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Útdráttur 

Náttúruauðlindasjóður byggir á tekjum sem koma frá náttúruauðlindum. Áhugi fyrir 

slíkum sjóðum hefur farið vaxandi og þeim fjölgaði mikið eftir síðustu aldamót. Flestir 

erlendir auðlindasjóðir byggja á óendurnýjanlegum auðlindum, þ.e. auðlindum sem 

munu þrjóta þegar fram líða stundir. Til stendur að stofna þjóðarsjóð utan um arð af 

auðlindum Íslands og byrjað verði á orkuauðlindinni. Auðlindarenta er ein forsenda fyrir 

myndun auðlindasjóðs en mikil auðlindarenta getur orðið til í íslenskum orkuiðnaði. 

Almennt er litið svo á að auðlindirnar séu þjóðareign og að rentu af þeim eigi að nýta í 

þágu þjóðarinnar. Auðlindasjóðir heimsins eru margs konar og misjafnt er hvort sjóðir 

hafi skilað árangri. Við framkvæmd þjóðarsjóðs er mikilvægt að hafa góðar reglur og 

framfylgja þeim. Miklu máli skiptir að sjóðurinn hafi skýr markmið, fjármálareglur, 

fjárfestingarreglur, að vel sé greint frá verkaskiptingu sjóðsstjórnar og að siðareglum sé 

komið á. Mikilvægt er að upplýsingar um sjóðinn séu opinberaðar reglulega og 

endurskoðun birt en einnig er grundvallaratriði að hafa sterkt og sjálfstætt eftirlit með 

sjóðnum.  

Umfang þjóðarsjóðs á Íslandi gæti orðið mjög mikið og mikilvægt er að stuðla að 

sanngjarnri og hagkvæmri skiptingu ábatans. Orkuauðlindin er endurnýjanleg auðlind og 

því gætu inngreiðslur í sjóð haldið áfram um ókomna tíð. Til stendur að nýta sjóðinn til 

að byggja upp viðnám til að mæta fjárhagslegum áföllum og afmarkaður hluti 

ráðstöfunarfjár hans á að vera notaður í að efla nýsköpun og styðja við vöxt og þroska 

sprotafyrirtækja og til átaks í uppbyggingu hjúkrunarrýma fyrir elstu kynslóðina. 

Þjóðarsjóður er tilvalinn til að fjárfesta erlendis og fá ávöxtun á arðgreiðslurnar. 

Eyrnamerking til ýmissa útgjalda getur verið hentug en þegar ríkisstjórn handvelur 

verkefni sem sjóðurinn ætti að styrkja myndast ákveðinn freistnivandi. Sjóðurinn gæti 

orðið mjög umfangsmikill og mögulegt væri að nýta hann til skattalækkana eða 

eingreiðslna til íbúa landsins en þannig gætu landsmenn fundið vel fyrir beinum ábata af 

auðlindum landsins.  
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1 Inngangur 

Náttúruauðlindasjóðum hefur fjölgað gríðarlega undanfarin ár og áhugi fyrir þeim hefur 

farið vaxandi. Mörg lönd sem eru rík af auðlindum hafa horft með hýru auga til 

náttúruauðlindasjóða í þeirri von að þeir gætu verið góð leið til að stjórna óstöðugum, 

endanlegum auðlindum (Rietveld og Toledano, 2017). Tekjur sjóðanna koma frá 

náttúruauðlind og a.m.k hluti af sjóðnum er notaður til að fjárfesta í erlendum eignum 

(Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). Til stendur að stofna svokallaðan þjóðarsjóð utan 

um arð af auðlindum Íslands og byrjað verði á orkuauðlindinni (Stjórnarráð Íslands, 

2017b). Orkuauðlindin er endurnýjanleg auðlind svo mögulegt væri að taka allan 

afrakstur af henni á hverju ári sem arð. Erlendir auðlindasjóðir eru oftast stofnaðir í 

kringum endanlega auðlind með það að markmiði að fá tekjur af auðlindinni til lengri 

tíma litið þó hún sé ekki lengur fyrir hendi. Við stofnun auðlindasjóðs þarf að huga að 

mörgum þáttum en gott stjórnunarfyrirkomulag er nauðsynlegt til að slíkur sjóður verði 

árangursríkur. Umfang sjóða af þessum toga getur verið gríðarlegt og vandasamt getur 

verið að ákveða í hvað eigi að nýta sjóðinn. Núverandi ríkisstjórn sem tók til starfa í 

nóvember 2017 ætlar sér að nýta sjóðinn til að byggja upp viðnám til að mæta 

fjárhagslegum áföllum, efla nýsköpun, styðja við vöxt og þroska sprotafyrirtækja og nýta 

sjóðinn til átaks í uppbyggingu hjúkrunarrýma (Stjórnarráð Íslands, 2017b).  

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka og meta hvaða fyrirkomulag er heppilegt 

fyrir framkvæmd auðlindasjóðs, hvert gæti orðið umfang slíks sjóðs og í hvað væri hægt 

að nýta fjármagn hans. Athyglinni er einkum beint að þeim fjármunum sem verða til 

vegna raforkuframleiðslu á Íslandi.  

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í 2. kafla hennar eru helstu náttúruauðlindum landsins 

gerð skil en lögð er áhersla á raforkuna sem kemur frá vatnsaflinu og jarðvarmanum. 

Viðfangsefni 3. kafla er auðlindarenta en þar er hugtakið skilgreint enda mikilvægt að 

átta sig á hvað það felur í sér þar sem Íslendingar vilja flestir njóta eðlilegrar hlutdeildar í 

umframarði, þ.e. auðlindarentunni sem nýting vatnsafls í eigu þjóðarinnar skapar. 

Sérstaklega er rætt um auðlindarentu í raforkuframleiðslu en hún hefur verið óveruleg í 

gegnum tíðina hérlendis. Í 4. kafla er fjallað um auðlindasjóði og til hvers sjóðir sem 
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þessir eru settir á laggirnar. Erlendum auðlindasjóðum eru gerð skil í 5. kafla og 

sérstaklega er sjónum beint að olíusjóði Norðmanna sem hefur skilað mjög góðum 

árangri en einnig er fjallað stuttlega um koparsjóð Chile. Oft er litið til 

stjórnunarfyrirkomulags auðlindasjóða þessara landa þegar til stendur að koma á slíkum 

sjóðum. Í 6. kafla er umfjöllunarefnið stjórnunarfyrirkomulag auðlindasjóða, hvernig 

fyrirkomulag hentar best í tengslum við auðlindasjóði en góðar reglur og framfylgd 

þeirra skiptir höfuðmáli í því hvort sjóður sé árangursríkur eða ekki. Í 7. kafla er sjónum 

beint að Landsvirkjun, langstærsta raforkufyrirtæki á Íslandi en arðgreiðslugeta þess 

hefur stóraukist og er því jafnframt fjallað um mögulegar arðgreiðslur fyrirtækisins og í 

hvað væri hægt að nýta þær. Í 8. kafla er lagt mat á mögulegt umfang auðlindasjóðs árið 

2035 ef miðað er við að inngreiðslur hefðust árið 2025. Einnig er framkvæmd 

næmnigreining á uppsöfnuðum auðlindasjóði fyrir mismunandi ávöxtunarkröfur og 

möguleg eingreiðsla til hvers íbúa landsins árið 2035 úr uppsöfnuðum auðlindasjóði 

samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands reiknuð. Eins eru settar fram vangaveltur 

um hvort betra sé að arðgreiðslurnar renni í þjóðarsjóð eða ríkissjóð. Loks í 9. kafla eru 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman sem lúta að mikilvægi stjórnunarhátta við 

framkvæmd auðlindasjóðs og umfang slíks sjóðs. 
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2 Náttúruauðlindir Íslands 

Ísland er ríkt af náttúruauðlindum og þeir atvinnuvegir sem eru grundvallaðir á þeim 

hafa í gegnum tímanna rás verið mikilvægir í framlagi til útflutnings. Þessir atvinnuvegir 

hafa lagt grunn að lífsgæðum í íslensku samfélagi og saman hafa þeir átt þátt í 70-80% af 

útflutningi landsins, skapað störf og verið uppspretta fjárfestingartækifæra. 

Sjávarútvegur hefur verið helsta útflutningsgrein Íslands og afköst hans hafa verið 

nátengd efnahagslegri velsæld þjóðarinnar. Miklar umbætur hafa átt sér stað á 

fyrirkomulagi í kringum veiðarnar og með núverandi kvótakerfi hefur verið reynt að 

koma í veg fyrir að fiskistofninn minnki og stuðlað að hagkvæmni. Þar sem kvótinn er 

framseljanlegur enda þeir sem skilvirkastir eru með kvóta en aukin stærðarhagkvæmni í 

greininni og betri nýting vegna kvótakerfisins hafa m.a. aukið hagsæld (McKinsey 

Scandinavia, 2012).  

Á þessari öld hefur enn önnur grein sem byggist á náttúruauðlindum, ferðaþjónustan, 

látið til sín taka en hún hefur vaxið gríðarlega síðustu ár og hefur m.a. orðið mikilvæg í 

því skyni að styrkja viðskiptajöfnuð landsins. Margir af vinsælustu áfangastöðum Íslands 

tengjast náttúru landsins og aðgangurinn að þeim er óheftur. Slíkt fyrirkomulag getur 

grafið undan möguleikum á því að byggja viðeigandi innviði þar sem notendur 

þjónustunnar þurfa ekki að greiða fyrir notkun hennar (McKinsey Scandinavia, 2012). Til 

stendur að færa gistiþjónustu og aðra ferðaþjónustutengda starfsemi úr neðra þrepi í 

almennt þrep virðisaukaskatts. Aðgangsgjald gæti einnig verið hentugur kostur í því 

skyni að auka tekjur greinarinnar en í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er talað um að 

hægt væri að nota gjaldtöku til aðgangsstýringar þar sem farið er að reyna á þolmörk 

náttúrunnar vegna mikils fjölda ferðamanna (Stjórnarráð Íslands, 2017a).  

Raforkuvinnsla hefur einnig sótt mjög á, enda hefur Ísland hlutfallsyfirburði á sviði 

raforkuframleiðslu og mikil sérfræðiþekking er fyrir hendi hérlendis sem lýtur að 

virkjunum, jarðvarma og álverum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands [Hagfræðistofnun 

H.Í.], 2015). Þessar greinar hafa mikil áhrif á hagkerfi landsins og leggja jafnframt mikinn 

skerf til útflutningstekna. Mikilvægt er að atvinnuvegir landsins einbeiti sér að því að 
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hámarka virði frekar en magn og stuðli þannig að auknum hagvexti (McKinsey 

Scandinavia, 2012). 

Nokkrar leiðir eru mögulegar við flokkun náttúruauðlinda. Stundum eru þær 

flokkaðar eftir endurnýjanleika, þ.e. hvort þær eru endurnýjanlegar eða 

óendurnýjanlegar. Endurnýjanlegar auðlindir er síðan hægt að flokka eftir því hvort þær 

eru sjálfendurnýjanlegar eins og t.d. fiskistofnar eða ytri endurnýjanlegar eins og t.d. 

vatn í uppistöðulóni. Olía Norðmanna er dæmi um óendurnýjanlega auðlind en vatnsafl 

Íslendinga sem nýtt er í raforkuframleiðslu er endurnýjanleg auðlind. Einnig er hægt að 

flokka náttúruauðlindir eftir eignarhaldi, þ.e. hvort um séreign eða almenning sé að 

ræða og jafnframt er hægt að flokka þær eftir eyðanleika. 

Þegar eignarréttur auðlindar er illa skilgreindur er oft hætta á að of hart verði gengið 

á auðlindina sem getur leitt til eyðingar hennar (Hardin, 1968). Auðlindin er þá ofnýtt 

því verðið á henni er rangt og í raun er oft engin gjaldtaka fyrir notkun á henni. Við 

svokölluð ytri áhrif hvort sem þau eru jákvæð eða neikvæð er þjóðfélagslegur jaðarábati 

og jaðarkostnaður ekki jafn eftirspurn og framboði. Samkeppnisjafnvægið verður því 

ekki hagkvæmt og oft þurfa stjórnvöld að grípa í taumana til að reyna að koma á 

skilvirku samkeppnisjafnvægi. Vandinn sem tengist ytri áhrifum er stundum tengdur 

sameign en þá er átt við að hver sem er getur tekið af auðlindinni án þess að greiða fyrir 

notkunina og stafar það af vöntun markaða vegna óskýrra eða óskilgreindra 

eignarréttinda. Stundum er talað um harmleik almenninga, þ.e. þjóðfélagstap sem 

verður af sameign þar sem notkun hennar er óhagkvæm oftast vegna ofnýtingar, þar 

sem auðlindin er óverðlögð. Með því að koma á vel skilgreindum eignarrétti er oft hægt 

að koma í veg fyrir harmleik almenninga (Nechyba, 2011).  

