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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni í B.A. námi við Hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Ásgeir Jónsson lektor við Háskóla Íslands og þakka 

ég honum fyrir leiðsögn og ábendingar við ritgerðasmíðin. Einnig vil ég þakka Lýði Þór 

Þorgeirssyni starfsmanni GAMMA ráðgjafafyrirtækis fyrir góðar ábendingar og jákvætt 

viðmót. Jafnframt þakka ég móður minni Katrínu Baldursdóttur fyrir yfirlestur sem og 

Láru Sigurðardóttur, íslenskufræðings. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem sýndu mér 

stuðning á meðan skrifum stóð, þá aðalega fyrir að passa Eirík Nóa son minn sem er 

þriggja ára. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa B.A. verkefnis er að skoða fjárfestingaráætlun Landsvirkjunar, sem er  

stærsta orkufyrirtæki á Íslandi, og einnig að leitast við að svara því hvernig best væri 

fyrir fyrirtækið að fjármagna aukinn vöxt sinn til framtíðar.  

Tengsl Landsvirkjunar og íslenska ríkisins eru kryfjuð og spurt að því hvernig eigi að 

lágmarka áhættu ríkissjóðs af starfsemi fyrirtækisins. Til þess að fá svör við þessum 

spurningum er farið fræðilega yfir hagkvæma fjármagnskipun fyrirtækja og fræðst um 

ríkisábyrgðir og tilgang þeirra. Einnig eru lánshæfiseinkunnir og áhættuliðir 

Landsvirkjunar skoðaðir sem og ríkisins. Í verkefninu er reynt að finna lausnir til bóta og 

er það gert, bæði með því að skoða skýrslur lánshæfisfyrirtækja sem og að skoða 

upplýsingar úr ársskýrslum Landsvirkjunar, gögn frá Hagstofu Íslands og Lánasýslu 

ríkisins. Höfundur notar síðan þessi gögn við sína eigin útreikninga til  þess, meðal 

annars, að rannsaka þróun kennitalna Landsvirkjunar á milli ára.  Markmiðið með slíkri 

kennitölurannsókn er að skoða hvað þyrfti að bæta til þess að fyrirtækið gæti 

fjármagnað komandi verkefni.  

Áhætta ríkisins er einnig sérstakt umfjöllunarefni og er spurt hvernig ríkið lágmarkar 

áhættu sína af starfsemi Landsvirkjunar og hvort það sé eðlilegt að hið opinbera sé að 

standa í áhættusömum rekstri sem þessum. Niðurstöður kennitölurannsókna höfundar 

sýna að rekstur og geta Landsvirkjunar fer batnandi með hverju árinu frá 2008 en enn er 

þó langt í land  að fyrirtækið geti fengið lánsfé á góðum kjörum fyrir áætluðum 

verkefnum. Í ljós kemur úr gögnum Lánasýslu ríkisins að ríkisábyrgðir nema um 125% af 

vergri landsframleiðslu og nýtir Landsvirkjun sér 26 % af þeirri fjárhæð til ábyrgða. Erfitt 

verður að auka þessar ábyrgðir á skuldum og því kemst ríkið líklega ekki hjá því að leggja 

inn nýtt eigið fé til félagsins ef fjárfestingar- og arðsemisáætlanir eiga að verða að 

veruleika. Til að lágmarka áhættu ríkisins á verkefnunum væri hægt að gera Landsvirkjun 

að almennings hlutafélagi eða fjármagna einstök verkefni með svokallaðir 

verkefnafjármögnun. Úrlausnir sem þessar eru þó mjög pólitískar og engin ein rétt lausn 

til. Þá koma ýmis sjónarmið  við sögu sem hver og einn verður að meta fyrir sig. 
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1 Inngangur 

Raforka gegnir mikilvægu hlutverki fyrir efnahagslífið og samfélagið í heild. Markaður 

fyrir raforku er flókið fyrirbæri þar sem gæta þarf ólíkra hagsmuna sem og að fylgja eftir 

lokamarkmiði flestra fyrirtækja; að hámarka hagnað og arðsemi.  

Fyrirtæki sem framleiða raforku byggja framleiðslu sína á náttúruauðlindum. Þessar 

náttúruauðlindir eru í eigu þjóðarinnar og eru þær takmarkaðar. Þau umfram verðmæti 

sem náttúruauðlindin skapar kallast auðlindarenta (e. resource rent). Ný lög um nýtingu 

vatns- og jarðhitaréttinda gera ráð fyrir að nýtingarréttur af orkuauðlindum í eigu 

ríkisins skili sér til eigandans í meira mæli en áður.  

Það segir sig sjálft að orkan verður ekki til af sjálfu sér og til þess að skapa verðmæti 

úr auðlindum landsins verður að ráðast í umfangsmiklar fjárfestingar. Fjárfestingar eru 

þó aldrei áhættulausar og ávallt fylgir einhver áhætta væntri arðsemi. 

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Fyrirtækið vinnur rafmagn 

úr endurnýjanlegum orkugjöfum og framleiðir 73% af allri raforku í landinu. Fyrirtækið 

starfrækir fimmtán aflstöðvar víðsvegar um landið sem framleiða samtals tæpar 13 

terawattstundir á ári. Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim 

orkuauðlindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun 

og hagkvæmni að leiðarljósi. Sem fyrirtæki í eigu ríkissjóðs er athyglisvert að velta upp 

þeirri spurningu hvort það sé yfirhöfuð eðlilegt að hið opinbera sé að standa í 

áhætturekstri sem þessum og hvaða leið sé rétt að fara til að lágmarka áhættuna 

(Landsvirkjun, 2011). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um aðkomu ríkisins að Landsvirkjun og sérstaklega þá 

ábyrgð sem ríkisjóður ber á skuldbindingum fyrirtækisins. Fyrst verður farið örstutt yfir 

sögu Landsvirkjunar. Því næst er skýrt frá hvernig ríkissjóður kemur að Landsvirkjun, 

bæði sem eigandi og ábyrgðaraðili. Í kjölfarið verður fjallað almennt um fjármagnsskipan 

fyrirtækja og hverju sé best að huga að þegar um nýjar fjárfestingar er að ræða. Síðast 

en ekki síst verður talað um tilgang, mikilvægi og áhættu ríkisábyrgða fyrir bæði ríkissjóð 

og Landsvirkjun. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi spurningu: Hvernig er best fyrir 

Landsvirkjun að fjármagna aukinn framtíðarvöxt fyrirtækisns og hvernig á að lágmarka 

áhættu ríkissjóðs af starfsemi Landsvirkjunar?  
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1.1 Saga og hlutverk Landsvirkjunar 

Fyrirtækið Landsvirkjun var stofnað þann 1. júlí 1965 í þeim tilgangi að nýta orkulindir 

landsins betur og með því laða til landsins erlenda fjárfesta í orkufrekan iðnað. 

Landsvirkjun átti að byggja og reka raforkuver sem gætu selt raforku til stóriðju sem og á 

almennan markað á hagkvæmu verði. Strax var ráðist í byggingu fyrstu virkjunarinnar 

sem nefnist Búrfellsvirkjun. Um þriðjungur fjármögnunarinnar kom frá 

Alþjóðabankanum sem réði miklu um starfshætti Landsvirkjunar og lagði bankinn 

áherslu á að fyrirtækið yrði sjálfstætt og óháð stjórnvöldum. Áhersla var lögð á öruggt 

tekjuflæði fyrirtækisins og þess vegna mótaði bankinn afskriftareglur, bókhald og 

verðlagningarstefnu eftir vestrænum fyrirmyndum. Fram undir lok 8. áratugar 20. aldar 

bættust fleiri virkjanir í hópinn. Mikil og aukin eftirspurn gerði það að verkum að 

Landsvirkjun hafði ekki undan við að byggja virkjanir (Landsvirkjun, e.d.). 

Árið 1983 eignaðist Akureyrarbær hlut í Landsvirkjun en þá voru eignarhlutföllin þau 

að Reykjavík átti 45% hlut í fyrirtækinu, Akureyri 5 % og ríkið 50% hlut. Við það varð 

Landsvirkjun raforkufyrirtæki á landsvísu. Á árunum 1995-1996 sköpuðust hagstæð 

skilyrði fyrir erlenda fjárfestingu á Íslandi í orkufrekum iðnaði og í hönd fór mikið 

uppbyggingartímabil. Landsvirkjun jók framleiðslu sína um 60 % á fimm árum. Það var 

svo árið 2002 sem hafist var handa við byggingu Kárahnjúkavirkjunar en sú framkvæmd 

er stærsta framkvæmd Landsvirkjunar. Fól hún í sér aðra 60 % aukningu í 

raforkuframleiðslu (Landsvirkjun, e.d.). 

Í dag vinnur fyrirtækið rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum og framleiðir 73% af 

allri raforku í landinu. Fyrirtækið starfrækir fimmtán aflstöðvar víðsvegar um landið sem 

framleiða samtals tæpar 13 terawattstundir á ári. Hlutverk Landsvirkjunar er að 

hámarka afrakstur af þeim orkuauðlindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 

nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Miklar breytingar áttu sér stað 

með setningu nýrra raforkulaga árið 2005 sem fela í sér markaðsvæðingu 

raforkugeirans. Hófst þá gagnger endurskoðun á stefnu, skipulagi og starfsemi 

fyrirtækisins sem varð til þess að nýr forstjóri var ráðinn og fyrirtækið varð 

markaðsdrifið í stað þess að vera framkvæmdadrifið (Landsvirkjun, 2011). 

Frá og með 1. janúar 2007 yfirtók ríkið eignarhlut Reykjavíkur- og Akureyrarbæjar og 

varð Landsvirkjun þar með sameignarfyrirtæki í eigu ríkisins og á forræði 

fjármálaráðuneytisins. Á ríkissjóður 99.9% eignarhlut í fyrirtækinu og Eignarhlutur ehf. 

0,1% (Lög um Landsvirkjun, nr. 42/1983).  
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1.2 Margvísleg tengsl Landsvirkjunar og ríkisins 

Landsvirkjun er opinbert fyrirtæki og að fullu í eigu íslenska ríkisins. Samt sem áður 

starfar það á samkeppnismarkaði og því er það sameignarfyrirtæki samkvæmt lögum, 

sem þýðir að það starfar nánast eins og sjálfstætt fyrirtæki en ekki opinber stofnun. 

Með því er ríkið byrjað að leika margvísleg hlutverk í kringum starfsemi og rekstur 

fyrirtækisins sem gerir hlutina ögn flóknari. Ríkið er með þessu fyrirkomulagi ekki 

einungis eigandi fyrirtækisins heldur einnig ábyrgðaraðili á skuldbindingum þess og á 

meirihlutann í auðlindum landsins  sem Landsvirkjun nýtir í starfsemina. Þar af leiðandi 

þarf að líta í margar áttir þegar meta skal áhættu ríkisins á virkjun auðlinda landsins og 

sameina þarf mismunandi kröfur, gildi og sjónarmið hagsmunaaðila.  

Þegar fyrirtækið tekur ákvörðun um fjárfestingu er ekki einungis litið til þess hvort 

það geti afhent raforkuna viðskiptavini sínum, vel og örugglega, heldur einnig hvort 

tiltekin fjárfesting skili arði til eigenda sinna, hvort fyrirtækið geti greitt af lánum sínum 

til þess að ábyrgðin leggist ekki á ríkissjóð og þar að auki hvernig arðurinn dreifist til 

þess að öll þjóðin, eigandi auðlindanna, njóti góðs af fjárfestingunni. Einnig þarf að huga 

að umhverfisþáttum og hvaða áhrif fjárfestingin, eða verkefnið, hefur á náttúruna. Gildi 

umhverfis og náttúru verður að hafa að leiðarljósi þegar arður og ávöxtun 

fjárfestingarinnar er reiknuð. Þess vegna má segja að ekki dugi að huga einungis að 

arðsemi verkefnisins heldur einnig fórnarkostnaði þess til að geta metið 

ávöxtunarkröfuna fyrir verkefnið (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 2011). 

