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Ágrip
Þegar fjöldi erlendra ferðamanna jókst með þeim hætti sem hann gerði á árunum 2011 og
2012 þá spurði höfundur sig þeirrar spurningar hvort veiking krónunnar í kjölfar hruns
fjármálakerfsins 2008 hafi gert það að verkum að neysla á hvern erlendan ferðamann hafi
aukist, þar sem það var nú mun hagstæðara að sækja landið heim og ferðamennirnir fengu
meira fyrir sinn gjaldmiðil en fyrir hrun.
Í stað þess að skoða eingöngu þróunina frá hruni, þá ákvað höfundur að skoða neysluna yfir
lengra tímabil, þ.e. frá síðustu aldamótum og út árið 2012. Neyslan er skoðuð út frá verðlagi
ársins 2012 og er einnig yfirfærð í USD og EUR. Að sama skapi er þróunin í neyslu á hvern
erlendan ferðamann skoðuð í Kanada og Nýja Sjálandi og hún síðan borin saman við þróunina
á Íslandi.
Rannsóknin leiddi í ljós að neysla á hvern erlendan ferðamann á Íslandi hefur aukist um 10%
frá árinu 2008 til ársins 2012 en hún hefur hins vegar minnkað um 16% frá árinu 2000 til
ársins 2012 þegar hún er skoðuð í ISK og minnkað enn meira þegar hún er skoðuð í USD og
EUR, eða um 20% í USD og 42% í EUR. Þróunin til lækkunar hófst löngu fyrir hrun
fjármálakerfisins. Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada hefur hins vegar aukist um
61% þegar hún er skoðuð í CAD og enn frekar þegar hún er skoðuð í USD og EUR, eða um
129% í USD og um 67% í EUR. Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi hefur
minnkað um 23% þegar hún er skoðuð í NZD en aftur á móti aukist um 40% í USD og um
2% í EUR.
Bæði CAD og NZD hafa styrkst gagnvart USD og EUR á meðan ISK hefur veikst mjög mikið
gagnvart þessum gjaldmiðlum. Hver ferðamaður er að eyða hærri fjárhæðum í USD á Nýja
Sjálandi en Íslandi á undanförnum 6-7 árum og þeir dvelja einnig lengur í landinu.
Höfundur vonar að niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að nýtast ferðamálayfirvöldum í
frekari rannsóknum á neyslumynstri erlendra ferðamanna sem sækja landið heim. Að mati
höfundar er mikil þörf á ítarlegri lífsstílsgreiningu erlenda ferðamanna líkt og gert hefur verið
til að mynda í Kanada og Nýja Sjálandi og miða allt markaðsstarf að því að ná til þeirra hópa
sem gefa mest af sér. Ísland er lítið samfélag og það er að mati höfundar heillavænlegri þróun
að byggja framtíð ferðaþjónustunnar á gæðum frekar en magni.

Formáli
Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst.
Vægi lokaverkefnisins er 12 ECTS einingar og fór vinnsla verkefnisins fram á haustmánuðum
ársins 2013.
Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða þróun neyslu á hvern erlendan ferðamann sem sóttu
Ísland heim á tímabilinu 2000-2012 og bera hana saman við þróunina í Kanada og Nýja
Sjálandi. Þróunin er skoðuð bæði út frá eigin gjaldmiðlum þessara landa og í USD og EUR
sem gefur betri mynd af því hversu mikið gengisþróun er að hafa áhrif á neysluna og einnig til
að hægt sé með góðum hætti að bera saman neyslu ferðamanna í þessum löndum.
Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn minn Einar Svansson, lektor við Háskólann á Bifröst og
einnig Árni Sverrir Hafsteinsson kennari við skólann, sem fór yfir alla útreikninga ásamt því
að koma með ábendingar sem nýttust höfundi vel við vinnslu verkefnisins.
Undirrituð vann ritgerðina á eigin spýtur og í fullu samræmi við reglur og kröfur Háskólans á
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1. Inngangur
Fjöldi erlendra ferðamanna sem sækja Ísland heim hefur farið ört vaxandi undanfarin ár og
þeir eru svo sannarlega farnir að setja svip sinn á þetta litla þjóðfélag. Nýjustu spár sýna að
von er á enn frekari aukningu á þessum áratug. Tekjur af þeim ferðamönnum sem sækja
landið heim hafa aukist mikið á síðastliðnum árum. En er neysla á hvern erlendan ferðamann
svipuð á tímabilinu 2000-2012 eða hafa orðið einhverjar breytingar þar á? Hvernig hefur
þróunin verið hjá löndum sem höfða til svipaðs markhóps ferðamanna?

1.1

Val á viðfangsefni

Viðfangsefni verkefnisins er eftirfarandi:
1.

Skoða þróun ferðamannastraums á tímabilinu 2000-2012 og hvort aukning ferðamanna sé
að skila sér í hlutfallslega auknum tekjum til þjóðarbúsins.

2.

Getur hugsast að það sé arðbærara fyrir íslenska ferðaþjónustu að beina sjónum sínum í
auknum mæli að öðrum markhópum en hingað til hefur tíðkast?

3.

Skoða þróun ferðamannastraums á sama tímabili hjá Kanada og Nýja Sjálandi og bera
hana saman við þróunina hér á landi.

1.2

Markmið rannsóknarinnar

Efni rannsóknarinnar byggir á eftirfarandi þáttum:
„Neyslu erlendra ferðamanna á Íslandi 2000-2012. Samanburð við Kanada og Nýja Sjáland“
Höfundur mun leitast við að að svara eftirfarandi spurningum:
1.

Hver hefur þróunin verið s.l. 13 ár hvað varðar neyslu á hvern erlendan ferðamann á
Íslandi og hver er hún í samanburði við lönd sem höfða til svipaðra markhópa og sækja
Ísland heim?

2.

Hvaða þættir eru mögulega að hafa áhrif á þróunina hér á landi á þessu tímabili?

3.

Er hugsanlega þörf á úrbótum?

Markmið rannsóknarinnar er því að:


fá skýrari mynd á hver þróun ferðaþjónustunnar hefur verið undanfarin þrettán ár.



leggja mat á hvort ferðaþjónustan sé á réttri leið til framtíðar litið.
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Aðferðafræði rannsóknarinnar

Höfundur mun afla gagna sem eru nú þegar fyrirliggjandi um rannsóknarefnið, t.a.m. gögn frá
Hagstofunni og Ferðmálastofu og útgefnu efni sem snýr að þróun ferðaþjónustunnar hér á
landi auk samskonar gagna um ferðaþjónustuna í Kanada og Nýja Sjálandi. Í framhaldi mun
höfundur leitast við að svara framangreindum spurningum út frá rannsóknarniðurstöðum.
Unnið verður með opinberar tölur um neyslu á verðlagi hvers árs fyrir sig sem verða síðan
yfirfærðar á verðlag ársins 2012 miðað við neysluverðsvísitölur landanna þriggja.
Notast verður við miðgengi Seðlabankans (meðaltal árs) þegar tölur í ISK eru yfirfærðar í
EUR og USD en gengi gjaldmiðla í Kanada og Nýja Sjálandi verður að finna á vef Bank of
Canada og Reserve Bank of New Zealand. Tölur verða yfirfærðar í EUR og USD á verðlagi
hvers árs fyrir sig og í framhaldi af því yfirfærðar á verðlag ársins 2012 miðað við
samræmdrar vísitölur neysluverðs ESB-ríkjanna og Bandaríkjanna.

1.5

Uppbygging ritgerðar

Í framhaldi af inngangi verður farið yfir sögu ferðaþjónustunnar hér á landi, núverandi stöðu
hennar og framtíðarsýn og skoðaðar neyslutölur erlendra ferðamanna síðastliðinn þrettán ár í
kafla 2. Í kafla 3 verður skoðuð þróunin á neyslu erlendra ferðamanna í Kanada og Nýja
Sjálandi ásamt núverandi stöðu og framtíðarsýn ferðaþjónustunnar í þessum löndum.

Í

köflum fjögur og fimm verða settar fram helstu niðurstöður og ábendingar sem höfundur vill
koma á framfæri við ferðamálayfirvöld.
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2. Íslensk ferðaþjónusta
Í þessum kafla verður farið í stuttu máli yfir sögu ferðaþjónustunnar á Íslandi, núverandi stöðu
hennar, framtíðarsýn miðað við þær umræður sem eiga sér stað í þjóðfélaginu árið 2013,
þróunina á neyslu erlendra ferðamanna tímabilið 2000-2012 og hver hún er á hvern erlendan
ferðamann.

Það skal tekið fram að bók Edward Hákonar Huijbens og Gunnars Þórs

Jóhannssonar Ferðamál á Íslandi: Heildstætt grundvallarrit um ferðamál, sem gefin var út
árið 2013, nýttist mikið við vinnslu þessa verkefnis enda um mjög yfirgripsmikla heimild um
allt sem snýr að ferðaþjónustunni hér á landi.

2.1

Saga ferðaþjónustunnar á Íslandi

Stefan Gössling, prófessor við Lund háskólann, lýsti í grein sinni Extreme tourism: Lessons
from the world's cold water islands að fyrr á öldum hafi Ísland dregið að sér könnuði og
ferðalanga sem lýstu öfgafullri náttúru landsins í máli og myndum. Þessar lýsingar eru
jafnvel enn við lýði (Gössling, 2006 – sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór
Jóhannsson, 2013). Fyrstu nafngreindu erlendu ferðamennirnir til Íslands, þeir sem komu
ekki hingað vegna rannsókna eða í embættis- og verslunarerindum, heldur vegna eigin áhuga,
eru mjög líklega Daniel Vetter, tékkneskur prestssonur og landi hans og bekkjarbróðir Jan
Salmon. Þeir komu hingað til landsins með þýsku kaupfari árið 1613 og Vetter skrifaði
ferðasögu sína, sem var sanngjörn í garð Íslendinga. Um Snæfellsjökul sagði hann að margir
hafi freistast til að ganga á hann til að skoða lögun hans og sumir hafi látið lífið í þeim
tilraunum. Hann nefnir dæmi um þrjá Englendinga sem lögðu á fjallið 1607, sex árum áður
en hann kom til landsins en snéru aldrei aftur. Ekki er vitað hvað af þeim varð en hundurinn
sem var með þeim í för snéri þó aftur en allur hárlaus eins og hann væri sviðinn. Menn töldu
því að þeir hafi lent í hvössu og tærandi lofti og dottið niður dauðir. Hann nefnir einnig
Heklu, sem sé ógurleg, að það standi eilífur logi upp úr fjallinu, sem þó sést misvel og að
oftsinnis, þá sérstaklega að vetrarlagi, lýsi fjallið upp landið með eldstólpanum (Daniel Vetter,
1983 - sjá í Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996). Þetta er áhugaverð frásögn og að mati höfundar
hefur Vetter smitast af frásögnum Íslendinga, en hvað varðar frásögnina um Heklu, þá gaus
hún ekki á þessum tíma. Hún gaus árið 1597 í sex mánuði og síðan ekki fyrr en 1636
(Smithsonian Institution, e.d.).
Fyrsta skipið sem kom hingað með það verkefni að flytja til landins erlenda ferðamenn kom
þó ekki fyrr en um 160 árum eftir komu Vetter, eða árið 1772. Í millitíðinni höfðu Íslendingar
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orðið fórnarlömb sjóræningja frá Algeirsborg, sem birst höfðu skyndilega árið 1627 og rænt
og drepið saklaust fólk. Þegar þetta skip varpaði akkerum rétt fyrir utan Hafnarfjörð i
ágústmánuði, þá vakti það ugg í brjósti íslenskra fiskimanna. Þetta var mjög ólíkt þeim
skipum sem vanalega lögð leið sína til Íslands og einnig utan þess tíma sem þau voru vön að
venja komur sínar. Íslendingarnir voru því hræddir um að þetta væri annað ræningjaskip og
þegar komumenn reyndu að nálgast þá reyndu þeir að forða sér í burtu. Þegar þeir náðu hins
vegar loksins að segja þeim deili af sér þá urðu fiskimennirnir vingjarnlegir og spurðu hvort
þeir væru kristnir, því að sjóræningjarnir frá Algeirsborg voru ekki kristnir. Komumenn
staðfestu það og þá áræddi einn af Íslendingunum að koma um borð og vísa þeim til hafnar.
Það má því segja að þetta séu viðbrögð Íslendinga við komu fyrsta skipsins sem flutti
skemmtiferðamenn til landsins og kannski ekki að ástæðulausu. Farþegar þessa skips voru
meðal annars Joseph Bank, auðugur Englendingur sem var þekktur fyrir áhuga sinn á
náttúrufræði, breskur höfuðsmaður sem siglt hafði þrisvar umhverfis jörðina og þrír breskir
myndlistarmenn, þar á meðal John Cleveley sem gerði margar vatnslitamyndir í ferðinni (Uno
von Troil, 1961 – sjá í Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996).
Ebeneser Henderson átti viðdvöl hér 1814-15 og var tilgangur ferðar hans að dreifa Biblíunni
meðal landsmanna. Hann kom til landsins í júlí 1814 og ferðaðist um allt landið. Í bók sem
hann ritaði um dvöl sína hér kemur hann inn á vetrarferðir á Íslandi, að Íslendingar almennt
fari ekki lengri vetrarferðir en til kirkjunnar sinnar og að jafnvel þeim ferðum þurfi oft að
sleppa vikum saman sökum veðurs.

Eingöngu tvær póstferðir væru farnar á hverjum vetri að

norðan og ein eða tvær frá Reykjavík til Austur- og Vesturlands. Þeir sem leggja leið sína um
Holtavörðuheiði, sem sé skemmsta leiðin milli byggða fyrir norðan og sunnan þurfi að þola
miklar þrautir og að ekki líði sá vetur sem ekki einhver tíni lífi í þessum ferðum. Hann bendir
einnig á að þeir sem ætli sér að ferðast á Íslandi þurfi að gera ráð fyrir mun meiri fyrirhöfn og
erfiðleikum en þeir séu vanir annars staðar í Evrópu. Ekki séu til staðar vagnar eða kerrur til
að flytja á ferðaföggur, allt verði að flytja á hestbaki.