Garrett Hardin, vistfræðingur og heimspekingur, útskýrði vel harmleik almenninga 

með beitilandi í almenningseigu. Þar sem landið er í almenningseigu geta eigendur 

nautgripa haft eins mörg naut á landinu og þeir vilja. Þetta fyrirkomulag getur gengið í 

einhvern tíma en að lokum mun það valda harmleik. Rökrænir einstaklingar hugsa um 

að hámarka sinn hag og nyt hvers einstaklings aukast við að bæta við sína hjörð en nyt 

allra annarra minnka hins vegar við það. Nytjaminnkun hvers einstaklings er minni en 

nytjaaukningin sem einstaklingurinn upplifir við að bæta við sína hjörð og því mun 

skynsamur einstaklingur halda áfram að bæta við hjörðina en í því felst harmleikurinn 

(Hardin, 1968).  
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2.1 Raforka 

Öll raforkuframleiðsla Íslands er af endurnýjanlegum uppruna en 73% kemur frá 

vatnsafli, 26% frá jarðvarma og 0,1% frá vindorku (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Kostnaður 

landsins við endurnýjanlegar orkuauðlindir í formi vatnsafls eða jarðvarma er mjög lítill 

þar sem náttúruaðstæður eru hagstæðar. Orkuverð hérlendis er því lægra en annars 

staðar og íslensk heimili verja minni hluta tekna sinna í rafmagn og hitun en mörg önnur 

lönd en lága verðið kemur sér einnig vel fyrir fyrirtæki sem kaupa rafmagn hérlendis. Þar 

sem hægt er að beisla vatnsaflið og jarðhitann og nýta til orkuframleiðslu hefur 

orkufrekur iðnaður haslað sér völl hér á landi og er mjög mikilvægur íslenska hagkerfinu. 

Iðnaðurinn skapar um þriðjung útflutnings landsins og hefur dregið að sér mikilvæga 

erlenda fjárfestingu. Um 80% af framleiðslu rafmagnskerfisins fer í orkufrekan iðnað og 

þó talið sé að svigrúm sé fyrir frekari útþenslu er mikilvægt að hámarka virði auðlinda 

sem nú þegar eru fyrir hendi (McKinsey Scandinavia, 2012).  

Umhverfisþættir takmarka vaxtarmöguleika innan atvinnuvegarins en um 20-25% af 

fáanlegri vatns- og jarðhitaorku hefur verið beisluð hingað til. Í raforkuiðnaðinum er lítil 

framleiðni fjármagns og mikil eftirspurn eftir fjármagni en framleiðni vinnuaflsins er há 

þar sem tiltölulega fáir starfa við raforkuframleiðslu. Til að hámarka hag þarf að huga vel 

að nálgun auðlindaþróunarinnar og ráðstöfunar orku í framtíðinni. Nú á tímum er að 

meðaltali um 15% af fáanlegri orku fyrir rafmagnsframleiðslu sóað árlega og er það 

eitthvað sem vert er að bæta úr. Ef vel er á málum haldið gæti mikil auðlindarenta 

myndast í orkuiðnaðinum en auðlindarentu verða gerð skil í kafla 3. Eins er mikilvægt að 

Íslendingar þrói góða stjórnunarhætti sem tryggja að auðlindarentu frá orkuauðlindum 

sé dreift á sanngjarnan hátt og stuðli að stuðningi við íbúa (McKinsey Scandinavia, 

2012).  

Við auðlindanýtingu er oftast hár sokkinn kostnaður, þ.e. kostnaður sem nú þegar er 

fallinn og fæst ekki aftur. Vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir eru með háan stofnkostnað, 

hlutfallslega lágan rekstrarkostnað og nýtingartíminn er um 30-60 ár (Hagfræðistofnun 

H.Í., 2015). Þrátt fyrir að meðalkostnaður í orkuframleiðslu hér á landi sé lægri en 

annars staðar í Evrópu getur söluverðið hins vegar ekki verið það sama þar sem mikil 

fjarlægð er frá orkumarkaði Evrópu. Þjóðhagslegur ábati vegna raforkuframleiðslu ræðst 

aðallega af raforkuverði sem samið er um (GAMMA, 2011). Stefna í orkumálum á 
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alþjóðavísu hefur verið undir miklum áhrifum af loftslagsbreytingum, sveiflukenndu 

jafnvægi framboðs og eftirspurnar, aukinni samtengingu markaða og auknum kröfum 

um sjálfbærni. Raforkuverð hefur farið hækkandi og áhersla hefur verið lögð á 

endurnýjanlega orkugjafa (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Með auknum kröfum um nýtingu 

grænnar orku og með hækkandi raforkuverði í Evrópu verður Ísland að teljast 

hagstæður raforkuframleiðandi þar sem raforkan hér á landi byggir á sjálfbærri orku. 

Orkusala til stóriðju hefur nú þegar skilað stærðarhagkvæmni í orkuvinnslu sem felur í 

sér lægri meðalkostnað fyrir alla notendur. Ísland hefur hlutfallsyfirburði í framleiðslu og 

sölu á rafmagni sem gerir það að verkum að álframleiðsla ætti að vera hagkvæm. 

Úrvinnsla áls er hins vegar óhagkvæm því fjarlægð Íslands er mikil frá öðrum mörkuðum, 

heimamarkaðurinn er lítill og launakostnaður hérlendis er hlutfallslega hærri (GAMMA, 

2011).  

Hingað til hefur arðsemi af raforkuvinnslu verið lítil hérlendis. Mikilvægt er að búa til 

umgjörð sem skapar rentu og er fyrirsjáanleg og einföld. Erfitt getur verið að finna 

jafnvægi á milli umgjarðar sem hámarkar þjóðhagslegan ávinning af raforkuvinnslu og 

umgjarðar sem skapar meiri sátt í nærsamfélaginu (Hagfræðistofnun H.Í., 2015).  
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3 Auðlindarenta 

Hagfræðileg renta er hugtak sem margir frægustu hagfræðingar sögunnar hafa notað. 

Má þar nefna föður hagfræðinnar, Adam Smith sem studdist við hagfræðilega rentu sem 

einn hlut hagnaðar og David Ricardo sem gerði tilraun til  að skýra hugtakið og mikilvægi 

þess frekar og er í því skyni oft talað um Ricardo rentu. Einnig studdust John Stuart Mill 

og Karl Marx við hugtakið (Ragnar Árnason, 2008). 

Hagræn renta felur í sér greiðslur til framleiðsluþátta umfram fórnarkostnað og er 

þessi umframarðsemi oft nefnd auðlindarenta (Hagfræðistofnun H.Í., 2015). 

Auðlindarenta er í raun sá arður sem fæst þegar búið er að taka tillit til alls kostnaðar 

framleiðslunnar og venjulegrar ávöxtunar. Mjög erfitt getur verið að meta auðlindarentu 

en það stafar m.a. af því að rentan er háð aðgengi að upplýsingum, markaðsaðstæðum, 

tækni og eignarréttarkerfi sem notað er við stjórnun auðlindarinnar (Scherzer og Sinner, 

2006).  

Þrátt fyrir að algengt sé að nota hugtakið auðlindarenta í auðlindahagfræði t.d. hvað 

varðar framlag hennar til hagvaxtar og magn auðlindarentu sem mælikvarða á 

hagfræðilega skilvirkni þá hefur verið erfitt að finna skýra skilgreiningu á hvað hugtakið 

felur í sér. Auðlindarenta er háð notkunarstigi og magni auðlindar ásamt ytri breytum 

eins og t.d. verði. Ef auðlind er í almenningseigu og það eru engar takmarkanir á notkun 

hennar þá verður auðlindarentan oft engin. Samt sem áður gæti renta verið fyrir hendi 

en hún gæti tengst takmörkuðum framleiðsluþáttum eða takmarkaðri framleiðslu eins 

og á sér t.d. stað í kvótakerfi en eins getur hún tengst takmörkunum á fjármagni eða 

einokunarstöðu (Ragnar Árnason, 2008).  

Almennt er ekki samband á milli náttúruauðlindarentu og hagnaðar. Renta og 

hagnaður eru ekki sömu hugtök en renta getur til að mynda verið jákvæð þó hagnaður 

sé neikvæður. Náttúruauðlindarenta er skilgreind sem R(q,x) = 𝑞(𝑞, 𝑥) ∗ 𝑞 þar sem q er 

notkun auðlindarinnar, x er magn auðlindarinnar og (q, x) er hagnaðarfallið. Því nægir 

að hafa upplýsingar um hagnaðarfallið, núverandi magn auðlindar og núverandi 

notkunarstig auðlindar til að reikna út auðlindarentuna. Í reynd getur þó verið mjög 

erfitt að meta þessar stærðir (Ragnar Árnason, 2008).  
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3.1 Mismunandi rentur 

Mikilvægt er að skilja hvað hagfræðileg renta felur í sér en útskýring bandaríska 

hagfræðingsins, Armen Alchian, á henni hentar vel í því skyni. Mynd 1 sýnir hvernig 

hann dregur upp einfalda sviðsmynd þar sem framboð og eftirspurn mætast. Hann gerði 

ráð fyrir að magnið, q, væri fast en mögulegt er að það sé fast vegna takmörkunar á 

fáanleika náttúruauðlinda eða það gæti verið fast vegna einokunarstöðu seljandans. Þar 

sem magnið er fast jafnvel þó verðið sé ekkert, má líta á jafnvægisverðið, p, þar sem 

framboð og eftirspurn mætast sem þann ábata sem hægt er að fá á hverja einingu. 

Heildarábati er því p*q en oft er talað um þann ábata sem hagfræðilega rentu (Ragnar 

Árnason, 2008).  

 

Mynd 1. Hagfræðileg renta. 

Rentur er m.a. hægt að flokka í einokunarrentu, intra-marginal rentu,  quasi-rentu og 

Schumpeter-rentu.  

3.1.1 Einokunarrenta 

Einokunarrenta er renta sem myndast þegar hagnaður tengdur einokunarstöðu kemur 

fram í formi rentu sem er hærri en sú renta sem væri til staðar ef einokun væri ekki við 

lýði. Einokunarrenta getur í raun orðið til ef fyrirtæki er í einokunarstöðu og fyrirtækið 

getur þá hagnast meira fyrir tilstilli einokunarstöðunnar (Evans, 1991).  
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3.1.2 Intra-marginal renta 

Framleiðsluþættir geta verið mishagkvæmir og má það stundum rekja til 

náttúruaðstæðna. Intra-marginal renta er sú renta sem rekja má til mismunandi 

afrakstrar vegna mismunandi náttúrulegra eiginleika framleiðsluþáttanna (Coglan og 

Pascoe, 1999).  

3.1.3 Quasi-renta 

Áður var gert ráð fyrir að magnið í hagfræðilegri rentu væri fast, en það þarf þó alls ekki 

að vera þannig í reynd þar sem framleiðendur reyna gjarnan að aðlaga magn að 

eftirspurn og hámarka hagnað. Erfitt getur verið að finna framleiðsluþætti sem eru fastir 

í framleiðslu, sérstaklega til lengri tíma litið en eflaust komast náttúruauðlindir næst því. 

Flestir þættir eru þó fastir til skamms tíma. Alfred Marshall útskýrði þá rentu sem hlýst 

til skamms tíma vegna breytingar á eftirspurn með hugtakinu quasi-renta (Ragnar 

Árnason, 2008). Alfred Marshall talaði um að löggjöf og reglusetning gæti leitt til þess að 

ákveðin fyrirtæki gætu notið rentu og að quasi-renta væri tilkomin vegna þess að 

viðkomandi fyrirtæki fær skjól frá samkeppni (Marshall, 1994 [1890]).  Quasi-renta vísar 

til tekna sem myndast þegar eftirspurn vörunnar eykst skyndilega. Hugtakið á því 

einungis við til skamms tíma en í hagfræðilegri rentu er magn fast en í quasi-rentu er 

magnið fast til skamms tíma en ekki til lengri tíma. Ef eftirspurn eykst og framboð er fast 

til skamms tíma þá er talað um quasi-rentu sem viðbótarhagnaðinn sem fæst af 

eftirspurnaraukningunni. Til lengri tíma litið myndi framboð aukast með aukinni 

eftirspurn og viðbótarhagnaðurinn hverfa (Economicsdiscussion.net, e.d.).  

