmniáhrifum sem 

fylgja útbreiðslu fjárhættuspilamarkaða (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2006). Hagkvæmnisáhrifin sem eru takmörkuð eiga sér 

skilgreiningu í hagfræðinni og kallast stærðarhagkvæmnisáhrif. 

3.1.5 Stærðarhagkvæmni 
Algengt er að fjárhættuspilamarkaðir njóti góðs af stærðarhagkvæmni ef þeir fá 

rými til þess að vaxa. Empírískar rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar 

fjárhættuspilaþjónustur stækka við sig eykst stærðarhagkvæmni þeirra vegna 

aukinnar kostnaðarskilvirkni og sýnileika á markaði (Gu, 2001). 

Stærðarhagkvæmni á mörkuðum á sér stað þegar meðalkostnaður vöru til langs 

tíma lækkar eftir því sem meira er framleitt af vörunni. Andstæðan við það væri 

svokallaður magnbagi, þá hækkar meðalkostnaður vöru til langs tíma eftir því 

sem meira er framleitt af vörunni. Millivegurinn kallast föst stærðarhagkvæmni en 

þá helst meðalkostnaður til langs tíma óbreyttur þrátt fyrir að meira sé selt af 

vörunni (Mankiw og Taylor, 2008). Stærðarhagkvæmni ýtir undir aukna 

framleiðslu. Hömlur á útbreiðslu fjárhættuspilamarkaða koma í veg fyrir aukinn 

ábata af stærðarhagkvæmni, til dæmis á Íslandi. Iðnaðurinn í kringum spilavíti í 

Bandaríkjunum er gott dæmi um iðnað sem einkennist af stærðarhagkvæmni. 

Meðal eiginleika sem stuðla að stærðarhagkvæmni eru stór framleiðsla, stórt 

dreifingarkerfi og samþætting mismunandi þátta framleiðslunnar. 

Stærðarhagkvæmni er algeng forsenda fyrir samruna tveggja eða fleiri fyrirtækja 

á mörkuðum (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006). Önnur 
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hagkvæmnisáhrif, náskyld stærðarhagkvæmni, eiga sér stað á 

fjárhættuspilamörkuðum en það eru svokölluð netáhrif. 

3.1.6 Netáhrif 
Netáhrif eiga það til að myndast á ákveðnum tegundum fjárhættuspilamarkaða 

innan ESB/EES. Netáhrif eiga sér stað þegar ákveðin vara eða þjónusta eykst í 

virði eftir því hve margir aðlilar kaupa umrædda vöru eða þjónustu. 

Samskiptasíður, til dæmis Facebook, eru gott dæmi um fyrirbæri sem einkennist 

af netáhrifum. Eftir því sem fleiri skrá sig á Facebook því meira notagildi fá 

notendur af þjónustunni. Á fjárhættuspilamörkuðum er miði í Lottó gott dæmi um 

vöru sem einkennist af netáhrifum. Eftir því sem þátttakendum fjölgar getur 

aðilinn sem sér um þjónustuna lækkað rentu sína af hverjum seldum miða án 

þess að skerða hagnað sinn og þar af leiðandi aukið vænt vinningshlutfall 

þátttakenda (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006). Þrátt fyrir að 

stærðarhagvæmni og netáhrif beri með sér jákvæð hagfræðileg áhrif eiga 

stjórnvöld til með að draga úr þeim með því að skipta fjárhættuspilamörkuðum 

upp í smærri einingar. Gott dæmi um það eru landfræðilegar hömlur milli 

fjárhættuspilamarkaða innan ESB/EES. 

3.1.7 Landfræðilegar hömlur 
Aðildarlönd ESB/EES hafa tilhneigingu til þess að setja lög og reglugerðir sem 

hamla útfluting og innflutning fjárhættuspila yfir landamæri. Slíkar hömlur geta 

einnig átt við um auglýsingar aðilana sem bjóða upp á fjárhættuspil. Slíkar 

hömlur takmarka upplýsingar og valkosti neytenda á fjárhættuspilamarkaði. 

Samkeppni minnkar í kjölfarið, netáhrif minnka og það dregst úr áhrifum 

stærðarhagkvæmninnar. Dæmi um landfræðilegar hömlur er þegar ríkisborgarar 

ákveðins ríkis geta einungis keypt lottómiða innan ríkisins þrátt fyrir að önnur 

aðildarríki taki þátt í drættinum og selji miða innan sinna landamæra 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006). 

3.1.8 Vöru- og þjónustuskattar 
Til þess að fjármagna sig setur hið opinbera ýmsar skattlögur á neytendur. Dæmi 

um slíka skatta eru vöru- og þjónustuskattar en það eru skattar sem hið opinbera 

leggur á kaup á vörum og þjónustu. Upphæðin er prósentuhlutfall af kaupverðinu 

sem seljendur setja upp og er ákveðin af hinu opinbera. Helsti galli 
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skattlagningar af þessu tagi er að hún bjagar val neytenda og stuðlar að 

óskilvirkni markaða vegna áhrifa á verðmyndun. Öll verð hækka í kjölfar 

skattlagningar. Bjögun á vali neytenda felur í sér að eftirspurn neytenda eftir vöru 

getur færst frá vöru sem er hátt skattlögð til sambærilegrar vöru sem er lægra 

skattlögð. Eins og áður hefur komið fram nefnast jaðarbreytingar af þessu tagi 

staðkvæmdaráhrif. Þó að tekjur ríkja aukist við skattheimtu hefur skattheimtan 

neikvæð áhrif á velferð. Skattar hafa umframbyrði og koma í veg fyrir möguleg 

ábatasöm viðskipti (Hindricks og Myles, 2006). Allratap af völdum skattlagningar 

má sjá á Mynd 2 en þar táknar skyggða svæði myndarinnar allratap 

þjóðfélagsins af skattlagninu. P táknar verð og Q táknar magn. Fyrir 

skattlagningu er verð í P* og selt magn er í Q*. Við þær aðstæður er ekkert 

allratap til staðar. Ferhyrningarnir sem eru afmarkaðir með punktalínu innihalda 

skatttekjur ríkisins. 

 

Mynd 2. Allratap vegna skattlagningar. 

Þó að tilfærsla á auði vegna skattlagningar frá neytendum til hins opinbera 

teljist ekki til þjóðhagslegs kostnaðar hafa rannsakendur á áhrifum fjárhættuspila 

fundið út að skattlagningin beri með sér aðra tegund þjóðhagslegs kostnaðar. 

Hið opinbera fórnar auðlindum til þess að standa í innheimtu skatta, en sömu 

auðlindir væri annars hægt að nota í framleiðslu á vörum og þjónustu. 