Hestar séu því það fyrsta sem

ferðamaðurinn verði að útvega sér. Hann lýsir því einnig að nauðsynlegt sé að hafa með sér
tjald, ekki aðeins vegna þeirra auðna sem hann verður stundum að leggja leið sína um heldur
einnig vegna þess að þau séu oft betri kostur en bestu húsaskjól í boði á bóndabæjum.
Ferðamaðurinn þurfi einnig að birgja sig upp að smámynt til að gjalda fyrir hvers konar greiða
er fólk kann að láta honum í té og að einnig sé áttaviti nauðsynlegur því það sé mikil hætta á
að menn villist í hríðum og þoku. Ef þeir missi af réttri átt geti auðveldlega farið svo að þeir
fari inn á auðnirnar þar sem hungurdauðinn bíði manns og hesta (Ebeneser Henderson, 1957 –
4
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sjá í Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996). Ég held að það sé óhætt að álykta að um hafi verið að
ræða fyrstu ferðabók sem skrifuð var um Ísland sem kom erlendum ferðamönnum að gagni.
Hún hét á ensku Iceland: Or The Journal Of A Residence In That Island og var gefin út 1818
en var síðan einnig gefin út á íslensku 1957 undir heitinu Ferðabók – frásagnir um ferðalög
um þvert og endilangt Ísland árin 1814 og 1815 með vetursetu í Reykjavík (Ingibjörg
Steinunn Sverrisdóttir, 2005).
Þegar líða tók á 19. öldina leið vart það ár að ekki kæmu til landsins erlendir ferðamenn, jafnt
tignir sem ótignir í ýmsum erindagjörðum en þar á meðal komu nokkuð margir út af áhuga
sínum á íslenskri tungu og bókmenntum. Má þar nefna Konrad Maurer háskólakennara frá
München sem kom til landsins í apríl 1858. Hann vildi helst láta tala við sig íslensku og var
vel að sér í íslenskum fræðum. Hann safnaði íslenskum þjóðsögum á ferð sinni um landið og
stuðlaði að því að hægt var að prenta þjóðsagnasafn Magnúsar Grímssonar og Jóns Árnasonar
í Leipzig í Þýskalandi nokkrum árum síðar. Skáldið William Morris kom einnig í einskonar
pílagrímsferð til Íslands árið 1871 sem mikill aðdáandi íslenskra fornsagna en hann hafði þýtt
nokkrar yfir á ensku og einnig ort rómantískt kvæði um Guðrúnu Ósvífursdóttur og elskhuga
hennar, The Lovers of Guðrún. Hins vegar eru til skriflegar heimildir þar sem ferðamenn sem
koma til landsins lýsa því hvað Íslendingar séu óþrifnir. Má þar nefna frásögn Idu Pfeiffer
sem kom til landsins sumarið 1845, en hún nefnir að sóðaskapurinn sé dæmalaus, fólk væri
sífellt að taka í nefið og hrákarnir gengju í allar áttir. Á einum stað þar sem hún baðst
gistingar á ferð sinni var heimilisfólkið kvefað og síhóstandi og gólfið var hált af hrákum og
uppgangi. Hún kaus að sofa frekar í rangala frammi (William Morris, 1975 og Ida Pfeiffer,
1945 – sjá í Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996).
Í lok 19. aldar fór að hrærast í hugum sumra Íslendinga að Ísland gæti átt framtíð fyrir sér sem
ferðamannaland. Hins vegar voru einnig til þeir sem voru því mótfallnir og börðust jafnvel
gegn því. Einar Benediktsson skáld birti grein um ferðamennsku í blaði sínu Dagskrá sumarið
1896 en tilefni greinarinnar var koma skips með ferðamenn til landsins. Í grein sinni leggur
hann til að menn hugi að því hvernig þeir geti mest hagnast af komu þessara gesta. Ekki var
mikið um arðbæra vinnu og því ætti það að vera mikilvægt að fá sem mest af erlendu gulli inn
í landið. Aðrar þjóðir eins og Ítalir, Grikkir, Svisslendingar og Normenn telji það sér í hag að
fá heimsóknir útlendinga og að hann sjái ekki að það ætti að vera okkur ósamboðið. Hann
leggur hins vegar mikla áherslu á það að verðsetja þjónustuna ekki of lágt og að útlendingar,
einkum Englendingar álíti að það sem sé verðlagt hátt sé betra. Hins vegar nefnir hann einnig
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að til séu dæmi um að það hafi einfaldlega verið okrað á ferðamönnunum og mælir hann þvi
ekki bót (Einar Benediktsson, 1896 – sjá í Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996).
Á fyrsta áratug 20. aldar varð gífurleg aukning á straumi ferðamanna í heiminum, mun meira
en áður hafði þekkst, en í fyrri heimstyrjöldinni frá 1914 til 1918 lágu ferðalög þó mikið til
niðri. Um leið og stríðinu lauk tók ferðaþjónustan þó fljótt við sér aftur. Árið 1918 var á
Íslandi farin fyrsta hópferðin á bílum með ferðamenn og upp úr því voru þróaðir vörubílar
með alls konar frumlegum aðferðum til að flytja marga farþega í einu. Fyrsta flugvélin hóf
sig síðan til flugs hér á landi árið 1919 og tæpum áratug síðar var flogið til nokkurra staða á
landinu. Árið 1927 var Ferðafélag Íslands stofnað og árið 1936 voru sett fyrstu íslensku
ferðamálalögin. Reglubundnar flugferðir innanlands hófust 1941 en fast áætlunarflug milli
landa 1946. Þá urðu þáttaskil í flutningi erlendra ferðamanna til landsins og Íslendinga til
útlanda (Birna G. Bjarnleifsdóttir, 1996).
Eftir seinni heimstyrjöldina varð mikil breyting á heimsóknum erlendra ferðamanna til
landsins og uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar, ekki síst í kjölfar reglubundins
millilandaflugs. Ferðamannafjöldinn til landsins þrefaldaðist á tímabilinu 1945-1960
(Samgönguráðuneytið, 2004). Fyrirtækið Loftleiðir sem var stofnað 1944, voru frumkvöðlar í
að bjóða lágfargjaldaþjónustu á leiðinni á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Ferðamannastraumur jókst því umtalsvert til landsins vegna svokallaðra „stop-over“ farþega, farþega sem
stoppuðu í einn til þrjá daga á landinu á leið sinni yfir hafið. Boðið var upp á dagsferðir um
Gullfoss og Geysi til að þjónusta þessa farþega auk þess sem byggt var hótel undir þessa gesti,
Hótel Loftleiðir, sem í dag þekkist sem Reykjavik Natura (Edward Hákon Huijbens og
Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Þrátt fyrir að ferðamannastraumur til Íslands hafi aukist
umtalsvert með tilkomu Loftleiða á fimmta áratug síðustu aldar, þá var Ísland ennþá lítið
þekkt sem ferðamannaland á sjöunda áratug síðustu aldar. Dieter Wendler, sem hefur starfað
að ferðamálum hér á landi allt frá árinu 1963 lýsir því að það hafi verið greinilegur áhugi fyrir
Íslandsferðum í Þýskalandi, Austurríki og Sviss á þessum tíma en þær voru dýrar og helst
Svisslendingar sem höfðu kaupgetu til að ferðast til landsins. Þá voru helst í boði tjaldferðir á
vegum Guðmundar Jónassonar og Úlfars Jakobsen, hótel-hópferðir á vegum Ferðaskrifstofu
ríkisins og „stop-over“ Loftleiða. Gistingar á einkaheimilum voru vinsælar í gistibókun
Loftleiða, strandferðir með Heklu og Esju voru vinsælar í þýskumælandi löndum og einnig
voru fjallaferðir með sérhönnuðum eldhúsbíl hjá Úlfari Jakobsen vinsælar (Wendler, 2010).
Að mati Edward og Gunnars Þórs hafa ýmsir atburðir haft áhrif á þróun Íslands sem
áfangastaðar. Má þar nefna einvígi Fischer og Spassky 1972, landhelgisdeila Íslendinga við
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Breta, kosning Vigdísar Finnbogadóttur sem forseta árið 1980 og leiðtogafundur Reagan og
Gorbachev árið 1986 (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Nýjasti
atburðurinn er svo auðvitað eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 auk þess sem mikil umræða
spannst um landið í kjölfar hruns fjármálakerfisins 2008. Þó sú umræða hafi að sjálfsögðu
verið á neikvæðum nótum, þá beindi hún sannarlega athygli heimsins að Íslandi.
Magnús Oddsson, fyrrverandi ferðamálastjóri sagði í pistli undir heitinu Ferðamál á föstudegi
í Morgunblaðinu 4. júní 1993 að gjaldeyristekjur af hverjum erlendum ferðamanni væru nær
þær sömu og af hverju fisktonni og að það væri erfitt að fá stjórnvöld til að viðurkenna
ferðaþjónustu sem alvöru gjaldeyrisskapandi atvinnugrein (Magnús Oddsson, 1993). Að mati
Byggðastofnunar hefur ferðaþjónustan löngum haft lítið vægi innan stjórnsýslunnar og það
hefur verið tilhneiging til að líta á hana sem aukaafurð bættra samgangna, enda var hún lengst
af vistuð hjá samgönguráðuneyti eða til ársins 2008. Hins vegar hefur oft á tíðum verið litið
til möguleika ferðaþjónustu þegar kreppt hefur að í öðrum frumatvinnugreinum þjóðarinnar,
til að mynda í landbúnaði á níunda áratug tuttugustu aldar og í sjávarútvegi í byrjun þess
tíunda (Byggðastofnun, 1999 – sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson,
2013).
Síðasta dæmið um þetta er hrun fjármálakerfsins um haustið 2008. Strax í kjölfarið lögðu
ferðamálayfirvöld á það ríka áherslu að ferðaþjónustan gæti leikið lykilhlutverk í endurreisn
íslenska hagkerfsins. Að mati Edward og Gunnars Þórs er hins vegar mikilvægt að hið
opinbera marki stefnu um uppbyggingu greinarinnar sem virkar þá sem leiðarvísir og rammi
utan um þróun greinarinnar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).

2.2

Núverandi staða ferðaþjónustunnar

Eins og nefnt var í kaflanum hér að framan var ferðaþjónustan meðal annars gripin á lofti
sem kreppuráð í kjölfar hrunsins 2008. Hvað ferðaþjónustuna varðar var hluti bjartsýninnar
rakin til gengisfalls krónunnar, en krónan hefur haft mikið um vöxt greinarinnar að segja
síðastliðin ár.

Samkvæmt greiningu Landsbankans frá árinu 2012 hafði EBITDA í

ársreikningum þeirra 317 fyrirtækja í ferðaþjónustu sem þeir greindu, vaxið um 80% eftir
bankahrunið 2008. Hins vegar einkennist greinin annars vegar af fáum mjög stórum og
öflugum fyrirtækjum og hins vegar af mjög smáum fyrirtækjum víða um land og vöxturinn í
EBITDA á helst við um fyrrnefndu fyrirtækin (Landsbankinn, 2012). Einhver af þessum
smáu fyrirtækjum gætu flokkast undir svonefnda Lífsstílsfrumkvöðla.
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Irena Ateljevic og Stephen Doorne, fyrirlesarar um ferðamál í School of Business and Public
Management við Victoria háskólann í Wellington rituðu greinina Staying Within the Fence:
Lifestyle Entrepreneurship sem birtist í tímaritinu Journal of Sustainable Tourism árið 2000.
Í henni kemur fram að lífsstílsfrumkvöðlar séu mjög algengir í ferðaþjónustu, fólk sem fer út í
rekstur í greininni, ekki einungis til að skapa sér tekjur heldur til að viðhalda ákveðnum
lífsstíl, að geta lifað á áhugamáli sínu og skapað sér búsetugrundvöll á tilteknu svæði
(Ateljevic, I. og Doorne, S., 2010 – Sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson,
2013). Mike Peters, Joerg Frehse og Dimitrios Buhalis telja að þessi áhersla geti skapað
samkeppnisforskot en engu að síður eru ákveðnir veikleikar innbyggðir í rekstur þessara aðila.
Þau eru oftast smá og eru því síður í stakk búin til að vinna í vöruþróun, markaðssetningu og
að nýta sér upplýsingatæknina. Þeir eru einnig síður tilbúnir að vinna með opinberum aðilum
að hinni formlegu hlið ferðaþjónustunnar eða stoðkerfi hennar (Peters, M., Frehse, J. og
Buhalis, D., 2009 – Sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Að
mati Edward og Gunnars Þórs byggist stór hluti ferðaþjónustu landsbyggðarinnar hér á landi á
lífsstílsfrumkvöðlum og munu þeir áfram verða meginhluti fyrirtækjaflóru greinarinnar. Þeir
telja því mikilvægt að kanna starfsemi þessara fyrirtækja, veikleika og styrkleika í umhverfi
þeirra til að hægt sé að styðja við þau og þar með atvinnugreinina á árangursríkan hátt
(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).
Helsta auðlind íslenskrar ferðaþjónustu er lítt snortin náttúra og hana er oftast að finna í
dreifðari byggðum landsins. Að mati Edward og Gunnars Þórs er mikilvægt að vörur og
þjónusta sé aðgengileg til að árangur náist í ferðaþjónustu en hins vegar er þjónusta við
ferðafólk oft af skornum skammti á þessum svæðum sökum takmarkaðra innviða almennt
(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). The Boston Consulting Group
(BCG) gerði úttekt á íslensku ferðaþjónustunni á tímabilinu október 2012 til júlí 2013 að
beiðni hagsmunaaðila í greininni. Í skýrslu þeirra frá því í september síðastliðnum kemur
meðal annars fram að flest hótel og gistihús á Íslandi séu í höfuðborginni og á suðvesturlandi,
um 40% allra herbergja á landinu. Öll aðstaða á ferðamannastöðum er einnig í lágmarki á
landsbyggðinni, samanber bílastæði, merkingar og salernisaðstöður. Eins og staðan er í dag
er erfitt fyrir strjálbýlli svæði landsins að veita alla grunnþjónustu sem skilvirkt samfélag
býður upp á, t.a.m. löggæslu, heilbrigðisþjónustu og sorphirðu þegar fjöldi ferðamanna eykst
tímabundið á ákveðnum tímum ársins, einfaldlega vegna skorts á innviðum (The Boston
Consulting Group, 2013).
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Edward og Jón Gestur Helgason, stundakennari hjá Háskólanum á Akureyri telja að það fylgi
því bæði kostir og gallar að nánast eina hlið fólks inn í landið flugleiðis liggi um
Keflavíkurflugvöll.

Að vísu hefur verið eitthvað um millilandaflug til Akureyrar og

Egilsstaða síðustu ár en það er hins vegar mjög stopult.

Ferðaþjónustufyrirtæki á

suðvesturhorninu njóta góðs af þessu en hins vegar er gallarnir þeir að erfitt reynist að dreifa
ferðafólki um landið, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Gestastraumur er því mjög ójafn milli
landshluta og að sama skapi er staða fyrirtækja í ferðaþjónustu ójöfn eftir því hvar þau eru
staðsett á landinu. Að þeirra mati væri hægt að auka framlegð og arðsemi greinarinnar í heild
sinni ef hægt væri að opna fleiri hlið inn í landið. Beint millilandaflug til Akureyrar sýndi sig
að sú varð raunin (Edward H. Huijbens og Jón Gestur Helgason, 2011 – Sjá í Edward Hákon
Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).
Þrátt fyrir að beint millilandaflug hafi haft góð áhrif á ferðaþjónustuna fyrir norðan þá hefur
verið erfitt að halda uppi reglubundnu millilandaflugi þangað. Air Greenland hóf
millilandaflug milli Akureyrar og Kaupmannahafnar í apríl 2003 en ákvað að hætta því
áætlunarflugi 1. desember sama ár sökum þess að fjöldi farþega og fraktflutningar voru ekki í
takt við væntingar félagsins. Auk þess átti félagið von á frekari samkeppni frá Iceland
Express og Icelandair um flug frá Keflavík til Kaupmannahafnar bæði með fjölgun ferða og
lækkun flugfargjalda (Akureyri, 2003). Iceland Express bauð síðan upp á beint millilandaflug
milli Akureyrar og Kaupmannahafnar í fimm sumur, en hættu því eftir sumarið 2011.
Samkvæmt upplýsingum Heimis Más Péturssonar, upplýsingafulltrúa félagsins á þeim tíma,
þá stóð flugið varla undir sér (RÚV, 2011).
Ef markmiðið er hins vegar að að auka dreifni ferðamanna um allt landið, frekar en í ákveðinn
radíus frá höfuðborgarsvæðinu, þá er það að mati höfundar grundvallaratriði að ferðamenn
geti með auðveldum og nokkuð hagkvæmum hætti flogið milli landshluta, t.a.m. til Akureyrar
og Egilsstaða. Kostnaður við að nýta sér innanlandsflug er of hár í dag til að erlendir
ferðamenn nýti sér þær samgöngur að einhverju marki.
Í ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2011 – 2020 er komið inn á hlutfall seldra gistirýma á árinu
2009 en það árið var hlutfall seldra gistirýma um og yfir 80% yfir sumarmánuðina (júní –
ágúst) í flestum landshlutum en yfir vetrarmánuðina (nóvember – mars) nær hlutfallið ekki
10% ef höfuðborgarsvæðið og Suðurnesin eru undanskilin. Á höfuðborgarsvæðinu er hlutfall
seldra gistirýma rétt yfir 25% yfir vetrarmánuðina en um 20% á Suðurnesjunum. Um er að
ræða öll seld gistirými, ekki eingöngu hótel og gistiheimili, bæði til innlendra og erlendra
ferðamanna. Árstíðarsveiflan á árinu 2009 sést best með því að skoða talningar á Leifsstöð en
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þar sést að aukning ferðamanna á sér helst stað yfir sumarmánuðina. Ríflega 50% fjölgunar
ferðamanna frá árinu 2005 til ársins 2009 er yfir sumarmánuðina en um 20% yfir
vetrarmánuðina (Ferðamálastofa, 2012).
Ef fjöldi gistinátta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum eru skoðaðar á árinu 2000
annars vegar og árinu 2012 hins vegar, þá kemur í ljós að árstíðarsveiflur eru ennþá mjög
miklar í lok þess tímabils eins og sést á neðangreindum myndum yfir fjölda gistinátta á
höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Breytingarnar eru þó sannarlega í rétta átt
(Hagstofa Íslands, e.d.). Á höfuðborgarsvæðinu hefur fjöldi gistinátta á fyrstu mánuðum
ársins, þ.e. á tímabilinu janúar til mars hlutfallslega fjölgað miðað við heildarfjölda gistinátta
á ári. Það sama má segja um tímabilið frá september til desember.

Kúfurinn yfir

sumarmánuðina hefur minnkað.

Höfuðborgarsvæðið
Hlutfallsleg dreifing gistinátta á hótelum-gistiheimilum
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Mynd 1: Dreifing gistinátta erlendra ferðamanna í höfuðborginni 2000 og 2012
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.

Það má því segja að hugsanlega hafi átakið Ísland allt árið sem hófst árið 2011 haft einhver
áhrif því þegar samskonar samanburður er gerður fyrir árin 2000 og 2010 þá sjást litlar
breytingar á árstíðarsveiflunni í byrjun og lok þess áratugs.
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Mynd 2: Dreifing gistinátta erlendra ferðamanna í höfuðborginni 2000 og 2010
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.