3.1.4 Schumpeter-renta 

Schumpeter-renta kallast einnig frumkvöðlarenta. Rentan kemur fram á milli þess tíma 

sem líður frá nýsköpuninni og útbreiðslu hennar. Umframarðurinn sem frumkvöðull fær 

fyrir nýsköpunina kallast Schumpeter-renta en hann fær hana svo lengi sem hann situr 

einn að uppgötvun sinni. Með tímanum hverfur því rentan (Sautet, 2014).  

3.2 Auðlindarenta í raforkuframleiðslu 

Flestir landsmenn vilja að ávinningur af nýtingu auðlinda verði eftir í íslensku samfélagi 

þar sem þeir líta á auðlindirnar sem þjóðareign og finnst því að þjóðin ætti að fá rentu af 

sínum eignum. Jafnframt er það almennur vilji að ávinningur af auðlindunum verði sem 
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mestur og hluti af arðsemi þeirra renni til hins opinbera. Mikilvægt er að skipting 

ábatans sé sanngjörn og hagkvæm. Þegar ávinningur af vinnslu auðlinda er hámarkaður 

eru oft einhverjar takmarkanir fyrir hendi. Hagrænir hvatar til að stuðla að 

hagkvæmustu nýtingu auðlinda hafa verið takmarkaðir í gegnum árin og sést það m.a. á 

því að við virðismat er oft ekki tekið fullt mið af raunverulegri verðmætasköpun. 

Takmarkaðir hvatar sveitarfélaga sem búa yfir auðlindum til raforkuvinnslu hafa til að 

mynda haft áhrif á framþróun flutningskerfisins sem hefur orðið hægari en ella og þar 

með haft áhrif á hagkvæmustu nýtingu raforkukosta. Mikilvægt er að þessir hagrænu 

hvatar séu við lýði svo hagkvæm nýting auðlinda geti átt sér stað. Ef jaðarkostnaður er 

minni eða jafn jaðartekjum þá er hagkvæmt að stunda raforkuvinnslu. Mynd 2 sýnir að 

hagkvæmt er að stunda raforkuvinnslu ef jaðartekjurnar eru minni en eða jafnar 

jaðarkostnaðinum svo framarlega sem meðalheildarkostnaður er ekki hærri en 

jafnvægisverðið. Ef vel er á málum haldið getur umgjörð raforkumála skapað hagræna 

hvata sem stuðla að hagkvæmustu nýtingu auðlindarinnar og þar með skapast 

grundvöllur fyrir myndun auðlindarentu. Hins vegar getur tekið langan tíma fyrir 

auðlindarentu að myndast. Hingað til hefur óveruleg auðlindarenta myndast í 

raforkuvinnslu á Íslandi en slík renta gæti þó myndast með hækkandi raforkuverði. Þar 

sem framboð auðlinda er oft takmarkað geta eigendur notið arðsemi sem er umfram 

það sem venjulegt er í öðrum atvinnugreinum. Þetta takmarkaða framboð getur einnig 

leitt til þess að umframrenta verður viðvarandi (Hagfræðistofnun H.Í., 2015).  

 

Mynd 2. Hagkvæm raforkuvinnsla. 
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Arðgreiðslugeta fyrirtækis ákvarðast m.a. af kostnaði tengdum framleiðslunni og 

söluverði rafmagns. Söluverð rafmagns skiptir því gríðarlega miklu máli fyrir 

þjóðhagslegan ábata af rekstri Landsvirkjunar sem er langstærsta fyrirtækið í 

raforkuframleiðslu á Íslandi. Lengi hefur verið stefnt að því að selja raforkuna nálægt 

kostnaðarverði en það endurspeglast í mjög lágri arðsemi (Þorsteinn Siglaugsson, 

Sigurður Jóhannesson, Ásgeir Jónsson og Ragnar Árnason, 2009). Að baki rekstrinum 

liggja orkuauðlindir landsins en ef þetta eru raunverulegar auðlindir lands og þjóðar þá 

ætti það að sjást í hárri arðsemi fyrirtækisins. Ef arðsemin er lág getur það verið merki 

um að auðlindarenta sé ekki fyrir hendi eða að hún fari til kaupanda með lágu orkuverði. 

Ísland er einangrað frá raforkukerfi Evrópu og því er erfitt að flytja orku til annarra 

landa. Íslendingar nýta endurnýjanlega orkuauðlind svo mögulegt væri að taka allan 

afrakstur auðlindarinnar á hverju ári sem arð. Hægt væri að safna arðinum í sjóð sem 

gæti t.d. orðið viðbót við lífeyrissjóðskerfið. Álitamál er hvaða renta er möguleg eða 

sanngjörn en í rentunni er falinn þjóðhagslegur ábati fyrir þjóðina. Í samkeppni 

fyrirtækja þar sem engar aðgangshindranir eru hverfur rentan. Forsenda fyrir að 

viðhalda rentu til lengri tíma skapast ef fyrirtæki hefur aðgang að einhverjum 

framleiðsluþætti eins og náttúruauðlind á lægra verði en keppinautar eða ef 

náttúruauðlind gefur af sér hærri afköst en aðrar fjárfestingar. Umdeilanlegt er hvaða 

renta er möguleg þar sem ljóst er að söluverð raforku er ekki það sama hér og í Evrópu 

m.a. vegna fjarlægðar (GAMMA, 2011). 

Ef umgjörð raforkumála á að vera sem hagkvæmust er nauðsynlegt að styðjast við 

rétt verð framleiðsluþátta. Dæmi um framleiðsluþætti í raforkuvinnslu með 

vatnsaflsvirkjunum eru umhverfiskostnaður og vatns- og landsréttindi. Hagkvæm 

umgjörð er forsenda fyrir myndun auðlindarentu en er samt sem áður ekki trygging fyrir 

að hún myndist. Mat á verðmætum sem falin eru í raforku fer mikið eftir verði sem 

býðst fyrir raforku á öðrum mörkuðum. Ráðstöfun rentunnar er ákvörðun eigenda 

raforkufyrirtækja þó þarf ráðstöfunin að vera í samræmi við lög og reglur. Hægt er að 

endurfjárfesta í raforkukerfinu t.d. með því að fjárfesta í betri virkjunum og 

flutningskerfi og skapa hagkvæmara raforkukerfi og auka þannig arðsemi enn frekar en 

einnig er hægt að greiða út arð (Hagfræðistofnun H.Í., 2015). 
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Út frá þjóðhagslegu sjónarmiði ætti að hámarka arðsemina að teknu tilliti til alls 

kostnaðar og ábata þ.m.t. umhverfiskostnaðar og kostnaðarliða sem ekki er verslað með 

á markaði. Þannig eru auðlindir nýttar á hagkvæmastan hátt.  Skattar og gjöld aukast í 

samræmi við rentuna svo aukin renta skilar sér til hins opinbera í formi tekjuskatta og 

arðgreiðslna ef hið opinbera er eigandi og til nærsamfélags í formi fasteignaskatta og 

annarra gjalda. Margir telja að þau fyrirtæki sem nýta auðlindir ættu að sýna 

samfélagslega ábyrgð þannig að þau greiði fyrir óskilgreind réttindi eða að starfsemi 

verði ekki flutt úr samfélaginu. Út frá efnahagslegum sjónarmiðum eiga fyrirtækin að 

greiða fyrir réttindi og umhverfisrask. Tekjur hins opinbera aukast ef nýting auðlindanna 

er arðbær en hægt væri að nýta tekjurnar til sérstakra aðgerða fyrir nærsamfélagið. Það 

gæti stuðlað að sátt um nýtingu auðlinda til raforkuvinnslu en mikil verðmæti eru fólgin 

í sáttinni. Aðgerðir stjórnvalda geta fært nýtingu auðlinda frá sinni hagfræðilegu 

hagkvæmustu nýtingu og dregið úr arðseminni. Jafnframt getur umgjörð raforkumála 

falið í sér aðgerðir sem draga úr rentunni ef hluti rentunnar er nýttur beint í aðgerðir 

fyrir nærsamfélagið. Aðgerðirnar geta skapað bjögun og grafið undan 

langtímamarkmiðum um að hámarka arðsemi við nýtingu auðlinda (Hagfræðistofnun 

H.Í., 2015).  
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4 Auðlindasjóður 

Í ríkisstjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem er undir forsæti Katrínar Jakobsdóttur 

og tók til starfa í lok nóvember 2017 er talað um fyrirhugaðan þjóðarsjóð sem ætlunin 

er að setja á fót.  

Þjóðarsjóður verður stofnaður utan um arð af auðlindum landsins og byrjað 
á orkuauðlindinni. Hlutverk sjóðsins verður að byggja upp viðnám til að 
mæta fjárhagslegum áföllum. Afmarkaður hluti ráðstöfunarfjár sjóðsins 
verður notaður til að efla nýsköpun og styðja við vöxt og þroska 
sprotafyrirtækja. Með því verður fræjum sáð til eflingar nýrra vel launaðra 
starfa í framtíðinni. Einnig verður hluti nýttur til átaks í uppbyggingu 
hjúkrunarrýma fyrir elstu kynslóðina. (Stjórnarráð Íslands,  2017b, bls. 14)  

Þrátt fyrir að land sé auðugt af auðlindum er ekki þar með sagt að landið sjálft sé ríkt og 

að verglandsframleiðsla þess sé há. Landið getur haft lægri hagvöxt og verið fátækara en 

önnur en þetta er oft kallað auðlindabölvun. Auðlindabölvunina er hægt að skýra með 

hollensku veikinni sem ber þetta heiti því þegar gasauðlindir fundust í Hollandi voru 

áhrifin ekki góð fyrir hollenska hagkerfið. Tekjurnar sem Hollendingar fengu af gasinu 

gerðu það að verkum að gengið hækkaði, einnig hækkuðu laun út af aukinni eftirspurn 

eftir starfsfólki og eins olli aukin eftirspurn vöru og þjónustu því að verðlag hækkaði svo 

verðbólga myndaðist. Aðrar útflutningsgreinar urðu þá minna samkeppnishæfar (Gylfi 

Zoëga, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þór Herbertsson, 2000). Aftur á móti hefur viðhorf 

gagnvart hollensku veikinni breyst að undanförnu þar sem nú er talið að það séu ekki 

auðlindirnar sjálfar sem skapi vandann heldur frekar stjórnmálalegar aðstæður. 

Ein leið til að vega á móti mikilli styrkingu gengis er að reyna að halda tekjum 

greinarinnar fyrir utan hagkerfið og gjaldeyrismarkaðinn. Það er mögulegt með sjóði í 

erlendri mynt sem dreifir áhættunni með því að fjárfesta í ýmsum eignum og 

gjaldmiðlum en fjárfestir ekki í eignum innanlands eða gjaldmiðli heimalands. Gengið 

styrkist þannig ekki of mikið ef sjóðnum er haldið í erlendri mynt (GAMMA, 2011). 

Náttúruauðlindasjóðir geta haldið utan um sparnað en einnig geta þeir nýst í einhvers 

konar sveiflujöfnun. Ef miklar sveiflur eru á viðskiptajöfnuði og ef viðskiptahalli er mikill 

væri hægt að nýta sjóðinn til að draga úr honum. Sumir sjóðir hafa reynst vel við að 

forðast auðlindabölvunina (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). 
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Vandasamt getur verið að stjórna auðlindatekjum en náttúruauðlindasjóðir geta 

verið skilvirkt verkfæri til þess. Sjóðirnir eru fjármagnaðir af tekjum náttúruauðlinda, 

oftast af tekjum óendurnýjanlegu auðlindanna olíu, gass eða steinefna (Bauer, Rietveld 

og Toledano, 2014). Náttúruauðlindasjóðir geta verið mjög misjafnir og haft ólík 

markmið en markmið sumra sjóða er að koma á fjármálalegum stöðugleika, fjárfesta í 

innviðum eða að spara. Sjóðirnir þurfa ekki að hafa eitt markmið heldur geta þau verið 

nokkur. Flestir sjóðir hafa þó tekið breytingum í tímanna rás hvað varðar markmið sín og 

byggingu. Auðlindarík lönd hafa mörg horft með hýru auga til náttúruauðlindasjóða með 

þeirri von að þeir gætu verið góð leið til að stjórna óstöðugum, endanlegum auðlindum. 