Einstaklingar og fyrirtæki ráða endurskoðendur og lögfræðinga til þess að 

lágmarka skattbyrði sína. Bæði fyrrnefnd atriði bera með sér þjóðhagslegan 

kostnað sem rekja má til skattlagningar (Walker og Barnett, 1999). Ólíkt því sem 
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gerist með hefðbundnar launatekjur þá eru ekki alltaf til gögn sem sýna fram á 

hvað einstaklingur hefur unnið í fjárhættuspilum og því auðveldara að komast hjá 

því að borga skatta af þeim tekjum. Til þess að hafa eftirlit með þessu þarf hið 

opinbera að eyða enn meiri auðlindum til þess að fá skattinn innheimtann. 

3.1.9 Hagvöxtur 
Þegar raunvirði landsframleiðslu í þjóðfélagi eykst milli ára er talað um að 

hagvöxtur hafi orðið. Lítið er til af empírískum rannsóknum sem kanna áhrif 

fjárhættuspila á hagvöxt og eru án nokkurs vafa hlutlausar enda flestar 

framkvæmdar af hagsmunaaðilum. Það er ekki fyrr en í seinni tíð sem fræðilegar 

rannsóknir af því tagi hafa komið fram en gott dæmi er rannsókn Walker og 

Jackson (2007). Walker og Jackson komast að þeirri niðurstöðu að áhrif 

fjárhættuspila á hagvöxt eru jákvæð til styttri tíma en ganga svo aftur til baka 

þegar til lengri tíma er litið. Þeir telja helstu ástæðurnar fyrir þessu vera aukin 

eftirspurn á vinnumarkaði og aukning fjármagns. Walker og Jackson (2009) 

rannsökuðu einnig áhrif fjárhættuspila á hagvöxt í þeim ríkjum sem urðu fyrir 

barðinu á fellibylnum Katrínu í Bandaríkjunum haustið 2005. 

Fjárhættuspilamarkaðir lögðust niður á þeim svæðum sem illa urðu fyrir barðinu 

á storminum og því gátu þeir rannsakað áhrifin sem fjárhættuspilamarkaðurinn 

hafði þegar hann hóf að byggja sig upp aftur. Niðurstöður þeirra voru að 

uppbygging fjárhættuspilamarkaða hafði jákvæð áhrif á hagvöxt og 

tekjuaukningu til skamms tíma. Ástæðurnar sem þeir nefna fyrir því eru aukin 

sameining á fjármagni og vinnuafli og aukin umferð ferðamanna (Walker, 2011).  

3.2 Vandamál sem koma upp þegar rannsaka skal áhrif 
fjárhættuspila 

Eftir því sem vinsældir fjárhættuspilamarkaða aukast stækkar hlutdeild 

fjárhættuspilamarkaða innan skemmtanaiðnaðarins. Sú staðreynd kallar eftir þörf 

á gagnlegum skrifum fræðimanna á sviðinu. Hingað til hafa rannsóknir um áhrif 

fjárhættuspila borið með sér nokkra endurtekna galla í greiningu. Til þess að 

auka skilvirkni fjárhættuspilamarkaða er þörf á betri og samþættari vinnubrögðum 

við rannsóknir á áhrifum fjárhættuspila, sérstaklega þegar kemur að skilgreiningu 

á þjóðhagslegum kostnaði og ábata. Meðal fræðimanna sem hafa bent á þessar 

tegundir galla sem um ræðir eru Eadington (2003) og Walker (2007). Nú verður 
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fjallað um helstu gallana sem hagfræðingar hafa gagnrýnt þegar kemur að 

rannsóknum á áhrifum fjárhættuspila. 

3.2.1 Vandamál sem koma upp við mælingar 
Framkvæmdir hagfræðilegra greininga á áhrifum fjárhættuspila hafa verið 

misjafnar og misgóðar í gegnum tíðina. Fræðimönnum greinir á um ýmsa þætti 

hvað varðar aðferðafræði greiningarinnar, meðal annars um hvaða útreikningar 

eigi við og hvernig þeir eru framkvæmdir. Vandamál af þessu tagi einskorðast 

ekki einvörðungu við rannsóknir á fjárhættuspilum. Sömu vandamál hafa sprottið 

upp í öðrum rannsóknum, t.d. við rannsóknir á velferðaráhrifum áfengisneyslu 

eða reykinga. Eðli máls samkvæmt hafa fræðimenn mismikið til síns máls og 

geta ýmisleg vandamál komið upp ef illa er staðið að útreikningum. 

Þegar hagfræðileg greining á áhrifum fjárhættuspila er framkvæmd er eins og 

áður segir tekið tillit til þjóðhagsleg kostnaðar og eins og áður hefur komið fram 

greinir mönnum oft á hvernig standa skal að útreikningum á þeim kostnaði. 

Algeng mistök sem birtast í skrifum fræðimanna um áhrif fjárhættuspila eru sú 

tilhneiging fræðimanna að skilgreina öll ríkisútgjöld sem ráðstafað er í forvarnir 

og meðferðir gegn spilafíkn sem hreinan þjóðhagslegan kostnað vegna 

fjárhættuspila. Vinnubrögð á þá leið eiga ekki við rök að styðjast því ekki er tekið 

tillit til áhrifa ríkisútgjalda sem varið er í forvarnir og meðferðir gegn spilafíkn. 

Tilgangur forvarna og meðferða gegn spilafíkn er að fyrirbyggja vandamál sem 

geta komið upp og því þarf að taka tillit til þess að ríkisútgjöld til forvarna og 

meðferða minnka að einhverju leiti þjóðhagslegan kostnað í framtíðinni. Að halda 

því fram að ríkisútgjöldum sem varið er í forvarnir og meðferðir spilafíkla sé 

hreinn þjóðhagslegur kostnaður er það sama og að halda því fram að forvarnir 

og meðferðir gegn spilafíkn beri engan árangur. Ýmsar rannsóknir sýna fram á 

að meðferðir gegn spilafíkn beri vissulega árangur.30 Einnig er vert að taka fram 

að ekki hefur verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að lögbann á fjárhættuspilum 

dragi úr spilafíkn til lengri tíma litið.31 Hins vegar hefur verið sýnt fram á að 

lögbann gegn fjárhættuspilum leiði af sér litla sem enga breytingu á spilafíkn 

                                            
30 Sjá Hodgins, Currie, el-Guebaly og Peden (2004). 
31 Sjá Scottish Executive Social Research (2006). 
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(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006).32 Með hliðsjón af 

framangreindum staðreyndum er raunhæft að álykta að rök gegn fjárhættuspilum 

sem eru á þá leið að lögleiðing fjárhættuspila auki spilavanda og auki þar af 

leiðandi þjóðhagslegan kostnað vegna forvarna og meðferð gegn spilafíkn, séu 

ekki haldbær. 