1.3 Ný tækifæri Landsvirkjunar 

Við Íslendingar búum yfir miklum og verðmætum náttúruauðlindum. Ljóst er að 

tæknilega séð gætum við búið til mun meiri raforku en þjóðin og innlend fyrirtæki þurfa. 

Í umræðunni heyrist oft að orkan sé framtíðin, að orkan sé arðurinn og að tækifæri 

okkar Íslendinga sé í orkumálum.  

Samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun er talið að samtals sé hægt að nýta vatnsafl 

og háhita á Íslandi til að framleiða um 84 TWst (terawatt-stundir). Þar af er talið að 

nýtanlegt vatnsafl á Íslandi sé 64 TWst á ári og sjálfbær raforkuframleiðsla úr háhita sé 

um 20 TWst á ári. Einnig gæti verið mögulegt að nýta meira með byggingu virkjana sem 

eru minni en 1 MW að afli. Þó ber að hafa í huga að vegna verndarsjónarmiða verður 

aðeins hluti af þessu nýtanlega afli virkjað. Í dag er verið að nýta samtals um 17 TWst 
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eða um 20% af öllu nýtanlegu afli (Ásgeir Jónsson, Gísli Hauksson, Lýður Þór Þorgeirsson 

og Valdimar Ármann, 2011). 

Gerð hefur verið rammaáætlun af hálfu ríkisstjórnarinnar um nýtingu orkukosta á 

Íslandi og er markmið hennar að leggja mat á og flokka virkjunarkosti með tilliti til 

orkugetu, hagkvæmni og umhverfisáhrifa. Er áætlunin í tveimur áföngum og  samkvæmt 

henni eru virkjunarhugmyndir metnar með samanlagt 53 TWst í nýtanlega orkugetu. 

Samkvæmt 1. áfanga rammaáætlunar, sem lauk 2003, eru metnar um 35 

virkjunarhugmyndir með orkugetu uppá um það bil 28 TWst. Metin orkugeta í 

jarðvarmaverkefnum er 17 TWst á ári og í vatnsafli 11 TWst. Í 2. áfanga rammaáætlunar 

eru 24 vatnsaflskostir metnir til viðbótar með orkugetu upp á um það bil 11 TWst og 23 

jarðvarmakostir metnir með orkugetu upp á um það bil 14 TWst. Samtals eru því um 25 

TWst af orkugetu í 2. áfanga (Ásgeir Jónsson o.fl., 2011). 

Mynd 1 sýnir áætlaðan vöxt Landsvirkjunar til ársins 2025. Áætlunin hljóðar upp á að 

virkjað yrði um 11 TWst á næstu 13 árum ofan á þær 17 TWst sem eru nú þegar 

virkjaðar. Fjárfestingar af því tagi væru þó vissulega háðar rammaáætlun og að 

Landsvirkjun fengi tilskilin leyfi. 

 

Mynd 1 - Áætlun um vöxt Landsvirkjunar á næstu árum                                                  

Heimild: Landsvirkjun 
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Á ársfundi Landsvirkjunar árið 2011  fjallaði Hörður Arnarson (2011a) forstjóri 

fyrirtækisins um þau fjölmörgu tækifæri sem Landsvirkjun hefur hvað varðar 

verðmætasköpun frá náttúruauðlindum. Hann kynnti nýja fjárfestingaráætlun 

fyrirtækisins sem felur í sér aukna framleiðslu fyrirtækisins til 2025. Eins og sjá má á 

mynd 2 er um stórar fjárfestingar að ræða og nema þær alls um allt að 4,5-5 milljarða 

dollara samanlagt.  Það jafngildir allt að 3% af áætlaðri landsframleiðslu Íslands.  

 

Mynd 2 - Mögulegar fjárfestingar Landsvirkjunar í hlutfalli við VLF             

Heimild: Landsvirkjun, GAMMA 

 

Þegar kemur að stórum fjárfestingum sem þessum þar sem auðlindir landans eru í 

húfi þarf augljóslega að vanda til verka, meta gildi og skapa sátt allra hagsmunaaðila við 

ákvörðunartöku. Það getur reynst erfitt þegar hagsmunaaðilarnir eru öll þjóðin og því er 

leitað i smiðju hagfræðinga sem segja að menn þurfi að velja og hafna. Um leið og valinn 

er einn kostur er verið að fórna öðrum (Birgir Þór Runólfsson munnleg heimild, 12. 

nóvember 2011). Þegar mörg sjónarmið koma saman með mismunandi gildi og skoðanir 

þarf að átta sig á staðreyndum málsins, útlista kosti og galla athafnarinnar og gera grein 

fyrir möguleikum og lausnum á gagnrýnin hátt. Um það verður fjallað í þessari ritgerð. 
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2 Fjárfestingaráætlun Landsvirkjunar – arður til ríkisins 

Þann 28. júní 2011 kom út skýrsla á vegum fjármálaráðuneytisins sem ber nafnið 

Efnahagsleg áhrif af rekstri Landsvirkjunar til ársins 2035. Þessi skýrsla var unnin af Gam 

management hf. (GAMMA) fyrir Landsvirkjun hf. (LV). Tilgangur þessarar skýrslu var að 

rannsaka og meta mögulega fjárhagsstöðu LV, arðgreiðslugetu fyrirtækisins og hver 

möguleg áhrif arðgreiðslna þess á íslenskt efnahagslíf væri. Skýrslan metur arðsemi LV til 

ársins 2035 miðað við framkvæmdaáætlun fyrirtækisins (Ásgeir Jónsson o.fl., 2011). 

Samkvæmt greiningu GAMMA gæti hagkerfið aukið hagvöxt sinn um 2-4% til 2035 ef 

ný fjárfestingaáætlun LV gengi eftir og fyrirtækið gæti aukið arðgreiðslur til ríkissjóðs um 

10% (Ásgeir Jónsson o.fl., 2011). Sjá má á mynd 3 hvernig árlegar tekjuskatts- og 

arðgreiðslur myndu þróast miðað við mismunandi sviðsmyndir. Myndin sýnir að því 

hærra sem verðið á raforkunni er því meiri arðgreiðslur fær íslenska ríkið fyrir 

auðlindirnar.  

 

 

Mynd 3 - Áætlaðar arð- og tekjuskattsgreiðslur LV                                                             

Heimild: GAMMA 
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Í skýrslunni er þróun meðalheildsöluverðs Landsvirkjunar á seldri raforku sett upp í 

þrjár sviðsmyndir. Sviðsmynd 1 gengur út frá fjárfestingaráætlun LV. Þar eru 

forsendurnar þær að meðalheildsöluverð hækki í 35 USD/MWst. árið 2020 og nær 55 

USD/MWst. árið 2030, en í dag er meðalverð til iðnaðar með flutningi um 25 USD/MWst 

(Landsvirkjun, 2011). Á sviðsmynd 2 er forsendan sú að ekki verði ráðist í frekari 

fjárfestingar. Gert er ráð fyrir að meðalheildsöluverð hækki í 30 USD/MWst. árið 2020 

og nær 45 USD/MWst. árið 2030. Til samanburðar kemur mynd 2b sem gerir ráð fyrir því 

að meðalheildsöluverð verði óbreytt eða um 25 USD/MWst. Forsendan á sviðsmynd 3 er 

sú að verði af þeirri ákvörðun að leggja sæstreng árið 2015 eins og Landsvirkjun hefur 

verið að skoða, er gert ráð fyrir því að hækkun meðalheildsöluverðs fari í 40 USD/MWst. 

árið 2020 og allt að 60 USD/MWst. árið 2030 (Ásgeir Jónsson o.fl., 2011). Á ársfundi 

Landsvirkjunar 12. apríl 2012 kom fram að vegna hækkunar á raforkuverði í Evrópu væri 

lagning sæstrengs nú orðin einkar fýsilegur kostur en það verður ekki rætt sérstaklega í 

þessari ritgerð (Hörður Arnarson, 2012). 

Verð á raforku hefur hækkað milli ára og náði Landsvirkjun að greiða arð í fyrsta skipti 

í 4 ár til eiganda síns nú fyrir árið 2011 eða um 1,8 milljarð króna (Landsvirkjun, 2012). 

Ekki er vitað hvernig þessi tala var ákveðin en er það þó skref í rétta átt. 

2.1 Mikilvægar forsendur fjárfestingaáætlunar 

Hvað raforku varðar fer möguleg arðsemi eftir því hversu mikil orka telst vinnanleg með 

sjálfbærum hætti, hver kostnaðurinn er og hvers konar samningar verða gerðir við 

kaupendur orkunnar, til dæmis hvað varðar tímalengd og verð. Í öllum þessum þáttum 

er óvissa talsverð. En alltaf fylgir einhver óvissa arðsemi og engin er uppskeran nema 

maður sái fyrst og voni að tilætlanir heppnist. Skýrsluhöfundar GAMMA lýsa hagvexti 

þannig að hann sé (Ásgeir Jónsson, Gísli Hauksson, Lýður Þór Þorgeirsson og Valdimar 

Ármann, 2011, bls.8):  

...í eðli sínu líkt og að tína ávexti af trjám sem hefur verið plantað yfir langan 
tíma með fjárfestingu. Tréin safnast saman á hverju ári og auka síðan 
uppskeruna á því næsta. Langvarandi stöðnun í fjárfestingum leiðir því til 
þess að bil verður á plöntun nýrra trjáa sem þegar til lengri tíma litið leiðir til 
minni uppskeru en ella hefði verið möguleiki á. 

Þessi skýring á hagvexti er vissulega góð og lætur í ljós mikilvægi þess að nýta góð 

tækifæri til verðmætasköpunar. 
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Margar forsendur eru fyrir því að fjárfestingaráætlun Landsvirkjunar gangi upp en 

þær eru meðal annars (Hörður Arnarson, 2011a): 

 Að sala á raforku til núverandi og nýrra viðskiptavina aukist með hærra 
raforkuverði. 

 Að Landsvirkjun fái tilskilin leyfi frá ríkinu til frekari uppbygginga. 

  Að Landsvirkjun hafi aðgang að því fjármagni sem þarf til að ráðast í 
framkvæmdir. 

 Hörður Arnarson (2012) telur að áætlun Landsvirkjunar um vænt verð á raforku sé 

mjög raunhæf. Á ársfundi Landsvirkjunar 2012 segir hann að meginforsendur fyrir 

möguleika á hærra raforkuverði meðal annars vera verðhækkun á raforku í Evrópu og 

aukin eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku.  

Meðalverð seldrar raforku til iðnaðar frá Landsvirkjun árið 2011 nam 28,7 

USD/MWst, og meðalverð fjögurra ára aftur í tímann 2007-2011 var 26,92 USD/MWst. 

(Landsvirkjun, 2011). Áætlað er að verð í Evrópu fari úr 60 USD/MWst. árið 2010 í 110 

USD/MWst. árið 2030. Þessi spá skapar samkeppnisforskot fyrir Landsvirkjun þar sem 

fyrirtækið áætlar að bjóða 30-50% lægra verð en í Evrópu, sem er þó hærra en verðið nú 

eða um 43 USD/MWst. (Hörður Arnarson, 2012). 

Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku hefur tvöfaldast eftir að 20/20 markmið 

Sameinuðu þjóðanna um að 20% af heildarorkunotkun Evrópusambandsins verði 

endurnýjanleg (Hörður Arnarson, 2011a). 