Margvíslegar skilgreiningar eru til á náttúruauðlindasjóðum enda eru þeir margir og 

misjafnir (Rietveld og Toledano, 2017).  

Víðasta skilgreiningin talar um að þeir séu fjárfestingarsjóðir í eigu hins opinbera og 

hafi sérstakan tilgang (International Working Group of Sovereign Wealth Funds, 2008).  

Önnur skilgreining fjallar um að þeir séu sjóðir sem séu í eigu hins opinbera og að þeim 

sé stjórnað með meðallöng og langtíma þjóðhagsfræðileg markmið í huga (International 

Monetary Fund, 2008). Enn önnur skilgreining kemur frá Edwin Truman en samkvæmt 

henni eru náttúruauðlindasjóðir sjóðir í ríkiseigu sem fjárfesta að hluta til eða að öllu 

leyti erlendis. Jafnframt geta sjóðirnir tilheyrt einstökum ríkjum innan landa (Rietveld og 

Toledano, 2017). Tekjur náttúruauðlindasjóðs koma sem sagt frá náttúruauðlind og 

a.m.k. hluti af sjóðnum er notaður til að fjárfesta í erlendum eignum með það markmið í 

huga að fá jákvæða ávöxtun (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). Flestir 

náttúruauðlindasjóðir byggjast á tekjum frá óendurnýjanlegum auðlindum en 

fyrirhugaður auðlindasjóður Íslands myndi byggja á tekjum frá endurnýjanlegum 

auðlindum, þ.e. vatnsaflinu og jarðvarma. 

4.1 Gerðir auðlindasjóða 

Með því að taka tekjur frá óendurnýjanlegri auðlind og leggja í sjóð og fjárfesta síðan 

með sjóðnum er hægt að fá tekjur af auðlindinni til mikið lengri tíma en einungis yfir 

líftíma auðlindarinnar. Sumum finnst sjóðir sem þessir tilvaldir til að framtíðarkynslóðir 

fái sama hlut af ábata líkt og núverandi kynslóð. Hið opinbera getur nýtt sjóð til að 

greiða upp viðskiptahalla eða spara tekjurnar af auðlindinni fyrir framtíðarkynslóðir. 

Einnig er hægt að eyrnamerkja útgjöld til ákveðinna verkefna frekar en til endurtekinna 
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útgjalda eða nota sjóðinn í að fjárfesta erlendis og komið þannig í veg fyrir of mikla 

styrkingu gengisins. Með eyrnamerkingu væri sjóðurinn notaður í ákveðin útgjöld, t.d. í 

að fjárfesta í vegakerfi, vatnsveitum, heilbrigðiskerfi eða menntakerfi. Eyrnamerking er 

nytsamleg þar sem ofeyðsla á endurteknum útgjöldum er fyrir hendi. Með því að 

eyrnamerkja er hægt að leggja áherslu á að tekjur af náttúruauðlindum séu notaðar í 

fjárfestingu frekar en í neyslu (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014).  

Með náttúruauðlindasjóði er jafnframt hægt að draga úr óstöðugleika í eyðslu og 

þannig bæta eyðslu hins opinbera, stuðla að hagvexti, minnka fátækt og reyna að koma í 

veg fyrir spillingu. Sjóðir sem þessir geta hjálpað til við að jafna útgjöld svo skilvirkni 

opinberra útgjalda eykst og ríkisstjórnin hugar betur að eyðslu. Þegar sjóðurinn byggist á 

tekjum frá óstöðugum og ófyrirsjáanlegum auðlindum eins og olíu og gasi getur verið 

erfitt fyrir ríkisstjórn að setja raunhæf fjárlög og möguleiki er á að miklu sé eytt í 

eyðslusöm verkefni þegar tekjurnar eru háar. Þá þyrfti annaðhvort að skera niður í 

nauðsynlegri þjónustu eða skuldsetja sig þegar tekjurnar lækka. Hið opinbera gæti hins 

vegar sparað hluta af tekjum í stöðugleikasjóð þegar tekjur hækka og gengið á sjóðinn 

þegar tekjurnar minnka. Náttúruauðlindasjóðir geta einnig verið hvati til að hjálpa hinu 

opinbera að spara auðlindatekjur þegar það hefur ekki getu til að verja peningum af 

skilvirkni eða þegar það hefur ekki tafarlausa þörf fyrir eyðslu (Bauer, Rietveld og 

Toledano, 2014).  

Líftími fólks fer vaxandi og almennt ná flestir hærri aldri nú á tímum en áður. Hækkun 

á meðalaldri leiðir af sér aukinn lífeyriskostnað og því hafa sumir sjóðanna það markmið 

að borga framtíðarkynslóðum lífeyri (International Working Group of Sovereign Wealth 

Funds, 2008). Náttúruauðlindasjóðir geta falið í sér völd og sjálfstæði fyrir ríki sem eru 

mikið skuldsett. Lönd geta sparað auðlindatekjurnar og nýtt þegar kreppa kemur og 

þannig komist hjá því að fá lánað frá öðrum. Auðlindasjóðum hefur fjölgað frá síðustu 

aldamótum þar sem reynslan hefur sýnt að gott getur verið að láta tekjurnar renna í 

sjóð svo þær fari ekki allar í neyslu og skili eftir sig lítinn langtímaágóða (Bauer, Rietveld 

og Toledano, 2014).  
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5 Erlendir auðlindasjóðir 

Náttúruauðlindasjóðir hafa færst í vöxt undanfarin ár en þeir stækkuðu mikið eftir 

síðustu aldamót. Helstu ástæður þessa eru að eignir sem sjóðirnir búa yfir hafa vaxið 

mikið að umfangi, þeim hefur fjölgað gífurlega og áhugi fyrir þeim og stofnun þeirra 

hefur aukist í þróunarlöndum. Fjöldi sjóða hefur tvöfaldast frá því í byrjun aldarinnar 

(Rietveld og Toledano, 2017). Tímabilið 2004-2014 er nokkurs konar gulltímabil 

náttúruauðlindasjóða, ef horft er fram hjá kreppuárunum sem hófust 2008. Eignir 

sjóðanna fóru vaxandi en vöxtinn má rekja til hækkunar vöruverðs, viðskiptaafgangs í 

mörgum ríkjum og einstakrar ávöxtunar fjármálamarkaða. Þessi mikli vöxtur og 

uppgangur auðlindasjóða mun þó eflaust ekki halda áfram á næstu árum þar sem 

vöruverð fer lækkandi og bæði ávöxtun og viðskiptaafgangur fer minnkandi. Í 

einhverjum tilfellum munu eignir sjóða ekki aðeins standa í stað heldur dvína (Rietveld 

og Toledano, 2017).  

Náttúruauðlindasjóðir geta verið mjög misjafnir þar sem mikill stjórnmálalegur og 

stofananlegur munur er á milli landa. Eins er ólíkt hversu háar upphæðir eru í sjóðunum 

enda tilheyra sumir sjóðir ríkum löndum en aðrir tilheyra fátækum þróunarlöndum. 

Flestir erlendir auðlindasjóðir eru stofnaðir í kringum endanlegar auðlindir, þ.e. 

auðlindir sem endurnýja sig ekki og munu því hverfa í framtíðinni. Sjóðirnir eru stofnaðir 

með það markmið að fá tekjur af auðlindinni til lengri tíma litið þannig að þó auðlindin 

sé ef til vill ekki lengur fyrir hendi sé hægt að fá ábata af henni til framtíðar. Elsti 

náttúruauðlindasjóðurinn er Texas Permanent University Fund, en hann var stofnaður 

1876. Hins vegar var elsti náttúruauðlindasjóður sem tilheyrir þjóð og landi stofnaður 

1953, Kuwait Investment Board og er fyrirrennari Kuwait Investment Authority (Rietveld 

og Toledano, 2017).  

Við stofnun sjóða er gjarnan litið til fyrirkomulags eldri og árangursríkra sjóða, þá 

sérstaklega sjóða Chile og Noregs. Í þessu samhengi þarf að huga að því að sumar reglur 

sem sjóðir Chile og Noregs fylgja þurfa alls ekki að eiga við öll önnur lönd. Fjármálareglur 

sem leggja mikla áherslu á sparnað og að takmarka innlendar fjárfestingar í heilbrigðis- 

og menntakerfi og í innviðum samfélagsins gætu verið óviðeigandi í löndum sem skortir 

fjármagn (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014).  
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5.1 Norski olíusjóðurinn og koparsjóður Chile 

Þegar ákvarða skal framkvæmd og umgjörð í kringum fyrirhugaðan auðlindasjóð 

Íslendinga er eðlilegt að líta til frændþjóðar okkar, Noregs, þar sem rekstur hefur gengið 

vel og stjórnun Norðmanna á sínum olíusjóði hefur verið mjög árangursrík. Langstærsta 

fyrirtækið sem borar eftir olíu, Statoil, er í 67% ríkiseigu og hefur 60% markaðshlutdeild 

(GAMMA, 2011). Noregur er leiðandi ríki í olíuútflutningi í heiminum enda er innlend 

eftirspurn olíu mikið minni en framleiðslan og útflutningurinn því gríðarlegur. Miklar 

tekjur fást af auðlind Norðmanna en með aukningu á innlendri eyðslu getur gengið 

hækkað og haft það í för með sér að útflutningsgreinar verða minna samkeppnishæfar. 

Eins getur þessi aukna innlenda eyðsla valdið verðbólgu og áhyggjur gerðu vart við sig 

um að hagkerfið gæti ekki staðið undir svo mikilli innlendri eyðslu (Bacon og Tordo, 

2006).  

Með beinni eignaraðild norska ríkisins verður sú renta sem myndast í olíuvinnslu eftir 

hjá ríkinu. Norðmenn ná jafnframt að halda tekjum greinarinnar fyrir utan hagkerfið og 

gjaldeyrismarkaðinn með því að láta þær renna í sjóðinn (GAMMA, 2011). Áhyggjur um 

auknar lífeyrissjóðsgreiðslur í kjölfar stærri framtíðarkynslóða vegna hækkandi 

meðalaldurs hafa einnig gert vart við sig (Bacon og Tordo, 2006). Sjóðurinn hefur því 

verið hugsaður til að mæta auknum lífeyrissjóðsgreiðslum. Eftir slæmar afleiðingar 

vegna olíuverðslækkana og erfiðleika í utanríkisverslun Norðmanna var sjóðurinn 

endurskipulagður (GAMMA, 2011). Olíusjóðurinn í núverandi mynd var stofnaður af 

þingi Norðmanna, Storting, árið 1990 en með honum er m.a. hægt að mæta halla á 

ríkissjóði. Fjármálaráðuneytið sér um stjórnun sjóðsins en síðan 1996 hefur Seðlabanki 

Noregs, Norges Bank, farið með stjórnunina í umboði fjármálaráðuneytisins. Það var 

ekki fyrr en seðlabankinn tók við daglegum rekstri að fyrsta söfnun í sjóðinn átti sér 

stað. Frá stofnun sjóðsins hafa allar fjárfestingar verið gerðar erlendis og frammistaða 

sjóðsins er metin í erlendum gjaldeyri. Gengisbreytingar geta því valdið miklum 

breytingum á heildarvirði sjóðsins í innlenda gjaldeyrinum (Bacon og Tordo, 2006).  

Eignir sjóðsins eru aðallega erlend hluta- og skuldabréf og fasteignir (Norges Bank 

Investment Management, 2017). Sjóðurinn átti um 1% af öllu skráðu hlutafé í heiminum 

í lok árs 2010 (Norges Bank Investment Management, 2010). Hann fékk núverandi nafn, 

Government Pension Fund Global, árið 2006 en nafnið gefur til kynna hlutverk sjóðsins 
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þar sem honum er ætlað að mæta framtíðaraukningu lífeyriskostnaðar vegna hækkandi 

meðalaldurs. Sjóðurinn hefur hins vegar ekki neinar formlegar lífeyrisskuldbindingar og 

engar pólitískar ákvarðanir hafa verið teknar um fjármuni sjóðsins (Norges Bank 

Investment Management, 2016).  