Á ofangreindri mynd sést að kúfurinn er nánast sá sami yfir sumarmánuðina og lítil sem engin
breyting hefur átt sér stað á seinni hluta ársins. Þó var einhver aukning á fyrstu þremur
mánuðunum. Þegar landsbyggðin er skoðuð þá er breyting í árstíðarsveiflunni eins og sést á
neðangreindri mynd.
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Mynd 3: Dreifing gistinátta erlendra ferðamanna á landsbyggðinni 2000 og 2012
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.
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Kúfurinn yfir sumarmánuðina hefur minnkað talsvert og aðrir mánuðir ársins hafa bætt við sig
í staðinn, þó misjafnlega mikið. Þegar árin 2000 og 2010 eru borin saman þá er staðan í raun
mjög svipuð og þessi mynd sýnir, sem bendir til þess að herferðin Ísland allt árið hafi ekki
haft sömu áhrif á landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið. En þó að þróunin sé í rétta átt þá eru
árstíðarsveiflur ennþá mjög miklar og rík þörf fyrir lausnir, sérstaklega á landsbyggðinni.
Lausnin gæti legið í því að byggja á markhópum utan háannatíma sem setja ekki myrkrið og
margbreytileg veðurbrigði fyrir sig, heldur líta á það sem ævintýri að takast á við hið
óútreiknanlega. Það á að vera vel mögulegt því eins og kom fram í skýrslu BCG þá hefur
Finnlandi tekist vel upp að jafna út árstíðarsveiflur á síðastliðnum 15 árum með því að höfða
til annarra markhópa en þeirra sem heimsækja þá yfir sumarmánuðina (The Boston
Consulting Group, 2013).
Framlög til ferðamála á fjárlögum 2013 var rúmur milljarður en þar af fóru um 460 milljónir í
rekstur Ferðamálastofu, um 76 milljónir í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og afgangur í
„ýmis ferðamál“, þá helst markaðssókn. Þar að auki eru framlög í sérstök átaksverkefni.
Dæmi um slík átaksverkefni eru Inspired by Iceland, en Ríkið setti um 350 milljónir í það
verkefni árið 2010 og frá árinu 2011 um 300 milljónir á ári í þrjú ár í annað sérstakt verkefni,
Ísland – allt árið (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Ágreiningur
hefur verið um hvað þessi átaksverkefni skiluðu í raun til aukningar ferðamanna til landsins.
Friðrik Eysteinsson fyrrverandi aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands telur ekki
vera hægt að rekja aukinn fjölda ferðamanna frá árinu 2009 með óyggjandi hætti til þessara
herferða. Í viðtali sem tekið var við hann í Alkemistanum 29. september 2011 bendir hann á
að markmið með Inspired by Iceland herferðinni hafi ekki verið nægilega skýr og að
þátttakendur í viðhorfskönnunum sem framkvæmdar voru árin 2009 og 2010 hafi ekki verið
spurðir hvort þeir þekktu til herferðarinnar og hvort hún hafi haft áhrif á kaupákvörðun þeirra.
Þannig hafi ekki verið hægt að sýna fram á bein tengsl aukningar ferðamanna við herferðina
(Alkemistinn, 2011). Inspired by Iceland herferðin hefur engu að síður unnið til ýmissa
verðlauna, meðal annars Euro Effie verðlaunin oftar en einu sinni (Euro Effie Awards, 2011).
Samkvæmt könnun Alþjóðlegu efnahagsstofnunarinnar (World Economic Forum - WEF) um
samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar, sem kemur út annað hvert ár, þá er Ísland í sextánda sæti
af 140 þjóðlöndum á þessu ári. Ísland var í ellefta sæti árið 2011 og hefur því farið niður um
fimm sæti (World Economic Forum, 2013). Samkeppnishæfnin er metin út frá 14
meginistoðum. Styrkleikar Íslands eru mannauðurinn (3. sæti), öryggi (4. sæti), forgangsröðun ferðaþjónustu (5. sæti), en einn af undirflokkum þeirrar grunnstoðar er skilvirkni
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markaðssetningar og þróunar vörumerkis í að laða að ferðamenn (8. sæti). Aðrir styrkleikar
eru heilsa og hreinlæti (7. sæti) og innviðir ferðaþjónustu (9. sæti) en Ísland er einnig í 11.
sæti almennt þegar kemur að sýn þjóðarinnar á ferðamennsku. Í einum af undirflokkum
þeirrar meginstoðar erum við í 1. sæti þegar kemur að viðhorfi til erlendra ferðamanna.
Veikleikarnir snúa hins vegar þáttum eins og menningarlegum verðmætum (57. sæti) og
náttúrulegum verðmætum (63. sæti) en sú meginstoð snýr meðal annars að því hversu margar
náttúruminjar eru á heimsminjaskrá, hve stórt landsvæði er friðlýst og fjölda villtra
dýrategunda. Verðsamkeppnishæfni í ferðaþjónustu er þó stærsti veikleikinn en þar er Ísland
í 121. sæti. Undirflokkar þeirrar meginstoðar eru t.d. kaupmáttur (130. sæti), eldneytisverð
(129. sæti) og áhrif skattlagningar (115. sæti).
Það virðist sem í dag sé það viðtekin skoðun að ferðaþjónusta sé atvinnugrein tækifæranna.
Könnun Viðskiptaráðs Íslands frá árinu 2011 á meðal stjórnenda fyrirtækja leiddi í ljós að
stjórnendur fyrirtækja töldu ferðaþjónustuna hafa mesta framtíðarmöguleika til vaxtar ásamt
nýtingu orkuauðlinda (Viðskiptaráð, 2011 – Sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór
Jóhannsson, 2013). Lykilmælikvarðar hér á landi styðja þá skoðun, til að mynda fjölgun gesta
hingað til lands. Á tímabilinu 2000 – 2011 var hún 85%, langt umfram 45% heimsmeðaltalið,
hvað þá 30% meðaltal fjölgunnar gesta í Evrópu (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór
Jóhannsson, 2013). Þó er farið að bera á áhyggjuröddum í þjóðfélaginu, hvort að við ráðum
einfaldlega við að þjóna þeim fjölda sem sækir landið heim nægilega vel og hvað þá þeim
fjölda sem spár eru að gera ráð fyrir í framtíðinni.

2.3

Framtíðarsýn greinarinnar

Við vinnslu ferðamálaáætlunar fyrir tímabilið 2011-2020 voru tekin 42 einstaklingsviðtöl og
var leitast við að velja viðmælendur sem spegluðu greinina og stoðkerfi hennar sem best.
Þættir sem lúta að fagmennsku, gæðum, minni árstíðarsveiflu og betri dreifingu ferðamanna
um landið þóttu mikilvægastir þegar kemur að uppbyggingu og stefnu í ferðaþjónustu að mati
þessara viðmælenda (Ferðamálastofa, 2012).
Fjögur meginmarkmið nýrrar ferðamálaáætlunar eru því eftirfarandi:


Auka arðsemi atvinnugreinarinnar.



Standa að markvissri uppbyggingu áfangastaða og efla vöruþróun og kynningarstarf til að
skapa tækifæri til að lengja ferðamannatímabilið, minnka árstíðasveiflu og stuðla að betri
dreifingu ferðamanna um landið.
13

BS-ritgerð

Anna Fríða Garðarsdóttir



Auka gæði, fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund ferðaþjónustunnar.



Skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna, m.a. með öflugu
greiningar- og rannsóknarstarfi (Ferðamálastofa, 2012).

Í áætluninni er einnig lögð rík áhersla á nauðsyn á viðhaldi helstu ferðamannastaða landsins
þar sem margir staðir eru farnir að láta á sjá. Þegar náttúran verður fyrir hnjaski verður
upplifun ferðamannsins ekki í samræmi við væntingar hans. Það er því talið að fjármögnun til
uppbyggingar og viðhalds þurfi að vera trygg, að það sé ekki nóg að bregðast við hnjaski
heldur þurfi að vera um fyrirbyggjandi aðgerðir að ræða (Ferðamálastofa, 2012).
Ragnheiður Elín Árnadóttir, núverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra segir í formála skýrslu
Boston Consulting Group (BCG) um framtíð íslenskrar ferðaþjónustu frá því í september
2013, að það sé mjög mikilvægt að jafna út árstíðabundnar sveiflur og að sem betur fer eigi
Ísland góðan möguleika á því að verða heilsársáfangastaður. Hún nefnir einnig að þó að
ferðaþjónustan sé öflugasta atvinnugreinin í íslensku hagkerfi í dag að þá séu ennþá til staðar
gífurlega mörg ónýtt tækifæri í greininni og að stjórnvöld og hagsmunaaðilar í
ferðaþjónustunni verði að vinna saman í því að gera Ísland að betri heilsársáfangastað en
hingað til (The Boston Consulting Group, 2013).
BCG kom einnig með tillögur að því hvernig hægt væri að tryggja nauðsynlega fjármögnun
við uppbyggingu og viðhalds helstu ferðamannastaða landsins.

Þeir telja nauðsynlega

fjármögnun til uppbyggingar á árinu 2013 vera um 13 milljarða króna sem væri þá
fjármagnað að mestu leyti af fyrirtækjum og hinu opinbera. Þó sé einnig nauðsynlegt að finna
nýja tekjulind. Hún gæti verið í formi skattlagningar en þeir leggja til aðra leið sem hefur
verið í umræðunni áður. Um er að ræða svokallaðan náttúrupassa sem tryggir gestum aðgang
að þrjátíu helstu ferðamannastöðum Íslands. Það væri val landeigenda hvort þeir vilji vera
hluti af þessu kerfi en aðild þarf að vera eftirsóknarverð í augum hagsmunaðila. Ferðamenn
sem kaupa slíkan náttúrupassa myndu sjá sér hag í því að heimsækja þá staði sem
náttúrupassinn veitir aðgang að, því þeir sleppa þá við frekari gjaldtöku. Ef þeir óska hins
vegar eftir meiru en aðgangi að þessum svæðum, þá hafa staðhaldarar auðvitað rétt á að óska
eftir frekari þóknunum. Þetta kæmi stöðum sem eru venjulegast minna heimsóttir mjög vel.
Þeir fengju fleiri gesti til sín og væru að sama skapi hluti af stærri heild þegar kemur að
heildarmarkaðssetningu

og

fjármögnun

til

frekari

uppbyggingar

þessara

staða.

Ferðamaðurinn getur valið að kaupa náttúrupassann á ýmsum stöðum, t.a.m. í flugvélinni á
leiðinni til landsins, á flugvellinum, á hótelinu sem hann gistir á og á bensínstöðvum svo
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einhverjir staðir séu nefndir.

Ekki yrði um strangt eftirlit að ræða á öllum þrjátíu

ferðamannastöðunum þegar kemur að því að athuga hvort ferðamenn hafi í raun fjárfest í
náttúrupassanum.

Hins vegar yrðu gestir beðnir um að framvísa passanum á mest sóttu

stöðunum. Sem dæmi um slíka staði væru Gullfoss, Geysir og Þingvellir. Gera má ráð fyrir
að langstærsti hluti ferðamanna myndu heimsækja þá staði og þar af leiðandi fjárfesta í
náttúrupassanum til að fá aðgang að þeim.

Hins vegar leggur BCG ríka áherslu á að

ferðamálayfirvöld geri einfalda könnun á því meðal erlendra ferðamanna hvað þeir séu
tilbúnir til að greiða fyrir slíkan passa, að verðlagning náttúrupassans sé í samræmi við það
sem þeir séu tilbúnir að greiða. Íslendingar yrðu ekki undanskildir náttúrupassanum því ekki
má gera upp á milli fólks eftir þjóðernum. Hins vegar væri gildistíma passana mun lengri hjá
Íslendingum, eða fimm ár í samanburði við þrjátíu daga hjá erlendu ferðamönnunum og þeir
gætu t.d. óskað eftir náttúrupassanum með því að haka við þar til gerðan kassa í skattskýrslu
(The Boston Consulting Group, 2013).
Í grein Eduardo Fayos-Solá, Tourism policy: a midsummer night's dream?, sem birtist í
tímaritinu Tourism Management árið 1996 kemur fram að það hafa orðið stefnumótunar
breytingar á alþjóðlegum vettvangi, færsla frá magni til gæða. Áhersluatriði stefnumótunar í
ferðaþjónustu snýst yfirleitt um vöruþróun, nýsköpun og rannsóknar- og þróunarstarf með það
að markmiði að bæta lífskjör heimafólks, mæta vaxandi uppskiptingu markaðarins og meiri
fjölbreytni í eftirspurn ferðafólks (Fayos-Solá, 1996 – Sjá í Edward Hákon Huijbens og
Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Í skýrslu The Boston Consulting Group gera þeir ráð fyrir í
spám sínum að fjöldi starfa muni aukast um 5.000 til ársins 2023, þ.e. úr 7.400 störfum í dag í
12.400 störf árið 2023. Þeir gera ráð fyrir að fjöldi ferðamanna muni tvöfaldast á þessu
tímabili, úr rétt um 700 þúsund ferðamönnum árið 2012 í nálægt 1.500 þúsund ferðamenn árið
2023, en að störf muni ekki tvöfaldast að sama skapi, heldur muni framleiðni aukast á hvern
starfsmann. Árstíðarsveiflur muni minnka og því muni hver starfsmaður geta unnið fleiri tíma
á ári og þar með fengið hærri laun fyrir vikið. Fjöldi starfa mun því ekki aðeins fjölga
samfara þessum vexti sem spár þeirra gera ráð fyrir á næsta áratug heldur einnig verða betri
launaðri störf en nú þekkist (The Boston Consulting Group, 2013).
Að mati Edward og Gunnars Þórs býr Ísland vel þegar kemur að möguleikum í uppbyggingu
ferðaþjónustu þar sem landið hefur yfir sér yfirbragð framandleika og viðáttumikilla víðerna.
Það ætti því að vera auðvelt að höfða til hópa sem láta sig málefni náttúrunnar varða. Það ætti
að vera auðvelt fyrir ferðaþjónustuaðila að skapa sér markaðshillu gagnvart þessum hópi, sem
sækist eftir upplifun á sem upprunalegustum áfangastöðum og um leið tryggja félagslega
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sjálfbærni greinarinnar. Þó að við einbeitum okkur að þessum hópum þá er ekki þar með sagt
að ekki sé hægt að sinna hinum, t.a.m. skemmtiferðaskipunum sem fara staðlaða
náttúruskoðunarhringi með stóra hópa. Áskoranirnar snúa því að því að þeirra mati að slíkur
massatúrismi komi ekki niður á öðrum vaxandi tegundum sem höfða til hinna (Edward Hákon
Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).
Eins og kom fram hér að framan þá áætla höfundar hjá BCG að fjöldi ferðamanna gæti aukist
úr 700 þúsundum árið 2012 í nálægt 1,5 milljónir ferðamanna árið 2023 og að þessi vöxtur
gæti meira en tvöfaldað framlag ferðaþjónustunar til íslensks hagkerfis, um 650 milljarða
íslenskra króna (bæði í beinum og óbeinum framlögum). Þó að ávinningurinn af
ferðaþjónustunni sé mikill, þá mun hún einnig leiða af sér áskoranir sem þurfi að leysa. Má
þar nefna verndun náttúrunnar, að fá ferðamennina til að eyða meiru meðan á dvöl þeirra
stendur, minnka árstíðabundnar sveiflur og jafnari dreifingu ferðamanna um allt landið. Þeir
líta svo á að framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu ætti að snúa að því að hámarka framlag
ferðaþjónustunnar um allt Ísland og að öll markaðssetning ætti að snúa að því að ná til
markhóps ferðamanna sem laðast að Íslandi og að taka skuli tillit til stærðar markhópsins,
eyðslumynstri hans og á hvaða árstíðum hann vilji helst ferðast á (The Boston Consulting
Group, 2013).

2.4

Neysla erlendra ferðamanna

Það eru einkum tveir mælikvarðar notaðir í dag til að meta vægi ferðaþjónustu í
þjóðarbúskapnum, annars vegar hlutdeild í landsframleiðslu og hins vegar hlutdeild í
gjaldeyristekjum. Gjaldeyristekjur af erlendu ferðafólki er það fjármagn sem erlendir gestir
hafa unnið sér inn í heimalandi sínu og fært til landsins með neyslu sinni (Edward Hákon
Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).
Höfundur mun ekki skoða gjaldeyristekjur erlendra ferðamanna því að þær gefa ekki rétta
mynd af neyslu erlendra ferðamanna hér á landi. Í gjaldeyristekjum eru líka meðtalin umsvif
íslenskra ferða- og flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands (Hagtíðindi, 2011). Í
þessum kafla verður hins vegar skoðuð neysla erlendra ferðamanna sem koma inn í landið og
þá er átt við neyslu þeirra innanlands og greiðslu fyrir flugfargjöld til og frá landinu með
íslenskum flugfélögum. Skoðað verður tímabilið 2000 – 2012 en neyslutölur fyrir þessi ár er
að finna á vef Hagstofunnar.
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Neyslutölur vegna tímabilsins 2000-2009 eru að finna í töflunni Hlutur ferðaþjónustu í
landsframleiðslu 2000-2009. Tölur vegna ársins 2010 eru að finna í Hagtíðindum - Ferðamál,
samgöngur og upplýsingatækni, útgefið í desember 2011 nánar tiltekið Ferðaþjónustureikningum áranna 2009-2011. Í þessum gögnum er neyslan gefin upp miðað við
framangreindar forsendur, þ.e. með flugfargjöldum til og frá landinu eingöngu. Aftur á móti
breytist framsetning gagna eftir það og nú er eingöngu að finna neyslu ferðamanna með öllum
flugfargjöldum erlendra ferðamanna með íslenskum flugfélögum, óháð því hvort um sé að
ræða flug til og frá landinu eða flug annars staðar. Gögnin fyrir árin 2011og 2012 er því að
finna í töflunni Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.).
Til að gæta samræmis milli gagna vegna tímabilsins 2000-2010 og áranna 2011 og 2012 þá
áætlaði höfundur hver heildarneyslan væri á erlenda ferðamenn eingöngu með flugfargjöldum
til og frá Íslandi og er sú áætlun byggð á niðurstöðum ársins 2010. Neyslutölur þessa árs var
að finna í nýju töflunni og í Hagtíðindunum sem nefnd voru hér að framan auk þess sem
Böðvar Þórisson, skrifstofustjóri Fyrirtækjasviðs Hagstofunnar afhenti höfundi gögn um
neyslu erlendra ferðamanna án flugfargjalda fyrir árin 2009-2013. Það verður því að gera ráð
fyrir einhverri mæliskekkju þar sem hlutfall milli flugfargjalda til og frá landinu og neyslu
innanlands á þessum þremur árum eru ekkert endilega sambærilegt milli þessara þriggja ára.
Hins vegar þegar hlutfallið milli neyslu innanlands og heildarflugfargjalda er skoðað í
gögnum Böðvars, þá er það nokkuð svipað milli áranna 2009-2012, u.þ.b. 2,5 prósentustiga
munur á milli lægsta og hæsta hlutfalls.
Þegar heildarneysla erlendra ferðamanna innanlands á tímabilinu 2000-2012 er skoðuð hefur
hún aukist úr rúmum 46 milljörðum á árinu 2000 í rétt tæpa 181 milljarða árið 2012 ef tölur
eru skoðaðar út frá verðlagi hvers árs fyrir sig. Ef þessar sömu tölur eru hins vegar skoðaðar
út frá verðlagi ársins 2012 þá má segja að heildarneysla erlendra ferðamanna árið 2000
jafngildi um 92 milljörðum á verðlagi ársins 2012. Notast var við vísitölu neysluverðs
(meðaltal árs) til að umreikna neysluna yfir á verðlag ársins 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.)
(Hagtíðindi, 2011).
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2007

Verðlag hvers árs

2008

2009

2010

2011

180.933 kr.
180.933 kr.

148.501 kr.
156.207 kr.

2006

116.940 kr.
127.919 kr.

2005

111.316 kr.
128.340 kr.

117.880 kr.

116.911 kr.
2004

93.780 kr.
121.088 kr.

2003

79.160 kr.
114.908 kr.

2002

82.469 kr.
125.729 kr.

2001

72.425 kr.

2000

69.034 kr.

53.673 kr.

93.816 kr.

56.219 kr.

100.341 kr.

53.937 kr.

100.891 kr.

46.281 kr.

92.353 kr.

Heildarneysla erlendra ferðamanna tímabilið 2000-2012
(í milljónum króna)

2012

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 4: Heildarneysla erlendra ferðamanna á Íslandi 2000-2012
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.

Vísitala neysluverðs var 199,1 (meðaltal árs) á árinu 2000 en er komin i 397,30 árið 2012.
Verðlag hefur því nær tvöfaldast á tímabilinu 2000-2012. Það sem kostaði um 200 kr. árið
2000 kostar um 400 kr. á árinu 2012. Hlutfallsleg aukning neyslu erlendra ferðamanna á
tímabilinu 2000-2012 hefur því ekki aukist eins mikið og tölur á verðlagi hvers árs gefa til
kynna.