Rannsóknir á áhrifum fjárhættuspila hættir til að fara á mis við þá staðreynd að 

að spilafíkn getur verið samfarandi sjúkdómur33 með öðrum sjúkdóm, til dæmis 

alkóhólisma. Þjóðhagslegur kostnaður samfélagsins vegna samfarandi sjúkdóma 

er því stundum alfarið tileinkaður afleiðingum fjárhættuspila. Alhæfing af því tagi 

skekkir mælingar því það er nær ómögulegt að meta hvort alkóhólismi eða 

spilafíkn sé meginuppspretta þjóðhagslegs kostnaðar vegna einstaklings sem 

þjáist af báðum sjúkdómunum (Walker, 2007). Daníel Þór Ólafsson (2012) bendir 

á í rannsókn sinni að nær 60% einstaklinga sem eiga við spilavanda að stríða 

spili undir áhrifum áfengis. 

Þrátt fyrir ýmsar röksemdarvillur fræðimanna í túlkun þjóðhagslegs kostnaðar 

þá liggur helsti vandinn í því að ekki er búið að finna upp eina rétta og almennt 

samþykkta leið til þess að mæla þjóðhagslegan kostnað af fjárhættuspilum 

(Walker, 2007). Þetta vandamál einskorðast þó ekki einvörðungu við rannsóknir 

á fjárhættuspilum og hefur það komið upp í öðrum rannsóknum þar sem 

kostnaðarábatagreining kemur einnig fyrir. 

3.2.2 Skortur á óhlutdrægnum rannsóknum 
Algengt er að rannsóknir um áhrif fjárhættuspila séu gerðar af aðilum sem hafa 

mikilla hagsmuna að gæta, eða vinna að rannsóknum á sviðinu í þágu aðila sem 

hafa mikilla hagsmuna að gæta. Slíkar rannsóknir eru ekki í öllum tilvikum 

ómarktækar en hagsmunatengsl rannsakenda hafa áhrif á trúverðugleika þeirra í 

augum almennings. Erfitt getur verið fyrir almenning að greina hlutdrægar 

rannsóknir frá óhlutdrægum. Því er betra að rannsóknir séu gerðar þannig að 

ekki leiki nokkur vafi á um óhlutdrægni þeirra. Algengt er að stjórnvöld sem vilja 

taka afstöðu gegn fjárhættuspilum fái aðila til þess að birta niðurstöður sem gera 

                                            
32 Sjá European Gaming and Betting Association (e.d.). 
33 Hér er notast við þýðingu Jóhanns Heiðars Jóhannssonar á enska orðinu „comorbidity“. 

Þýðingin birtist í greininni: Íðorð 196. Comobidity. (2007). Læknablaðið. 3. tbl. Bls. 239. 
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meira úr spilavanda þjóða frekar en minna. Ekki þarf að leita út fyrir 

landssteinana til þess að finna dæmi um slíkt en nú fyrir skemmstu hélt 

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra fund um spilafíkn og happdrættismál hér 

á landi. Á fundinum var Daníel Þór Ólafsson, dósent við sálfræðideild Háskóla 

Íslands, fenginn til þess að greina frá niðurstöðum rannsóknar sinnar um 

spilavanda þjóðarinnar, en sú rannsókn var unnin fyrir innanríkisráðuneytið. 

Ögmundur Jónasson ritar formála rannsóknarinnar en formálann má túlka sem 

ákveðinn áróður gegn fjárhættuspilum. Þar segir Ögmundur meðal annars: 

Ágengasta spilaformið í seinni tíð eru svo fjárhættuspil á Netinu 

sem soga þegar til sín milljarða í dýrmætum gjaldeyri og 

eyðileggja enn dýrmætari líf þeirra einstaklinga sem ánetjast 

þessum vágesti. Ef það væri svo einfalt að leggja blátt bann við 

allri þessari starfsemi eins og hún leggur sig væri ekki vandlifað 

(Daníel Þór Ólafsson 2012, bls. 3). 

Strax í formála rannsóknarskýrslunnar má túlka hlutdrægni Ögmundar gegn 

fjárhættuspilum. Hlutdrægni af þessu tagi kemur niður á trúverðugleika 

rannsókna. Í kjölfarið eykst tortryggni og það hægir á framvindu fræðanna. 

Ögmundur reynir einnig að stækka vandann í augum lesenda með því að tala 

um milljarða í glötuðum gjaldeyri. Inntur eftir því hvaðan hann hafi fengið tölurnar 

svarar Ögmundur á þann veg að kortafyrirtækin í landinu hafi áætlað að 

Íslendingar hafi eytt einum og hálfum milljarði í fjárhættuspil á ársgrundvelli á 

internetinu (Ögmundur Jónasson, 2012). Að tala um einn og hálfan milljarð sem 

milljarða í dýrmætum gjaldeyri gæti hæglega talist ýkjur í ljósi aðstæðna. 

Vinnubrögð af þessu tagi skapa hvata fyrir þann sem vinnur að rannsókninni að 

ná fram niðurstöðu sem samræmist væntingum þess aðila sem 

rannsóknarmaðurinn er að vinna rannsóknina fyrir. Með þessu móti eykst 

hlutdrægni rannsókna og getur það jafnvel leitt af sér neikvæð áhrif á hagvöxt.34 

Þetta á ekki bara við um rannsóknir sem hallast gegn fjárhættuspilum heldur líka 

um rannsóknir sem eru bersýnilega hlutdrægt fylgjandi fjárhættuspilum. Til 

dæmis hefur iðnaðurinn í kringum bandarísk spilavíti fengið 

reikningshaldsfyrirtæki til þess að koma fram með rannsóknir sem eiga að sýna 

                                            
34 Sjá Doucouliagos (2005). 
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fram á raunverulegan ábata af lögleiðingu fjárhættuspila. Ein slík er eftir Arthur 

Andersen (1996). Segja má að sú grein sé hlutdrægt fygjandi fjárhættuspilum 

(Walker, 2007). 

3.2.3 Ósamkvæmar skilgreiningar á þjóðhagslegum ábata 
Flestir fræðimenn eru sammála um að lögleiðing fjárhættuspila beri með sér 

hagfræðilega jákvæð áhrif. Hins vegar greinir marga fræðimenn á um hvað skuli 

telja til þjóðhagslegs ábata af fjárhættuspilum. Eins og áður hefur komið fram 

einskorðast þetta vandamál ekki einvörðungu við rannsóknir á fjárhættuspilum 

heldur kemur vandinn fram einnig á öðrum rannsóknarsviðum þar sem 

kostnaðarábatagreining er framkvæmd. 