Allt eru þetta mikilvægar forsendur þegar kemur að arðsemismati nýrra fjárfestinga 

og samninga. Fyrstu tvær forsendurnar sem taldar eru upp eru flestir sammála um að 

séu raunhæfar miðað við markaðsaðstæðurnar sem fyrirtækið starfar nú við. En hvað 

með þá þriðju? Hefur Landsvirkjun aðgang að því fjármagni sem þarf til að ráðast í 

þessar stóru framkvæmdir? 

Eftir hrun, árið 2008, breyttust aðstæður á fjármagnsmörkuðum til muna. Erfiðara 

varð að ná í lánsfé og urðu lánskjör töluvert verri. Bæði Landsvirkjun og íslenska ríkið 

féllu niður um marga flokka hjá matsfyrirtækjum í lánshæfi og fór Landsvirkjun í það 

sem kallað er „spákaupmennskuflokkur“ eða öðru nafni „ruslflokkur“. Breyttar 

aðstæður á fjármálamörkuðum kallaði á að Landsvirkjun skoðaði nýja nálgun við 

fjármögnun. Ljóst er að þessi áætlun fyrirtækisins rætist ekki ef hún er drifin áfram af 
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rekstrarafkomu einni saman né yrði hún möguleg ef hún væri einungis drifin áfram af 

lánsfé sem nemur umtöluðum fjárhæðum. Ef stöðug uppbygging Landsvirkjunar með 

tilheyrandi arðsemi á að verða að veruleika þarf fjármagn að vera samansett af bæði 

auknum lánum sem og auknu eigin fé (Hörður Arnarson, 2012). 

Fjármögnun framtíðarvaxtar Landsvirkjunar byggist á fjórum meginmarkmiðum 

(Hörður Arnarson, 2012): 

 Fjármagna rekstur Landsvirkjunar 

 Lágmarka áhættu 

 Hámarka langtíma verðmæti 

 Hámarka arðgreiðslur 

Í næsta kafla verður fjallað fræðilega um hagkvæma fjármagnskipan fyrirtækja og 

helstu áhættur fjárfestinga. 
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3 Fjármagnskipan fyrirtækja 

Fjármagnskipan fyrirtækja ræðst af jafnvægi milli áhættu og ávöxtunnar. Því hærra sem 

hlutfall skulda er af fjármagninu því meiri verður áhættan. Hins vegar eykur skuldsetning 

arðsemi eigin fjár, en það sýnir okkur hversu vel fyrirtækið hagnast á rekstrinum 

(Bringham og Houston, 2001).  Að mati hagfræðinganna Ásgeirs Jónssonar og Sigurðar 

Jóhannessonar (2011) er arðsemi eiginfjár þó gallaður mælikvarði þegar litið er til 

opinberra fyrirtækja sem njóta ríkisábyrgðar því þá eru tengslin á milli 

fjármögnunaráhættu og eiginfjárhlutfalls  rofin í sundur. Sem dæmi gæti fyrirtæki í slíkri 

stöðu hækkað arðsemi eigin fjár með því að lækka eiginfé fyrirtækis því ábyrgðin skilar 

sér í betri kjörum á lánsfé.  

Þegar fjárfesting er metin þarf að huga að því hvernig hún er fjármögnuð. Ef hún er 

eingöngu fjármögnuð með eigin fé þarf að gæta þess að fjárfestirinn fái þá ávöxtun sem 

sanngjörn er. Ef hún er eingöngu fjármögnuð með skuldsetningu þarf fjárfestingin að 

standa undir umsömdum vöxtum. Ef fjárfesting er fjármögnuð með bæði lánsfé og eigin 

fé er hún metin með svokölluðum vegnum meðalkostnaði fjármagns (WACC). Veginn 

meðalkostnaður fjármagns er fenginn svona: 

 

WACC=D/(D+E)*i+R/(D+E)*r,  

 

þar sem D er lánsfé, E er eigið fé, i er vaxtahlutfall og r er ávöxtunarkrafa til eigin fjár. Ef 

vaxtagjöld eru hins vegar dregin frá skatti myndast vaxtaspörun sem gerir það að 

verkum að að vaxtakostnaður lána minnkar um skattahlutfallið og er bætt í líkanið.  

 

WACC=D/(D+E)*i*(1-T)+R/(D+E)*r, 

 

þar sem T er skattahlutfall. 

Veginn meðalkostnaður er í raun vegið meðaltal á milli kostnaðar við lánsfé og 

ávöxtunar eigin fjár (Fernández, 2011). Með því að bera saman veginn meðalkostnað 
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(WACC) og arðsemi fjárfestinga (ROIC) er hægt að meta hvort fjárfestingin er arðbær 

eða ekki. Þessi mælikvarði er þó ekki æskilegur nema að hlutföllin milli lánsfjár og eigin 

fjár breytist ekkert með tímanum og að viðskiptaáhætta sé alltaf sú sama (Braley, 

Mayers og Allen, 2006). 

Í tilfelli þar sem arðsemi eign fjárs og fjármögnunaráhætta er rofin eins og hjá 

Landsvirkjun þarf að vega og meta hvort ávöxtunin á eigið fé sé meiri eða minni en 

kostnaðurinn við lántöku. 

3.1 Áhrifaþættir 

Það eru aðallega fjórir þættir sem hafa áhrif á hagkvæmustu fjármagnskipan 

fyrirtækis samkvæmt Brigham og Houston (2001): 

 Viðskiptaáhætta: Áhætta sem skapast miðað við engar skuldir. Því hærri 
sem viðskiptaáhættan er, því lægra er skuldahlutfallið. 

 Fjármögnunaráhætta: Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta 
fjármagnað sig á sem bestum kjörum. Stöðugt aðgengi að fjármagni er 
nauðsynlegt fyrir langtíma velgengni fyrirtækis og dregur úr áhættu. 
 

 Skattar: Fyrirtæki fá skattaáfslátt sem er frádráttabær frá vaxtaberandi 
skuldum. 
 

 Íhaldsemi og áhættusækni stjórnenda: Sumir stjórnendur taka meiri 
áhættu en aðrir t.d. með því að auka skuldsetningu svo virði fyrirtækis 
aukist. Þetta hefur áhrif á það hvernig fyrirtæki ákveður að fjármagna sig. 

3.1.1 Viðskiptaáhætta (Bringham og Houston, 2001). 

Viðskiptaáhætta er þegar óvissa ríkir um arðsemisprósentu fjárfestinga (ROIC). 

Arðsemisprósenta fjárfestinga er skilgreind svona: 

ROIC=Hagnaður 31.12/fjárfestingu 1.1 

Ef fyrirtæki fjármagnar sig eingöngu með eigin fé er engin vaxtaáhætta en þá verður 

ROIC jafnt arðsemi eigin fjár (ROE). Arðsemi eigin fjár er reiknað með því að deila eigin 

fé í byrjun árs með hagnaði í lok árs eða: 

ROE=Hagnaður 31.12/eigið fé 1.1 

Þannig geta fyrirtæki sem fjármagna sig með eigin fé og engum skuldum mælt 

viðskiptaáhættuna eingöngu með arðsemi eigin fjár þar sem öll áhættan liggur hjá 

eigandanum.  
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Margir þættir geta orsakað viðskiptaáhættu: 

1.  Óstöðug eftirspurn: Því stöðugri sem eftirspurn eftir vöru fyrirtækisins er (öðrum 

liðum haldið föstum) þeim mun minni er viðskiptaáhættan. 

2. Verðbreytingar: Því rokgjarnara sem verð er því meiri er áhættan.  

3. Breytilegur kostnaður: Því meiri óvissa sem ríkir um kostnað verkefnisins því 

meiri er viðskiptaáhættan. 

4. Geta til að tengja verð á aðföngum við framleiðslukostnað eða breytileika á verði 

framleiðsluvörunnar dregur úr viðskiptaáhættu. 

5. Geta til nýrra fjárfestinga og nýsköpunar: Greiður aðgangur að lánsfjármagni á 

góðum kjörum minnkar viðskiptaáhættu. 

6. Gjaldmiðlaáhætta: Þegar skuldir fyrirtækis eru í sama gjaldmiðli og tekjur þess er 

viðskiptaáhættan minni.  

7. Rekstrarvogun: Því hærra sem hlutfall af föstum kostnaði er því meiri er 

viðskiptaáhættan. 

Fjallað verður um viðskiptaáhættu Landsvirkjunar síðar í ritgerðinni í kafla um 

áhættuþætti í rekstri Landsvirkjunar. 

3.1.2 Fjármögnunaráhætta  

Fjármögnunaráhætta er sú áhætta sem eigendur fyrirtækis bera þegar stjórnendur þess 

taka ákvörðun um að fjármanga reksturinn að hluta til með lánum, t.d. útgáfu 

skuldabréfa. Þegar ákvarðanir eru teknar um það hvernig eigi að fjármagna ákveðna 

fjárfestingu er nauðsynlegt að gera raunhæfa áætlun um arðsemi hennar. Ef 

fjárfestingin er álitin áhættusöm er rétt að nota minna lánsfé en ef hún er álitin 

áhættulítil (Bringham og Houston, 2001). 

Fyrirtæki geta verið samsett úr margskonar skuldbindingum sem hver um sig ber sína 

viðskiptaáhættu og endurspeglar sú áhætta einstakar eignir fyrirtækis. Þegar ákvörðun 

er tekin um skuldahlutfall er brýnt að skoða áhrif þess á ýmsar kennitölur sem segja til 

um arðsemi og virði fyrirtækisins. Þó svo að vel sé vandað til verka af þessu tagi er aldrei 

hægt að segja til um með vissu hver áhrifin verða við mismunandi hlutfall skulda og 

eigin fjár (Bringham og Houston, 2001). 
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Sambandið á milli áhættu og arðsemi  
Ávöxtunarkrafa fjárfesta er sá ábati sem þeir telja nauðsynlegan fyrir viðkomandi 

fjárfestingu miðað við þá áhættu sem henni fylgir. Hún er því tæki til að mæla samband 

á milli áhættu og arðsemi. CAMP-líkanið er þekkt líkan í hagfræði sem er notað til að 

leiða út viðeigandi ávöxtunarkröfu fjárfestinga. Það lýsir áhættuálagi á fjárfestingu í 

hlutabréfum svona: 

rA = rf + βA * (rm-rf) 

 

þar sem rA er ávöxtunarkrafa til hlutabréfs A, rf er áhættulausir vextir og rm er ávöxtun 

markaðssafnsins. Betagildi hlutabréfa segir til um hvernig ávöxtun hlutabréfs er miðað 

við ávöxtun markaðarins og er áhættustuðull bréfsins (βA =cov(A,m) /σˆ2m). Betagildið 

breytist með skuldsetningu og verður:  

 

β1 = βu * [1+ (1-t) *(D/E)] - βd * (1-t) * (D/E) 

 

þar sem D eru skuldir, E er hlutafé, t er skattahlutfall, β1 er skuldsettur stuðull, βu er 

óskuldsettur stuðull og βd er áhætta skuldanna.  

Þetta líkan tekur á tvenns konar ávinningi af fjárfestingum, bæði tíma og áhættu. 

Tíminn er mældur í áhættulausum vöxtum (rf) og áhættan sýnir hve mikið fjárfestir þarf 

að fá í viðbót við áhættulausu vextina vegna aukinnar áhættu (Damodaran, 2001).  

Í næstu köflum verður fjallað um áhættur í rekstri Landsvirkjunar sem og áhættur 

ríkisins á fjárfestingum fyrirtækisins. 