Heildarneysla erlendra ferðamanna í ISK
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)

290,94%

95,92%

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 5: Breyting neyslu erlendra ferðamanna á Íslandi 2000-2012
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.
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Aukning neyslu á þessu tímabili er því í raun ekki rúmlega 290% heldur rétt tæp 96% miðað
við verðlag ársins 2012 eða rétt um 7,4% að meðaltali á ári. Ef við skoðum hins vegar hver
hlutur ferðaþjónustu er í vergri landsframleiðslu þá má sjá þróunina á myndinni hér fyrir
neðan (Hagstofa Íslands, e.d.).

Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu
tímabilið 2000-2010
5,10%

2000

5,00%

2001

5,60%

2002

5,10%

2003

5,00%

2004

4,50%

4,40%

2005

2006

4,80%

4,60%

2007

2008

5,90%

6,00%

2009

2010

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu
Mynd 6: Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu á Íslandi 2000-2010
Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d. og Ferðamálastofa, 2013

Tölur fyrir árin 2011-2012 liggja enn ekki fyrir en þrátt fyrir að neysla erlendra ferðamanna á
tímabilinu 2000-2010 hafi aukist um rétt tæp 40% miðað við verðlag ársins 2012 þá hefur
hlutur ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu ekki aukist nema um tæp 18%, þ.e. úr 5,1%
árið 2000 í 6,0% árið 2010. Líklegasta skýringin á þessu er að hlutur annarra atvinnuvega í
vergri landsframleiðslu, eins og álframleiðsla og fjármálastarfsemi óx hraðar á þessu tímabili
en hlutur ferðaþjónustunnar. Hlutfallið hækkar þó til muna 2009 eftir hrun fjármálakerfisins
og má gera ráð fyrir að hlutfallið hækki enn frekar eftir 2010.

2.5

Neyslan á hvern erlendan ferðamann

Samkvæmt tölfræði Alþjóða ferðamálasamtakana (World Tourism Organization - WTO) voru
komur ferðafólks 277 milljónir árið 1980, 528 milljónir 1995 og 983 milljónir 2011. Spár
gera ráð fyrir um 3,3% fjölgun ferðamanna á ári fram til ársins 2030 en þó þykir ljóst að
vöxtur á nýlegum áfangastöðum verði meiri (UNWTO, World Tourism Barometer, 2012 –
Sjá í Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013).
Fjöldi erlendra ferðamanna til landsins jókst um rúm 130% á tímabilinu 2000-2012. Um 760
þúsund erlendir ferðamenn, þar með taldir 96 þúsund farþegar með skemmtiferðaskipum,
sóttu Ísland heim árið 2012 (Ferðamálastofa, 2013). Aukningin hefur því verið mikil frá árinu
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2010 og ef tölur frá Ferðamálastofu eru skoðaðar til lok septembermánaðar ársins 2013, þá
hafa 16% fleiri ferðamenn sótt Ísland heim á fyrstu 9 mánuðum þess árs en árið á undan
(Ferðamálastofa, e.d.).

2007

2008

2009

2010

2011

764.800

628.300

558.700

2006

562.800

2005

561.300

2004

538.500

2003

477.500

2002

428.900

308.000

2001

405.000

323.600

2000

351.300

328.500

Erlendir ferðamenn og skipafarþegar á tímabilinu 2000-2012

2012

Fjöldi ferðamanna
Mynd 7: Erlendir ferðamenn á Íslandi 2000-2012
Heimild: Ferðamálastofa, 2013.

En er þessi mikla aukning ferðamanna að skila sér í hlutfallslega jafn mikilli aukningu á
tekjum? Er ferðamaðurinn að eyða hlutfallslega eins miklu árið 2012 og hann gerði árið
2000?

Á verðlagi ársins 2012

2008

2009

2010

Verðlag hvers árs

Mynd 8: Neysla á hvern erlendan ferðmann á Íslandi í ISK 2000-2012
Heimildir: Hagstofa, e.d. og Ferðamálastofa, 2013.
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236.576 kr.
236.576 kr.

2007

248.619 kr.
236.354 kr.

228.959 kr.
209.307 kr.

2006

228.038 kr.
197.790 kr.

2005

215.728 kr.
167.076 kr.

2004

213.385 kr.
147.001 kr.

263.306 kr.
172.710 kr.

2003

274.842 kr.
168.862 kr.

325.781 kr.
2002

288.668 kr.
170.454 kr.

2001

267.053 kr.
152.784 kr.

2000

182.529 kr.

166.678 kr.

311.776 kr.

140.886 kr.

281.135 kr.

Neysla í ISK á hvern erlendan ferðamann
tímabilið 2000-2012

2011

2012
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Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er skoðuð út frá verðlagi hvers árs fyrir sig þá
hefur hún aukist úr rúmlega 140 þúsund kr. á hvern erlendan ferðamann árið 2000 í rétt
rúmlega 236 þúsund kr. á hvern erlendan ferðamann árið 2012. Þegar þetta er hins vegar
skoðað út frá verðlagi ársins 2012 þá kemur annað í ljós. Neyslan hefur í raun minnkað á
þessu tímabili. Hver erlendur ferðamaður var að eyða rúmlega 280 þúsund kr. árið 2000
miðað við verðlag ársins 2012 en rétt rúmlega 236 þúsund árið 2012 eins og kemur fram á
myndinni hér fyrir ofan.
Hver ferðamaður er því að eyða um 16% minna árið 2012 en hann gerði árið 2000 í íslenskum
krónum miðað við verðlag ársins 2012. Áhugavert er að sjá að þegar íslenska krónan veiktist
mjög mikið gagnvart bandaríkjadal árið 2001 og 2002 þá jókst neyslan, því það var
hagstæðara fyrir erlenda ferðamenn að ferðast til Íslands, sérstaklega þá sem komu frá
Bandaríkjunum. Þegar íslenska krónan veikist síðan eftir hrun fjármálakerfisins 2008 leiðir
það ekki til mikillar neysluaukningar, sem er áhugavert því á þessu tímabili veikist íslenska
krónan einnig mjög mikið gagnvart evrunni. Þetta verður skoðað nánar síðar í þessum kafla.

Neysla í ISK á hvern erlendan ferðamann
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
67,92%

-15,85%
Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 9: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Íslandi í ISK 2000-2012
Heimildir: Hagstofa, e.d. og Ferðamálastofa, 2013.

Heildarneysla erlendra ferðamanna hefur því aukist um tæp 96% á þessu tímabili miðað við
verðlag ársins 2012, erlendum gestum hefur fjölgað um 130% en neyslan á hvern erlendan
ferðamann hefur hins vegar minnkað um 16% miðað við verðlag ársins 2012. Ef að neysla á
hvern erlendan ferðamann árið 2012 hefði verið sú sama og hún var árið 2000, á verðlagi
ársins 2012, þá hefði heildarneysla erlendra ferðamanna verið 215 milljarðar árið 2012 í stað
180 milljarða.
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Höfundur ákvað að kanna hvort dvalarlengd erlendra ferðamanna hafi styst á þessu tímabili,
hvort að hver ferðamaður væri að stoppa styttra við en áður.

Samkvæmt könnunum á

ferðavenjum erlendra ferðamanna sem Ferðmálastofa hefur framkvæmt nánast árlega frá árinu
2004, er dvalarlengd nokkuð svipuð milli ára eins og sjá má á neðangreindri töflu.
Dvalarlengdin var ekki tiltekin í könnunum áranna 2004 og 2005, en í niðurstöðum könnunar
árið 2008 kemur fram að dvalarlengd erlendra ferðamanna hafi verið að meðaltali 10 dagar á
sumartíma og nálægt 5 dögum á vetratíma frá árinu 1996.

Hún hefur þó aukist yfir

vetratímann síðustu tvö ár en þess ber þó að geta að höfundi finnst skrítið að tölur fyrir árin
2011 og 2012 eru nákvæmlega eins og því er möguleiki á því að tölur séu ekki alveg réttar í
útgefnum gögnum Ferðamálastofu fyrir annað hvort árið. Þetta þýðir að meðaldvalarlengd á
ársgrundvelli hefur aukist úr 6,6 dögum árið 2000 í 7,5 daga árið 2012 (Ferðamálastofa, e.d.).
Dvalarlengd erlendra ferðamanna (fjöldi gistinátta)

Meðaldvöl allra erlendra ferðamanna - sumar (júní-ágúst)
Meðaldvöl allra erlendra ferðamanna - vetur (sept - maí)

2008
10,6
5,3

2009
9,8
5,5

2010
10,4
5,9

2011
10,2
6,6

2012
10,2
6,6

Tafla 1: Dvalarlengd erlendra ferðamanna á Íslandi 2008-2012
Heimild: Ferðamálastofa, e.d.

Þó ber að geta þess að kannanir Ferðamálastofu eru framkvæmdar meðal erlendra
brottfaragesta í Leifsstöð þannig að hinn aukni fjöldi gesta til landsins sem kemur hingað með
skemmtiferðaskipum eru ekki inn í þessum tölum og þar sem þessir gestir stoppa stutt við þá
hefur það að sjálfsögðu áhrif á neyslu á hvern erlendan ferðamann.

Hlutfall þeirra af

heildarfjölda erlendra ferðamanna árið 2000 var ekki nema um rétt tæp 8% en árið 2012 var
hlutfallið komið upp í 12% (Ferðamálastofa, 2013).
Hvernig lítur þetta út ef við skoðum neysluna í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum? Nú
er stór hluti þeirra erlendu ferðamanna sem sækja okkur heim frá Evrópu og Bandaríkjunum,
ríflega 80% erlendra ferðamanna á þessu tímabili koma frá þessum heimsálfum
(Ferðamálastofa, e.d.). Þar sem ekki er mögulegt að skoða hvernig neyslan skiptist niður á
þjóðerni þá verður heildarneyslan í ISK yfirfærð annars vegar yfir í USD og hins vegar yfir í
EUR. Þetta mun ekki gefa fullkomlega rétta mynd þar sem neysla á hvern ferðamann getur
verið misjöfn eftir þjóðerni. Bandaríkjamenn gætu verið að eyða meiru en Þjóðverjar, svo
dæmi sé tekið. En þetta mun gefa einhverja vísbendingu um hvað veiking krónunnar gagnvart
þessum helstu gjaldmiðlum er að hafa mikil áhrif en nýtist einnig við samanburð við önnur
lönd í kafla 3. Höfundur mun nýta miðgengi gjaldmiðlana (meðaltal ársins) skv.
gengisskráningu Seðlabanka Íslands til að yfirfæra fjárhæðir ISK á verðlagi hvers árs yfir í
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framangreinda gjaldmiðla (Seðlabanki Íslands, e.d.) og samræmda vísitölu neysluverðs fyrir
Bandaríkin og ESB-ríkin (Hagstofa Íslands, e.d.) til að yfirfæra neysluna yfir á verðlag ársins
2012.

2006

Á verðlagi ársins 2012

2008

2010

2011

$1.892
$1.892

2009

$2.079
$2.036

$2.025
$1.897

$2.543
$2.296
2007

$1.808
$1.715

2005

$1.714
$1.600

2004

$2.821
$2.475

2003

$3.160
$2.686

2002

$2.949
$2.431

2001

$2.481
$1.991

$2.208
$1.705

2000

$2.544
$1.996

$2.378
$1.786

Neysla í USD á hvern erlendan ferðamann
tímabilið 2000-2012

2012

Verðlag hvers árs

Mynd 10: Neysla á hvern erlendan ferðamann á Íslandi í USD 2000-2012
Heimildir: Seðlabanki, e.d. og Hagstofa, e.d.

Samræmd vísitala neysluverðs fyrir Bandaríkin 2012 (meðaltal árs) er 146,2 en hún var 109,8
árið 2000. Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er yfirfærð í USD þá kemur í ljós að
hún hefur einnig minnkað á hvern erlendan ferðamann á þessu tímabili. Hver erlendur
ferðamaður hefur árið 2000 eytt sem jafngildir um 2.400 USD á verðlagi ársins 2012 en um
1.900 USD árið 2012.

Neysla í USD á hvern erlendan ferðamann
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
5,91%

-20,45%
Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 11: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Íslandi í USD 2000-2012
Heimildir: Seðlabanki, e.d. og Hagstofa, e.d.
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Þegar neyslan er yfirfærð í USD þá kemur í ljós að hún er um 20% minni árið 2012 en árið
2000, samanborið við 16% minnkun þegar hún er skoðuð í ISK. Ef að þróun gengis USD
gagnvart ISK er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í ljós að krónan veiktist mikið árið
2001 og 2002 gagnvart dollar.
Miðgengi USD (meðaltal árs)

2000
78,87

2001
97,76

2002
91,46

2003
76,76

2004
70,12

2005
62,86

2006
69,78

2007
64,02

2008
88,07

2009
123,59

2010
122,04

2011
116,07

2012
125,05

Tafla 2: Miðgengi USD gagnvart ISK tímabilið 2000-2012
Heimild: Seðlabanki, e.d.

Neyslan á hvern ferðamann minnkaði um 7% milli áranna 2000 og 2001 en hún jókst síðan
um rúm 15% milli áranna 2001 og 2002, sem er eðlilegt þar sem það var ágætlega hagstætt
fyrir ferðamann að sækja Ísland heim á þeim árum. Hins vegar þegar gengið fer niður fyrir 80
kr. á hvern dollar, og síðar niður fyrir 70 kr. á hvern dollar þá eykst neyslan á hvern
ferðamann, fer hæst í rúmlega 3.100 USD. Þegar krónan veikist hins vegar aftur árið 2008 og
svo enn frekar næstu fjögur ár á eftir, þá minnkar neysla á hvern ferðamann á því tímabili,
þrátt fyrir að hagkvæmara sé fyrir ferðamanninn að koma til landsins. Það er þó áhugavert að
sjá að á árinu 2011 jókst neysla á hvern erlendan ferðamann þó nokkuð bæði þegar tölur eru
skoðaðar í ISK og USD þrátt fyrir að krónan hafi styrkst það árið gagnvart dollar en um leið
og hún veikist aftur, þá minnkar neyslan aftur. En hvernig lítur þetta út þegar neyslan í ISK er
yfirfærð í EUR? Er staðan betri eða verri?

2004

2006

Á verðlagi ársins 2012

2007

2008

2009

1.368 €
1.293 €

1.238 €
1.145 €

1.431 €
1.311 €

1.898 €
1.678 €

2.280 €
1.969 €

2.557 €
2.161 €
2005

2010

1.472 €
1.472 €

2003

1.504 €
1.464 €

2002

2.365 €
1.956 €

2001

2.173 €
1.762 €

2.445 €
1.905 €

2000

2.664 €
2.117 €

2.547 €
1.940 €

Neysla í EUR á hvern erlendan ferðamann
tímabilið 2000-2012

2011

2012

Verðlag hvers árs

Mynd 12: Neysla á hvern erlendan ferðamann á Íslandi í EUR 2000-2012
Heimildir: Seðlabanki, e.d. og Hagstofa, e.d.

Samræmd vísitala neysluverðs fyrir ESB-ríkin 2012 (meðaltal árs) er 139,4 en hún var 106,2
árið 2000. Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er yfirfærð í EUR þá kemur í ljós mun
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meiri munur. Hver erlendur ferðamaður hefur árið 2000 eytt sem jafngildir um 2.500 EUR á
verðlagi ársins 2012 en um 1.500 EUR árið 2012.

Neysla í EUR á hvern erlendan ferðamann
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)

-24,14%

-42,19%
Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 13: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Íslandi í EUR 2000-2012
Heimildir: Seðlabanki, e.d. og Hagstofa, e.d.

Þegar neyslan er yfirfærð í EUR þá kemur í ljós að hún er um 42% minni árið 2012 en árið
2000, samanborið við 20% minni í USD og 16% minni þegar hún er skoðuð í ISK. Ef að
þróun gengis EUR gagnvart ISK er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í ljós að krónan
veiktist ekki að neinu marki fyrr en árið 2008, þegar hún fer úr tæplega 88 kr. á hverja evru
árið 2007 í rúmlega 127 kr. á hverja evru. Hins vegar byrjar neyslan á hvern erlendan
ferðamann að minnka eftir árið 2005, þremur árum fyrir hrun.
Miðgengi EUR (meðaltal árs)

2000
72,61

2001
87,49

2002
86,20

2003
86,72

2004
87,15

2005
78,14

2006
87,72

2007
87,60

2008
127,46

2009
172,67

2010
161,89

2011
161,42

2012
160,73

Tafla 3: Miðgengi EUR gagnvart ISK tímabilið 2000-2012
Heimild: Seðlabanki, e.d.