Algeng rök með lögleiðingu fjárhættuspila eru þau að skatttekjur aukast í 

kjölfar lögleiðingar. Í þessari fullyrðingu felst aðeins hálfur sannleikur. Sumir 

fræðimenn reikna skatttekjur af fjárhættuspilum sem hreinan þjóðhagslegan 

ábata af fjárhættuspilum. Frá hagfræðilegu sjónarhorni er það röng aðferðafræði 

því í raun er um engan raunverulegan þjóðhagslegan ábata að ræða þegar 

tilfærsla auðs frá skattgreiðanda til ríkisins á sér stað. Í reynd er það 

nettóbreyting skatttekna sem hefur áhrif á raunverulegan þjóðhagslegan ábata. 

Sá þjóðhagslegi ábati sem ríkið hefur af skatttekjum jafngildir kostnaðinum sem 

skattgreiðendur bera. Samfélagið sem heild er jafn vel stætt fyrir og eftir 

skattinnheimtu. Þær skatttekjur sem ríkið innheimtir vegna ferðamanna hér á 

landi mætti hins vegar telja sem þjóðhagslegan ábata ríkisins af fjárhættuspilum. 

Skattur úr vasa erlendra ríkisborgara kemur ekki úr vösum þegna samfélagsins 

heldur virka skatttekjurnar sem nokkurs konar innspýting utan frá inn í hagkerfið 

(Walker, 2007). 

Sumir fræðimenn sem fjalla um áhrif fjárhættuspila reyna að greina áhrif 

fjárhættuspila á atvinnustig og tekjubreytingarnar sem fylgja í kjölfarið, til dæmis 

hefur Grinols fjallað um þessi áhrif í nokkrum greinum sínum.35 Greining af því 

tagi getur reynst flókin og er að mörgu að huga í framkvæmdinni. Athuga þarf 

hvort nýju störfin sem verða til með lögleiðingu fjarhættuspila bætist ofan á þann 

fjölda starfa sem er til staðar fyrir lögleiðingu eða hvort að nýju störfin séu að 

taka til sín vinnuafl frá öðrum geirum atvinnulífsins. Hliðrun starfa af þessu tagi 
                                            
35 Sá Grinols og Mustard (2001) og Grinols (2004). 
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myndi stuðla að minni þjóðhagslegum ábata en ella (Grinols og Mustard, 2001). 

Þó skal hafa í huga að ef einstaklingar skipta um starf er það samkvæmt 

hagfræðikenningum vegna þess að nýja starfið er betra því annars hefði 

starfsfólkið verið um kyrrt. Þar af leiðandi væri jákvæður þjóðhagslegur ábati til 

staðar. Þjóðhagslegi ábatinn myndi þó ekki nema upp á heildarvirði starfsins 

heldur aðeins nettóbreytinguna á nytjunum sem starfsmenn njóta í sitthvoru 

starfinu (Walker, 2007). 

Algengt er að rannsóknir á áhrifum fjárhættuspila vanmeti áhrif aukinnar 

samkeppni á velferð. Aukið framboð fjárhættuspilastarfsemi eykur samkeppni á 

markaðnum og verð á markaðnum lækka í kjölfarið. Því lægra verð sem spilarar 

þurfa að greiða fyrir þjónustuna því meiri er neytendaábatinn. Aukið framboð 

eykur einnig fjölbreytileika markaðarins og þar af leiðandi neytendaábatann því 

nú er meiri sérhæfing milli fjárhættuspilategunda til staðar. Þjónustan aðlagast 

meira að þörfum og vilja neytenda. Aukið framboð eykur líkur á að neytendur geti 

spilað sinn uppáhalds leik og þar af leiðandi eykst neytendaábatinn (Walker, 

2007). Fáar rannsóknir taka tillit til fyrrnefndra staðreynda. 

3.2.4 Ósamkvæmar skilgreiningar á þjóðhagslegum kostnaði 
Skilgreining á þjóðhagslegum kostnaði er eitt helsta deilumál fræðimanna sem 

fjalla um áhrif fjárhættuspila. Líkt og á við um skilgreiningu á ábata þá eru ekki 

allir á eitt sammála um það hvernig á að skilgreina þjóðhagslegan kostnað né 

hvernig á að mæla hann. Ósamkvæmni milli fræðimanna hefur leitt af sér mikið 

ósamræmi milli mælinga á þjóðhagslegum kostnaði. Til eru rannsóknir sem fá út 

að hver spilafíkill beri með sér um í kringum $500 þjóðhagslegan kostnað á 

ársgrundvelli á meðan aðrir halda því fram að sú upphæð sé mun hærri. 

Samkvæmt Kindt (1995) gæti sú upphæð verið nær $50,000. Þó eru allar líkur á 

því að sú tala, ásamt flestum öðrum, séu verulega bjagaðar vegna of mikilla 

handahófskenndra stærða í útreikningum (Walker, 2007). 

Almennt séð skilgreina hagfræðingar þjóðhagslegan kostnað sem allan 

kostnað sem minnkar velferð. Til ítrekunar má taka það fram að með velferð er 

átt við velferð heildarinnar, ekki einstaklinga eingöngu. Bæði áþreifanlegir hlutir, 

til dæmis peningar í formi launahækkunar, geta aukið velferð sem og 

óáþreifanlegir hlutir, til dæmis atvinnuöryggi. Einstaklingar fá ákveðna vellíðan af 

því að vera öryggir í starfi. Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að 
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þjóðhagslegur kostnaður geti aðeins átt við um kostnað sem neytendur eru ekki 

fullkomnlega upplýstir um.36 Sú skilgreining verður að teljast langsótt því ólíklegt 

er að einstaklingar séu ávallt fullkomnlega upplýstir um kostnað sinn (Walker, 

2007). Til dæmis verður að teljast ólíklegt að einstaklingar séu fullkomnlega 

upplýstir um kostnað sinn af því að drekka áfengi. Flestir vita að áfengi í óhóflegu 

magni er ekki gott fyrir heilsuna en enginn veitt nákvæmlega líkurnar á því að 

hljóta lifraskaða af slíku eða annan álíka kvilla. Í ljósi þessa er skilgreiningin ekki 

raunhæf. 

3.3 Réttarhagfræði 
Hluti af hinni eiginlegu greiningu á áhrifum fjárhættuspila á velferð í þessari 

ritgerð er að greina lögin sem gilda um fjárhættuspil á Íslandi. Sú greining mun 

styðjast við aðferðafræði réttarhagfræðinnar. Réttarhagfræði er fræðigrein sem 

felst í hagfræðilegri greiningu á lögum. Í stað þess að lög séu greind út frá 

réttvísi, greina kenningar réttarhagfræðinnar lög eftir hvötunum sem myndast við 

lagabreytingar og áhrifum breyttri hegðun fólks í kjölfar hvatabreytinga. Í 

grunninn felur réttarhagfæði í sér þrjú meginatriði við greiningu laga. Í fyrsta lagi 

að spá fyrir um hvað ákveðin lagasetning mun hafa í för með sér, í öðru lagi að 

útskýra af hverju ákveðin lög eru nú þegar til staðar og í þriðja lagi að ákveða 

hvaða lög ættu að vera til staðar (Friedman, 2000). 