 Áhættur í rekstri Landsvirkjunar 

Mikilvægt er að fara yfir áhættuþætti í rekstri Landsvirkjunar og kanna hvað þurfi að 

gera til að lágmarka áhættu í komandi verkefnum.  Fjárhagsleg áhætta Landsvirkjunar 

skiptist í (Landsvirkjun, 2011):  

 Markaðsáhættu 

 Lausafjársáhættu  

 Mótaðilaáhættu  
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3.1.3 Markaðsáhætta 

Markaðsáhætta er sú áhætta sem stafar af breytingum á markaði og 

markaðsaðstæðum. Markaðsáhætta Landsvirkjunar skiptist í (Landsvirkjun, 2011): 

 Álverðsáhættu 

 Vaxtaáhættu 

 Gjaldmiðlaáhættu 

 

3.1.3.1 Álverðsáhætta 

Álverðsáhætta er skilgreind sem sú áhætta að álverð þróist á óhagstæðan hátt fyrir 

fyrirtækið sem leiðir til fjárhagslegs taps (Landsvirkjun, e.d.). Álverðsáhætta fyrirtækisins 

vegna breytinga á álverði er mikil. Helmingur tekna Landsvirkjunar er bundinn við álverð 

en það er þó 25% lækkun frá því í fyrra eftir að endursamið var við Rio Tinto Alcan 

(Landsvirkjun, 2011). Nýr samningur er í Bandaríkjadölum, verðbættur miðað við 

bandaríska neysluvísitölu í stað álverðstengingar sem dregur töluvert úr áhættu 

fyrirtækisins (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 2011).  

Tekjur jukust milli áranna 2010 og 2011 og það kemur einkum fram í hærra álverði. 

Horfur fyrir árið 2012 eru neikvæðar sem á eftir að bitna á komandi tekjum.  Á mynd 4 

má sjá þróun heimsmarkaðsverðs á áli. Eins og sést er verðið mjög sveiflukennt og því 

mikil áhætta fyrir fyrirtækið að hafa helming tekna sinna bundið við slíkt. 
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Mynd 4 - Þróun heimsmarkaðsverðs á áli að mati Bloomberg                                        

Heimild: Landsvirkjun 

 

Stefna Landsvirkjunar er að afnema álverðstengingu eins fljótt og hægt er, en langur 

samningur við Alcoa gerir fyrirtækinu erfitt fyrir (Rafnar Lárusson, 2012). 

3.1.3.2 Vaxtaáhætta 

Vaxtaáhætta er sú áhætta sem skapast vegna breytinga á vaxtakjörum. Landsvirkjun býr 

við vaxtaáhættu vegna vaxtaberandi eigna og skulda og eru fjárskuldir mun hærri en 

vaxtaberandi fjáreignir. Meirihluti lána félagsins eru með breytilega vexti, eða um 70%. 

Er áhættan því að mestu bundin við mögulega hækkun vaxta (Landsvirkjun, e.d.). Vextir 

hafa lækkað gríðarlega síðustu ár sem hefur komið sér vel fyrir fyrirtækið en frá og með 

2012 eru horfur fyrir því að þeir fari hækkandi (Rafnar Lárusson, 2012). 

3.1.3.3 Gjaldmiðlaáhætta 

Gjaldmiðlaáhætta er sú áhætta þegar fé tapast vegna óhagstæðra breytinga á gengi 

gjaldmiðla. Gjaldmiðlaáhætta Landsvirkjunar er áhætta af öllum almennum viðskiptum, 

eignum og skuldum sem eru í annarri mynt en Bandaríkjadollar. Um 70% af tekjum 

Landsvirkjunar er í Bandaríkjadollar og er sú mynt því starfrækslumynt fyrirtækisins. 

Aðrar tekjur félagsins eru í íslenskum og norskum krónum. Þar sem meirihluti tekna 

fyrirtækisins er í dollurum og meirihluti reksturs er í íslenskum krónum hefur styrking 

krónunnar neikvæð áhrif á félagið. Einnig er félagið með langtíma skuldir í evrum og er 
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því greiðsluáhætta á þeim lánum vegna afborgana og vaxta (Rafnar Lárusson, 2012). 

Eins og komið hefur fram er langhagstæðast fyrir fyrirtæki að hafa skuldir í sömu mynt 

og tekjur,  til þess að lágmarka gjaldmiðlaáhættu. 

3.1.4 Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta felur í sér hættu á tapi ef félagið getur ekki staðið við skuldbindingar 

sínar á tilsettum tíma. Lausafé er bæði handbært fé og aðgangur að svokölluðum 

veltilánum. Samkvæmt ársskýrslu Landsvirkjunar fyrir árið 2011 kemur fram að 

Landsvirkjun hafi aðgang að alls 646 milljónum USD sem er lausafé tryggt til ársins 2013 

(Landsvirkjun, 2011). Þessi góða lausafjárstaða skilar sér í öruggari rekstri og minni 

áhættu (Rafnar Lárusson, 2012). Verðmætt er fyrir fyrirtæki að hafa nóg af lausafé til að 

geta mætt sveiflum í rekstri, óvæntum áföllum og mögulegum nýjum 

fjárfestingarverkefnum (Brealy, Mayers og Allen, 2006).  Á mynd 5 má sjá hvernig 

lausafjárstaða Landsvirkjunar hefur þróast síðustu ár (Rafnar Lárusson, 2012). 

 

 

Mynd 5 - Lausafjárstaða LV                                                                                                

Heimild: Landsvirkjun 
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3.1.5 Mótaðilaáhætta 

Mótaðilaáhætta er sú áhætta sem felur í sér að gagnaðili samnings uppfylli ekki ákvæði 

hans. Til að mæta þessari áhættu er Landsvirkjun búin að setja sér það markmið að gera 

ekki samninga við fjármálastofnanir nema að þær séu með lánshæfiseinkunn A- eða 

hærri frá Standard‘s of Poor‘s eða sambærilega einkunn frá öðrum viðurkenndum 

matsfyrirtækjum (Landsvirkjun, 2011). Hins vegar er hátt í 80% af viðskiptavinum 

Landsvirkjunar álfyrirtæki, eins og sjá má á mynd 6. Það gerir það að verkum að rekstur 

fyrirtækisins er algjörlega bundinn við nánast einn iðnað og stendur og fellur með 

honum.  

 

 

Mynd 6 - Viðskiptavinir Landsvirkjunar eftir tegund                                           

 Heimild: Landsvirkjun 

3.2 Áhætta ríkisins 

Íslenska ríkið er bæði eigandi Landsvirkjunar og ábyrgðaraðili lána þess. Mætti því segja 

að ríkið beri ekki einungis viðskipta- og fjármögnunaráhættu sem eigandi, heldur einnig 

ábyrgðaraðili á lánum fyrirtækisins. Ríkið ber þá einnig áhættu á því hvernig rekstur 

Landsvirkjunar er á tilteknu framkvæmdartímabili og hvort fyrirtækið sé í stakk búið til 

Álfyrirtæki; 81%

Heildsala; 
15%

Aðrir; 4%
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að standa við skuldbindingar sínar. Því þarf að vera skýrt hvaða áhætta liggur að baki 

rekstrinum svo að öruggt sé að stórar upphæðir falli ekki á skattgreiðendur.  

Áhætta við ríkisábyrgð er nokkur og er farið ítarlega í það í kafla um ríkisábyrgðir. 

3.2.1 Ávöxtunarkrafa ríkisins 

Ávöxtunarkrafa ríkisins til Landsvirkjun er sú sama og til annarra opinberra fyrirtækja. 

Því er ekki tekið tillit til áhættunnar sem fjárfestingarnar skapa eða hverju fjárfestingin á 

eftir að skila. 

Lágmarkskrafa til ávöxtunar verkefna ræðst jafnan af áhættulausri ávöxtun að 

viðbættri áhættuþóknun. Oft er talað um að áhættulaus ávöxtun sé sú ávöxtun sem 

hafa mætti með fjárfestingu í ríkisskuldabréfum.  Áhættuþóknun fjárfestisins bætist 

síðan við vegna þeirrar áhættu sem felst í viðkomandi fjárfestingakosti. Slík áhætta 

tengist meðal annars óvissu um kostnað og tekjur verkefnis (Daði Már Kristófersson og 

Friðrik Már Baldursson, 2009). 

Hlutverk lágmarksávöxtunarkröfu er að tryggja að fjárfestar nái viðunandi ávöxtun á 

fjárfestingar sínar. Hún gegnir mikilvægu hlutverki í að tryggja óskertan hvata til 

fjárfestinga. Ávöxtunarkrafa á hins vegar að vera háð áhættu og viðhorfi fjárfesta til 

áhættu. Erfitt getur verið að geta til um rétta lágmarksávöxtunarkröfu vegna skorts á 

upplýsingum. Við þessu er jafnan brugðist með því að nota næstbestu lausnina og setja 

eina sameiginlega lágmarksávöxtunarkröfu fyrir öll fyrirtæki sem nýta ákveðna tegund 

auðlinda (Daði Már Kristófersson og Friðrik Már Baldursson, 2009). 

Algengt er að ríkið geri sömu ávöxtunarkröfu til allra opinberra framkvæmda, óháð 

áhættu og talað er um 3,5-5,5% raunávöxtun sem kostnað af heildarfjármagni 

Landsvirkjunar sem dæmi (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 2011).  

Að mati Ásgeirs Jónssonar og Sigurðar Jóhannessonar (2011) er ríkið, með þessu, í 

raun áhættublint og hljóti þannig að hneigjast til áhættusækni í fjárfestingum. Ríkið miði 

við fulla ábyrgð óháð áhættu og því hverju fjárfestingin eigi eftir að skila, sem hefur það 

í för með sér að það á kost á ódýru fjármagni til mjög áhættusamra verkefna. Að mati 

Braely o.fl. er það almennt svo að meiri áhætta leiðir til þess að gerð sé krafa um meiri 

ávöxtun (Braely, Mayers og Allen, 2006). Daði Már Kristófersson og Friðrik Már 

Baldursson (2009) benda þó á að verja mætti lægri ávöxtunarkröfu til opinberra 
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fyrirtækja vegna þess að þau njóta yfirleitt sömu lánskjara og ríkið sjálft og því ekki 

ástæða til annars en að miða við annað en ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa (Daði Már 

Kristófersson og Friðrik Már Baldursson, 2009). Síðar í ritgerðinni verður nánar fjallað 

um lánshæfi og lánskjör. 
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4 Ríkisábyrgðir 

Ábyrgð ríkisjóðs vegna fyrirtækja eða annarra aðila geta verið með ýmsum hætti. Auk 

skuldbindinga vegna lána sem ríkissjóður hefur sjálfur tekið ber hann einnig ábyrgð á 

skuldbindingum annarra fyrirtækja. Þær skuldbindingar má kalla ríkisábyrgðir. 

Samkvæmt lögum má ríkissjóður aldrei takast á hendur ábyrgðaskuldbindingar, nema að 

heimild sé veitt til þess í lögum. Slíkar ábyrgðir kallast veittar ábyrgðir. Veittar ábyrgðir 

eru yfirleitt ábyrgðir sem nefnast einfaldar ríkisábyrgðir en við þær er ekki hægt að 

krefja ábyrgðaraðila um greiðslu lánsins fyrr en sannað hefur verið að aðalskuldari geti 

ekki greitt skuldina. Einnig eru til það sem nefnist sjálfskuldaábyrgðir sem virka þannig 

að lánveitandinn getur krafið ábyrgðaraðila um greiðslu þegar gjalddagi er liðinn án þess 

að reyna frekari innheimtu hjá lántaka. Ríkissjóður má ekki ganga í sjálfskuldaábygð, 

nema sérstaklega sé kveðið á um það í lögum (Lög um ríkisábyrgðir nr. 121/1997). 