Ef þróunin á fjölda ferðamanna í heiminum og heildarneysla þeirra er skoðuð þá kemur
eftirfarandi í ljós. Heildarfjöldi ferðamanna á heimsvísu árið 2000 voru 684 milljónir og
heildarneysla þeirra það árið $474 milljarðar. Meðalneyslan það árið var því $692 á hvern
ferðamann á heimsvísu (Office of Travel & Tourism Industries - OTTI, e.d.). Þetta eru tölur
fengnar frá UNWTO, endurskoðaðar árið 2007. Árið 2012 var heildarfjöldi ferðamanna á
heimsvísu 1.035 milljónir og heildarneysla þeirra það árið $1.075 milljarðar. Meðalneyslan
það árið var því um $1.040 (UNWTO, World Tourism Barometer, 2013). Meðalneysla
ferðamanna í heiminum hefur því aukist um 50% á verðlagi hvers árs. Ef þetta er skoðað
miðað við verðlag ársins 2012 þá var meðalneyslan árið 2000 $921 á hvern erlendan
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ferðamann og árið 2012 $1.075, m.v. samræmda vísitölu Bandaríkjanna. Raunaukning er því
tæp 13% á þessu tímabili. Það er því ólíklegt að skýringin fyrir minnkun neyslu á hvern
erlendan ferðamann á Íslandi sé vegna almenns samdráttar í neyslu ferðamanna á heimsvísu.
Fjöldi ferðamanna sem koma hér í dagsferðir á skemmtiferðaskipum hefur meira en þrefaldast
á tímabilinu frá 2000 til 2012 samanborið við rúmlega tvöföldun annarra ferðamanna til
landsins. Farþegar skemmtiferðaskipana voru um 7,8% af heildarfjölda erlendra ferðamanna
árið 2000 en um 12,5% árið 2010. Það gæti því verið að hafa áhrif til lækkunar á neyslu á
hvern erlendan ferðamann, þar sem dvalarlengd þeirra farþega er mun styttri en annarra
erlendra ferðamanna eins og komið var inná hér að framan.
Hugsanlegt er að áhrif gjaldeyrishaftana sem sett voru á eftir hrunið 2008 séu hluti af
skýringunni fyrir því að tekjur á hvern erlendan ferðamann hafi minnkað, að hagsmunaðilar í
greininni séu ekki að koma með allar tekjur af ferðaþjónustunni inn í landið. Hins vegar var
farið að bera á þessari þróun þó nokkuð fyrir hrun.
Svört starfsemi í greininni virðist hafa aukist. Hugsanlegt er að tekjur vegna t.d. gistingar séu
í auknum mæli ekki gefnar upp til skatts þrátt fyrir lækkun virðisaukaskatts úr 14% í 7% árið
2007. Samanber grein í Morgunblaðinu, 5. nóvember 2013, þá hefur Ríkisskattstjóri boðað
samstarf við alþjóðleg greiðslukortafyrirtæki við eftirlit því svo virðist sem að um fimmtán
hundruð herbergi séu leigð erlendum ferðamönnum í Reykjavík ólöglega og um þrjú hundruð
á landsbyggðinni. Greiðslur fyrir slíkar gistingar fara í vaxandi mæli í gegnum Paypal. Í
sameiginlegu átaki Ríkisskattstjóra, ASÍ og Samtaka atvinnulífsins sumarið 2013 kom í ljós
að aðeins 55,6% fyrirtækja í ferðaþjónustunni stóðu í skilum (Morgunblaðið, 2013).
Fleiri erlend flugfélög hafa aukið flugframboð sitt til Íslands. Sem dæmi þá flýgur EasyJet nú
allt árið um kring frá Íslandi til Bretlands (EasyJet, e.d.). Mun fleiri flugfélög fljúga hingað til
lands yfir háannatíma sumarsins heldur en áður þekktist. Sumarið 2013 flugu um 14 erlend
flugfélög til Íslands frá um 17 áfangastöðum, sami fjöldi og sumarið áður (Allt um flug,
2013). Það má því gera ráð fyrir að hluti af þeim flugfargjaldatekjum sem íslensk flugfélög
höfðu nær einokun á hér áður fyrr séu að renna úr greipum þeirra. Þó eiga íslensk flugfélög
ennþá stærstan hluta þessa markaðar en í september 2013 voru þrjár af hverjum fjórum
brottförum á vegum Icelandair og 88,5% af öllum brottförum voru með íslenskum
flugfélögum (Túristi, 2013). Þetta hlutfall er þó mjög líklega eitthvað lægra yfir
sumarmánuðina og því gæti þetta verið hluti af skýringunni af hverju neysla á hvern erlendan
ferðamann er að minnka.
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Skýringin gæti hins vegar legið í því að þar sem krónan hefur veikst þetta mikið gagnvart
öðrum helstu gjaldmiðlum síðastliðin ár að þá séu að koma í meira mæli ferðamenn til
landsins sem höfðu einfaldlega ekki efni á að ferðast til Íslands fyrir hrun krónunnar,
markhópar sem eyða hlutfallslega minna á ferðalögum sínum.
Að mati BCG þá eru um ellefu mismunandi markhópar sem sækja Ísland heim í dag.

Þeir

tilheyra mismunandi aldurshópum og tekjuhópum og leita einnig eftir mismunandi
upplifunum. Fimm af þessum ellefu markhópum munu að þeirra mati vera arðvænlegastir
fyrir íslenska ferðaþjónustu á næstu 10 árum og öll markaðssetning ætti að miðast við að ná til
þessara hópa. Það er auðvitað ekki nóg því að það þarf að þróa vöru sem mætir þeirra
væntingum. Þessir fimm hópar eru um helmingur af þeim ferðamönnum sem sækja Ísland
heim í dag en áætlanir þeirra gera ráð fyrir að þeir gætu orðið um 2/3 hlutar af þeim
ferðamönnum sem sækja Ísland heim að 10 árum liðnum, árið 2023 (The Boston Consulting
Group, 2013). Þeir eru eftirfarandi:


Older relaxers – yfir fimmtugt, hafa tekjur yfir meðallagi, sækjast eftir menningartengdri
upplifun og afslöppun frekar en ævintýratengdri upplifun.



Affluent Adventurers – 18-59 ára, hafa tekjur yfir meðallagi, sækjast eftir ævintýratengdri
upplifun.



Emerging Market Explorers – tilheyra engum sérstökum aldurs- né tekjuhóp en sækja inn
á nýja markaði.



City Breakers – 25-49 ára, hafa tekjur yfir meðallagi og sækjast eftir menningartengdri
upplifun og afslöppun líkt og Older relaxers.



MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) – 25 ára og eldri, hafa tekjur yfir
meðallagi og koma hingað á ráðstefnur og í viðskiptalegum tilgangi.

Það væri því áhugavert að skoða hvernig þetta lítur út gagnvart öðrum löndum, löndum sem
laða til sín svipaða markhópa og þá sem sækja Ísland heim, sérstaklega þá sem sækjast í
ósnorta náttúru og víðáttu. Í kafla 3 verður staðan skoðuð í Kanada og á Nýja Sjálandi og í
framhaldi borin saman við stöðuna á Íslandi.
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3. Samanburður við önnur lönd
Ekki hefur verið gerð fræðileg greining á því hvaða lönd eru í mestri samkeppni við okkur um
ferðamanninn, þ.e. hvað hefur mest áhrif á kaupákvörðun ferðamannsins þegar hann ákveður
að kaupa ferð til Íslands.
Edward H. Huijbens hjá Rannsóknamiðstöð ferðamála benti þó á að Simon Anholt hafi unnið
mat fyrir Viðskiptaráð Íslands þar sem hann sýndi fram á að flestir setji Ísland og önnur
Norðurlönd undir sama hatt. Edward H. Huijbens (munnleg heimild, 15. September 2013).
Inga Hlín Pálsdóttir hjá Íslandsstofu benti einnig á að ekki hafi farið fram fræðileg greining á
þessu en að þau horfi til Kanada, Finnlands og Noregs sem lönd í samkeppni við Ísland og
einnig til Skotlands, Nýja Sjálands og Írlands, en þó í minni samkeppni en hin fyrrnefndu.
Inga Hlín Pálsdóttir (munnleg heimild, 16. September 2013).
Ætlunin var að bera saman ferðaþjónustuna á Íslandi, Noregi, Finnlandi og Kanada en þar
sem opinber gögn fyrir þetta tímabil voru takmörkuð, bæði í Noregi og þá sérstaklega
Finnlandi fyrir þetta tímabil, þá ákvað höfundur að skoða stöðu ferðaþjónustunnar í Kanada
og einnig á Nýja Sjálandi. Í þessum löndum eru að finna víðáttur og ósnortna náttúru sem
virðist vera eitt af aðal aðdráttarafli Íslands og því áhugavert að bera saman ferðaþjónustuna í
þessum þremur löndum.

Opinberar upplýsingar um ferðaþjónustuna eru einnig mjög

aðgengilegar bæði á Nýja Sjálandi og í Kanada.

3.1

Núverandi staða ferðaþjónustunnar og framtíðarsýn

Í þessum hluta verður í stuttu máli farið yfir núverandi stöðu ferðaþjónustunnar og
framtíðarsýn hennar í þessum löndum.
3.1.1 Kanada
Samkvæmt könnun Alþjóðlegu efnahagsstofnunarinnar (WEF) um samkeppnishæfni
ferðaþjónustunnar, sem nefnd var í kafla 2.2 hér að framan þá er Kanada í áttunda sæti af 140
þjóðlöndum á þessu ári. Þeir voru í níunda sæti árið 2011 og hafa því farið upp um eitt sæti
(World Economic Forum, 2013). Styrkleikar Kanada eru mannauðurinn (5. sæti), menningarverðmæti (16. sæti), skipulag loftsamgangna (1. sæti) og náttúruauðlindirnar (10. sæti), en þar
koma Kanadamenn sérstaklega sterkir inn þegar kemur að fjölda staða á heimsminjaskrá
UNESCO (5. sæti). Veikleikarnir snúa hins vegar að þáttum eins og sjálfbærni umhverfisins
28

BS-ritgerð

Anna Fríða Garðarsdóttir

(41. sæti) en einn af undirflokkum þeirrar meginstoðar er losun koltvísýrings á mann (128.
sæti). Þeir standa heldur ekki vel þegar kemur að verðsamkeppninni (124. sæti) en þar eru
undirflokkar eins og farmiðagjöld og flugvallaskattar (136. sæti) og kaupmáttur (131. sæti)
sem draga þá mest niður hvað verðsamkeppni varðar. Einnig er verð á hótelherbergjum hátt
(59. sæti), í samanburði við Ísland sem er í 43. sæti. Að auki gera þeir miklar kröfur til
vegabréfsáritana (106. sæti) á meðan Bandaríkin eru í 121. sæti og Bretland í 46. sæti.
Árið 2011 gerði Ferðamálastofa Kanada (Canadian Tourism Commission), rannsókn á því
hver staða ferðaþjónustunnar væri innan Kanadíska hagkerfisins (Canadian Tourism
Commission, 2011).

Þar kom í ljós að ferðaþjónustugeirinn var sjöunda stærsta

atvinnugreinin af ellefu atvinnugreinum en hafði þó verið fjórða stærsta við síðustu könnun
sem var gerð árið 2007. Það gefur því til kynna að aðrir atvinnuvegir hafi styrkst hlutfallslega
mun meira á þessu tímabili sem leið á milli rannsókna. Skýrsluhöfundarnir telja að til að
styrkja stoðir ferðaþjónustunnar þurfi hið opinbera að veita ferðaþjónustunni meiri athygli og
auka samstarfið milli hins opinbera og einkaaðila sem starfandi eru í greininni. Þetta rímar í
raun við kröfur hagsmunaaðila í ferðaþjónustunni á Íslandi.
Samkvæmt ársskýrslu Ferðamálastofu Kanada (Canadian Tourism Commission) vegna ársins
2012 var farið út í stórar markaðsherferðir sem skilaði sér í mjög góðri heildarniðurstöðu
fyrir ferðaþjónustuna að mati forstöðumanns Ferðamálastofunnar, Michele McKenzie. Hún
staðhæfir í formála skýrslunnar að hver dollari sem fjárfestur var í markaðsherferðum það árið
hafi gefið af sér 56 dollara inn í hagkerfið. Samanber árssamantekt Ferðamálastofu Kanada
vegna ársins 2012 þá jókst neysla erlendra ferðamanna um 2,3% milli ára en skýringin er sögð
vera sú að þeir dvelji lengur og eyði því meira í hverri ferð. Fjöldi Kínverja jókst um 20%
milli ára og þeir eru þriðji verðmætasti markhópur erlendra ferðamanna í Kanada (Canadian
Tourism Commission, 2013).
Kanadamenn hafa, eftir margra ára rannsóknir, þróað tæki til markaðshlutunar sem byggist á
lífsstílsgreiningu (psychographics). Þeir kalla þetta tæki The Explorer Quotient – EQ og hafa
með því náð að greina af hverju fólk ferðast og af hverju þeir sækjast eftir mismunandi
upplifunum á ferðalögum sínum. Þeir náðu að greina níu mismunandi markhópa sem sóttu
Kanada heim:


Óheftir könnuðir (free spirits) eru hvatvísir og lifa fyrir ferðalög og hið framandi.



Menningarkönnuðir (cultural explorers) vilja kanna hvernig fólk býr í ólíkum
menningarheimum. Ferðalög til að kynnast menningarheimum er lífstíll þeirra.
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Land- og lífskönnuðir (authentic experiencers) eru þeir sem fara ótroðnar slóðir og leita
að reynslu sem markar djúp spor í líf þeirra.



Upprunakönnuðir (personal history explorers) eru þeir sem koma jafnvel aftur og aftur
á sama stað til að rækta tengsl við uppruna sinn og vilja trygga þjónustu.



Menningarvitar (cultural history buffs) eltast við eigin áhugamál og drekka í sig staðina
sem þeir heimsækja og þeir hafa fræðst um fyrir fram.



Þeir sem vilja láta fríska upp á sig (rejuvenators) fara í frí til að komast burt frá öllu,
slaka á og láta dekra við sig.



Hæverskir könnuðir (gentle explorers) eru ekki endilega svo æstir í að ferðast og alveg
til í fá allt matreitt ofan í sig ef það er vandlega gert.



Vafsturslausir (no hassle travelers) eru þeir sem vilja nýta ferðalög til að rækta
sambandið við vini og fjölskyldu. Einfalt og öruggt.



Sýndarferðalangar (virtual travelers) nenna ekki að ferðast. Þeim dugir að sjá nýja
staði í sjónvarpi, fyrir þeim jafnast ekkert á við sófann heima.

Fyrstu fimm hóparnir í framangreindri upptalningu eru þeir hópar sem Kanadamenn álíta
verðmætustu markhópana sína.

Þeir munu því beina allri markaðssetningu að þeim

markhópum í framtíðinni (Canadian Tourism Commission, 2012 og Edward Hákon Huijbens
og Gunnar Þór Jóhannsson, 2013). Áhugavert væri að fylgjast með því hvort þessi greining
muni auka arðsemi ferðaþjónustunnar í landinu til lengri tíma litið.
3.1.2 Nýja Sjáland
Samkvæmt könnun Alþjóðlegu efnahagsstofnunarinnar (WEF) um samkeppnishæfni
ferðaþjónustunnar, þá er Nýja Sjáland í tólfta sæti af 140 þjóðlöndum á þessu ári. Þeir voru í
nítjánda sæti árið 2011 og hafa því farið upp um sjö sæti (World Economic Forum, 2013).
Styrkleikar Nýja Sjálands eru stefnumótandi reglur og reglugerðir (2. sæti) en þeir standa sig
best í undirflokkum þeirrar grunnstoðar sem snúa að tvíhliða samningum um flugþjónustu (1.
sæti), gegnsæi í stefnumótun stjórnvalda (3. sæti) og hversu langan tíma það tekur að stofna
fyrirtæki (1. sæti). Aðrir styrkleikar eru gæði loftsamgangna (12. sæti), mannauðurinn (13.
sæti) og öryggi (9. sæti) en einn af undirflokkum þeirrar grunnstoðar er áreiðanleiki lögreglu
(4. sæti). Veikleikarnir snúa hins vegar að þáttum eins og menningarverðmætum (52. sæti),
gæði samgangna á jörðu niðri (46. sæti) og verðsamkeppnishæfni í ferðaþjónustu (74. sæti) en
einn af undirflokkum þeirrar meginstoðar er kaupmátturinn (128. sæti).
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Ferðamálayfirvöld á Nýja Sjálandi hafi beint rannsóknum sínum að því að lífsstílgreina eina
markhóp sinn sem þeir kalla Active Considerers. Ekki er hægt að þýða þetta yfir á íslensku
með góðu móti, en þessi markhópur er ekki aðeins meðvitaður og áhugasamur um landið
heldur er Nýja Sjáland í fyrstu tveimur sætunum á lista yfir þau lönd sem hann vill helst
heimsækja.

Markhópurinn er átján ára eða eldri og er tilbúinn að eyða ákveðinni

lágmarksfjárhæð í heimsókn sinni. Rannsóknir þeirra hafa leitt í ljós hvaða fólk þetta er, hvað
skiptir það máli og hvað höfðar til þeirra og þær eru framkvæmdar á þeirra lykilmörkuðum,
t.a.m. Ástralíu, Kína, Þýskalandi, Japan og Bretlandi. Markaðssetning er því misjöfn eftir
hverjum markaði fyrir sig (Tourism New Zealand, e.d.).
Markaðsstefna ferðamálayfirvalda fyrir árin 2014 til 2016 gerir ráð fyrir að haldið verði áfram
á sömu braut hvað markhópinn varðar en þó hefur orðið sú breyting á að nú á einnig að ná til
Active Considerers þar sem Nýja Sjáland er í þriðja, fjórða eða fimmta sæti á lista yfir þau
lönd sem hann vill helst heimsækja. Næstu þrjú árin verður lagt mikið kapp á að ná til
ferðamanna sem eru tilbúnir til að eyða meiru á ferðalögum sínum því dvalarlengd og neysla í
NZD undanfarin ár hefur minnkað, bæði heildarneysla og neysla á hvern ferðamann eins og
komið verður inn á í næsta kafla. Ástæðan er talin vera sú að enn fleiri komi til að heimsækja
vini og ættingja en einnig vegna þess að nýsjálenski dollarinn hefur styrkst mikið.

Eins og á

Íslandi þá hefur komu skemmtiferðaskipa fjölgað mjög mikið en þeim fjölgaði um 25% milli
áranna 2011 og 2012 og áætlað er að fjölgunin verði um 18% milli áranna 2012 og 2013. Þeir
nefna sérstaklega að virði þessara ferðamanna sé mun lægra en hins almenna ferðamanns sem
kemur í frí til landsins (Tourism New Zealand, 2013).
Rannsóknir þeirra hafa gefið til kynna að um 60 milljónir manna tilheyri þeim markhóp sem
þeir ætla að höfða til á næstu 3 árum, á sex lykilmörkuðum, sem eru Ástralía, Kína,
Bandaríkin, Bretland, Þýskaland og Japan, en það eru þeir markaðir sem taldir eru gefa mest
af sér.