Einnig er hægt að læra margt af umgjörð auðlindasjóðs Chile. Hagkerfi landsins er vel 

þróað og þar fer mikil koparframleiðsla fram en um þriðjungur útflutnings tengist 

koparframleiðslunni. Koparverð er mjög óstöðugt eins og olíuverð og verðsveiflurnar 

gera það að verkum að tekjur ríkissjóðs geta verið mjög breytilegar frá einum tíma til 

annars. Því var brugðið á það ráð að þegar koparverð var yfir ákveðnu viðmiðunarverði 

voru aukatekjur settar á sérstakan reikning til að borga niður skuldir (Tsalik, 2003). Árið 

1985 var þetta fyrirkomulag gert formlegra með stofnun sjóðs og sjóðurinn hóf söfnun 

tveimur árum síðar. Markmið hans er að vera stöðugleikasjóður en sjóðurinn er með 

skýrar reglur sem ákvarða greiðslur inn í sjóðinn og út úr honum (Bacon og Tordo, 

2006).  
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6 Stjórnun 

Mikilvægt er að hafa gott fyrirkomulag á náttúruauðlindasjóðum en það eitt að stofna 

náttúruauðlindasjóð bætir ekki auðlindastjórnun þar sem ekki er víst að honum fylgi 

gagnsæi og góð stjórnun. Innan ýmissa sjóða ríkir spilling og frændhygli en þá sjóði 

skortir oft skýr markmið og reglur. Ef sjóðsstjórn er léleg og mikil áhætta er tekin getur 

það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og gríðarháar upphæðir geta tapast. Suma 

sjóði skortir skýr markmið en aðrir sjóðir ná einfaldlega ekki markmiðum sínum og getur 

það stafað af því að reglum er ekki fylgt eða að þær eru ekki fyrir hendi. Árið 2007 var 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fenginn til að setja fram alþjóðlega staðla fyrir stjórnun sjóða 

og til að stuðla að gagnsæi. Staðlarnir eru kallaðir Santiago Principles og eru nokkurs 

konar viðmiðunarreglur fyrir auðlindasjóði (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). Ári 

síðar, 2008, var International Working Group of Sovereign Wealth Funds stofnaður en 

hópurinn hittist í þrjú skipti til að þróa staðlana sem urðu 24. Í eitt skiptið af þessum 

þremur var fundurinn haldinn í Santiago, höfuðborg Chile og voru staðlarnir í 

framhaldinu kenndir við borgina (International Working Group of Sovereign Wealth 

Funds, 2008). Miklar framfarir hafa átt sér stað hvað varðar gagnsæi í kjölfarið á því að 

þessum stöðlum var komið á. Staðlarnir hafa m.a. gert það að verkum að fleiri sjóðir 

gefa út skýrslur sem fela m.a. í sér endurskoðun og birtingu upplýsinga sem lúta að 

ávöxtun. Því miður eru þó enn margir sjóðir sem halda upplýsingum um starfsemi sína 

leyndum (Rietveld og Toledano, 2017).  

Hægt væri að betrumbæta staðlana en í þeim er mikil áhersla lögð á að upplýsa og 

útskýra hlutverk fjárfestingar og pólítíska hvata fyrir henni. Staðlarnir ræða ekki áhrif 

sjóða á íbúa lands eða fjármálareglur. Margir sjóðir eru ógagnsæir og birta lítið af 

upplýsingum þrátt fyrir að fylgja Santiago Principles. Sjóðir með óskýr markmið og lélega 

framkvæmd geta verið vettvangur spillingar. Með því að fylgja góðum reglum aukast 

líkur á að sjóðurinn nái markmiðum sínum en með góðum reglum er hægt að sporna við 

að gríðarháar upphæðir tapist. Góð náttúruauðlindastjórnun er mikilvæg til að 

náttúruauðurinn skili sér í hagsæld fyrir íbúana. Vegna þessa er mikil áhersla lögð á að 

setja góðar og skýrar reglur um framkvæmd sjóðanna m.a. hvað varðar úttektir úr 
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sjóðum og innlagnir í þá. Til að stjórnvöld fylgi reglunum er mikilvægt að 

hagsmunaaðilar, þ.e. íbúarnir, beiti þrýstingi á þau til að fylgja reglunum. Sífellt fleiri 

sjóðir gefa út upplýsingar um hagnað og fjárfestingar og sum lönd hafa bannað beina 

innlenda fjárfestingu með sjóðnum (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). Truman hefur 

lagt mikla áherslu á mikilvægi markmiða, fjárfestingarstefnu, stjórnunar, gagnsæis og 

hegðunar við framkvæmd sjóðanna (Truman, 2007). Nauðsynlegt þykir að farið sé eftir 

ákveðnum grundvallarreglum við stofnun, gerð og rekstur náttúruauðlindasjóða en þær 

byggjast m.a. á Santiago Principles og Edwin Truman‘s Sovereign Wealth Fund 

Coreboard (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014).  

6.1 Skýr markmið fyrir sjóðinn 

Mikilvægt er að setja skýr markmið fyrir sjóðinn en þau segja til um í hvað eigi að nota 

hann. Ýmsir möguleikar koma til greina og má þar nefna að spara fyrir 

framtíðarkynslóðir, sveiflujöfnun eða að nýta sjóðinn í þróunarverkefni. Einnig getur 

sjóðurinn verið hugsaður sem fjárfestingarsjóður sem fjárfestir erlendis og þannig væri 

hægt að koma í veg fyrir of mikla styrkingu gengis. Jafnframt væri hægt að eyrnamerkja 

tekjurnar til sérstakra útgjalda eða spara tekjurnar og nýta þær í kreppu. Markmiðið eða 

markmiðin ættu að koma fram í stefnu ríkisstjórnar, lögum, reglum eða jafnvel í 

stjórnarskránni. Ef sjóð skortir skýr markmið verður erfitt að ákveða rekstrarreglur og 

stjórna fjárfestingum sjóðsins. Hvernig náttúruauðlindasjóði er best að koma á er mjög 

misjafnt milli landa. Sveiflujöfnunarsjóður getur t.d. verið góður kostur ef hið opinbera 

ver tekjum á skilvirkan hátt en innflæði teknanna er mikið og óstöðugt (Bauer, Rietveld 

og Toledano, 2014).  

6.2 Fjármálareglur 

Miklu máli skiptir að hafa fjármálareglur sem segja m.a. til um reglur tengdar innlögnum 

og úttektum. Hvort sjóðurinn nái markmiðum sínum veltur mikið á fjármálareglunum. 

Reglurnar eru nokkurs konar skuldbindingartæki og eru sérlega mikilvægar í löndum 

sem reiða sig á takmarkaðar og óstöðugar tekjur. Með góðum og skýrum reglum verða 

markmiðin auðveldari í framkvæmd og skilvirkni eykst. Reglurnar segja einnig til um þau 

skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi við úttektir og innlagnir og þannig er hægt að jafna 

sparnað og eyðslu hins opinbera. Reglurnar ættu að vera í lögum, reglugerðum eða í 

einhvers konar bindandi skjali en einnig er mikilvægt að greina frá undantekningum frá 
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reglunum sem gætu komið upp t.d. í kreppu. Skortur á reglum um innlagnir í sjóðinn 

getur m.a. leitt til þess að hann spari hlutfallslega lítið miðað við allar þær tekjur sem 

renna til hins opinbera. Reglur sem hæfa hverjum stað geta verið misjafnar en alltaf ætti 

að ríkja samhljóða álit um þær reglur sem lagðar eru til grundvallar. Góð stjórnun og 

sjálfstætt eftirlit getur hjálpað til við að framfylgja reglunum. Að víkja frá fjármálareglum 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Rússland vék frá sínum fjármálareglum 

2010 og hefur síðan næstum tæmt sjóðinn sinn en sjóðurinn átti að mæta skyldum 

framtíðarlífeyrissjóðs (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014).   

6.3 Fjárfestingarreglur 

Fjárfestingar geta til að mynda verið í hlutabréfum, skuldabréfum, afleiðum, fasteignum 

eða innviðum. Því áhættusamari sem fjárfesting er því hærri ætti langtímaávöxtunin að 

vera. Það fer algjörlega eftir eðli sjóðs hvaða áhættu ætti að taka og sú leið sem er valin 

ætti að vera vel skilgreind. Eignum sveiflujöfnunarsjóðs ætti að vera auðveldara að 

breyta í lausafé en eignum sjóðs sem er hugsaður sem sparnaðarsjóður. Lög, reglur eða 

stefna sjóðs geta gefið til kynna hvernig ráðstafa eigi sjóðnum milli misáhættusamra 

eigna. Þá er einnig hægt að banna fjárfestingar í mjög áhættusömum eignum eða 

fjárfestingar í óstöðugum gjaldmiðlum. Eins er hægt að setja reglur um hámarkshlutfall 

fjárfestingu sjóðs  í ýmsum eignum eins og hlutabréfum. Opinber skjöl ættu að greina 

frá sérstökum eignum sjóðsins. Sumir sjóðir hafa tapað gríðarháum upphæðum með 

lélegum fjárfestingum sem stafa af skorti á fjárfestingarreglum og eftirliti (Bauer, 

Rietveld og Toledano, 2014).  

Mögulegt er að fjárfesta í innlendum og erlendum eignum en þó eru margar þjóðir 

sem banna beina innlenda fjárfestingu. Mörg auðlindarík þróunarlönd fjárfesta í 

innlendum verkefnum beint úr auðlindasjóðum en betra væri að nota ríkissjóðina sjálfa í 

slíkt. Með því að fjárfesta innanlands getur gengið styrkst enn frekar, til að koma í veg 

fyrir styrkingu gjaldmiðilsins er því oft fjárfest erlendis. Innlendar fjárfestingar geta 

grafið undan gagnsæi og ábyrgð kerfisins en með því að nýta náttúruauðlindasjóði í 

innlendar fjárfestingar komast yfirvöld hjá almennu ferli og eftirliti sem fylgir ríkissjóði. 

Þannig getur þetta ýtt undir fjármögnun verkefna sem valin eru af geðþótta ákveðinna 

háttsettra aðila. Önnur algeng fjárfestingarregla lýtur að því að banna að eignir sjóðsins 

séu notaðar sem veð. Með auðlindasjóðum er hægt að tryggja skuldir hins opinbera en 
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með því er mikil áhætta sett á tekjur af auðlindum, sérstaklega ef hið opinbera stendur 

ekki í skilum og jafnframt hvetur þetta til of mikillar lántöku (Bauer, Rietveld og 

Toledano, 2014). 

6.4 Skýr verkaskipting og siðareglur 

Mikilvægt er að hafa skýra verkaskiptingu sjóðsstjórnar, þ.e. sjóðsstjóra og 

rekstrarstjóra og að siðareglum sé komið á sem sjóðurinn starfar eftir. Hlutverk og 

ábyrgð þings, ríkisstjórnar, seðlabanka, ráðgjafa og sjóðsstjórnar ættu að vera vel 

skilgreind í lögum, reglum eða stefnu ríkisstjórnar. Hlutverk rekstrarstjórnar ætti einnig 

að vera vel skilgreint en hún getur ýmist verið sjálfstæð, hluti af seðlabanka eða hluti af 

fjármálaráðuneytinu. Í sumum löndum er það fjármálaráðuneytið sem sér um 

sjóðsstjórn en seðlabankinn um daglega rekstrarstjórnun yfir fjárfestingum sjóðsins. 

Æskilegt er að setja siðareglur sem varða þá aðila og stofnanir sem tengjast 

auðlindasjóðum. Hægt er að hvetja til fagmennsku og eftirfylgni reglna með því að koma 

á einhvers konar refsingum fyrir vanrækslu. Refsingarnar geta falið í sér áminningu, 

uppsögn í starfi, sekt og jafnvel dóm. Góðir sjóðir birta reglulega skýrslur, endurskoðaða 

reikninga, hafa siðareglur yfir starfsemina og þá aðila sem koma að sjóðnum og skilvirkt 

og sjálfstætt eftirlit með stjórn og starfsfólki (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014).   