Skuldbindingar ríkissjóðs má flokka í beinar og óbeinar skuldbindingar. Beinar 

skulbindingar eru gjöld sem falla undantekningarlaust á ríkissjóð á ákveðnum tíma en 

óbeinar skuldbindingar eru þær sem falla á ríkissjóð einungis við ákveðin skilyrði í 

framtíðinni en óvíst er hvort og hvenær gjöldin falla til. Þessi hugtök samsvara að 

einhverju leyti sjálfskuldaábyrgð og einfaldri ábyrgð en eiga betur við þegar um er að 

ræða ábyrgð ríkissjóðs á skuldbindingum opinberra fyrirtækja. Stærsta óbeina 

skuldbinding ríkisins snýr að ríkisábyrgðum (Fjárlagafrumvarp, 2012). 

Umfang ríkisábyrgða er gríðarlegt og eflaust meira en margur gerir sér grein fyrir. 

Eins og sjá má á mynd 7 hafa ábyrgðirnar stóraukist á undanförnum árum. Samkvæmt 

Lánasýslu ríksins nema heildarskuldir sem ríkið ber ábyrgð á 1.323 milljörðum króna í lok 

árs 2011 en skuldirnar hafa hækkað um 62% síðan árið 2005. Þetta þýðir að skuldir sem 

ríkisjóður ber ábyrgð á, aðrar en skuldbindingar sem ríkissjóður sjálfur á, nema um 125% 

af vergri landsframleiðslu (Lánasýsla ríkisins, e.d.b). 
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Mynd 7 - Ríkisábyrgðir í hlutfalli við landsframleiðslu              

Heimild: Hagstofa Íslands; Lánasýsla ríkisins 

 

Ríkisábyrgðir skipta máli þegar skuldastaða ríkissjóðs er metin sem og aðrar beinar og 

óbeinar skuldbindingar hans. Sá möguleiki að þessar skuldir eigi eftir að falla á ríkið er 

alltaf fyrir hendi og þá er lykilatriði að vera með skýr lög og reglur í kringum ábyrgðirnar 

þar sem þær nema stærri upphæð en verg landsframleiðsla ríkisins, eins og staða er í 

dag.  

Afgreiðsla og undirbúningur að veitingu ríkisábyrgða annast Ríkisábyrgðasjóður, en 

hann var stofnaður árið 1962. Ríkisábyrgðir má aðeins veita ef það er heimilt samkvæmt 

lögum, fjárlögum eða sérlögum (Lánasýsla ríkisins, e.d.b).  Í 3. grein laga um ríkisábyrgðir 

(nr. 121/1997) er meðal annars kveðið á um að ábyrgð ríkissjóðs skuli ekki nema hærra 

hlutfalli en 75% af lánsfjárþörf verkefnis sem veitt er ríkisábyrgð og að lántakandi fallist 

á viðeigandi tryggingu sem Ríkisábyrgðarsjóður metur. 

4.1 Ríkisábyrgð Landsvirkjunar 

Skuldbinding íslenska ríkisins gagnvart Landsvirkjun jókst verulega árið 2007 eins og sjá 

má á mynd 8. Eins og áður hefur komið fram yfirtók ríkið eignarhlut Reykjavíkur og 
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Akureyrar í Landsvirkjun frá og með 1. janúar 2007 og varð í kjölfarið sameignarfélag í 

fullri eigu ríkisins og á forræði fjármálaráðuneytisins (Landsvirkjun, e.d.b). 

Landsvirkjun nýtir 26% af heildarfjárhæð ríkisábyrgða og er þar með stærsti aðilinn 

með ríkisábyrgð á lántökum sínum á eftir Íbúðarlánasjóði sem er með 71% hlutfall eins 

og sjá má á mynd 8.  

 

 

Mynd 8 – Skipting ríkisábyrgða                                                                                 

Heimild: Lánasýsla ríkisins 

 

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2012 kemur fram í kafla um ríkisábyrgðir og 

áhættuskuldbindingar að fjárhagstaða Landsvirkjunar sé viðunandi, lausafjárstaða sterk 

og gert er ráð fyrir því að fyrirtækið geti mætt skuldbindingum sínum til ársloka þótt 

enginn aðgangur verði á lánsfjármagni (Fjárlagafrumvarp, 2012). 

Staða ríkisábyrgða í lok árs 2011 nam 1.342 milljörðum króna. Ríkisábyrgðir vegna 

Landsvirkjunar námu á sama tíma um 349 milljörðum króna eða tæpum 26% af 

samanlögðum ríkisábyrgðum íslenska ríkisins. Ef ríkisábyrgð Landsvirkjunar er borin 

saman við verga landsframleiðslu á Íslandi á árunum 2005-2011 sést (á mynd 9) að 

hlutfallið nemur tæpum 32% eða næstum þriðjungi (Lánasýsla ríkisins, e.d.b).   
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Mynd 9- Hlutfall ríkisábyrgðar LV af landsframleiðslu               

Heimild: Hagstofa Íslands, Lánasýsla ríkisins 

 

Ríkisábyrgðir skapa veigamikla áhættu í efnahagsreikningi ríkisins og eru þær hluti af 

því sem skilgreint er sem fjárhagslegar áhættur ríkis. Reynst getur vandasamt að meta 

ábyrgðir ríkisins á skuldbindingum fyrirtækja. Fyrirtæki með ríkisábyrgð eru oft mikilvæg 

fyrir hagkerfið og bera þar með mikla kerfisbundna áhættu. Ríkisábyrgðir koma til vegna 

óvæntra atvika í hagkerfinu og getur það haft gríðarleg áhrif á ríkissjóð ef slík atvik 

henda (Fjármálaráðuneytið, 1997).  

Landsvirkjun mun ekki geta fjármagnað nýjar fjárfestingar án ríkisábyrgðar, að öllu 

óbreyttu, og því segir sig sjálft að ef af verður þá mun ábyrgð ríkisins á skuldbindingum 

Landsvirkjunar hækka enn meira en sýnt er hér þar sem aukin fjárfesting kallar á aukna 

skuldbindingu (Hörður Arnarson, 2012). 

Lánshæfismatsfyrirtæki greina oft áhættuna sem fylgir ríkisábyrgðum og hafa 

ábyrgðirnar mikið að segja þegar kemur að matinu. Yfirleitt hafa þessar ábyrgðir jákvæð 

áhrif á lánshæfi fyrirtækis sem er með skuldbindingar sínar í skjóli ríkisábyrgða og svo 

neikvæð áhrif á lánshæfi ríkisjóðs (Ólafur Ísleifsson, 2001). 
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Árið 2009 beindi eftirlitsstofnun EFTA tilskipun til ríkisjóðs Íslands að þeir afnæmu 

allan opinberan stuðning sem fælist í ábyrgðum á skuldum Landsvirkjunar. Íslensk 

stjórnvöld brugðust við þessu árið 2010 með nýjum lögum sem kveða á um að „hver sá 

sem ríkissjóður gengur í ábyrgð fyrir, ábyrgðarþegi, [skuli] greiða við ábygðarveitingu í 

ríkissjóð áhættugjald er [nemur] 0,25-4,00% af höfuðstól ábyrgðaskuldbindinga fyrir 

hvert ár lánstímans“ (Lög um ríkisábyrgðir nr. 121/1997 , 4.gr.). 

Löggjafinn hefur ákvarðað að ábyrgðargjald vegna lána LV skuli vera 0,25%. Fyrir 

liggur úrskurður á vegum EFTA að opinberum aðilum sé óheimilt að skekkja 

samkeppnisstöðu gagnvart markaði með ábyrgðum á lánum eigin fyrirtækja nema að á 

móti komi eðlileg gjaldtaka, þ.e. að ábyrgðargjald endurspegli vaxtamun sem leiðir af 

opinberri ábyrgð (Fjármálaráðuneytið, 2009). 
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5 Lánshæfismat  

Lánshæfismat fyrirtækja og opinberra aðila skiptir miklu máli á alþjóðlegum 

fjármagnsmarkaði. Mat á lánshæfi gerir alla lántöku markvissari, eykur öyggi og tryggir 

að lántaki greiði þá vexti sem hæfa tilteknu lánshæfismati.  Dæmi um mikilvægi 

lánshæfiseinkunna er t.d. að hinn almenni skuldabréfamarkaður í Bandaríkjunum krefst 

þess að skuldabréfaútgáfur séu studdar lánshæfiseinkunnum fyrirtækjanna Moody’s og 

Standard & Poor’s sem þýðir að markaðurinn er í raun lokaður fyrir öllum þeim 

lántakendum sem hafa ekki fengið matseinkunnir frá fyrirtækjunum (Ólafur Ísleifsson, 

2001). 

Fjögur viðurkennd matsfyrirtæki hafa gefið íslenska ríkinu lánshæfismat sem 

lántakandi innanlands sem og erlendis. Þessi fyrirtæki eru Moody’s, Investor Servise, 

Standard & Poor´s og Fitch (Lánasýsla Ríkisins, e.d.a). Einungis tvö matsfyrirtæki gefa út 

lánshæfismat fyrir Landsvirkjun en það eru Moody’s og Standard & Poor’s. 

Meginhlutverk þessara matsfyrirtækja er að meta lánshæfi lántakenda og birta 

niðurstöður opinberlega (Ólafur Ísleifsson, 2001). 

Í þessum kafla verður farið yfir lánshæfismat Landsvirkjunar og ríkissjóðs hjá þessum 

tveimur matsfyrirtækjum. Farið verður yfir hvað einstaka einkunnir þýða og hvaða áhrif 

matið hefur á Landsvirkjun. 

5.1 Kennitölur 

Kennitölur fyrirtækja eru mikilvægar þegar fyrirtæki þarf að sýna fram á lánshæfi. Þegar 

fyrirtæki ræðst í veigamiklar fjárfestingar þarf  fjármagn til að framkvæma verkefnin. 

Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að hafa greiðan aðgang að lánsfé og fjársterka eigendur til 

að styrkja eigið fé félagsins (Bjarni Frímann Karlsson, 2008). 

Kennitölum er unnt að skipta í nokkra flokka eftir því hvers kyns spurningum þeim er 

ætlað að svara. Helst vilja lesendur ársreiknings fá vísbendingar um (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2008): 

 Greiðsluhæfi: Með því er átt við getu félagsins til að greiða skuldir sínar og að 
mæta óvæntri þörf fyrir lausafé. Þeir sem selja félaginu vörur eða þjónustu 
eiga mikið undir greiðsluhæfi komið.  



 

33 

 Arðsemi: Mælikvarði á fjárhagslegan árangur af starfseminni. Hvaða ávöxtun 
skilar félagið þeim sem eiga tilkall til eigna félagsins, hluthöfum og 
lánardrottnum? Eigendur hafa mikinn áhuga á arðseminni. 

 Skuldsetningu: Þar er átt við fjármagnsuppbyggingu félagsins. Fjárhagslegur 
styrkur félags til lengri tíma litið er undir skuldsetningunni kominn. 
Lánardrottnar gefa kennitölum um hana því ríkan gaum. 

 Fjárnýtingu: Sýna hversu vel tekst til að virkja eignir félagsins til 
verðmætasköpunar. Kennitölur um fjárnýtingu eru nauðsynlegar við 
reksturinn því þær mæla skilvirkni einstakra rekstrarþátta. 

 Markaðsvirði: Eigendur hafa sérstakan áhuga á kennitölum sem lýsa 
markaðsvirði félags. Þær eru mikið notaðar við samanburð á félögum á 
hlutabréfamarkaði. 