Hins vegar ætla þeir einnig að ná til ákveðinna nýmarkaðslanda, til að mynda

Indlands, Indónesíu og Mið- og Suður-Ameríku þar sem talið er að þessir markaðir komi til
með að verða mjög mikilvægir fyrir Nýja Sjáland í framtíðinni. Framlag til ferðamála mun
aukast um nær 40% á þessu 3ja ára tímabili, fara úr 83,8 milljónum NZD í 113,4 milljónir
NZD árin 2014 og 2015 og síðan í 115,8 milljónir NZD árin 2016 og 2017 en þeir telja
mikilvægt að auka framlagið til að ná til markaða sem eru mjög arðbærir (Tourism New
Zealand, 2013).
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Neysla erlendra ferðamanna

Höfundur mun nú skoða hver neysla erlendra ferðamanna er í þessum tveimur löndum, í
þeirra eigin gjaldmiðlum.
3.2.1 Kanada
Heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada á tímabilinu 2000-2012 hefur aukist úr tæpum
16 milljörðum CAD á árinu 2000 í rúma 17 milljarða árið 2012 ef tölur eru skoðaðar út frá
verðlagi hvers árs fyrir sig. Ef þessar sömu tölur eru hins vegar skoðaðar út frá verðlagi
ársins 2012 þá má segja að heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada hafi minnkað, því
neyslan árið 2000 jafngildir um um 20,5 milljörðum CAD á verðlagi ársins 2012. Notast var
við vísitölu neysluverðs (meðaltal árs) í Kanada til að umreikna neysluna yfir á verðlag ársins
2012. Þess ber þó að geta að höfundur áætlaði neyslu þriðja og fjórða ársfjórðungs 2012 þar
sem ekki voru komnar út tölur ennþá. Höfundur gerir ráð fyrir óbreyttum tölum frá árinu á
undan í Q3 og Q4, þar sem mikil lækkun varð á tekjum á þeim ársfjórðungum milli áranna
2010 og 2011. Þetta er því varleg áætlun þar sem aukning varð á neyslu á fyrsta og öðrum
ársfjórðungi 2012 miðað við árið á undan (Statistics Canada, e.d.).

Heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada
tímabilið 2000-2012* (í milljónum CAD)

$16.198
$16.921

$16.506
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$17.085

$16.545
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$16.579
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$16.538

2003

$16.457
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$18.965

$16.741
$20.374

2001

$16.980
$19.737

$16.437
$20.454

2000

$14.776
$17.493

$15.997
$20.407

* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar
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Verðlag hvers árs
Á verðlagi ársins 2012
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Mynd 14: Heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada 2000-2012
Heimild: Statistcs Canada, e.d.

Vísitala neysluverðs var 95,4 (meðaltal árs) á árinu 2000 en er komin i 121,7 árið 2012.
Verðlag hefur því haldist nokkuð stöðugt á þessu þrettán ára tímabili í Kanada, ólíkt Íslandi.
32

BS-ritgerð

Anna Fríða Garðarsdóttir

Heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar

6,80%

-16,28%
Á verðlagi ársins 2012

Verðlag hvers árs

Mynd 15: Breyting neyslu erlendra ferðamanna í Kanada 2000-2012
Heimild: Statistcs Canada, e.d.

Heildarneysla erlendra ferðamanna í Kanada hefur því minnkað um 16% á þessu tímabili ef
tölur eru skoðaðar út frá verðlagi ársins 2012. Samanber Tourism Snapshot – Year-in-Review
frá árinu 2007, skýrslu sem er gefin út árlega af Canadian Tourism Commission, sem svipar
til Ferðmálastofu hér á Íslandi, þá virtist fjölda Bandaríkjamanna ætla að fækka þriðja árið í
röð. Langflestir erlendra ferðamanna í Kanada koma frá Bandaríkjunum og því hefur þetta
augljóslega mikil áhrif á heildarneyslu þeirra. Á þeim tímapunkti gerðu þeir ráð fyrir frekari
fækkun vegna fjármálakreppunar árið 2008, húsnæðislánavandans í Bandaríkjunum,
hækkandi eldneytisverðs og veikingu bandaríska dollarins sem það og gerði. Fjöldi erlendra
ferðamanna frá Bandaríkjunum hefur verið í kringum 20–21 milljón á ári frá árinu 2009-2012,
voru yfir 22 milljónum árið 2008 svo þeim er ennþá að fækka (Canadian Tourism
Commission, 2008).

Ef við skoðum hins vegar hver hlutur ferðaþjónustu er í vergri

landsframleiðslu þá má sjá þróunina á myndinni hér fyrir neðan (Statistics Canada, e.d.).

Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu Kanada
tímabilið 2000-2012
2,19%
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1,91% 1,91% 1,90%
1,87%
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Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu
Mynd 16: Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu í Kanada 2000-2012
Heimild: Statistcs Canada, e.d.
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Þrátt fyrir að heildarneysla erlendra ferðamanna hafi minnkað um 16% á tímabilinu 20002012 í Kanada miðað við verðlag ársins 2012 þá hefur hlutur ferðaþjónustunnar í vergri
landsframleiðslu ekki minnkað nema um 5,9% á þessu tímabili.
3.2.2 Nýja-Sjáland
Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja-Sjálandi á tímabilinu 2000-2012 hefur aukist úr
tæpum 6,5 milljörðum NZD á árinu 2000 í rúma 9,5 milljarða NZD árið 2012 ef tölur eru
skoðaðar út frá verðlagi hvers árs fyrir sig. Ef þessar sömu tölur eru hins vegar skoðaðar út
frá verðlagi ársins 2012 þá má segja að aukning heildarneyslu erlendra ferðamanna á NýjaSjálandi hafi aukist um tæpan milljarð NZD á þessu tímabili því neyslan árið 2000 jafngildir
um 8,7 milljörðum NZD á verðlagi ársins 2012. Notast var við vísitölu neysluverðs (meðaltal
árs) til að umreikna neysluna yfir á verðlag ársins 2012 (Statistics, New Zealand, e.d.).
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$8.871
$10.369

$8.619
$10.414
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$6.398

$8.736

Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi
tímabilið 2000-2012 (í milljónum NZD)
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Verðlag hvers árs
Á verðlagi ársins 2012
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Mynd 17: Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja-Sjálandi 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Það var mjög áhugavert að skoða þróunina á vísitölu neysluverðs í Nýja-Sjálandi því svo
virðist sem hún hafi aldrei verið núllstillt. Hún virðist aldrei hafa verið sett í 100. Skv.
upplýsingum frá Hagstofu Nýja Sjálands þá var vísitala neysluverðs 15,77 árið 1914 og hún
hefur síðan fengið að halda sér án núllstillingar allt fram til dagsins í dag. Hún varð reyndar
1.000 á öðrum ársfjórðungi ársins 2006 Vísitala neysluverðs var 855,45 (meðaltal árs) á árinu
2000 en er komin i 1.168 árið 2012. Verðlag á Nýja-Sjálandi er því líkara því sem við eigum
að venjast á Íslandi, þó að það sé þó engu að síður mun stöðugra. Það sem kostaði um NZD
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855 árið 2000 kostar í kringum um NZD 1.200 á árinu 2012. Verðlag hefur því hækkað um
40% á þessu tímabili.

Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
49,50%

9,49%

Á verðlagi ársins 2012

Verðlag hvers árs

Mynd 18: Breyting neyslu erlendra ferðamanna á Nýja-Sjálandi 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja-Sjálandi hefur því aukist um 9,5% á þessu tímabili
ef tölur eru skoðaðar út frá verðlagi ársins 2012 en hefur engu að síður verið á niðurleið
undanfarin ár.

Ef við skoðum hins vegar hver hlutur ferðaþjónustu er í vergri

landsframleiðslu þá má sjá þróunina á myndinni hér fyrir neðan (Statistics, New Zealand,
2012).

Hlutur ferðaþjónustu (beint og óbeint framlag) í VLF Nýja Sjálands
tímabilið 2000-2012
* Bráðabirgðatölur vegna ársins 2012
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Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu
Mynd 19: Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu á Nýja Sjálandi 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

35

8,8%

2010

8,7%

8,6%

2011

2012*

BS-ritgerð

Anna Fríða Garðarsdóttir

Þess ber að geta að ekki er um venjulegt almanaksár að ræða hér í ofangreindri mynd. Til að
mynda eru tölur vegna ársins 2012 frá mars 2011 til mars 2012. Þrátt fyrir að heildarneysla
erlendra ferðamanna hafi aukist um rúm 9,5% á tímabilinu 2000-2012 á Nýja Sjálandi miðað
við verðlag ársins 2012 þá hefur hlutur ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu minnkað
um nærri 9,5% þ.e. úr 9,5% árið 2000 í 8,6% árið 2012. Þess ber að geta að um er að ræða
beint og óbeint framlag ferðaþjónustunnar til vergrar landsframleiðslu.

3.3

Neysla á hvern erlendan ferðamann

Í þessum kafla verður skoðað hver neyslan er á hvern erlendan ferðamann. Markmiðið er að
skoða hvort þessi lönd séu að upplifa samskonar þróun og Ísland þegar kemur að neyslu á
hvern erlendan ferðamann.
3.3.1 Kanada
Heildarfjöldi erlendra ferðamanna til Kanada fækkaði um 48% á tímabilinu 2000-2012 eins
og kemur fram á myndinni hér fyrir neðan. Hér ber þó að taka fram að í þessum fjöldatölum
eru ferðamenn sem gista ekki yfir nótt. Það er gífurlegur fjöldi Bandaríkjamanna sem koma
og fara yfir landamærin á sama degi. Til að mynda er mjög vinsælt að fara í dagsferð til
Niagra fossa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fjöldi erlendra ferðamanna
Þar af Bandaríkjamenn yfir landamærin á bifreið

2012

Mynd 20: Erlendir ferðamenn til Kanada tímabilið 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d.
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Eins og sést á ofangreindri mynd þá var stór hluti erlendra ferðamanna til Kanada
Bandaríkjamenn sem komu yfir landamærin á bifreiðum sínum, eða um 75%. Þeim hefur þó
fækkað þó nokkuð, því á árinu 2012 voru þeir um 58% af erlendum ferðamönnum. Það er því
nokkuð ljóst að Bandaríkjamenn eru mjög mikilvægur markaður fyrir Kanadamenn (Statistics
Canada, e.d.).
Þegar tölur frá Kanadískum ferðamálayfirvöldum eru hins vegar skoðaðar um neyslu erlendra
ferðamanna þá er ljóst að þeir skoða ekki neysluna út frá heildarfjölda erlendra ferðamanna
heldur fjölda erlendra ferðamanna sem gista yfir nótt (overnight). Þegar þær fjöldatölur eru
skoðaðar kemur í ljós hve margir af þeim erlendu ferðamönnum sem koma til Kanada stoppa
stutt við.
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Fjöldi erlendra ferðamanna (gista yfir nótt)
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16.167.219
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15.087.508

19.679.423
15.570.214

2000

17.534.329
14.232.401

19.627.454
15.188.970

Erlendir ferðamenn sem koma inn í Kanada
á tímabilinu 2000-2010 (gista yfir nótt)

2009
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Þar af Bandaríkjamenn (gista yfir nótt)

Mynd 21: Fjöldi erlendra ferðamanna í Kanada (gista yfir nótt) 2000-2010
Heimild: Statistcs, Canada, e.d.

Eins og sést í ofangreindri mynd þá gistu ekki nema um 40% af erlendum farþegum yfir nótt
árið 2000 en heildarfjöldi erlendra ferðamanna það árið var rúmlega 48 milljónir. Árið 2010
er hlutfallið hins vegar mun hærra eða um 64%, þannig að Kanadamönnum virðist hafa tekist
að lengja dvöl erlendra ferðamanna sem koma inn í landið. Eins og kom fram í kaflanum um
heildarneyslu erlendra ferðamanna þá hefur erlendum ferðamönnum frá Bandaríkjunum
fækkað mikið til Kanada, um 47% frá árinu 2000-2012 þegar tölur heildarfjölda ferðamanna
eru skoðaðar, þannig að það má í raun segja að ástæða fækkunarinnar megi nánast alfarið
rekja til þess markaðar og að nánast engin fækkun sé á ferðamönnum frá öðrum mörkuðum.
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Þó að Kanadísk ferðamálayfirvöld kjósi að tilgreina eingöngu fjölda erlendra ferðamanna sem
gista yfir nótt, þá mun höfundur reikna út neyslu á hvern erlendan ferðamann miðað við
heildarfjölda í þessum kafla. Ástæðan fyrir því er tvennskonar, annars vegar sú að neysla
þessara ferðamanna eru hluti af uppgefnum neyslutölum og hins vegar til að gæta samræmis
þegar þessar tölur verða bornar saman við tölur frá Íslandi og Nýja Sjálandi.
Þó erlendum ferðamönnum hafi fækkað þetta mikið til Kanada á þessu þrettán ára tímabili þá
hefur neysla á hvern erlendan ferðamann aukist bæði þegar tölur eru skoðaðar á verðlagi
hvers árs og á verðlagi ársins 2012. Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er skoðuð út
frá verðlagi hvers árs fyrir sig þá hefur hún aukist úr tæplega 330 CAD á hvern erlendan
ferðamann árið 2000 í 675 CAD á hvern erlendan ferðamann árið 2012, sem er aukning um
105%. Áhugavert að sjá hversu lág neyslan er á hvern ferðamann miðað við t.d. á Íslandi, en
skýringin liggur í því að stór hluti erlendra ferðamanna eru Bandaríkjamenn sem koma yfir
landamærin á bifreiðum, þannig að tekjur af dýrum farþegaflutningum eins og flugi, eru ekki
inn í þessum tölum nema að takmörkuðu leyti auk þess sem mjög stór hluti þessara
ferðamanna gista ekki yfir nótt eins og komið var inná hér að framan. Þegar þessar tölur eru
hins vegar skoðaðar út frá verðlagi ársins 2012 þá var hver erlendur ferðamaður að eyða 420
CAD árið 2000 miðað við verðlag ársins 2012 samanborið við um 675 CAD árið 2012 eins og
kemur fram á myndinni hér fyrir neðan.

Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada
tímabilið 2000-2012 (í CAD)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar
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Mynd 22: Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada í CAD 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d.
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Raunaukning neyslu á hvern erlendan ferðamann til Kanada á þessu tímabili er því rétt tæp
61% eins og má sjá á myndinni hér fyrir neðan.

Neysla í CAD á hvern erlendan ferðamann til Kanada
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar

105,17%

60,83%

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 23: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann í Kanada í CAD 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d.

Heildarneysla erlendra ferðamanna hefur því minnkað um 16% á þessu tímabili miðað við
verðlag ársins 2012, erlendum gestum hefur fækkað um 48% en neyslan á hvern erlendan
ferðamann hefur hins vegar aukist um 61% miðað við verðlag ársins 2012.
Höfundur telur þetta vera mjög áhugaverða niðurstöðu, því að þrátt fyrir að heildartekjur hafi
lækkað þá hafa þær minnkað mun minna en gestafjöldinn og hver erlendur ferðamaður árið
2012 er að eyða mun meira en hann gerði árið 2000. Þetta segir í raun að hver gestur sem
sækir Kanada heim árið 2012 sé mun verðmætari en sá sem sótti landið heim árið 2000.
Höfundur ákvað að yfirfæra neysluna á hvern erlendan ferðamann, bæði í Kanada og Nýja
Sjálandi yfir í USD og EUR, bæði til að sjá hversu mikil gengisáhrifin eru en einnig til að
bera saman sveiflurnar í neyslunni hjá þessum tveimur löndum við sveifluna í neyslu erlendra
ferðamanna á Íslandi.

Árlegt meðalgengi CAD verður notað gagnvart þessum tveimur

gjaldmiðlum sbr. upplýsingar frá Bank of Canada (Bank of Canada, e.d.) og samræmda
vísitölu neysluverðs fyrir Bandaríkin og ESB-ríkin (Hagstofa Íslands, e.d.) til að yfirfæra
neyslu erlendra ferðamanna í Kanada yfir á verðlag ársins 2012.
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Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada
tímabilið 2000-2012 (í USD)

Á verðlagi ársins 2012
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Mynd 24: Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada í USD 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d. og Bank of Canada, e.d.

Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann í Kanada er yfirfærð í USD þá kemur í ljós að
aukningin er mun meiri á hvern erlendan ferðamann á þessu tímabili þegar hún er skoðuð í
USD en þegar hún er skoðuð í CAD. Hver erlendur ferðamaður hefur árið 2000 eytt sem
jafngildir um 295 USD á verðlagi ársins 2012 en um 675 USD árið 2012.

Neysla í USD á hvern erlendan ferðamann í Kanada
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar

204,85%

128,99%

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 25: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðmann í Kanada í USD 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d. og Bank of Canada, e.d.
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Þegar neyslan er yfirfærð í USD þá kemur í ljós að hún er um 130% meiri árið 2012 en árið
2000, samanborið við 61% aukningu þegar hún er skoðuð í CAD. Ef að þróun gengis USD
gagnvart CAD er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í ljós að kanadíski dollarinn hefur
styrkst mikið á þessu tímabili og stendur jafnfætis USD árið 2012. Bandaríkjamenn þurfa því
að eyða meira af USD fyrir hvern CAD árið 2012 en þeir þurftu að gera árið 2000. Hægt var
að fá 1,49 CAD fyrir hvern 1 USD árið 2000. Þeir eru þó ekki að halda að sér höndum þótt
dýrara sé að ferðast til Kanada nú til dags, þeir eyða mun meira í eigin gjaldmiðli árið 2012 en
árið 2000. Ástæðan er mjög líklega sú að hlutfall erlendra ferðamanna sem gista yfir nótt
hefur hækkað mikið eins og komið var inn á hér að framan og þeir eyða mun meira en þeir
sem stoppa styttra við. Hins vegar hefur ferðamönnum frá Bandaríkjunum fækkað mikið.
1 USD = _____ CAD (meðaltal árs)

2000
1,49

2001
1,55

2002
1,57

2003
1,40

2004
1,30

2005
1,21

2006
1,13

2007
1,07

2008
1,07

2009
1,14

2010
1,03

2011
0,99

2012
1,00

Tafla 4: 1 USD = ____ CAD (meðaltal árs) 2000-2012
Heimild: Bank of Canada, e.d.

En hvernig lítur þetta út þegar neyslan í CAD er yfirfærð í EUR? Er hún betri eða verri?

Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada
tímabilið 2000-2012 (í EUR)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar

397 €
429 €

2006

2007

2008

2009

478 €
491 €

387 €
423 €

2003

372 €
420 €

2002

346 €
401 €

2001

306 €
362 €

240 €
296 €

2000

270 €
327 €

251 €
316 €

200 €

251 €
323 €

300 €

240 €
315 €

400 €

463 €
490 €

500 €

525 €
525 €

600 €

2010

2011 2012*

100 €
- €
2004

2005

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 26: Neysla á hvern erlendan ferðamann í Kanada í EUR 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d. og Bank of Canada, e.d.

Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er hins vegar yfirfærð í EUR þá kemur í ljós
svipaður munur og þegar þetta er skoðað í CAD. Hver erlendur ferðamaður hefur árið 2000
eytt sem jafngildir um 315 EUR á verðlagi ársins 2012 en um 525 EUR árið 2012.
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Neysla í EUR á hvern erlendan ferðamann í Kanada
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
* Q3 og Q4 2012 er áætlun höfundar

118,81%

66,75%

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 27: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann í Kanada í EUR 2000-2012
Heimild: Statistcs, Canada, e.d. og Bank of Canada, e.d.

Þegar neyslan er yfirfærð í EUR þá kemur í ljós að hún er tæplega 67% meiri árið 2012 en
árið 2000, samanborið við um 61% aukningu þegar hún er skoðuð í CAD. Ef að þróun gengis
EUR gagnvart CAD er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í ljós að gengi kanadíska
dollarans er nánast það sama og árið 2000 og 2010 en Kanadíski dollarinn hefur hins vegar
styrkst þó nokkuð gagnvart evrunni árið 2012. Hins vegar er meirihluti erlendra ferðamanna
til Kanada frá Bandaríkjunum, þannig að þessi yfirfærsla í EUR er kannski ekki að gefa
nægilega rétta mynd.
1 EUR = _____ CAD (meðaltal árs)

2000
1,37

2001
1,39

2002
1,48

2003
1,58

2004
1,62

2005
1,51

2006
1,42

2007
1,47

2008
1,56

2009
1,59

2010
1,37

2011
1,38

2012
1,29

Tafla 5: 1 EUR = ____ CAD (meðaltal árs) 2000-2012
Heimild: Bank of Canada, e.d.

3.3.2 Nýja-Sjáland
Fjöldi erlendra ferðamanna til Nýja Sjálands jókst um 43% á tímabilinu 2000-2012 eins og
kemur fram á myndinni hér fyrir neðan sem er þó nokkur aukning þó hún sé þó ekkert í
líkingu við aukninguna á Íslandi á sama tímabili, sem var rúmlega 130%. Nýja Sjáland er
heldur ekki að sjá þá gríðarlegu aukningu sem átti sér stað á Íslandi árin 2011 og 2012 en
erlendum ferðamönnum fækkaði milli áranna 2011 og 2012. Fækkunin var þó mjög lítil
(Statistics, New Zealand, e.d.).
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2.408.888

2.455.284

2.447.235

2.447.532

2.510.759

2.594.196

2.554.784

2003

2.365.529

2002

2.334.153

2.104.420

2001

2.045.064

2000

1.909.381

1.786.765

Erlendir ferðamenn sem koma til Nýja Sjálands
á tímabilinu 2000-2012

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fjöldi erlendra ferðamanna
Mynd 28: Erlendir ferðamenn til Nýja Sjálands á tímabilinu 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Í neðangreindri töflu má sjá dvalarlengd erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi.
Dvalarlengd erlendra
ferðamanna
13 dagar eða færri
14 dagar
15 til 28 dagar
4 vikur til allt að 2 mánuðir
2 mánuðir eða lengur

2000
59%
7%
19%
9%
6%

2012
66%
5%
16%
7%
6%

Tafla 6: Dvalarlengd erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi árið 2000 og 2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Dvalarlengdin hefur styst á þessu tímabili, þó nokkuð fleiri dvelja skemur en 13 daga árið
2012 en árið 2000 en engu að síður er gífurlegur fjöldi ferðamanna sem dvelja allt frá 14
dögum upp í 2 mánuði, eða 28% erlendra ferðamanna árið 2012. Á því ári voru um 80%
erlendra ferðamanna í fríi eða í heimsókn hjá vinum og ættingjum. Restin, 20%, voru í
viðskiptaerindum. Meðaldvalarlengd þeirra sem heimsóttu vini eða ættingja á því ári voru 20
dagar en 16 dagar hjá þeim sem voru í fríi. Ef meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna á Nýja
Sjálandi er borin saman við dvalarlengd erlendra ferðamanna á Íslandi má sjá mjög glöggan
mun. Meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna á ársgrundvelli árið 2000 voru 20 dagar á Nýja
Sjálandi á meðan þeir voru 6,6 dagar á Íslandi og 19 dagar á Nýja Sjálandi árið 2012 á meðan
þeir voru 7,5 dagar á Íslandi. Gera má ráð fyrir því að stór hluti ástæðunnar fyrir lengri dvöl
sé að þeir sem sækja landið heim þurfa að ferðast langa leið eins og sjá má á neðangreindri
töflu.
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Dvalarlengd erlendra ferðamanna árið 2012 (eftir þjóðernum)
Meðallengd (fjöldi daga)
11
16
18
20
50
20
24
18

Ástralía
Kína
Japan
Kórea
Þýskaland
Bretland
Kanada
Bandaríkin

Fjarlægð í km.
4.162
11.179
9.362
9.810
18.384
18.421
13.078
12.564

Tafla 7: Dvalarlengd erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi 2012 eftir þjóðernum
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Þó ferðamönnum hafi fjölgað þetta mikið á Nýja Sjálandi á þessu þrettán ára tímabili þá hefur
neysla á hvern erlendan ferðamann ekki aukist. Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er
skoðuð út frá verðlagi hvers árs fyrir sig þá hefur hún aukist úr rúmlega 3.500 NZD á hvern
erlendan ferðamann árið 2000 í rúmlega 3.700 NZD á hvern erlendan ferðamann árið 2012.
Þegar þessar tölur eru hins vegar skoðaðar út frá verðlagi ársins 2012 þá hefur neysla á hvern
erlendan ferðamann minnkað. Hver erlendur ferðamaður var að eyða tæplega 4.900 NZD árið
2000 miðað við verðlag ársins 2012 en rétt rúmlega 3.700 NZD árið 2012 eins og kemur fram
á myndinni hér fyrir neðan.

$3.836
$4.213

$3.818
$4.106

$3.685
$3.874

$3.634
$3.673

$3.744
$3.744

2003

$3.742
$4.273

2002

$3.683
$4.304

2001

$3.644
$4.402

2000

$3.471
$4.322

$3.658

$4.658

$3.558

$4.611

$3.595

$4.783

$3.581

$4.889

Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
tímabilið 2000-2012 (í NZD)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 29: Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi í NZD 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.
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Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi hefur því minnkað um rúmlega 23% á
þessu tímabili miðað við verðlag ársins 2012.

Neysla í NZD á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
4,56%

-23,42%
Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 30: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Nýja-Sjálandi í NZD 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d.

Heildarneysla erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi hefur því aukist um 9,5% miðað við
verðlag ársins 2012, erlendum gestum hefur fjölgað um 43% en neyslan á hvern erlendan
ferðamann hefur hins vegar minnkað um rúmlega 23% miðað við verðlag ársins 2012.
Stytting dvalarlengdar getur haft eitthvað um þetta að segja, en þó er ólíklegt að það sé mikill
áhrifaþáttur. Á þrettán ára tímabili hefur meðaldvalarlengd á ársgrundvelli styst um 1 dag.
Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann í NZD er færð yfir í USD og EUR, þá er árlegt
meðalgengi NZD notað gagnvart þessum tveimur gjaldmiðlum, reiknað út frá mánaðarlegu
meðalgengi sbr. upplýsingar frá Reserve Bank of New Zealand (Reserve Bank of New
Zealand, e.d.).

Samræmd vísitala neysluverðs fyrir Bandaríkin og ESB-ríkin (Hagstofa

Íslands, e.d.) er síðan notuð til að yfirfæra neysluna yfir á verðlag ársins 2012.
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Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
tímabilið 2000-2012 (í USD)

$2.875
$2.936

$3.035
$3.035

2008

$2.659
$2.802

2007

$2.422
$2.594

$2.741
$2.926

$2.392
$2.726

$2.567
$3.019

$2.305
$2.797

2001

$2.129
$2.653

2000

$1.652
$2.105

$1.000

$1.512
$1.958

$2.000

$1.638
$2.181

$3.000

$2.755
$3.051

$4.000

2011

2012

$2002

2003

2004
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Verðlag hvers árs

2006

2009

2010

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 31: Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi í USD 2000-2012
Heimildir: Statistcs, New Zealand, e.d. og Reserve Bank of New Zealand, e.d.

Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi er yfirfærð í USD þá kemur í ljós
að hún hefur aukist á hvern erlendan ferðamann á þessu tímabili. Hver erlendur ferðamaður
hefur árið 2000 eytt sem jafngildir um tæplega 2.200 USD á verðlagi ársins 2012 en um
rúmlega 3.000 USD árið 2012.

Neysla í USD á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
85,31%

39,19%

Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 32: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi í USD 2000-2012
Heimild: Statistcs, New Zealand, e.d. og Reserve Bank of New Zealand, e.d.
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Þegar neyslan er yfirfærð í USD þá kemur í ljós að hún er um 39% meiri árið 2012 en árið
2000, en um var að ræða rúmlega 23% minni neyslu þegar hún var skoðuð í NZD. Ef að
þróun gengis USD gagnvart NZD er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í ljós að
nýsjálenski dollarinn hefur styrkst heilmikið á þessu tímabili eða í kringum 75%.
Bandaríkjamenn þurfa því að eyða meira af USD fyrir hvern NZD árið 2012 en þeir þurftu að
gera árið 2000 sem gæti verið að skýra það að einhverju leyti af hverju neyslan á hvern
ferðamann hefur minnkað í NZD og einnig styttri dvalarlengd, þó að þeir séu engu að síður að
eyða meiru í sínum eigin gjaldmiðli samkvæmt þessu.
2000
0,46

1 NZD = ___ USD (meðaltal árs)

2001
0,42

2002
0,46

2003
0,58

2004
0,66

2005
0,70

2006
0,65

2007
0,74

2008
0,71

2009
0,63

2010
0,72

2011
0,79

2012
0,81

Tafla 8: 1 NZD = ____ USD (meðaltal árs) 2000-2012
Heimild: Reserve Bank of New Zealand, e.d.

En hvernig lítur þetta út þegar neyslan í NZD er yfirfærð í EUR? Hefur NZD styrkst
gagnvart EUR að sama skapi og gagnvart USD á þessu tíu ára tímabili?

Verðlag hvers árs

2008

2009

2010

2011

2.360 €
2.361 €

2.066 €
2.122 €

2007

1.732 €
1.872 €

2006

2.005 €
2.122 €

2005

1.858 €
2.028 €

2004

2.011 €
2.275 €

2003

1.906 €
2.207 €

2002

2.063 €
2.442 €

1.748 €
2.199 €

2001

1.854 €
2.241 €

1.688 €
2.167 €

2000

1.882 €
2.322 €

1.769 €
2.323 €

Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
tímabilið 2000-2012 (í EUR)

2012

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 33: Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi í EUR 2000-2012
Heimildir: Statistcs, New Zealand, e.d. og Reserve Bank of New Zealand, e.d.

Þegar neyslan á hvern erlendan ferðamann er hins vegar yfirfærð í EUR þá kemur í ljós að
neyslan er mjög svipuð í lok tímabils og í byrjun tímabils. Hver erlendur ferðamaður hefur
árið 2000 eytt sem jafngildir rétt rúmlega 2.300 EUR á verðlagi ársins 2012 en rétt rúmlega
2.350 EUR árið 2012. Hins vegar var neyslan á hvern erlendan ferðamann árið 2010 og 2011
lægri en árið 2000. Það er því um að ræða talsverða aukningu milli áranna 2011 og 2012.
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Neysla í EUR á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi
(hlutfallsleg breyting frá árinu 2000 til ársins 2012)
33,38%

1,65%
Verðlag hvers árs

Á verðlagi ársins 2012

Mynd 34: Breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi í EUR 2000-2012
Heimildir: Statistcs, New Zealand, e.d. og Reserve Bank of New Zealand, e.d.

Þegar neyslan er yfirfærð í EUR þá kemur í ljós að hún er um 1,65% meiri árið 2012 en árið
2000. Ef að þróun gengis EUR gagnvart NZD er skoðað í neðangreindri töflu kemur einnig í
ljós að staða nýsjálenska dollarsins gagnvart evrunni helst nokkuð stöðug allt tímabilið, er
sirka 2 NZD gagnvart 1 EUR fram til ársins 2012 þegar nýsjálenski dollarinn styrkist meira en
áður á þessu tímabili.
1 NZD = _____ EUR (meðaltal árs)

2000
0,49

2001
0,47

2002
0,49

2003
0,51

2004
0,53

Tafla 9: 1 NZD = ____ EUR (meðaltal árs) 2000-2012
Heimild: Reserve Bank of New Zealand, e.d.
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4. Niðurstöður
Áður en lengra er haldið þá vill höfundur ítreka að niðurstöður á neyslu erlendra ferðamanna á
Íslandi byggjast á opinberum gögnum frá Hagstofu Íslands. Tölur frá tímabilinu 2000-2009
byggjast á neyslu- eða ferðahlutföllum (e. tourism ratios) ársins 2003 og þau notuð til að
reikna út neyslu ferðamannahópa á tímabilinu 2000-2002 og 2004-2006. Niðurstöður fyrir
árin 2007-2008 byggja á ferðaháttum ársins 2008. Neyslutölur vegna áranna 2010-2012 er
samlagning á þjónustuflokki 2, Ferðaþjónusta og þjónustuflokki og 1.2.1, Farþegaflutningar
með flugi, þ.e. tekjum af erlendum ferðarmönnum á Íslandi og tekjum íslenskra flugfélaga af
því að flytja erlenda farþega hvort sem það er til og frá Íslandi eða annarsstaðar. Þar sem
tekjur flugfélagana vegna farþegaflutninga annar staðar en til og frá Íslandi gátu ekki verið
hluti af neyslutölum erlendra ferðamanna hér á landi þá þurfti höfundur að áætla hve stór hluti
tekna flugfélaganna voru vegna flugs til og frá landinu og fékk góða hjálp frá Böðvari
Þórissyni, skrifstofustjóra fyrirtækjasviðs Hagstofunnar. Það verður því að gera ráð fyrir
einhverri mæliskekkju í niðurstöðum vegna þessa.
Auk þess komst Boston Consulting Group að þeirri niðurstöðu að neysla á hvern erlendan
ferðamann hafi aukist um 2,2% í USD á þessu tímabili sem er í engu samræmi við niðurstöður
þessa verkefnis. Þeir skoðuðu að vísu neyslu án flugfargjalda en þar sem ekki var möguleiki á
að nálgast tölur í ISK, þá var með engu móti hægt að meta hvernig komist var að þessari
niðurstöðu.

Höfundur reiknar því með að hægt sé að treysta opinberum tölum á vef

Hagstofunnar og að þær gefi nægilega góða vísbendingu um þróun neyslu erlendra
ferðamanna hér á landi.

4.1

Ferðamannalandið Ísland

Það má vera ljóst að þeir ferðamenn sem kjósa helst að sleikja sólina á spænskri sólarströnd
eru ekki hluti af þeim markhóp sem hefur mestan áhuga á að sækja Ísland heim. Hér er
sjaldan að finna mikla veðurblíðu en helsta aðdráttaraflið er stórbrotin náttúra og sérkennilegt
landslag auk þess sem íslensk bókmennta- og tónlistarmenning virðist höfða til margra. Þetta
er það sem einkennir Ísland sem ferðamannaland, allt frá því að fyrsti ferðamaðurinn kom
hingað til lands á 17. öldinni. Lýsingar á stórbrotinni náttúru, spúandi eldfjöllum, jöklum,
harðri lífsbaráttu Íslendinga hér fyrr á öldum og íslenskum þjóðsögum.
Það var þó ekki fyrr en á 19. öldinni sem það var orðinn árlegur viðburður að erlendir
ferðamenn kæmu til landsins, svo ekki voru þeir margir sem sóttu okkur heim hér áður fyrr.
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Það var ekki á færi hvers sem er og helst ævintýragjarnir aðalsmenn sem lögðu leið sína
hingað til að byrja með. Eins og áður var nefnt ritaði Einar Benediktsson skáld grein sem
hann birti í blaði sínu Dagskrá í lok 19. aldarinnar, en í henni benti hann Íslendingum á hversu
mikilvægt það væri fyrir menn að huga að því hvernig þeir gætu hagnast sem mest af komu
þessara gesta, þar sem ekki var mikið um arðbæra vinnu að fá á þeim tíma en lagði þó ríka
áherslu á að verðsetja þjónustuna hvorki of lágt né að okra á ferðamönnum. Þetta er kannski
ekkert ósvipað viðhorfi Íslendinga gagnvart ferðaþjónustunni við hrun fjármálakerfisins árið
2008. Litið var til hennar sem bjargvættar á ögurstund og það er alltaf hætta á slíkum
stundum, þegar hlutirnir þurfa að gerast hratt að þá sé ekki endilega skynsamlegasta leiðin
valin, þ.e. sú leið sem er þjóðinni fyrir bestu. Er hugsanlegt að svo sé eins og rannsókn þessi
virðist gefa vísbendingar um?
Eftir fyrri heimstyrjöldina er kannski fyrst hægt að tala um að ferðaþjónusta hafi hafist hér á
landi þegar reynt var að þróa farartæki til að flytja ferðamenn um landið og þegar fyrsta
flugvélin hóf sig til flugs en það var þó ekki fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina sem að
uppbygging á innviðum ferðaþjónustunnar átti sér stað enda þrefaldaðist ferðamannafjöldinn
á tímabilinu 1945-1960, sérstaklega með tilkomu Loftleiða sem buðu upp á stop-over á
Íslandi, sem var kjörin leið til að kynna erlendum ferðamönnum fyrir landi og þjóð á leið sinni
yfir hafið.
Það hafa síðan margir atburðir beint sjónum útlendinga til eyjunnar í norðri, nú síðast eldgosin
í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum og svo auðvitað hrun fjármálakerfisins, og það eru alltaf
fleiri og fleiri sem hafa áhuga á að heimsækja eyjuna með kuldalega nafnið sem staðsett er í
miðju Atlantshafi, svo mikið að fjöldi erlendra ferðamanna til landsins hefur aukist um
rúmlega 130% frá síðustu aldamótum til loka ársins 2012. Ísland er svo sannarlega í tísku
núna og mun fleiri hafa nú efni á að sækja okkur heim eftir hrun fjármálakerfisins. Það eru
eflaust margir samverkandi þættir sem hafa orsakað þessa miklu fjölgun, sérstaklega
fjölgunina á árunum 2011 og 2012. Má þar meðal annars nefna gosin tvö undir jöklum og
hugsanlega hafa markaðsherferðir Íslandsstofu haft þar eitthvað að segja.
En er þessi mikla fjölgun ferðamanna til landsins það rétta fyrir íslenska ferðaþjónustu, hvað
þá sú fjölgun sem áætlanir gera ráð fyrir að við megum eiga von á í framtíðinni?
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Ísland – Kanada – Nýja Sjáland

Getum við eitthvað lært af þjóðum eins og Kanada og Nýja Sjálandi þegar kemur að
ferðaþjónustunni? Þessi lönd hafa yfir að ráða stórbrotinni náttúrufegurð líkt og Ísland. Hver
er núverandi staða og framtíðarsýn ferðaþjónustunnar hér á landi og í þessum löndum? Hver
hefur þróunin verið í neyslu á hvern erlendan ferðamann á Íslandi á þessu 13 ára tímabili og er
hún í einhverju samræmi við þróunina í Kanada og Nýja Sjálandi?
4.2.1 Núverandi staða og framtíðarsýn ferðaþjónustunnar

Ef niðurstöður könnunar Alþjóðlegu efnahagsstofnunarinnar (WEF) árið 2013 á
samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar í þessum þremur löndum eru bornar saman þá hefur
Ísland lækkað um fimm sæti, úr því ellefta í það sextánda frá árinu 2011 á meðan bæði
Kanada og Nýja Sjáland hafa hækkað á þeim lista, Kanada úr níunda í áttunda sæti og Nýja
Sjáland úr nítjánda sæti í það tólfta.
Mannauðurinn er á meðal styrkleika hjá öllum þjóðunum, en þó stendur Ísland sig þar best, í
þriðja sæti á meðan Kanada er í fimmta sæti og Nýja Sjáland í því þrettánda. Ísland og Nýja
Sjáland standa einnig vel að vígi þegar kemur að öryggisþættinum, en Ísland er í þriðja sæti
og Nýja Sjáland í því níunda.