6.5 Regluleg og umfangsmikil birting upplýsinga og endurskoðunar 

Góð sjóðsstjórnun krefst mikils gagnsæis en gagnsæi hvetur til eftirfylgni fjármála- og 

fjárfestingarreglna. Ráðuneyti, þing og aðrar stofnanir njóta góðs af meira gagnsæi og 

betra aðgengis að upplýsingum og þannig eykst skilvirkni. Aukið gagnsæi hjálpar einnig 

til við eftirfylgni reglna því ef skortur er á upplýsingum er erfitt að fylgjast með rekstri 

sjóða. Gagnsæi felur það í sér að reglulega eru gefnar út nákvæmar skýrslur um 

starfsemi sjóða og sjóðsreglur eru gerðar skýrar og opinberar. Hægt er að tryggja 

gagnsæi með því að krefjast þess að hið opinbera gefi út reglur, skjöl sem greina frá 

stefnu, ársfjórðungslegt fjármálaeftirlit og árlega endurskoðun sem fylgja alþjóðlegum 

stöðlum. Skýrslurnar ættu einnig að segja til um framtíðarmarkmið svo almenningur geti 

stillt sínar væntingar. Sjóðir sem einkennast af fyrirmyndargagnsæi ættu að upplýsa um 

upphæðir innlagna og úttekta, sérstakar fjárfestingar, staðsetningu, gjaldmiðil, ávöxtun, 

starfsemi sjóðs og sjóðsstjórn (Bauer, Rietveld og Toledano, 2014). 
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6.6 Sterkt og sjálfstætt eftirlit  

Með sterku, sjálfstæðu eftirliti er hægt að fylgjast með sjóðnum og knýja fram að farið 

sé eftir reglunum. Vegna lélegs eftirlits og skorts á gagnsæi geta sumar ríkisstjórnir farið 

í kringum sínar eigin reglur. Með sjálfstæðu eftirliti er hægt að hvetja til góðrar 

fjármálalegrar stjórnunar sem einkennist af eftirfylgni reglna og góðri sjóðsstjórn (Bauer, 

Rietveld og Toledano, 2014). Í sumum löndum gefur þingið út árlegar skýrslur um 

frammistöðu sjóðs og haldnir eru opinberir fundir um starfsemi sjóðsins en með því er 

hægt að ýta undir eftirfylgni reglnanna (World Bank Institute, e.d.).  
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7 Raforkufyrirtæki á Íslandi og arðgreiðslur til ríkisins 

Almenningur lítur á náttúruna sem eign landsmanna og þar með vatnsföllin sem virkjuð 

eru. Sumir líta svo á að þjóðin njóti auðlindarentunnar í gegnum hið lága verð sem hún 

greiðir fyrir orkuna eða í gegnum mögulegan arð frá raforkufyrirtækjum í ríkiseigu. 

Auðlindanefnd skilaði af sér skýrslu árið 2000 og þar var lögð áhersla á að þjóðin nyti 

eðlilegrar hlutdeildar í umframarði, þ.e. auðlindarentunni sem nýting vatnsafls í eigu 

þjóðarinnar skapar. Ekki væri þó ástæða fyrir töku auðlindagjalds af vatnsafli sem er í 

einkaeigu en ríkið gæti innheimt kostnaðargjöld eða lagt á auðlindaskatt (Stjórnarráð 

Íslands, 2011).  

Jarðrænar auðlindir eru t.d. vatnsafl, jarðhiti, ferskvatn, möl og önnur jarðefni. Oftast 

tilheyra auðlindirnar landeigendum en réttindi fylgja gjarnan ábúðarsamningum og þeir 

sem eru með samning geta þá oft t.d. nýtt sér veiðiarð í ám og vötnum og rétt til að nýta 

vatnsafl í litlar virkjanir og jarðvarma og möl til heimilisnota. Eignarréttur vatnsafls er 

gjarnan sameign margra en ár og lækir eru oft landamerki jarða og eigendur aðliggjandi 

jarða eiga því oftast réttinn í sameiningu. Við verðmætamat jarðhitaauðlindar þarf að 

taka tillit til magns, hitastigs og kostnaðar við að geta nýtt auðlindina. Auðlindaumsýsla 

sér um samningagerð um leigu á nýtingu auðlinda í eigu ríkisins (Ríkiseignir, e.d.).  

Í kjölfar þess að Ísland innleiddi löggjöf Evrópusambandsins um samkeppni í 

orkuvinnslu árið 2003 varð raforkuvinnsla ekki einungis í höndum fyrirtækja í eigu hins 

opinbera (Stjórnarráð Íslands, 2011). Þrjú stærstu raforkufyrirtækin eru Landsvirkjun, 

Orkuveita Reykjavíkur og HS orka (GAMMA, 2011). Landsvirkjun og Orkuveita 

Reykjavíkur eru þó í eigu hins opinbera en Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki 

og á Reykjavíkurborg tæpan 94% hlut í fyrirtækinu (Orkuveita Reykjavíkur, 2017). HS 

orka er hins vegar ekki í eigu hins opinbera heldur er stærsti hluti fyrirtækisins í eigu 

Magma Energy Sweden A.B (HS orka, e.d.).  

Þar sem margir líta á náttúruna sem eign þjóðarinnar og þar sem Landsvirkjun veitir 

jafnframt almenningsþjónustu telja margir að það sé sjálfsagður hlutur að raforkuverð 

fáist á lágu verði. Æskilegt er þó að reyna að hámarka þjóðhagslegan ábata og ná sem 

hagkvæmastri rentu frá auðlindum landsins. Því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að 
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reyna að hámarka arðsemi Landsvirkjunar og fara vel með þær arðgreiðslur sem ríkið 

fær í sínar hendur hvort sem þær verði lagðar í þjóðarsjóð eða ekki og huga vel að hag 

íbúa landsins. 

7.1 Landsvirkjun 

Fyrsta vatnsaflsvirkjunin var sett upp á Íslandi í Hafnarfirði árið 1904 og árið 1950 höfðu 

530 smávirkjanir verið byggðar um allt landið. Landsvirkjun var samt sem áður ekki 

stofnuð fyrr en árið  1965 en þá stækkuðu virkjanir og farið var að selja raforku til 

iðnaðar (Landsvirkjun, e.d.). Tilgangur fyrirtækisins er að stunda starfsemi á orkusviði og 

aðra viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar (Landsvirkjun, 

2017b). Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslenska ríkisins og hefur það um 75% 

markaðshlutdeild í íslenskri rafmagnsframleiðslu. Það er langstærsta fyrirtækið en fjögur 

fyrirtæki eiga samanlagt 98% af virkjununum. Fyrirtækið framleiðir aðallega rafmagn úr 

vatnsaflstöðvum en einnig úr jarðgufustöðvum (GAMMA, 2011). Sautjánda aflstöð 

Landsvirkjunar var gangsett árið 2017 (Landsvirkjun, e.d.). Búrfell við Þjórsá var fyrsta 

virkjunin en hún var byggð á árunum 1965-1969. Landsvirkjun tryggði sér hins vegar 

rekstrargrundvöll upphaflega með því að taka yfir virkjanir í Sogi. Stærsta virkjun 

fyrirtækisins er Kárahnjúkavirkjun en hún virkjar jökulár Vatnajökuls. Landsvirkjun hefur 

skuldsett sig þó nokkuð í tengslum við stórframkvæmdir en þrátt fyrir það er frjálst 

fjárflæði fyrirtækisins sterkt og Landsvirkjun stendur traustum fótum. Helmingur tekna 

Landsvirkjunar eru tengdar við álverð og með hækkandi álverði styrkist því staða 

fyrirtækisins (GAMMA, 2011).  

Uppbygging orkuframleiðslu og stóriðju hefur haft mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. 

Hugsanlegt er að nýframkvæmdir leiði til þess að endursamið verði um eldri samninga 

fyrr en ella, annars er meirihluti raforkusölu Landsvirkjunar langtímasamningar og því er 

töluverð tímaseinkun í hækkun á meðalverði til Landsvirkjunar (GAMMA, 2011). Arð- og 

tekjuskattsgreiðslur gætu aukist þó nokkuð með hækkandi raforkuverði og jafnframt 

þegar framkvæmdartímabili lýkur. Rafmagnsverð hefur farið hækkandi á erlendum 

raforkumörkuðum en þær hækkanir munu skila sér til reksturs Landsvirkjunar þegar 

endursamið verður um verð. Hærra orkuverð þarf ekki að vera neikvætt fyrir Íslendinga 

því mögulegt er að nýta arð af orkusölunni til að bæta íbúum kaupmáttarrýrnunina, þar 

sem ríkið er stærsti eigandi raforkuframleiðslu á Íslandi. Hærra raforkuverð ætti að 
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knýja fram hagkvæmari notkun og þar með hagkvæmari notkun auðlindarinnar og 

jafnvel væri þá hægt að nýta meira af raforku til útflutnings (GAMMA, 2011).  

Langstærsti hluti kaupenda hjá Landsvirkjun eða um 80% er stóriðja, heimilin eru 

aðeins um 6% og fyrirtæki og smáiðnaður 14%. Þess má geta að 0,1% af raforku 

heimsins er framleidd á Íslandi en þrátt fyrir að hlutfallið sé ekki hærra verða Íslendingar 

að teljast mikil raforkuþjóð enda er framleiðslan mikil ef miðað er við íbúafjölda 

landsins. Fyrirtækið hefur lagt áherslu á að greiða niður skuldir, samt sem áður hefur 

það einnig staðið í ýmsum framkvæmdum sem hafa verið fjármagnsfrekar. Vert er að 

benda á að aðeins um 20% af nýtanlegu afli er nýtt vegna verndarsjónarmiða. Arðsemi 

félagsins hefur verið óásættanlega lág enda miklu búið að kosta til uppbyggingar 

félagsins en með endursamningum um raforkuverð ætti arðsemin að lagast. Á 

undanförnum árum hefur verð hækkað en það má rekja til þess að kostnaður við 

framleiðslu rafmagns hefur hækkað og eftirspurn grænnar orku aukist (GAMMA, 2011).  

Uppbygging virkjana fyrirtækisins hefur verið nokkuð samfelld en framundan er nú 

ótímabundið hlé á virkjanaframkvæmdum hjá Landsvirkjun og arðgreiðslur fyrirtækisins 

gætu vaxið á næstu árum upp í tíu til tuttugu milljarða króna á ári. Þrátt fyrir þetta 

ótímabundna hlé á framkvæmdum mun fyrirtækið halda áfram að undirbúa nýjar 

virkjanir og afla leyfa. Raforkusala, tekjur og hagnaður fyrirtækisins hefur aldrei verið 

meiri. Aukning arðgreiðslna gerist þó í skrefum og mun að öllum líkindum tengjast 

stofnun auðlindasjóðsins (Kristján Már Unnarsson, 2018). Árið 2017 var metár í 

orkuvinnslu og rekstrarafkomu fyrirtækisins en álverðshækkun var 23% á milli ára en 

tekjur fyrirtækisins eru tengdar álverði og því hefur álverðshækkun töluverð jákvæð 

áhrif á afkomu Landsvirkjunar. Hækkun rekstrartekna má rekja til hærra álverðs, 

aukinnar orkusölu, hærri flutningstekna og styrkingu íslensku krónunnar gagnvart 

Bandaríkjadal en hann er starfrækslugjaldmiðill Landsvirkjunar. Tekjur vegna heildsölu 

og hluti flutningstekna eru í íslenskum krónum (Landsvirkjun, 2017a). Afkoma 

fyrirtækisins er nátengd þróun álverðs, vaxta og gjaldmiðla en vegna endursamninga 

ætti að draga úr tengingu álverðs og tekna fyrirtækisins (Stjórnarráð Íslands, 2017a).   

Orkan er sá innlendi framleiðsluþáttur sem stóriðjan kaupir í miklu magni og því 

hefur orkuverð mikið að segja fyrir íslenskan efnahag. Hækkun orkuverðs umfram 

meðalkostnað fyrirtækisins skapar arð sem skiptir miklu máli í íslensku efnahagslífi. 



 

34 

Umfang raforkusölu Landsvirkjunar er mjög mikið í íslensku hagkerfi og fyrirtækið gæti 

skilað meiri tekjum til ríkisins en samanlagðar tekjuskatts- og arðgreiðslur annarra 

fyrirtækja (GAMMA, 2011).  

7.2 Arðgreiðslur Landsvirkjunar 

Arðgreiðslur Landsvirkjunar verða eflaust að stórum hluta greiddar í erlendri mynt þar 

sem tekjur fyrirtækisins eru að miklu leyti erlendar. Hið opinbera gæti því nýtt 

greiðslurnar til að greiða niður erlendar skuldir, efla gjaldeyrisforðann eða stofna 

fyrirhugaðan þjóðarsjóð. Einnig væri hægt að nýta þjóðarsjóð til að efla 

lífeyrissjóðskerfið. Eflaust er best að halda greiðslunum í erlendri mynt því ef þeim væri 

skipt yfir í íslenskar krónur gætu greiðslurnar haft mikil áhrif á gengi gjaldmiðilsins. 

Greiðslur fyrirtækisins til ríkisins gætu samsvarað 3-6% af landsframleiðslu og 

samanlagður tekjuskattur og arðgreiðslur til ríkisins gætu orðið jafnháar og 

heildarframlag ferðaþjónustunnar til landsframleiðslunnar. Upphæð arðgreiðslna fer þó 

eftir þróun rafmagnsverðs og frekari framkvæmdum fyrirtækisins ef út í þær verður 

farið (GAMMA, 2011).  