 

Kennitölur sem eru hvað mest notaðar þegar horft er til lánshæfis eftirfarandi (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2008): 

 EBITDA hlutfall: EBITDA er rekstrarhagnaður fyrir afskriftir. EBITDA hlutfall er 
EBITDA deilt með rekstrartekjum félags. Hlutfallið segir til um hversu mörg 
prósent eru eftir af tekjum félags eftir að búið er að taka tillit til kostnaðar. 
Þar af leiðandi er hærra hlutfall merki um betri rekstrarstöðu. 

 Eiginfjárhlutfall: Hlutfall eigin fjár af heildar eignum fyrirtækis. Þessari 
kennitölu er ætlað að meta fjárhagslegan styrk fyrirtækis. Því hærra sem 
hlutfallið er því minni áhætta fyrir eigendur fyrirtækisins. 

 Nettó skuldir/ EBITDA: Þessi kennitala segir til um hversu mörg ár félagið væri 
að greiða upp skuldir ef allir fjármunir sem reksturinn byggi á færi til greiðslu 
skulda og engar vaxtagreiðslur væru. Almennt er talið að hjá góðum 
fyrirtækjum með traustan fjárhag þá sé þessi kennitala undir 4,0 en ef hún er 
komin yfir 10,0 þá sé skuldastaðan óviðráðanleg. Lánshæfisfyrirtæki eru mjög 
hrifin af þessari kennitölu. 

 Vaxtaþekja: Vaxtaþekja er hlutfall af EBITDA og nettó vaxtagjöldum. Hún sýnir 
möguleika félags á að greiða vexti og afborganir á gjalddaga. Vaxtaþekja ætti 
að vera í það minnsta x5 

 Arðsemi eigin fjár: Hlutfall hagnaðar eftir skatt af eigin fé í byrjun árs. Segir til 
um hversu mikið eigendur hagnast á rekstri fyrirtækisins og er mjög 
nytsamleg til samanburðar við fyrirtæki í sama rekstri.  

 Arðsemi heildareigna:  Hlutfall hagnaðar eftir skatt af heildareignum 
fyrirtækis í byrjun árs. Þessari kennitölu er ætlað að sýna heildararðsemi 
fyrirtækis eða arðsemi alls fjármagns sem bundið er í fyrirtækinu. Ef arðsemi 
eigin fjár er hærra hlutfall en arðsemi heildareigna er talað um æskilega 
skuldsetningu. Ef hlutfallið er það sama er fyrirtækið skuldlaust. 
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5.1.1 Helstu kennitölur Landsvirkjunar 

 

Rekstrarhagnaðarhlutfall Landsvirkjunar (EBITDA hlutfall) fór hækkandi frá árinu 2010 til 

2011. Þetta er afar góð þróun og markmið Landsvirkjunar er að fá hlutfallið fyrir ofan 

90% en í lok árs 2011 var hlutfallið 82% eins og sérst á mynd 10 (Landsvirkjun, 2011). 

 

 

Mynd 10 - Hlutfall EBITDA og tekna LV                                      

Heimild: Ársskýrsla Landsvirkjunar 2011 

 

Mynd 11 sýnir að hlutfall nettó skulda á móti EBITDA fer lækkandi og í lok árs 2011 

var kennitalan komin í  8x. Markmið Landsvirkjunar er að reyna að ná þessu hlutfalli 

undir 5x til þess að í framtíðinni reynist möguleiki á því að Landsvirkjun geti verið í 

fjárfestingarflokki án ríkisábyrgða (Landsvirkjun, 2011) 
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Mynd 11 -Nettó skuldir/EBITDA                                           

Heimild: Ársskýrsla Landsvirkjunar 2011 

Því skuldsettara sem fyrirtækið er því erfiðara getur reynst að fjármagna komandi 

verkefni.  Á mynd 12 sést að skuldir fara lækkandi en er það einmitt eitt helsta markmið 

Landsvirkjunar að greiða niður skuldir þar sem fyrirtækið er mjög skuldsett (Hörður 

Arnarason, 2010). 
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Mynd 12 - Þróun á hlutfalli skulda og eigin fjár LV                      

Heimild: Ársskýrsla Landsvirkjunar 2011 
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Til þess að Landsvirkjun geti fjármagnað komandi verkefni er mjög mikilvægt að 

lækka skuldir fyrirtækisins og fá inn nýtt eigið fé. Það er þó óvíst hvort ríkið sé í stakk 

búið til að leggja fyrirtækinu til eigið fé, bæði vegna bágrar efnahagsstöðu og vegna 

áhættunnar sem fylgir rekstrinum (Hörður Arnarson, 2012). 

5.2 Yfirlit yfir lánshæfiseinkunnir og merking þeirra 

Lánshæfiseinkunnir skiptast í tvo meginflokka, fjárfestingaflokk og  

spákaupmennskuflokk.  Fyrirtækin nota örlítið mismunandi einkunnarkerfi en í heildina 

ríkir samsvörun eins og sýnt er í töflu 1. 

Fjárfestar kaupa þjónustu matsfyrirtækja til að geta kannað lánshæfi einstakra 

lántakenda. Lántakendurnir greiða fyrirtækjunum einnig þóknun fyrir störf sín meðal 

annars til þess að geta greitt götu sína inn á markað og hugsanlega lækkað vaxtakostnað 

(Ólafur Ísleifsson, 2001). 

Tafla 1 – Merking lánshæfiseinkunna                                    

        S&P 

 

Moody‘s          Merking 

   

Fj
ár

fe
st

in
ga

r 

fl
o

kk
u

r 

AAA Aaa Geta lántakenda gríðarlega sterk  

AA+ Aa1 

Geta lántakenda til að standa við skuldbindingar 

sínar er mjög mikil 
AA Aa2 

AA- Aa3 

A+ A1 Geta lántakenda til að greiða vexti og endurgreiða 

höfuðstól er mikil en meiri hætta á óhagstæðum 

breytingum á aðstæðum og hagskilyrðum en á við 

um hærri einkunnir 

A A2 

A- A3 

 

BBB+ Baa1 
Viðunandi geta lántakanda til að standa í skilum og 

takmarka áhættu og lægsta mögulega einkunn í 

fjárfestingarflokki 
BBB Baa2 

BBB- Baa3 

Sp
ám

en
n

sk
u

 

fl
o

kk
u

r 

BB+ Ba1 Mikil óvissa um efndir skuldbindinga en ólíklegra er 

að lántaki lendi í vanskilum en þeir lántakendur 

sem eru með lægri einkunn í 

spákaupmennskuflokki  

BB Ba2 

BB- Ba3 
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B+ B1 Lántakandi líklegri til vanskila en lántakendur í efsta 

flokki spákaupmennsku en hefur þó getu til að 

standa við skuldbindingar sínar um þessar mundir. 

Skortir almennt helstu einkenni eftirsóknaverðrar 

fjárfestingar. 

B B2 

B- B3 

 

CCC+ Caa1 
Slök staða lántaka. Hætta á vanskilum  og 

væntingar um endurgreiðslu skuldbindinga háðar 

hagstæðu efnahagslegu umhverfi. 
CCC Caa2 

CCC- Caa3 

CC Ca Mjög viðkvæm staða gagnvart vanskilum og 

gjaldþrot kann að vera yfirvofandi C C 

D D Sérlaga slæmar horfur framundan. Lántaki í 

vanskilum. SD SD 

Heimild: Standard & Poor‘s, Moody‘s 

 

5.3 Lánshæfismat ríkissjóðs  

Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs setur nokkurs konar þak á lánshæfi annarra íslenskra 

lántakenda á alþjóðlegum mörkuðum og er því mjög þýðingarmikil fyrir þá. 

Lánshæfiseinkunnir ríkissjóða eru metnar út frá ýmsum þáttum, þeirra á meðal eru 

(Seðlabanki Íslands, e.d.): 

 Erlend greiðslugeta  

 Hagvaxtarmöguleikar  

 Peningastefna  

 Stjórnmálaleg áhætta  

 Ríkisfjármál og ríkisábyrgðir  

 Samsetning hagkerfisins og tekjur  

 Skuldastaða fyrirtækja í eigu hins opinbera   

 Skuldastaða hins opinbera  

 Skuldastaða einkageirans 

Að mati Ólafs Ísleifssonar (2001) hagfræðings eru helstu forsendur fyrir 
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lánshæfismati ríkja vilji og geta ríkjanna til að standa í skilum. Geta ríkis til að standa í 

skilum ræðst af mörgum þáttum og má meðal annars nefna þjóðartekjur á mann og 

erlendar skuldir ríkisjóðs í hlutfalli við landsframleiðslu. 

Lánshæfiseinkunnir íslenska ríkisins og Landsvirkjunar hafa farið hrakandi síðan 2008 

eins og sjá má á töflu 2 og 3. Hafa einkunnirnar ekki verið jafn slæmar frá því 

matsfyrirtækin hófu að meta lánshæfi þeirra (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Tafla 2 - Lánshæfismat Landsvirkjunar og íslenska ríkisins 

  Heimild: Standard & Poor‘s, Moody‘s 

Tafla 3 - Þróun lánshæfismats ríkissjóðs 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

Sem dæmi má nefna hafa erlendar skuldir aukist í hlutfalli við verga landsframleiðslu 

sem meðal annars skilar sér í lægra lánshæfismati. Sjá má á mynd 13 að þetta hlutfall 

hefur hækkað úr 1,6 uppí 2,4 síðan 2008 í kjölfar lægri landsframleiðslu og hærri 

erlendra skulda (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 

 Standard & Poor's Moody's 

 Langtímaeinkunn Horfur Langtímaeinkunn Horfur 

Ríkissjóður BBB- Stöðugar Baa3 Neikvæðar 

Landsvirkjun BB Stöðugar Baa3 Neikvæðar 

 2008                         2009 2010                      2011 

      

S&P A+ BBB- Baa3 BBB- 

Moody‘s Aaa Baa3 Baa3 Baa3 
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Mynd 13 - Erlendar skuldir hins opinbera í hlutfalli við VLF   

Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 

 

Þjóðartekjur Íslendinga lækkuðu gríðarlega árið 2009 í kjölfar hrunsins og sú tala 

spilar einnig hlutverk þegar horft er til lánshæfi ríkis. Þjóðartekjurnar eru hins vegar að 

hækka ört aftur sem er skref í rétta átt.  Sjá má á mynd 14 þróun þjóðartekna á mann 

árin 2008-2011.  
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Mynd 14 - Þjóðartekjur á mann                                                            

Heimild: Hagstofa Íslands 
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Eins og fram kemur hefur stærð ríkisábyrgða einnig áhrif þegar kemur að 

lánshæfismati en gríðarleg aukning var á þeim eftir að ríkið keypti hlut 

Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar í Landsvirkjun árið 2006. Í byrjun árs 2012 runnu 

svo allar skuldbindingar fyrirtækisins til ríkissjóðs þar sem ábyrgð á skuldum, sem var 

stofnað til fyrir árið 2006, rann út (Lánasýsla ríkisins, e.d.a). Aukning þessara ábyrgða 

hefur neikvæð áhrif á lánshæfismat ríkisins og því verður að vanda vel til verka þegar 

ákveðið er um slíka ábyrgð.   

Í nýjustu skýrslum sínum um lánshæfi ríkisjóðs Íslands minnast bæði matsfyrirtækin á  

að hækkun ábyrgða fyrir skuldbindingar Íbúðarlánasjóðs og Landsvirkjunar sé mjög 

áhættusamt og hafi neikvæð áhrif á mat þeirra (Moody‘s, 2012; Standard og Poor‘s, 

2011). 

5.4 Lánshæfismat Landsvirkjunar 

Þegar fjallað er um fjárfestingar þarf að huga að því hvernig á að fjármagna þær. 