                                            
36 Sjá Markandya og Pearce (1989). 
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4 Greining 
Nú hefur umhverfi fjárhættuspila á Íslandi verið kynnt og skýrt hefur verið frá 

helstu kenningum sem snúa að fjárhættuspilamarkaði ásamt því að skilgreina 

grundvallarhugtök í því samhengi. Næst tekur við hin eiginlega greining á 

áhrifum fjárhættuspila á velferð. Við þá greiningu verða notaðar upplýsingar úr 2. 

kafla um umhverfi fjárhættuspila á Íslandi og aðstæður greindar út frá kenningum 

um fjárhættuspil sem nefndar voru í 3. kafla. Fyrst verða velferðaráhrif 

fjárhættuspila á Íslandi greind út frá þeim þjóðhagslega kostnaði og ábata sem 

falla til vegna þeirra. Því næst tekur við réttarhagfræðileg greining á lagaumhverfi 

fjárhættuspila á Íslandi. Greiningin verður að ákveðnu leyti óhefðbundin í þeirri 

merkingu að ekki verður reynt að tölusetja kostnaðar- eða ábataliði. Eins og 

komið hefur fram er reynslan af slíkum mælingum dræm og slíkar greiningar hafa 

verið mjög ósamkvæmar og háðar mikilli óvissu. 

4.1 Greining á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi 

4.1.1 Velferðaráhrif einokunar af völdum ríkisafskipta 
Íslenski fjárhættuspilamarkaðurinn er ekki náttúrulegur einokunarmarkaður 

heldur er hann einokunarmarkaður af völdum ríksafskipta. Afskipti íslenskra 

stjórnvalda af þessu tagi er alls ekki einsdæmi í álfunni. Algengt er að ríki innan 

ESB/EES veiti einum aðila, jafnvel ríkinu sjálfu, umráð til þess að halda úti 

ákveðinni fjárhættuspilaþjónustu (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2006). Inngrip stjórnvalda á Íslandi hefur neikvæð áhrif á velferð vegna þess að 

einokunaraðstæður á íslenska fjárhættuspilamarkaðnum leiða af sér aukinn 

þjóðhagslegan kostnað fyrir þjóðfélagið. Nýir aðilar komast ekki inn á markaðinn 

og þess vegna er engin verðsamkeppni fyrir hendi. Þetta leiðir af sér hærra verð 

til íslenskra neytenda sem leiðir af sér minni eftirspurn á markaðnum. Framboð 

hér á landi minnkar á móti og framleiðsla dregst saman. Af þessu leiðir óskilvirkni 

á markaðnum vegna þess allrataps sem væri ekki fyrir hendi við 

samkeppnisaðstæður. Þessi neikvæðu áhrif eru að öllum líkindum einna verst á 

íslenskum fjárhættuspilamarkaði miðað við aðra fjárhættuspilamarkaði innan 
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ESB/EES vegna þess hve lokaður hann er. Helstu hagfræðikenningar á sviðinu 

benda á að því nær sem markaðurinn er algjöru bannástandi þeim mun meiri eru 

áhrifin á velferð (Walker og Barnett, 1999). 

4.1.1.1 Velferðaráhrif rentusóknar ríkisins 
Einokun á fjárhættuspilamarkaðnum á Íslandi er fest í lög. Stjórnvöld geta 

innheimt mikla rentu af markaðnum vegna þess að enginn aðili getur komið inn á 

markaðinn og veitt samkeppni. Í ljósi þess að fjárhættuspil eru að mestu leyti 

bönnuð á Íslandi skapast hvati fyrir andstæðinga fjárhættuspila til þess að hafa 

áhrif á löggjafann í þá átt að aflétta ekki slíkum bönnum. Fyrirhöfn andstæðinga 

fjárhættuspila hér á landi til þess að hafa áhrif á stjórnvöld í von um að ríkið aflétti 

ekki banni á fjárhættuspilum er þjóðhagslegur kostnaður. Annars hefði slík 

fyrirhöfn, í formi fjármagns, mannafla eða annarra auðlinda, verið beitt í 

framleiðslu annarra verðmæta. Þjóðhagslegur kostnaður af þessu tagi á rætur 

sínar að rekja til rentusóknarhegðunar ríkisins. Einnig ber að nefna að þar sem 

að stjórnvöld takmarka fjölda, stærð, tegund, staðsetningu og eignarhald á 

fyrirtækjum sem reka fjárhættuspilaþjónustu skapast hvati fyrir mögulega aðila á 

markaði til að keppa um þau takmörkuðu leyfi sem í boði eru. Ekki er vitað til 

þess að slíkt hafi enn sem komið er átt sér stað hér á landi en hvatinn er 

vissulega fyrir hendi. Rentusókn vegna þessa eykst til að mynda stöðugt á 

fjárhættuspilamörkuðum innan ESB/EES. Allt fjármagn og eignir sem fyrirtæki 

eyða í von um að tryggja sér leyfi á markaði er sokkinn kostnaður eftir að leyfum 

hefur verið útdeilt. Eins og gefur að skilja ber þetta með sér þjóðhagslegan 

kostnað (Walker og Barnett, 1999). 

4.1.1.2 Velferðaráhrif takmörkunar á framboði fjárhættuspila 
Líkt og áður hefur komið fram setja stjórnvöld á Íslandi fjárhættuspilamarkaði 

skorður með það að markmiði að vernda neytendur fyrir neikvæðum afleiðingum 

fjárhættuspila. Eins og áður hefur verið lýst takmarkar þetta framboð á 

fjárhættuspilum hér á landi. Vegna þessa nær fjárhættuspilamarkaðurinn á 

Íslandi ekki að vaxa eðlilega og stærðarhagvæmni hans er ekki nýtt til fulls vegna 

kostnaðaróskilvirkni markaðarins. Af þessu leiðir minni þjóðhagslegur ábati en 

ella. Einnig er dregið úr netáhrifum fjárhættuspilamarkaðarins á Íslandi vegna 

þeirra landfræðilegu hamla sem á honum hvíla. Af því leiðir minni neytendaábati 
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af þjónustunni og þar af leiðandi minni eftirspurn. Allt þetta dregur úr 

þjóðhagslegum ábata af fjárhættuspilum hér á landi. 