Í fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar er stefnt að því að auka útgjöld til 

heilbrigðismála, fjölga hjúkrunarrýmum og lækka greiðsluþátttöku sjúklinga. Einnig á að 

auka fjárfestingar í vegakerfi og viðhald og byggja upp innviði ferðaþjónustunnar. 

Jafnframt stendur til að auka útgjöld til háskólastigs (Stjórnarráð Íslands, 2017a). Í 

ríkisstjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar kemur jafnframt fram að til stendur að 

stofna þjóðarsjóð og að afmarkaður hluti ráðstöfunarfjár sjóðsins yrði nýttur til átaks í 

uppbyggingu hjúkrunarrýma, efla nýsköpun og styðja við vöxt og þroska 

sprotafyrirtækja (Stjórnarráð Íslands,  2017b). Því má ætla að ríkisstjórnin stefni að því 

að nýta þjóðarsjóðinn til að mæta ákveðnum útgjöldum sem koma fram í 

fjármálaáætluninni.  

Arðgreiðslur til ríkissjóðs frá Landsvirkjun gætu mögulega orðið til þess að hægt sé að 

lækka skatta eða niðurgreiða skuldir. Hið opinbera gæti ákveðið að lækka tekjuskatt 

með því að lækka skattaprósentuna eða einfaldlega að hækka persónuafsláttinn. Hið 

opinbera gæti einnig fellt niður vörugjöld eða eignarskatta, skatta á fjármagnstekjur og 

skatta á tekjur og hagnað lögaðila, afnumið tryggingjagjöld eða lækkað skatta á tekjur og 

hagnað einstaklinga eða lækkað almenna skatta á vöru og þjónustu. Arðgreiðslurnar 
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gætu orðið það háar að þær gætu greitt fyrir háskóla, framhaldsskóla, menningu, 

íþróttir, trúmál, löggæslu, dómstóla eða fangelsi. Þær gætu meira að segja greitt að 

stórum hluta fyrir heilbrigðisþjónustuna á Íslandi en hún kostar um 8% af 

landsframleiðslu. Eins væri hægt að nýta fjármunina til að styrkja alla íbúa landsins með 

árlegum greiðslum. Mikilvægt er að tryggja sem besta arðsemi fyrirtækisins og að land 

og þjóð njóti ágóðans af orkusölunni (GAMMA, 2011). 
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8 Umfang auðlindasjóðs 

Í skýrslu sinni, Efnahagsleg áhrif af rekstri og arðsemi Landsvirkjunar til ársins 2035, 

reiknaði GAMMA mögulegar arðgreiðslur og tekjuskattsgreiðslur fyrirtækisins. Tafla 1 

sýnir mögulegar arðgreiðslur og tekjuskattsgreiðslur Landsvirkjunar í 

Bandaríkjadollurum að meðaltali á ári á tímabilinu 2025-2035 miðað við verðlag ársins 

2011. Við útreikninga var miðað við að gengi íslensku krónunnar gagnvart dollaranum 

væri 115. Upphæðirnar í Bandaríkjadollurum eru uppgefnar í milljónum en íslensku 

krónurnar eru í milljörðum.   

Tafla 1. Mögulegar arðgreiðslur og tekjuskattsgreiðslur Landsvirkjunar í USD að meðaltali á ári á 
tímabilinu 2025-2035 miðað við verðlag ársins 2011 (ISK m.v. USD 115). 

Tekjuskattur Arður Samtals 

$160m (ISK 19ma) $710m (ISK 81ma) $870m (ISK 100ma) 

(GAMMA, 2011) 

Þegar arðgreiðslumöguleikar eru metnir er nauðsynlegt að taka alls konar forsendur 

með í reikninginn en umfang arðgreiðslnanna getur verið mjög næmt fyrir breytingum á 

forsendunum. Þróun raforkuverðs, umsvif framkvæmda, vaxtastig og áhættuálag 

lánsfjármögnunar eru allt þættir sem vert er að huga að þegar arðgreiðslumöguleikar 

eru metnir. Í útreikningum var tekið tillit til fjárfestingaráætlunar Landsvirkjunar. Þá var 

miðað við að framkvæmdartímabili lyki á tímabilinu 2021-2025 og að ekki væri farið í 

frekari nýfjárfestingu eftir árið 2025. Miklar framkvæmdir eru fjárfrekar og geta því 

seinkað arðgreiðslum um nokkur ár en arðgreiðslurnar verða þá meiri fyrir vikið 

(GAMMA, 2011). 

Við líkanagerð er nauðsynlegt að gefa sér ákveðnar forsendur. Fjárhagslíkan GAMMA 

er samstæðulíkan Landsvirkjunar og Landsnets og til einföldunar var hvorki gert ráð fyrir 

vörnum vegna álverðs eða breytinga gjaldmiðla. GAMMA gaf sér m.a. forsendur um 

meðalheildsöluverð seldrar raforku, vexti og endurfjármögnun. Líkanið um 

raforkuverðið réðst af nokkrum grunnforsendum en má þar helst nefna raforkuverð á 

næstu árum þar sem gert var ráð fyrir áframhaldandi hækkunum á raforkumörkuðum í 
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Evrópu en verð á erlendum mörkuðum hefur óbein áhrif á nýjar framkvæmdir og 

framlengingar samninga þegar endursamið er (GAMMA, 2011).  

Til að draga úr vægi álverðs í raforkuverði samdi Landsvirkjun árið 2010 við Alcan um 

að verð raforku til álversins í Straumsvík yrði tengt við vísitölu neysluverðs í 

Bandaríkjunum (Landsvirkjun, 2010). Þrátt fyrir tengsl raforkuverðs og álverðs var gert 

ráð fyrir óbreyttu raunverði áls. Minni munur mun verða á umsömdu verði 

Landsvirkjunar til viðskiptavina og því verði sem fæst á alþjóðamörkuðum. GAMMA gekk 

jafnframt út frá ákveðnum forsendum hvað varðar vexti og endurfjármögnun. Vöxtum 

er skipt í grunnvexti og álag og áætlað var að Landsvirkjun nyti ekki jafnhagstæðs 

áhættuálags á ný lán eins og er á þeim eldri. Gert var ráð fyrir að vaxtamunur á milli 

mynta héldist óbreyttur og vaxtakúrfan var metin sem fljótandi LIBOR vextir í 

framtíðinni. Landsvirkjun mun aðallega nýta handbært fé frá rekstri til að greiða niður 

eldri lán og minnka skuldsetningu. Einnig var gert ráð fyrir greiðum aðgangi að 

lánsfjármagni vegna framkvæmda. Eins var ekki gert ráð fyrir vörnum vegna 

raforkuverðs eða gjaldmiðlabreytinga (GAMMA, 2011).  

Við mat á umfangi mögulegs auðlindasjóðs var stuðst við útreikninga GAMMA en 

mögulegum arðgreiðslum og tekjuskattsgreiðslum úr töflu 1 var þó komið á verðlag 

ársins 2018. Miðað var við að neysluverðsvísitala í Bandaríkjunum árið 2011 hafi verið 

224,9 og neysluverðsvísitalan í febrúar 2018 hafi verið 249 (US Inflation Calculator, 

2018). Tafla 2 sýnir mögulegar arðgreiðslur og tekjuskattsgreiðslur Landsvirkjunar í 

Bandaríkjadollurum að meðaltali á ári yfir tímabilið 2025-2035 miðað við verðlag ársins 

2018. Jafnframt var miðað við að gengi íslensku krónunnar gagnvart dollaranum væri 98 

(Arion banki, 2018). 

Tafla 2. Mögulegar arðgreiðslur og tekjuskattsgreiðslur Landsvirkjunar í USD að meðaltali á ári á 
tímabilinu 2025-2035 miðað við verðlag (ISK m.v. USD 98). 

Tekjuskattur Arður Samtals 

$177m (ISK 17ma) $786m (ISK 77ma) $963m (ISK 94ma) 

Við útreikninga á mögulegum auðlindasjóði frá 2025-2035 var miðað við 

ávöxtunarkröfu 3,5%. Tafla 3 sýnir hvað uppsafnaður auðlindasjóður gæti verið stór árið 

2035 í dollurum og íslenskum krónum ef gert er ráð fyrir að inngreiðslur hefðust árið 

2025. Gengi íslensku krónunnar gagnvart Bandaríkjadal getur haft mikið að segja hvað 
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varðar upphæð arðgreiðslna en eins og sést á töflu 1 ættu arðgreiðslurnar að vera 81 

milljarðar íslenskra króna að meðaltali á ári á tímabilinu 2025-2035 ef miðað var við 

verðlag 2011 og að gengið væri 115. Hins vegar sést í töflu 3 að metnar arðgreiðslur eru 

nú lægri eða 77 milljarðir króna að meðaltali á ári ef miðað er við verðlag ársins 2018 og 

gengið 98. 

Tafla 3. Mögulegur auðlindasjóður frá 2025-2035. 

 

Arður í $ 

 

Arður í kr. 

Uppsafnaður 

auðlindasjóður árið 

2035 í $ 

Uppsafnaður 

auðlindasjóður árið 

2035 í kr. 

$786m ISK 77ma $9221m ISK 903ma 

 

Vandasamt getur verið að ákveða ávöxtunarkröfu sem stuðst er við í útreikningum 

sem lúta að framtíðinni því alltaf ríkir einhver óvissa þegar litið er fram í tímann. 

Jaðarnyt neyslu fara minnkandi en það þýðir í raun að ef einstaklingur neytir 

aukaeiningar af vöru þá fær hann meiri nyt úr því í dag en í framtíðinni en vegna þessa 

er yfirleitt notuð jákvæð ávöxtunarkrafa. Ef stuðst er við lága ávöxtunarkröfu getur 

framtíðin fengið of mikið vægi. Samband ætti að vera á milli þess hvernig 

ávöxtunarkrafan er ákveðin og óvissunnar. Lagt hefur verið til að styðjast við 

ávöxtunarkröfu sem fer minnkandi með tíma. Áætla má að framtíðarkynslóðir verði 

auðugari og ef tekið er tillit til þess ætti að auka ávöxtunarkröfuna yfir tíma. Aftur á móti 

vegur þyngra að óvissa um framtíðina og áhætta aukast yfir tíma og því ætti 

ávöxtunarkrafan að minnka eftir því sem á líður. Ef engin áhætta er á samdrætti í 

hagkerfinu, hvorki til skamms tíma né til lengri tíma litið þá er þjóðhagslega hagkvæmt 

að minnka ávöxtunarkröfuna yfir tímabilið ef og aðeins ef hlutfallsleg áhættufælni fer 

minnkandi eftir því sem einstaklingur á meiri auð en flest auðugt fólk fjárfestir einmitt 

frekar í áhættusömum eignum en aðrir. Verglandsframleiðsla á mann verður eflaust 

meiri í framtíðinni en nú og því ætti ekki að gefa framtíðinni of mikið vægi við 

útreikninga (Gollier, 1999). Mismunandi ávöxtunarkröfur geta haft mikil áhrif á 

niðurstöður. Tafla 4 sýnir hvað upphæð uppsafnaða auðlindasjóðsins getur breyst mikið 

ef stuðst er við mismunandi ávöxtunarkröfur. 
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Tafla 4. Upphæð uppsafnaðs auðlindasjóðs árið 2035 í milljörðum króna miðað við ólíka 
ávöxtunarkröfu. 

Ávöxtunarkrafa Uppsafnaður auðlindasjóður árið 2035 í 

milljörðum kr 

1% 806ma 

1,5% 824ma 

2% 843ma 

2,5% 863ma 

3% 883ma 

3,5% 903ma 

4% 924ma 

4,5% 946ma 

5% 968ma 

 

Hagstofa Íslands birti þrjú afbrigði af mannfjöldaspá fyrir árin 2017-2066 en þau eru 

byggð á mismunandi forsendum um hagvöxt, frjósemishlutfall og búferlaflutninga 

(Hagstofa Íslands, 2017a). Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fyrir árið 2035 

verður mannfjöldinn 372.550 manns ef skoðuð er lágspá þeirra, 412.030 manns 

samkvæmt miðspánni en 442.577 manns út frá háspánni (Hagstofa Íslands, 2017b). Ef 

tekið er mið af uppsöfnuðum auðlindasjóði árið 2035 úr töflu 3 má reikna út mögulega 

eingreiðslu til hvers íbúa Íslands árið 2035 úr uppsöfnuðum auðlindasjóði fyrir áætlaðan 

mannfjölda út frá lágspánni, miðspánni og háspánni. Tafla 5 sýnir mögulega greiðslu til 

hvers íbúa árið 2035 úr auðlindasjóði samkvæmt lágspá, miðspá og háspá Hagstofu 

Íslands um mannfjölda miðað við verðlag ársins 2018. Upphæðin er gefin upp í 

milljónum íslenskra króna. 