Varðandi fjármögnun skiptir lánshæfi fyrirtækis miklu máli. Eins og áður hefur komið 

fram er ein fosenda þess að Landsvirkjun geti farið út í umfangsmiklar framkvæmdir til 

að skapa verðmæti úr auðlindum er að hafa greiðan aðgang að lánsfé á góðum kjörum.  

Að mati Standard‘s og Poor‘s (S&P) byggist styrkur Landsvirkjunar, þegar kemur að 

lánshæfismati, á því hlutverki sem ríkisábyrgðin spilar fyrir fjármögnun fyrirtækisins.  

Einnig er það í góðri stöðu á markaði þar sem fyrirtækið er stærsti framleiðandi raforku 

á landinu sem gerir því kleift að velta kostnaði út í orkuverðið ef á þarf að halda. 

Matsfyrirtækið metur sjálfstætt lánshæfi Landsvirkjunar sem b+, en það er tveimur 

einkunnum fyrir neðan núverandi einkunn sem er BB. Talið er að mjög líklegt sé að ríkið 

standi við bakið á fyrirtækinu ef það lendir í fjárhagsvanda sem endurspeglar muninn á 

einkunnunum (Standard og Poor‘s, 2011). 

 Eins og sést á töflu 1 er BB einkunn í spákaupmennskuflokki og merkir að mikil óvissa 

er um að fyrirtækið geti efnt skuldbindingar sínar. Að mati S&P eru veikleikar 

fyrirtækisins (Standard og Poor‘s, 2011):  

 Eiginfjárhlutfall 

 Einangraður markaður  

 Áhrif álverðs á tekjur 
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Eins og áður sagði fer eiginfjárhlutfall fyrirtækisins batnandi. Þó verður sú þróun afar 

hæg ef ekki er gripið til frekari úrræða líkt og að setja nýtt eigið fé inn í félagið (Hörður 

Arnarson, 2011b). 

Statkraft er norskt orkufyrirtæki sem er 100% í eigu norska ríkisins líkt og 

Landsvirkjun þess íslenska. Eitt að því sem er þó ólíkt með þessum fyrirtækjum er að 

lánshæfiseinkunn Statkraft er fimm einkunnum fyrir ofan Landsvirkjun í lánshæfi hjá 

Standard og Poor‘s eða með einkunnina A- (Hörður Arnarson, 2012). Ástæðan fyrir 

þessu er meðal annars munur á eiginfjárhlutfalli fyrirtækjanna en árið 2011 var 10% 

munur (sjá mynd 15). 

 

Mynd 15 - Eiginfjárhlutfall LV og Statkraft     

Heimild: Ársskýrsla Landsvirkjunar 2011, Ársskýrsla Statkraft 2011 

 

Það sem veldur þessu er meðal annars ólíkar fjármögnunarleiðir fyrirtækjanna. 

Norska ríkið ákvað að leggja 14 milljarða norskra króna í eigið fé til Statkraft, sem er um 

300 milljarðar íslenskra króna, þó svo að fyrirtækið ætti möguleika á ódýru fjármagni. 

Þetta var hugsað til að tryggja það að fyrirtækið haldist í A flokki. Landsvirkjun hefur 

hinsvegar ekki fengið nýtt eigið fé inn í félagið síðan 1998 og hafa því allar eignir verið 

byggðar á rekstri síðan þá (Hörður Arnarsson, 2012). 

Einnig minntist Standard & Poor‘s á einangraðan markað en Ísland er vissulega eyja í 

norður Atlandshafi sem takmarkar tækifærin til muna. Með lagningu sæstrengs myndu 

tækifærin aukast gífurlega en ekki verður fjallað um það í þessari ritgerð. 
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Hvað varðar álverðsáhættuna er, eins og áður sagði, 50% tekna Landsvirkjunar 

bundnar við heimsmarkaðsverð á áli. Landsvirkjun vinnur markvisst að því að draga úr 

þeirri tegund samninga og er fyrirtækið búið að setja sér markmið um að engir nýir 

samningar verði tengdir við álverð. 

Moody‘s (2012) gefur Landsvirkjun sömu einkunn og íslenska ríkinu eða Baa3 (sjá 

töflu 2). Eins og sjá má á Töflu 1 um merkingu lánshæfiseinkunna er það lægsta einkunn 

í fjárfestingarflokki og segir til um viðunandi getu lántakanda til að standa í skilum. 

Sjálfstæð einkunn Landsvirkjunar hjá Moody‘s er B2 sem þýðir að hún fellur niður í 

spákaupmennskuflokk miðað við núverandi einkunn. Það gefur til kynna að ríkisábyrgð 

styrkir lánshæfi Landsvirkjunar til muna og er því mjög þýðingarmikil fyrir fyrirtækið.  

Að mati Moody‘s eru veikleikar Landsvirkjunar meðal annars (Moody‘s, 2012): 

 Hátt hlutfall skulda af heildarfjármagni (vaxtaáhætta) 

 Áhrif álverðs á tekjur 

 Mikilvægi fárra álframleiðanda á tekjur  

 Gjaldeyrisáhætta 

Ljóst er að félag sem er mjög skuldsett líkt og Landsvirkjun býr yfir mikilli 

vaxtaáhættu. Dregið er úr henni með lækkun skulda.  

Mikilvægt er fyrir Landsvirkjun að draga einnig úr mótaðilaáhættu. Eins og fyrr segir 

eru rúm 80% af öllum viðskiptavinum Landsvirkjunar álframleiðendur. Í nýrri stefnu 

Landsvirkjunar er rík áhersla lögð á að sækja fjölbreyttari iðnað til landsins, t.d. 

efnaiðnað og kísilmálm. Því fjölbreyttari sem viðskiptahópurinn er því minni áhætta er á 

að meirihluti viðskiptavina geti ekki efnt skuldbindingar sínar við félagið (Hörður 

Arnarson, 2011b). 

Miðað við núverandi fjárfestingaráætlun Landsvirkjunar þarf mikið fjármagn á 

komandi árum til þess að hún geti orðið að veruleika. Þá er brýnt að fá lánsfé á 

hagkvæmum kjörum en það er gert með því að reyna að bæta upp þá veikleika sem 

lánshæfisfyrirtækin nefna.  

 Mikilvægi ríkisábyrgðar er gríðarlegt þegar kemur að lánshæfismati. Ríkisábyrgðin 

gerir það að verkum að Landsvirkjun hangir í fjárfestingarflokki en afar erfitt er að fá 

lánsfé ef fyrirtæki er með einkunn í spákaupmennskuflokki (Ásgeir Jónsson og Sigurður 

Jóhannesson, 2011).  
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6 Gildi auðlinda og leiðir til að draga úr áhættu           

Í ljósi alls sem fram hefur komið í þessari ritgerð og áður en rannsóknarspurningum 

hennar er svarað er mikilvægt að skoða helstu forsendur fyrir því af hverju hið opinbera 

ætti yfirleitt að vera að standa í áhætturekstri sem þessum. Nauðsynlegt er að átta sig á 

að það er langt í frá óhugsandi að Landsvirkjun komist í klandur með stórar og miklar 

fjárfestingar eins og að virkja auðlindir landsins. Einnig er ekki sjálfsagt mál að nýta 

auðlindir landsins og búa til efnisleg verðmæti úr þeim án gagnrýnnar hugsunar og 

gildismats, þá sérstaklega ef renta auðlindanna skilar sér ekki til þjóðarbúsins.  

Í þessum kafla verður fjallað örstutt um hugtakið auðlindarenta (e. resource rent), 

merkingu þess og mikilvægi og einnig bent á hugsanlegar leiðir til að draga úr áhættu 

ríkisins við nýtingu auðlindanna. 

6.1 Auðlindarenta 

Á haustfundi Landsvirkjunar varpaði Hörður Arnarson (2011b) forstjóri Landsvirkjunar 

þeirri spurningu fram hvort orkan á Íslandi gæti talist auðlind þegar þjóðin væri vart 

búin að fá arðgreiðslur í ríkiskassann frá stofnun fyrirtækisins. Þegar öllu er á botninn 

hvolft hljóti málið að snúast um það að þjóðin fái verðmæti úr auðlindum sínum. 

Það er mjög mikilvægt að skoða hugtakið auðlindarenta í þessu samhengi. 

Náttúruauðlindir eru uppspretta auðs. Náttúruauðlindir eru jafnan takmarkaðar og 

takmarkað framboð skapar rentu. Þessi renta er því eðlilegur arður af eigin fé fyrirtækis 

sem nýtir sér auðlindirnar til framleiðslu. Almennt gildir sú regla í auðlindahagfræði að 

ef markaðir eru skilvirkir á eigendarétturinn að tryggja það að nýting auðlindanna sé 

sem hagkvæmust (Daði Már Kristófersson og Friðrik Már Baldursson, 2009).  

Mikilvægt er að auðlindarenta nýtist eiganda sínum sem best og að eigandinn 

hámarki afrakstur þeirra og virði.  Í skýrslu frá 2009 sem unnin var að beiðni 

forsætisráðuneytisins og fjallar um hagkvæmt fyrirkomulag við nýtingu vatns- og 

jarðhitaréttinda í eigu ríkisins,  kom fram að sanngjarnt sé að „...auðlindarentan skili sér 

að sem mestu leyti til eigenda auðlindanna og að eignarhald þeirra og yfirráðaréttur yfir 
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auðlindunum sé tryggður“ (Daði Már Kristófersson og Friðrik Már Baldursson, 2009, 

bls.3).  

Mikið hefur verið rætt um að auðlindarentan hafi í raun ekki skilað sér til eigenda 

auðlindarinnar heldur fyrst og fremst til orkukaupenda raforkunnar sem eru að mestum 

hluta erlend álfyrirtæki. Skýrsluhöfundar hjá GAMMA benda á að ef arðsemin er í lægri 

kanti þess sem þekkist í almennum atvinnurekstri bendir það til þess að auðlindarentan 

sé annaðhvort ekki til staðar eða renni að mestu leyti til orkukaupandans vegna lágs 

orkuverðs. Þeir benda á að þegar opinber aðili selur erlendu stórfyrirtæki raforku sem 

svo flytur allan hagnað úr landi ræðst ábati þjóðarinnar fyrst og fremst á því 

raforkuverði sem þessir tveir aðilar semja sín á milli. Einnig segja þeir að ríkjandi stefna 

fyrirtækisins hafi lengi verið að selja raforku á nær kostnaðarverði og að það sé ástæðan 

fyrir sögulega lágri arðsemi (Ásgeir Jónsson o.fl., 2011). 

 Hörður Arnarson svarar þessari gagnrýni á haustfundi 2011 og segir að ástæðan fyrir 

því að fyrirtækin fengu svo lág verð fyrir raforkuna væri vegna sterkrar stöðu 

orkukaupendanna  við samningaborðið og að markaðsforsendur hafi verið allt aðrar en 

þær eru í dag. Hann segir að hækkun á raforkuverði í Evrópu, aukin eftirspurn eftir 

endurnýjanlegri orku og fýsileiki við lagningu sæstrengs geri þjóðinni kleift að ná fram 

rentu með hærra orkuverði (Hörður Arnarson, 2011b). 

Eins og hefur verið greint frá er eitt af meginmarkmiðum Landsvirkjunar í dag að 

hækka raforkuverð til stóriðju og ná fram auðlindarentu sem hægt væri að greiða 

ríkisjóði sem arð. Landsvirkjun hefur aðgang að 70% af þeim auðlindum sem eru nýttar 

nú þegar en hefur ekki borgað arð til ríkisjóðs síðan 2008. Í heildina hefur fyrirtækið 

greitt eiganda sínum arð upp á 110 milljónir USD sem er ekki nema 2% af heildareignum 

félagsins í dag, en eðlilegt væri að arðurinn væri 10% af heildareignum í það minnsta að 

mati Harðar Arnarsonar (2011b). 