4.1.1.3 Velferðaráhrif skattlagningar fjárhættuspila 
Strangt til tekið eru ríkisrekin fjárhættuspil hér á landi ekki skattlögð heldur er 

ákveðið hlutfall af veltu starfseminnar eyrnamerkt ákveðnum stofnunum. Til 

dæmis fer 80% af nettóársarði Happdrætti Háskóla Íslands til reksturs Háskóla 

Íslands eins og kveðið er á um í lögum um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 

13/1973.37 Eyrnamerking af því tagi ber með sér sömu afleiðingar og hefðbundin 

skattlagning nema neytendur eru örlítið betur upplýstir um í hvað kostnaðnum 

fyrir þjónustan er varið. Vegna núgildandi löggjafar á sviði fjárhættuspila er 

skattlagning á fjárhættuspilamörkuðum hér á landi töluvert há miðað við aðra 

vöru- og þjónustuflokka, 55% í Lottó svo dæmi sé tekið. Þetta er slæmt vegna 

þess að skattlagningin bjagar val neytenda og ýtir undir óskilvirkni á markaðnum 

vegna áhrifa skattlagningar á verðmyndun. Öll verð á fjárhættuspilamarkaðnum 

hækka í kjölfarið. Bjögunin getur falið í sér að neytendur færa sig frá 

fjárhættuspilamarkaðnum yfir á annan afþreyingarmarkað sem er lægra 

skattlagður. Eins og lýst var í 3. kafla eykst allratap íslenska 

fjárhættuspilamarkaðarins af þessum sökum. 

Ástæða hárrar skattlagningar er sú að stjórnvöld eru að reyna draga úr 

fjárhættuspilun í von um að það dragi úr slæmum þjóðhagslegum áhrifum vegna 

þeirra. Há skattlagning leiðir af sér hærra verð og því hærra sem verðið er því 

minna versla neytendur af þjónustunni. Eins og skýrt var frá í 3. kafla er ekkert 

sem bendir til þess að há skattlagning dragi úr fjölda spilafíkla. Röksemdarfærsur 

af því tagi eiga ekki stoð í hagfræði en eru engu að síður algengar 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006). Taka þarf með í reikninginn að 

til þess að innheimta skatt af fjárhættuspilum þarf hið opinbera hér á landi að 

fórna hluta af auðlindum sínum í að sinna skattinnheimtu. Það eykur 

þjóðhagslegan kostnað sem rekja má til skattlagningar fjárhættuspila. Ögmundur 

Jónasson nefndi í viðtali fyrir skemmstu að hann hefði í hyggju að reyna að koma 

á fót svokallaðari Happdrættisstofu hér á landi sem hefði eftirlit með 

                                            
37 Sjá Lög um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973. 
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fjárhættuspilamörkuðum.38 Það hefði í för með sér aukna eyðslu á auðlindum í 

þessum málaflokki og eins og áður segir ber þjóðhagslegan kostnað sem hefur 

neikvæð áhrif á velferð. 

Tilfærsla auðs vegna skattgreiðslna Íslendinga til ríkisins bera ekki með sér 

þjóðhagslegan kostnað né ábata en eins og útskýrt var í 3. kafla hafa tilfærslur 

skattgreiðslna frá erlendum ríkisborgurum jákvæð áhrif á velferð. Skattgreiðslur 

Íslendinga til ríkisins eru aðeins tilfærslur á fjármagni innan Íslands og hefur þá 

eins og áður segir ekki áhrif á velferð. Sá skattur sem fæst úr vösum erlendra 

ríkisborgara hefur hins vegar í för með sér þjóðhagslegan ábata og þar af 

leiðandi jákvæð áhrif á velferð á Íslandi. Þetta eru rök fyrir því að gera 

fjárhættuspil á Íslandi aðgengileg fyrir erlenda ferðamenn hér á landi til dæmis 

með opnun spilavítis. Fjöldi ferðamanna hefur tvöfaldast frá árinu 2000. Ef 

aukningin helst stöðug má búast við að fjöldi ferðamanna hér á landi muni rjúfa 

1.000.000 manna múrinn árið 2020 en árið 2011 voru erlendir ferðamenn 

565.000 talsins (Ferðamálastofa, 2012). 

4.1.1.4 Samantekt á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi 
Fjárhættuspilamarkaðurinn á Íslandi ber með sér helstu einkenni sem draga úr 

velferð að mati hagfræðinga. Helsti áhrifavaldurinn er lagaleg einokunarstaða 

markaðarins og af henni leiða önnur einkenni sem hafa neikvæð velferðaráhrif. 

Allt frá rentusókn til hárrar skattlagningar. Þar af leiðandi ber markaðurinn með 

sér mikinn þjóðhagslegan kostnað sem dregur úr velferð þjóðfélagsins. Í næsta 

undirkafla verða lögin sem eiga við um fjárhættuspilamarkaðinn á Íslandi greind 

og athugasemdir um breytingar gerðar þar sem á við með því markmiði að 

hámarka velferð. 

4.2 Réttarhagfræðileg greining á lagaumhverfi fjárhættuspila á 
Íslandi 

Til þess að greina lagaumhverfi fjárhættuspila á Íslandi verður notast við 

markmið réttarhagfræðinnar sem áður voru nefnd. Markmiðin eru í fyrsta lagi að 

spá fyrir um hvað ákveðin lagasetning mun hafa í för með sér, í öðru lagi að 

útskýra af hverju ákveðin lög eru nú þegar til staðar og í þriðja lagi að ákveða 

                                            
38 Sjá Kristófer Helgason, Þorgeir Ástvaldsson og Bragi Guðmundsson. (2012). Viðtal við 

Ögmund Jónasson í útvarpsþættinum Reykjavík Síðdegis. 
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hvaða lög ættu að vera til staðar. Sérstaklega verður tekið tillit til 

hvatabreytingana sem kunna að myndast við lagabreytingar. 

4.2.1 Lagaleg skilgreining á hugtakinu „fjárhættuspil“ 
Líkt og áður hefur komið fram er hugtakið fjárhættuspil skilgreint í lögum um 

þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins nr. 76/2011 sem 

„hvers konar spil eða leik[ur] sem ræðst að hluta eða öllu leyti af heppni og felur í 

sér fjárhagslegan ávinning“. Af þessu orðalagi að dæma mætti túlka hana sem 

svo að hún eigi við um fleiri verknaði en löggjafinn hafi áætlað. Einhverjir gætu 

fært rök fyrir því að verðbréfamiðlun félli undir þessa skilgreiningu en ólíklegt 

verður að teljast að löggjafinn hafi ætlað að sér að svo skyldi vera. Ómarkviss 

skilgreining af þessu tagi leiðir af sér grátt svæði verknaða sem erfitt getur verið 

að áætla hvort teljist til fjárhættuspila eða ekki. Neytendur eru ekki fullkomnlega 

upplýstir um lagalega stöðu verknaða sem gætu reynst á gráu svæði milli þess 

að vera löglegir og ólöglegir. Það væri hagur samfélagsins að skilgreining 

laganna á fjárhættuspilum væri skýrari svo ekki leiki vafi á því hvað flokkist til 

fjárhættuspila. Óvissa af þessu tagi getur dregið úr hvata einstaklinga til þess að 

stunda starfsemi sem er lík þeim sem eru bannaðar ef þeir eru óvissir um 

lögmæti þeirra. Hagkvæmast væri að fjárhættuspil væru skilgreind upp á nýtt í 

lögum þar sem skilgreiningin næði yfir raunverulega meiningu löggjafans. 