Tafla 5. Mögulegar greiðslur til íbúa landsins úr uppsöfnuðum auðlindasjóði 2035 miðað við lág-, mið- 
og háspá Hagstofu Íslands um mannfjölda árið 2035.  

Mannfjöldi Möguleg greiðsla til hvers íbúa 

372.550 2,42m 

412.030 2,19m 

442.577 2,04m 
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Ef mannfjöldi á Íslandi verður 372.550 gæti greiðsla til hvers íbúa numið 2,42 

milljónum íslenskra króna. Ef mannfjöldinn verður aftur á móti 412.030 gæti greiðslan 

numið 2,19 milljónum og ef mannfjöldinn yrði 442.577 gæti greiðslan numið 2,04 

milljónum á verðlagi ársins 2018. Eingreiðslurnar sýna vel umfang sjóðsins og þau 

gríðarlegu verðmæti sem auðlindir landsins geta skapað.  

8.1 Arðgreiðslur í þjóðarsjóð eða ríkissjóð 

Ef greiðslur rynnu ekki í auðlindasjóð myndu þær eflaust renna beint í ríkissjóð. Annar 

möguleiki væri að hluti greiðslna rynni í auðlindasjóð en annar hluti í ríkissjóð. Þegar 

greiðslur renna beint í ríkissjóð eykst hætta á freistnivanda stjórnmálamanna og að 

auðlindatekjunum verði sóað. Reynsla Íslendinga af stórauknum greiðslum í ríkissjóð er 

ekki góð en tilhneiging virðist vera til að eyða þeim fjármunum hratt sem renna í 

ríkissjóð. Betra er að eyða á skilvirkan hátt og vanda fjárfestingar. Ef engin vandamál 

tengd innflæði auðlindatekna koma upp, t.d. ef tekjur eru litlar og fjármálastjórnun er 

góð og skapar ágóða þá gæti ríkissjóður reynst þokkalegur kostur fyrir arðgreiðslurnar. 

Einnig þyrfti gagnsæi að ríkja og yfirsýn að vera fyrir hendi.  

Ef arðgreiðslur renna í þjóðarsjóð sem fjárfestir erlendis gæti ávöxtun sjóðsins orðið 

mjög góð. Hins vegar ef arðgreiðslurnar renna beint í ríkissjóð verður engin ávöxtun af 

arðgreiðslunum. Auðlindasjóður myndi skapa aukna hvata fyrir Landsvirkjun til að 

standa sig þar sem með sjóðnum eykst gagnsæi sem sýnir hverju rekstur fyrirtækisins 

skilar. Því má segja að auðlindasjóður væri góð leið til að búa til gagnsæi hvað varðar 

afkomu Landsvirkjunar.   

Til stendur að þjóðarsjóður verði stofnaður utan um arð af auðlindum landsins og 

byrjað verði á orkuauðlindinni. Fróðlegt verður að fylgjast með hvernig innsöfnun í 

auðlindasjóð verður frá öðrum auðlindum landsins eins og sjávarútvegi og 

ferðaþjónustunni. Sjávarútvegurinn er mikið sveiflukenndari en orkuiðnaðurinn en 

erlendis er einmitt oft stofnaður sjóður fyrir sveiflukenndar auðlindir og þannig sjóðir 

stundum nýttir í sveiflujöfnun. 

Velta má vöngum yfir því hvort ríkisstjórn Íslands sé best til þess fallin að handvelja 

verkefni sem auðlindasjóðurinn ætti að styrkja, því þar getur myndast freistnivandi 

stjórnmálamanna alveg eins og þegar greiðslurnar renna beint í ríkissjóð. Í 

ríkisstjórnarsáttmálanum kemur m.a. fram að hluti af ráðstöfunarfé sjóðsins yrði 
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notaður til að efla nýsköpun og styðja við vöxt og þroska sprotafyrirtækja en hvernig 

velja fulltrúar ríkisins þá sem eru best til þess fallnir að fá styrk úr sjóðnum?  

Ekkert kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum um að nýta þjóðarsjóðinn til 

skattalækkana svo afar ólíklegt verður að teljast að ríkið myndi lækka skatta þó það væri 

mögulegt. Vel væri hægt að stuðla áfram að lágu raforkuverði til íbúa landsins. Annar 

spennandi möguleiki væri greiðslur til íbúa landsins úr sjóðnum svo íbúar landsins njóti 

beins ágóða af auðlindinni. Auðvitað væri hægt að greiða hverjum íbúa stuttu eftir að 

arðgreiðslur bærust og án þess að leggja upphæðina í auðlindasjóð en 

auðlindasjóðurinn er tilvalinn til að ávaxta féð svo greiðslur til íbúa gætu orðið enn 

hærri. 
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9 Niðurstöður 

Auðlindarenta er ein forsenda fyrir myndun auðlindasjóðs en ef vel er á málum haldið 

getur mikil auðlindarenta orðið til í orkuiðnaðinum. Góðir stjórnunarhættir eru 

mikilvægir til að tryggja að auðlindarentu frá orkuauðlind sé dreift á sanngjarnan hátt. 

Flestir landsmenn líta á auðlindirnar sem þjóðareign og finnst því að þeir eigi að fá rentu 

af auðlindinni. Arðgreiðslugeta Landsvirkjunar fer vaxandi og því gætu arðgreiðslur til 

ríkisins orðið gríðarlegar.  

Við stofnun fyrirhugaðs þjóðarsjóðs er mikilvægt að setja skýrar reglur í tengslum við 

framkvæmd sjóðsins og framfylgja reglunum. Miklu máli skiptir að sjóðurinn hafi skýr 

markmið þar sem kveðið er á um í hvað eigi að nota sjóðinn. Mögulegt er að 

eyrnamerkja tekjurnar til sérstakra útgjalda eða spara þær og nýta í kreppu en þetta 

virðist einmitt vera áætlun ríkisstjórnarinnar. Eins er mikilvægt að hafa fjármálareglur 

sem segja m.a. til um innlagnir og úttektir en það hvort sjóður nái markmiðum sínum 

veltur mikið á þeim reglum.  

Fjárfestingarreglur eru einnig mjög mikilvægar en þær segja til um í hverju eigi að 

fjárfesta. Það getur oltið mikið á eðli sjóðsins hvort best sé að fjárfesta í áhættusömum 

eignum eða áhættuminni eignum. Eignum sveiflujöfnunarsjóðs ætti t.d. að vera 

auðveldara að breyta í lausafé en eignum sjóðs sem er hugsaður sem sparnaðarsjóður. 

Margar þjóðir hafa bannað beina innlenda fjárfestingu, hins vegar hafa mörg auðlindarík 

þróunarlönd fjárfest í innlendum verkefnum beint úr auðlindasjóði en best væri að nota 

ríkissjóðinn í slíkt. Til að koma í veg fyrir mikla styrkingu gengis er gjarnan fjárfest 

erlendis. Innlendar fjárfestingar úr auðlindasjóði geta grafið undan gagnsæi og ábyrgð 

kerfisins og ýtt undir fjármögnun verkefna sem valin eru af geðþótta stjórnmálamanna. Í 

ríkisstjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er hvergi talað um að nýta sjóðinn í að 

fjárfesta erlendis heldur er einungis fjallað um að nýta eigi sjóðinn til að mæta 

fjárhagslegum áföllum og í ákveðin eyrnamerkt útgjöld en með því að nýta sjóð í 

innlendar fjárfestingar geta yfirvöld komist hjá almennu ferli og eftirliti sem fylgir 

ríkissjóði.  
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Mikilvægt er að setja fram skýra verkaskiptingu sjóðsstjórnar sem felur m.a í sér að 

skilgreina hver sér um sjóðsstjórn og hver um daglega rekstrarstjórnun yfir fjárfestingum 

sjóðsins. Einnig er nauðsynlegt að koma á siðareglum sem varða þá aðila og stofnanir 

sem tengjast auðlindasjóðnum. Mikið gagnsæi er einkennandi fyrir góða sjóðsstjórn en 

það hvetur til eftirfylgni fjármála- og fjárfestingarreglna. Með auknu gagnsæi sem felur í 

sér reglulega útgáfu skýrslna um starfsemi sjóða og sjóðsreglur eykst einnig skilvirkni og 

eins hjálpar gagnsæi við eftirfylgni reglna. Með góðu, sjálfstæðu eftirliti er jafnframt 

hægt að fylgjast vel með sjóðnum og knýja fram reglurnar og þannig hægt að hvetja til 

góðrar fjármálalegrar stjórnunar. 

Arðsemi Landsvirkjunar hefur lengi vel verið óásættanlega lág en þar sem 

orkuauðlindir landsins liggja að baki rekstrinum ætti arðsemin að vera há ef þetta eru 

raunverulegar auðlindir þjóðarinnar. Arðgreiðslugeta Landsvirkjunar fer nú vaxandi en 

árið 2017 var metár í rekstrarafkomu fyrirtækisins. Best væri að halda arðgreiðslunum í 

erlendri mynt því ef þeim væri skipt yfir í íslenskar krónur gæti það haft mikil áhrif á 

gengi gjaldmiðilsins. Umfang auðlindasjóðs gæti verið mjög mikið eða 903 milljarðar 

íslenskra króna árið 2035 ef miðað er við að inngreiðslur hæfust árið 2025, 

ávöxtunarkrafan sé 3,5% og gengi íslensku krónunnar gagnvart dollaranum sé 98. 

Ávöxtunarkrafa og gengi geta haft mikið að segja um reiknaða upphæð. Einnig verður að 

teljast áhugavert að orkuauðlindin er endurnýjanleg auðlind en ekki óendurnýjanleg 

eins og flestir auðlindasjóðir heims byggja á. Því gæti innsöfnun í auðlindasjóð verið 

varanleg og staðið um ókomna tíð og umfang sjóðsins því enn meira fyrir vikið. Þegar 

svo gríðarháar upphæðir myndast í kringum auðlindir landsins er mikilvægt að fara vel 

með fjármunina og eins er grundvallandi að stuðla að sátt við íbúa landsins þannig að 

þeir njóti ábatans og að skiptingin sé sanngjörn og hagkvæm. 

Eins og fram kemur í ríkisstjórnarsáttmála frá því í nóvember 2017 stendur til að 

stofna þjóðarsjóð og nýta hann til að byggja upp viðnám við fjárhagslegum áföllum, 

afmarkaður hluti ráðstöfunarfjár sjóðsins verði notaður í að efla nýsköpun og styðja við 

vöxt og þroska sprotafyrirtækja og hluti verði nýttur til átaks í uppbyggingu 

hjúkrunarrýma fyrir elstu kynslóðina. Vissulega getur þjóðarsjóður verið árangursríkur 

en þá er mjög mikilvægt að stjórnunarfyrirkomulag sjóðsins sé gott og að reglum sé 

fylgt. Jafnframt virðist vera mjög mikilvægt að fjárfesta erlendis með eignum sjóðsins og 
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fá jákvæða ávöxtun á hann en slíkar fjárfestingar eru ekki gerðar með ríkissjóði og því er 

engin jákvæð ávöxtun á honum. Sjóðurinn er jafnframt tilvalinn til að auka gagnsæi hvað 

varðar rekstrarafkomu Landsvirkjunar. Eyrnamerking til ákveðinna útgjalda getur 

vissulega verið árangursrík og stuðlað að markmiðum sjóðsins sé fylgt en því miður 

myndast alltaf ákveðinn freistnivandi hjá stjórnmálamönnum þegar ákveða skal í hvað 

fjármunirnir eigi að fara. Augljóst er að hver Íslendingur myndi hljóta meiri beins ábata 

af því að fá eingreiðslu úr sjóðnum eða að ríkisstjórnin myndi nýta fjárhæðirnar til 

skattalækkana heldur en ef ríkið myndi styðja vöxt sprotafyrirtækja með sjóði 

þjóðarinnar. Auðlindasjóðir í heiminum hafa verið misárangursríkir en ef vel er á málum 

haldið og stjórnunarfyrirkomulag sjóðs er gott getur hann skilað miklum ábata fyrir land 

og þjóð. 
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