Ef við útlistum kosti þjóðarinnar, eða réttara sagt, ríkisins  á einfaldan hátt myndi 

höfundur ritgerðar segja að þeir væru tveir: Að virkja eða ekki virkja. Ef niðurstaðan er 

að virkja auðlindir landsins og ná fram verðmætum fyrir þjóðarbúið þarf að lágmarka 

áhættu búsins til að tryggja því sem besta afkomu. 

Nefndar hafa verið alls kyns leiðir til að draga úr áhættunni, en meðal þeirra er t.d. 

hlutafjárvæðing Landsvirkjunar og verkefnafjármögnun einstakra fjárfestinga. 
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6.1.1 Auðlindagjald 

Hægt er að skapa auðlindarentu á annan hátt en með hærra raforkuverði. Önnur leið er 

til, eða að setja auðlindagjald á þau fyrirtæki sem nýta sér auðlindina.  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan er eignarrétturinn mikilvægur í 

auðlindahagfræði og nánast skilyrði til að hámarka afrakstur þeirra. Íslenska þjóðin er 

vissulega eigandi auðlindanna en það er ekki hennar eina hlutverk gagnvart þeim.  

Íslenska ríkið gegnir margvíslegu hlutverki þegar kemur að auðlindunum. Ríkið er einnig 

eigandi fyrirtækisins sem nýtir sér mestan hluta auðlindanna til framleiðslu sem og er 

ábyrgðaraðili á lánum þeirra fyrirtækja (Daði Már Kristófersson og Friðrik Már 

Baldursson, 2009). 

       Auðlindagjald er föst upphæð sem er lögð á hverja framleidda einingu. Þó svo að 

þetta gjald sé einföld leið til að rukka fyrir leigu á auðlind er hún alls ekki hagkvæm 

samkvæmt hagfræðinni. Á einföldu líkani má sýna áhrif auðlindagjalds á orkumarkað 

(Daði Már Kristófersson og Friðrik Már Baldursson, 2009) 

Skoðum fyrst líkan fyrir orkumarkað. Á mynd 17 sjáum við að vinnsla á orkumarkaði 

mun halda áfram að aukast þar til jaðarkostnaður er jafn jaðartekjum. Þetta gerist við 

magn Q*. Umfang orkusölu er svæðið 0Q*BP*, framleiðslukostnaður orkunnar er 

svæðið 0Q*AB og auðlindarentan er síðan skyggða svæðið sem eru allar tekjur umfram 

kostnað. 

 

Mynd 16 - Einfalt líkan fyrir orkumarkað                                                               

 Heimild: Forsætisráðuneytið 
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Ef lagt er á auðlindagjald hækkar jaðarkostnaður við framleiðsluna við hverja 

orkueiningu því sem gjaldinu nemur eins og sjá má á mynd 18 . Við þetta myndast svo 

kallað allra tap sem er skyggði þríhyrningurinn á myndinni. Gjaldtaka af þessu tagi leiðir 

til þess að ákveðinn hluti rentunnar tapast. Auðlindagjaldið gerir það að verkum að 

orkuframleiðsla dregst saman í QAG því ákveðin verkefni sem skapa rentu, sem er minni 

en auðlindagjaldið, eru hætt að vera arðbær (Daði Már Kristófersson og Friðrik Már 

Baldursson, 2009). 

 

 

Mynd 17 - Áhrif auðlindagjalds á orkumarkað                                                    

Heimild: Forsætisráðuneytið 

 

Eftir að hafa séð áhrif gjaldsins veltir höfundur því þó fyrir sér, hvort skynsamlegt sé 

að fyrirtæki í eigu ríkisins greiði gjald til sjálf sín þar sem afleiðingar við flutning fésins 

eru tap á verðmætum. 

6.2 Verkefnafjármögnun 

Verkefnafjármögnun er heiti yfir þau verkefni sem fjármagna sig sjálf með tekjum sem 

verkefnið sjálft skapar. Lánveitendur verkefnisins eru þá þeir sem taka áhættu í 

verkefninu og miðast afborganir við tekjur og greiðsluflæði verkefnisins. Tilgangurinn 

með slíkri fjármögnun er að skipta áhættu verkefnis niður í einstaka bita og dreifa á 

meðal þátttakenda og auðvelda áhættumat (Þór Sigfússon, 1999). 
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Þegar um umfangsmiklar nýframkvæmdir og mikla fjárfestingu er að ræða sem 

fjármagnaðar eru á hefðbundinn hátt hefur það áhrif á reikninga þess fyrirtækis sem 

stendur að verkefninu og jafnvel á lánshæfismat þess. Með verkefnafjármögnun er 

þessu hinsvegar öðruvísi háttað. Verkefnið er haft fyrir utan efnahagsreikning 

fyrirtækisins og er slík fjármögnun eins konar utan bókhalds fjármögnun. Með því verður 

umfang ábyrgða þess sem stendur að verkinu einungis brot af þeirri upphæð sem 

fyrirtækið þyrfti annars að tilgreina í reikningum sínum með hefðbundnum 

fjármögnunarleiðum. Þessi utan bókhaldsleið er þó heldur gagnrýnisverð þegar kemur 

að framkvæmdum hins opinbera þar sem hætta er á að þessi fjármögnunarleið gæti 

stuðlað að misnotkun við nýframkvæmdir (Þór Sigfússon, 1999). 

Ríki og sveitafélög hafa hingað til staðið fyrir öllum virkjunum sem eitthvað kveður að 

hér á landi og meginhlutinn í höndum Landsvirkjunar. Þessir aðilar eru ábyrgir fyrir 

öllum skuldbindingum Landsvirkjunar og geta því lánadrottnar gengið að eigendum ef 

fyrirtækið greiðir ekki skuldir sínar á réttum tíma (Morgunblaðið, 1997). 

Til að koma í veg fyrir að slíkt kæmi fyrir þarf að reyna að dreifa áhættu 

skuldbindinganna á einhvern hátt og hefur þessi stefna um verkefna fjármögnun verið 

lögð til.  Að virkja í skjóli og á ábyrgð opinberra aðila þykir ekki skynsamlegt þar sem 

upphæðirnar er stórar. Í staðinn yrði leitað eftir fjármagni á innlendum og erlendum 

fjármagnsmarkaði til að fjármagna ný orkumannvirki. Ríkið myndi ekki gangast í ábyrgð 

fyrir skuldum Landsvirkjunar og yrði sjálfur rekstur fyrirtækisins að standa undir 

endurgreiðslu lána (Morgunblaðið, 1997). 

Gallarnir við þessa leið væru hugsanlega þeir hversu flókið yrði að meta leiguverðið á 

auðlindinni fyrir fjárfestana sem fjármagna verkefnin sem og að vextir lána myndu 

væntanlega hækka. Það þýðir að raforkuverð myndi í kjölfarið hækka sem myndi draga 

úr samkeppnishæfni Íslands. Þó er Orkuveita Reykjavíkur búin að samþykkja að skoða 

þessa leið með komandi verkefni og hefur fyrirtækið leitað til lífeyrissjóðannna um 

fjármögnun (Fréttablaðið, 2012). 

6.3 Hlutavæðing  

Ein leið til að losa Landsvirkjun undan beinni eða óbeinni ríkisábyrgð á nýjum 

skuldbindingum er að ríkið hleypti óopinberum fjárfestum inní hluthafahópinn, t.d. 

lífeyrissjóðum, tryggingarfélögum eða erlendum fjárfestum. 
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Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson (2011) leggja til í skýrslu sinni um mat á 

arðsemi orkusölu til stóriðju að Landsvirkjun verði gerð að almennings hlutafélagi þar 

sem ríkið ætti um það bil 70% og aðrir hluthafar um 30%. Ketill Sigurjónsson (2012), 

orkubloggari, spyr skýrsluhöfunda í kjölfarið nánar út í tillögur þeirra um hlutavæðingu 

Landsvirkjunar. Í athugasemd við grein hans svarar Ásgeir honum og segir að með 

hlutafjárútboði gæti Landsvirkjun aukið eiginfjárhlutfall sitt sem er of lágt að mati 

lánshæfisfyrirtækja. Með því gæti fyrirtækið fengið sjálfstætt lánshæfismat, auk þess að 

geta fjármagnað virkjunarframkvæmdir með eiginfé eða með hagstæðari 

lánafjármögnun sem gæfi af sér hærra lánshæfi. Einnig segir hann að með því að gera 

Landsvirkjun að sjálfstæðu hlutafélagi þyrftu skattborgararnir ekki að taka beina ábyrgð 

á skuldum félagsins. Gæti það síðan stuðlað að hærra lánshæfi íslenska ríkisins og 

minnkað áhættu þess af orkusölu sem í eðli sínu er áhættusöm. 

Hinsvegar er tómt mál að tala um að líta á hlutavæðingu sem raunverulegan kost í 

náinni framtíð því fjármálaráðherra benti á að hugmyndir af slíku tagi væru alls ekki 

uppá borðinu (Fréttablaðið, 2011). 
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7 Niðurstöður og lokaorð 

Auðlindir og nýting þeirra er margslungið fyrirbæri sem flókið er að leggja mat á. 

Mismunandi viðhorf til efnahags, samfélags og umhverfis gera það að verkum að 

endalaust væri hægt að tala um gildi þeirra og verðmæti. Erfitt er að meta hvernig 

þjóðin geti fengið sem mest úr auðlindinni en hægt er að koma með staðreyndir og 

hugmyndir til að varpa ljósi á málefnið og reyna að skapa sátt um það. 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara því hvernig Landsvirkjun ætti að fjármagna 

komandi framtíðarverkefni sín og hvernig ætti að lágmarka áhættu ríkisins af starfsemi 

fyrirtækisins í leiðinni. Ritgerðin varpaði ljósi á áhættuna sem fylgir 

framtíðarskuldbindingum og því er nauðsynlegt og sjálfsagt að ríkið fái arð sem 

samsvarar áhættunni. Lausnir við að draga úr áhættu ríkisins eru meðal annars að gera 

Landsvirkjun að hlutafélagi eða að fá fjárfesta til að fjármagna einstök verkefni með 

svokallaðri verkefnafjármögnun. Ef enginn vilji er fyrir hendi að fá utanaðkomandi 

fjárfesta til að fjármagna nýtingu auðlinda okkar, er og verður áhættan af slíkum 

skuldbindingum ávalt mjög mikil fyrir ríkissjóð og þar með þjóðina. 

Burt séð frá því hvort stórar fjárfestingar sem þessar eigi rétt á sér í opinberum 

rekstri, gæti reynst mjög erfitt að fjármagna þau, þó svo að þær væru allar í skjóli 

ríkisábyrgða. Takmarkað aðgengi að lánsfé vegna slaks mats á lánshæfi setur stórt strik í 

reikninginn og sér höfundur því ekki margar úrlausnir aðrar en þær að ríkið myndi leggja 

Landsvirkjun til nýtt eigið fé. Til þess að bæta kennitölur fyrirtækisins og þar með 

lánshæfi þess þarf fyrirtækið að halda áfram þeirri stefnu að draga úr skuldsetningu 

fyrirtækisins. Einfaldasta rökfræði kemur auga á að ekki er hægt að bæði auka skuldir og 

draga úr þeim á sama tíma og því eru góð ráð dýr.  

Megin vangaveltur þessa verkefnis eru í raun afar pólitískar og því ekkert eitt svar 

rétt. Hinsvegar telur höfundur að efni ritgerðarinnar varpi ljósi á staðreyndir málsins og 

veiti lesanda verkfæri til skoðana og úrlausna. Eftir það verður hver og einn að vega og 

meta hvaða lausn er verðmætust fyrir samfélagið, efnahaginn og umhverfið. 
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