4.2.2 183. gr. almennra hegningarlaga 
Fyrri greinin af tveimur sem eiga við um fjárhættuspil á Íslandi er 183. gr. hgl. en 

hún hljóðar svo: 

Sá, sem gerir sér fjárhættuspil eða veðmál að atvinnu eða það að 
koma öðrum til þátttöku í þeim, skal sæta sektum ... eða fangelsi allt 
að 1 ári, ef miklar sakir eru. 

Ákveða skal með dómi, hvort vinningi af fjárhættuspili eða veðmáli 
skuli skilað aftur eða hvort hann skuli gerður upptækur. 

Greinin felur í sér tvö meginatriði, annars vegar að ólöglegt er að stunda 

fjárhættuspil í hagnaðarskyni til lengri tíma og hins vegar að ólöglegt er að stuðla 

að fjárhættuspili annarra aðila. Þetta þýðir að fjárhættuspil mega eingöngu vera 

stunduð mönnum sér til dægrastyttingar. Einnig má draga þá ályktun að ólöglegt 

sé að auglýsa fjárhættuspil, útvega aðstöðu fyrir fjárhættuspil eða bjóða öðrum 
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að taka þátt í fjárhættuspili. Þessi atriði stuðla að takmörkun eftirspurnar eftir 

þjónustu á fjárhættuspilamarkaði, eins og fjallað var um hér að ofan felur það í 

sér þjóðhagslegan kostnað og þar af leiðandi neikvæð áhrif á velferð. Að öllum 

líkindum var þessi lagagrein sett fram af löggjafanum til þess að draga úr 

eftirspurn fjárhættuspila með því markmiði að draga úr spilafíkn. En eins og nefnt 

hefur verið áður í þessari ritgerð þá ber slík aðferðafræði ekki árangur39 og því er 

vilji löggjafans byggður á fölskum forsendum í þessu tilviki. Í ljósi þess að 

forsendur löggjafans fyrir löggjöfinni er byggður á fölskum grunni og stuðlar að 

neikvæðum velferðaráhrifum þá mætti færa rök fyrir því að afnám 183. gr. hgl. 

myndi stuðla að aukinni velferð á Íslandi. Það myndi hafa í för með sér aukinn 

hvata fyrir neytendur til þess að stunda fjárhættuspil og þar af leiðandi stuðla að 

meiri hagkvæmni á fjárhættuspilamarkaðnum vegna stærðarhagkvæmnis- og 

netáhrifa. Af því leiðir að framleiðsla eykst og þjóðhagslegur ábati einnig. 

Empírískar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að aukið framboð fjárhættuspila 

auki hagvöxt til skamms tíma.40 Skammtíma aukningu hagvaxtar má rekja til 

aukinnar eftirspurnar á vinnumarkaði og aukins fjármagns. Aukning eftirspurnar á 

vinnumarkaði orsakast vegna nýrra starfa sem myndast á fjárhættuspilamarkaði. 

Eina viðskiptaáætlunin að stofnun spilavítis sem lögð hefur verið opinberlega 

fram á Íslandi gerði ráð fyrir að sköpuð störf væru á bilinu 50-70 talsins 

(Viðskiptablaðið, 2010). Atvinnuleysi á Íslandi í ágúst 2012 var 4,8% og því um 

8.200 manns í atvinnuleit (Mbl, 2012). Það má leiða að líkum að aukning 

framboðs á fjárhættuspilum myndi hafa jákvæð áhrif á íslenskan vinnumarkað. 

4.2.3 184. gr. almennra hegningarlaga 
Síðari greinin í hgl. sem nær yfir fjárhættuspilamarkaðinn á Íslandi er 

svohljóðandi: 

Hver, sem aflar tekna beint eða óbeint með því að láta fjárhættuspil 
eða veðmál fara fram í húsnæði, er hann hefur umráð yfir, skal sæta 
sektum ... eða fangelsi allt að 1 ári.41 

                                            
39 Sjá Nichols, Stitt og Giacopassi (2002). 
40 Sjá Walker og Jackson (2009). 
41 Sjá Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 
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Einfalt er að ráða í tilgang þessarar lagagreinar en hann er sá að banna þriðja 

aðila að hagnast á fjárhættuspilum annarra aðila með því að útvega þeim 

aðstöðu. Með öðrum orðum þá er verið að koma í veg fyrir að lögleg spilavíti geti 

starfað hér á landi. Þessi grein er til þess fallin að draga úr framboði á 

fjárhættuspilum og tryggja einokun ríkisins sem þjónustuaðila á 

fjárhættuspilamarkaðnum á Íslandi. Eins og áður hefur komið fram ber takmarkað 

framboð og einokun með sér þjóðhagslegan kostnað. Í ljósi þess væri breyting til 

hins betra að afnema þessa lagagrein þar sem að við viljum draga úr 

þjóðhagslegum kostnaði og hámarka velferð. Afnám þessarar lagagreinar myndi 

skapa hvata fyrir nýja aðila á markaðnum því nú gætu þeir starfað löglega og 

samkeppnisaðstæður myndu byrja að myndast. Til þess að koma sér fyrir á 

markaðnum myndu nýju aðilarnir bjóða betri kjör fyrir neytendur. Bætt kjör myndu 

lýsa sér í lægra verði fyrir neytendur og betri þjónustu. Aðilinn sem var á 

markaðnum fyrir, hið opinbera í þessu tilviki, þarf að svara aukinni samkeppni 

með því að bæta kjör á móti og svo koll af kolli. Nýja ástandið í framhaldi af 

aukinni samkeppni myndi auka neytendaábata í formi verðlækkunar, aukinna 

gæða og fjölbreytileika í úrvali á þjónustu. Á móti myndi hagnaður markaðarins 

lækka og rentusókn minnka (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006). 

Einokunarmarkaðir leiða til minni velferðar neytenda í samanburði við 

samkeppnismarkaði. Neytendaábati er minni á einokunarmarkaði vegna minna 

viðskiptamagns og hærra verðs við einokunaraðstæður og allratapsins sem 

fylgir. Aukið allratap stafar af óskilvirkni markaða við einokunaraðstæður. 

Einkaleyfisaðili á einokunarmarkaði hefur lítinn sem engan hvata til þess að bæta 

skilvirkni markaðarins því engin samkeppni er til staðar (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2006). 

4.2.4 Einkaleyfislöggjöf 
Stjórnvöld hafa sett ýmis lög sem tryggja ákveðnum opinberum stofnunum 

einokunarrekstur á ákveðnum tegundum fjárhættuspila. Dæmi um lög af þessu 

tagi eru lög um talnagetraunir nr. 26/1986 sem tryggja Íslenskum getraunum 

einkaleyfisrétt á framboði talnagetraunaleikja á Íslandi. Lagasetningar af þessu 

tagi stuðla augljóslega að einokunaraðstæðum og eins og áður segir bera slíkar 

aðstæður þjóðhagslegan kostnað í för með sér og hafa þar af leiðandi neikvæð 

áhrif á velferð. 
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5 Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um velferðaráhrif fjárhættuspila á Íslandi. Í 

þeim tilgangi var bæði lagaumhverfi fjárhættuspilamarkaðarins á Íslandi lýst og 

framboði gerð skil með hliðsjón af fjárhættuspilamörkuðum innan ESB/EES. Í 

framhaldi af því var fjallað um helstu fjárhættuspilamarkaðskenningar fræðanna 

þar sem sérstök áhersla var lögð á þær kenningar sem yfirfæra má yfir á 

íslenskar aðstæður. Grundvallarhugtök fræðanna hafa verið skilgreind þar sem 

sérstök áhersla var lögð á skilgreiningu á þjóðhagslegum kostnaði og ábata. Í 

framhaldi að því voru helstu vankantar fræðanna listaðir upp. Áður en eiginleg 

greining á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi fór fram var aðferðafræði 

réttarhagfræðinnar útskýrð. Greiningarhlutinn fól í sér að greina velferðaráhrif 

þess ástands sem er á fjárhættuspilarmarkaðnum á Íslandi í dag. Sérstök 

áhersla var lögð á greiningu lagaumhverfis íslenska fjárhættuspilamarkaðarins 

og ályktanir dregnar um hagkvæmni núverandi ástands. 

Greining á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi leiddi til þeirrar niðurstöðu 

að markaðsaðstæður fjárhættuspilamarkaðarins á Íslandi hafa neikvæð áhrif á 

velferð. Neikvæðu velferðaráhrifin má rekja til inngrips stjórnvalda til þess að 

viðhalda einokunaraðstæðum á markaðnum. Einokunarstaða hins opinbera 

hindrar innkomu nýrra aðila inn á markaðinn og útilokar samkeppni. Skortur á 

samkeppni leiðir til hærra verðs á markaðnum og í framhaldi af því minnkar 

eftirspurn á markaðnum. Framleiðsla dregst saman vegna þessa og framboð á 

markaðnum minnkar. Takmarkað framboð hindrar eðlilegan vöxt 

fjárhættuspilamarkaðarins og dregur úr jákvæðu velferðaráhrifunum sem fást af 

stærðarhagkvæmnis- og netáhrifum. Óskilvirkni markaðarins ber með sér allratap 

fyrir samfélagið. Önnur neikvæð velferðaráhrif einokunaraðstæðna íslenska 

fjárhættuspilamarkaðarins er þjóðhagslegur kostnaður vegna 

rentusóknartækifæra sem eru fyrir hendi á honum. 

Greining á velferðaráhrifum fjárhættuspila á Íslandi leiddi einnig af sér þá 

niðurstöðu að ígildi skattlagningar á Íslandi, svokallaðar eyrnamerkingar, hafi 

neikvæð áhrif á velferð. Þar sem að ígildi skattlagningar á fjárhættuspilum er 

jafnan hátt prósentuhlutfall þess verðs sem greitt er fyrir fjárhættuspilaþjónustu 
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bjagar það val neytenda á markaðnum umtalsvert. Bjögunin leiðir af sér 

óskilvirkni á markaðnum vegna áhrifa ígildi skattlagningar á verðmyndun á 

markaðnum. Öll verð á markaðnum hækka í kjölfar skattlagningar sem ber með 

sér allratap fyrir samfélagið. Ráðstöfun á auðlindum hins opinbera til 

skattinnheimtu ber einnig með sér þjóðhagslegan kostnað sem hefur neikvæð 

áhrif á velferð. Hugsanleg jákvæð velferðaráhrif skattlagningar felast í því að ef 

ferðamenn nýta sér fjárhættuspilaþjónustu á Íslandi í auknum mæli gæti það haft 

í för með sér aukinn þjóðhagslegan ábata. Eins og staðan er í dag hindra hins 

vegar landfræðilegar hömlur og takmarkað framboð á markaði þessi jákvæðu 

áhrif. 

Réttarhagfræðileg greining á lagaumhverfi fjárhættuspilamarkaðarins leiddi til 

þeirrar niðurstöðu að óskýr skilgreining hugtaksins „fjárhættuspil“ í íslenskum 

lögum gæti haft neikvæð áhrif á velferð. Sú ályktun er dregin að ákveðin brú sé á 

milli skilgreiningar laganna á fjárhættuspilum samkvæmt orðanna hljóðan og 

raunverulegrar meiningu löggjafans. Ályktunin er dregin vegna þess hve vítt má 

túlka skilgreininguna í orðanna hljóðan á meðan réttarvenjan er sú að túlka 

refsiákvæði í lögum þröngt. Brú þessi leiðir til aukinnar óvissu neytenda um 

lögmæti verknaða sem liggja á milli skilgreiningu laganna og raunverulegs vilja 

löggjafans. Sýnt hefur verið fram á það að óljós skilgreining af þessu tagi leiði af 

sér aukinn þjóðhagslegan kostnað fyrir þjóðfélagið vegna takmarkaðra 

upplýsinga. Vegna þessa minnkar velferð þjóðfélagsins. 

Réttarhagfræðileg greining á lagaumhverfi fjárhættuspilamarkaðarins leiddi 

einnig til þeirrar niðurstöðu að lagaumhverfið stuðli að neikvæðum áhrifum á 

velferð. Þær greinar hgl. sem eiga við um fjárhættuspil stuðla báðar að 

neikvæðum velferðaráhrifum. 183. gr. hgl. takmarkar eftirspurn á 

fjárhættuspilamarkaði á meðan 184. gr. hgl. takmarkar framboð og tryggir 

einokunarstöðu ríkisins á fjárhættuspilamarkaðnum. Sértækar einkaleyfislöggjafir 

tryggja einnig einokunarstöðu ríkisins frekar. Eins og áður hefur komið fram hafa 

öll fyrrnefnd atriði neikvæð velferðaráhrif í för með sér. Samkvæmt þeim 

hagfræðikenningum sem skýrt var frá í 3. kafla hefur takmörkun á framboði 

fjárhættuspilaþjónustu neikvæð velferðaráhrif í för með sér. Í ljósi alls þessa var 

sú ályktun dregin að afnám 183 gr. hgl. og 184 gr. hgl. sem snúa alfarið að 
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fjárhættuspilum myndi stuðla að bættum þjóðhagslegum ábata og bættri velferð 

á Íslandi. 
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