Ísland er í áttunda sæti þegar kemur að skilvirkni

markaðssetningar og þróunar vörumerkis, en þó standa Nýsjálendingar sig betur þar, því þeir
eru í þriðja sæti. Það er því ekki úr vegi fyrir Íslensk ferðamálayfirvöld að líta til þeirra þegar
kemur að frekari þróun vörumerkisins Íslands. Kanadamenn standa mjög vel þegar kemur að
fjölda staða á heimsminjaskrá UNESCO, þar eru þeir í fimmta sæti og einnig þegar kemur að
menningarverðmætum, en þar eru þeir í því sextánda. Svo standa Ísland og Nýja Sjáland sig
vel þegar kemur að viðhorfi til erlendra ferðamanna en þar er Ísland í fyrsta sæti og Nýja
Sjáland í öðru. Kanada virðist þó vera að standa betur að vígi þegar kemur að þáttum sem
hafa meira vægi gagnvart samkeppnisforskoti þó að þeir skori oft lægra en Nýja Sjáland og
Ísland í mörgum meginstoðunum.
Hvað varðar veikleikana þá er einn stærsti veikleiki allra þessara þjóða verðsamkeppnin og
kaupmátturinn.

Ísland er í hundrað tuttugusta og fyrsta sæti þegar kemur að

verðsamkeppninni en þó stendur Kanada ver að vígi, í hundrað tuttugusta og fjórða sæti. Nýja
Sjáland stendur hins vegar mun betur, er í sjötugasta og fjórða sæti sem er engu að síður einn
af þeirra veikleikum.

Þeir þættir sem hafa áhrif á verðsamkeppnina eru meðal annars
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kaupmátturinn, en hann er mjög mikill í öllum löndunum. Ísland er þar í sæti hundrað og
þrjátíu, Kanada í sæti hundrað þrjátíu og eitt og Nýja Sjáland í sæti hundrað tuttugu og átta.
Það sem gerir það að verkum að Nýja Sjáland stendur þó betur í verðsamkeppninni en Ísland
og Kanada eru aðrir þættir eins og eldneytisverð, áhrif skattlagningar og verðið á
hótelgistingum. Verð á flugfargjöldum og flugvallagjöldum er þó hærra á Nýja Sjálandi en á
Íslandi, og ennþá hærra í Kanada.
Að mati höfundar getur Ísland bætt sig enn frekar í ákveðnum þáttum. Hvað kaupmáttinn
varðar þá verður hann vonandi áfram sterkur og mun hann því væntanlega alltaf vera einn af
þeim veikleikum sem dregur landið niður samkeppnislega, alveg eins og hjá Kanada og Nýja
Sjálandi. Þeir þættir sem Ísland virðist þurfa að bæta, því þeir virðast skipta miklu máli, eru
stefnumótandi reglur og reglugerðir, en þar standa bæði Kanada og þá sérstaklega Nýja
Sjáland sig mun betur.

Einnig hvað varðar þætti sem snúa að náttúruauðlindunum og

menningarauðlindunum. Þar standa bæði Kanada og Nýja Sjáland sig betur þegar kemur að
fjölda staða á heimsminjaskrá UNESCO, Kanada með níu staði og Nýja Sjáland með þrjá á
meðan hann er aðeins einn á Íslandi, Þingvellir. Einnig stendur Ísland illa þegar kemur að
útflutningi skapandi atvinnugreina, er í sæti eitt hundrað og ellefu á meðan Kanada er í
þrettánda sæti og Nýja Sjáland í því fimmtugasta og áttunda en það er hluti af meginstoðinni
menningarlegum verðmætum. Að mati höfundar ætti Ísland að geta staðið sig betur í þeim
þætti því að landið stendur mjög vel gagnvart mannauði eins og kom fram hér að framan.
Í Kanada var ferðaþjónustan sjöunda stærsta atvinnugreinin af ellefu í könnun sem var gerð
árið 2011 en var hins vegar sú fjórða stærsta í samskonar könnun sem gerð var árið 2007.
Aðrir atvinnuvegir virðast því hafa styrkst hlutfallslega meira á þessu tímabili. Þrátt fyrir það
þá hefur hlutur hennar í vergri landsframleiðslu aukist á þessu sama tímabili, var 1,9% árið
2007 en 2,05% árið 2011.
Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu á Nýja Sjálandi er hins vegar á niðurleið.
Ferðaþjónustan er engu að síður mjög stór atvinnugrein þar í landi. Beint og óbeint framlag
ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu árið 2000 var um 9,5% en er komið niður í 8,6%
árið 2012.
Á Íslandi fór hlutur ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu hæst í 5,6% árið 2002 en var
annars á bilinu 4,4% til 5,1% allt fram til ársins 2009, þegar hlutur hennar óx heilmikið, upp í
5,9% og má mjög líklega rekja það til þess að vægi fjármálastarfsemi í landinu, sem hafði
verið mjög sterk fram til ársins 2008 minnkaði til muna eftir hrun fjármálakerfisins. Hér fyrir
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neðan má sjá hvernig þróunin hefur verið á hlut ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu
þessara þriggja landa. Tölur fyrir árin 2011 og 2012 hafa ekki enn verið birtar á Íslandi.

Hlutfall ferðaþjónustu í VLF - 2000-2012
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Mynd 35: Hlutfall ferðaþjónustu í VLF 2000-2012 - Samanburður
Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d., Ferðamálastofa, 2013, Statistics Canada, e.d. og Statistics New Zealand, e.d.

Hlutur ferðaþjónustunnar hefur verið nokkuð stöðugur í Kanada á þessu tímabili meðan hún
er nokkuð sveiflukennd á Íslandi og á niðurleið í Nýja Sjálandi.
Kanadamenn lögðust í miklar rannsóknir til að þróa tæki til markaðshlutunar sem byggist á
lífsstílsgreiningu og hafa því náð að greina sína ferðamenn ítarlega. Þeir hafa komist að þeirri
niðurstöðu að fimm af þeim níu markhópum sem sækja þá heim eru verðmætastir og beina því
allri markaðssetningu að þeim markhópum. Það sem einkennir þessa markhópa er að þeir eru
ekki að leita að þægilegum ferðalögum þar sem allt er matreitt ofan í þá, heldur eru þeir að
leita að einhverju framandi, vilja drekka í sig nýja menningarheima og fara ótroðnar slóðir.
Nýsjálendingar hafa farið aðeins öðruvísi að við að finna sinn eina rétta markhóp. Þeir hafa
rannsakað vel hvað einkennir þá sem setja Nýja Sjáland í fyrstu fimm sætin yfir þau lönd sem
þeir vilja ferðast til og eru tilbúnir að eyða ákveðnum lágmarksfjárhæðum á meðan á dvöl
stendur. Þeir meta það svo að um 60 milljónir tilheyri þeim markhóp sem þeir ætla að ná til á
næstu þremur árum, sem er ansi stór markaður fyrir Nýja Sjáland.
Fram að þessu hafa nær eingöngu farið fram lýðfræðilegar greiningar á erlendum
ferðamönnum til Íslands sem tengjast aldri, kyni, starfi, búsetu og tekjum þeirra. Boston
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Consulting Group hefur bent á þá fimm markhópa sem íslensk ferðamálayfirvöld ættu helst að
beina sjónum sínum að á næstu tíu árum að þeirra mati eins og var komið inn á hér að framan
og er það góður byrjunarpunktur að mati höfundar.
4.2.2 Neysla á hvern erlendan ferðamann

Heildarneysla erlendra ferðamanna á Íslandi hefur aukist mikið á tímabilinu 2000-2012 eða
um tæp 96% á verðlagi ársins 2012. Hins vegar hefur heildarneyslan í Kanada minnkað á
þessu sama tímabili, um rúm 16% á þessu sama tímabili. Á Nýja Sjálandi hefur hún aukist
um tæp 10%. Þetta er ótrúleg neysluaukning á Íslandi, enda væri annað óeðlilegt miðað við
þá fjölgun ferðamanna sem hefur átt sér stað á þessu tímabili. Hér fyrir neðan má sjá
þróunina í fjölda ferðamanna til þessara þriggja landa.

Mynd 36: Þróun ferðamannastraums 2000-2012 – Samanburður
Heimildir: Ferðamálastofa, 2013, Statistics Canada, e.d. og Statistics New Zealand, e.d.
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Aukningin hefur verið mjög mikil á Íslandi á þessu tímabili, úr tæplega 330 þúsund erlendum
ferðamönnum árið 2000 í tæplega 765 þúsund ferðamenn árið 2012, en inn í þessum tölum
eru einnig ferðamenn sem koma til landsins með skemmtiferðaskipum. Um er að ræða 130%
aukningu.
Erlendum ferðamönnum hefur hins vegar fækkað mikið á sama tímabili í Kanada, úr rúmlega
48,6 milljónum árið 2000 í rúmlega 25,3 milljónir árið 2012, fækkun um 48%. Í fjöldatölum
Kanada er þó stór hluti ferðamanna sem gista ekki yfir nótt heldur koma og fara yfir
landamæri Bandaríkjanna og Kanada á bifreiðum sínum samdægurs, um 75% af heildarfjölda
ferðamanna árið 2000 en hefur fækkað niður í 58% af ferðamönnum árið 2012. Það mætti
kannski líkja þessum ferðamönnum við þá ferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum til
Íslands. Þegar fjöldatölur þeirra sem gista yfir nótt eru skoðaðar þá hefur þeim einnig fækkað
en þó ekkert í líkingu við heildartölurnar, eða um rúmlega 17%. Þeim ferðamönnum sem
stoppa stutt við hefur því fækkað mikið á þessu tímabili í Kanada og þeim sem stoppa yfir
nótt hefur fjölgað úr 40% af heildarfjölda árið 2000 í 64% af heildarfjölda árið 2012. Það má
því gera ráð fyrir að þrátt fyrir að ferðamönnum hafi fækkað þetta mikið þá sé hver
ferðamaður að gefa meira af sér nú en áður því þrátt fyrir að ferðamönnum hefur fækkað um
48% þá hefur heildarneyslan ekki minnkað nema um 16%. Fækkunina má nær eingöngu rekja
til eins markaðar, Bandaríkjamanna, en þeim hefur fækkað um 47% á þessu tímabili.
Á Nýja Sjálandi hefur ferðamönnum fjölgað úr tæplega 1,8 milljónum árið 2000 í rúmlega 2,5
milljónir árið 2012, eða um 43%. Dvalarlengdin hefur þó styst aðeins á þessu tímabili sem
getur verið hluti af skýringunni af hverju heildarneyslan hefur ekki aukist meira en um 10%
miðað við að ferðamönnum hefur fjölgað um 43%. Dvalarlengdin er þó mun lengri en á
Íslandi, en árið 2012 dvöldu um 28% erlendra ferðamanna allt frá 2 vikum upp í 2 mánuði.
Skýringin gæti einnig legið í því að fjöldi farþega með skemmtiferðaskipum hefur aukist mjög
mikið á Nýja Sjálandi eins og á Íslandi og gengi NZD gagnvart USD styrkst þó nokkuð.
Þegar neysla á hvern ferðamann er skoðuð í hverjum gjaldmiðli fyrir sig þá hefur hún
minnkað um rétt tæp 16% á Íslandi. Að sama skapi hefur hún minnkað um rúmlega 23% á
Nýja Sjálandi en hún hefur hins vegar aukist um tæplega 61% í Kanada. Hvað skyldi vera að
valda þessari lækkun á Nýja Sjálandi og Íslandi og aukningu í Kanada?
Á Íslandi geta ástæðurnar verið margskonar.

Athugað var hvort að hugsanlegt væri að

dvalarlengd erlendra ferðamanna hafi styst á þessu tímabili en meðallengd bæði yfir sumar og
vetrarmánuði er mjög svipuð, hefur verið um og yfir 10 dagar yfir sumarmánuðina og 5 daga
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yfir vetrarmánuðina. Fór reyndar í 5,9 daga að meðaltali yfir vetrarmánuðina árið 2010 og
hefur aukist enn frekar yfir vetrarmánuðina árin 2011 og 2012. Hins vegar eru ferðamenn á
skemmtiferðaskipum ekki inn í þessum tölum og þeim hefur fjölgað heilmikið, voru ekki
nema um tæp 8% af heildarferðamannafjölda árið 2000 en eru komnir upp í 12% árið 2012.
Þessi aukning hefur að öllum líkindum mikil áhrif til lækkunar þar sem þessir farþegar stoppa
stutt við og gista um borð í skipunum.
Eins og komið var inn á í kafla 2 þá hefur svört starfsemi aukist og hefur Ríkisskattstjóri
boðað átak til að sporna við þeim fjölda íbúða sem leigð eru ólöglega til erlendra ferðamanna,
um 1.800 íbúðir á landsvísu, sem eru þó staðsettar að langmestu leyti á höfuðborgarsvæðinu.
Þegar árleg útgáfa Ferðamálastofu, Ferðaþjónusta í tölum er skoðuð þá jókst nýting á
gistiaðstöðunni Sumarhús / Íbúð í einkaeign úr 31,6% árið 2009 í 38,3% árið 2010. Þetta
hlutfall lækkar síðan niður í 37,6% árið 2011 og svo enn frekar árið 2012 eða niður í 33,5%.
Þessi gistimöguleiki virðist því vera á einhverju undanhaldi, en er þó gífurlega stór hluti af
heildargistimöguleikum fyrir erlenda ferðamenn. Það er einnig mjög áhugavert að sjá að
gisting á hóteli eða gistiheimili er sá gistimöguleiki sem er sýst nýttur, allt frá 25 til 29% af
heildargistimöguleikum á tímabilinu frá 2009-2012. (Ferðamálastofa, e.d.) Verð á gistingu á
hótelum hér á landi er einnig með þeim dýrari, en hún er þó ekkimikið ódýrari í Kanada og í
raun ódýrari en þekkist á hinum Norðurlöndunum. (Numbeo, e.d.) Hins vegar fór að bera á
minni neyslu á hvern erlendan ferðamann löngu fyrir 2009. Það eru ekki til tölur um nýtingu
þessa gistimöguleika fyrir þann tíma svo það er í raun ómögulegt að segja fyrir um það hversu
mikil áhrif þessi þáttur er að hafa á minnkandi neyslu. Þó ber að hafa það í huga að þessi
gistimöguleiki er til staðar í löndum sem við berum okkur venjulegast saman við, og ætti því
að hafa samskonar áhrif á neyslu erlendra ferðamanna í þeim löndum. Höfundur kannaði þó
ekki hvort hann sé meira nýttur hér á landi en t.d. í Kanada og Nýja Sjálandi.
Að mati höfundar eru gjaldeyrishöftin sem voru sett fyrst á í lok ársins 2008 ekki að hafa áhrif
á neyslu á hvern erlendan ferðamann því eins og sést á neðangreindri mynd þá hefur neyslan
frekar aukist en hitt frá árinu 2009.
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Þróunin á neyslu á hvern erlendan ferðamann
fyrir og eftir setningu gjaldeyrishafta í lok ársins 2008
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Mynd 37: Þróun á neyslu á hvern erlendan ferðamann fyrir og eftir setningu gjaldeyrishafta
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.

Neyslan er í rauninni búin að vera á niðurleið frá árinu 2002 og er frekar að aukast en hitt í
íslenskum krónum eftir að gjaldeyrishöftin voru sett á. Þetta gæti auðvitað gefið til kynna að
opinberar tölur um neyslu erlendra ferðamanna séu ekki allskostar réttar, að ástæðan fyrir
þessu sé einfaldlega mæliskekkja.
Höfundur telur þó líklegt að megin ástæðan sé einfaldlega sú að eftir gífurlega veikingu
krónunnar eftir hrun fjármálakerfisins hafi einfaldlega komið hingað ferðamenn í meira mæli
sem höfðu einfaldlega ekki efni á að ferðast til Íslands fyrir hrun, markhópur sem eyðir
venjulegast minna á ferðalögum sínum. Neyslan á hvern erlendan ferðamann er á uppleið
eftir hrun krónunnar þegar neyslutölur eru skoðaðar í ISK en tölur í öðrum gjaldmiðlum segja
aðra sögu eins og komið verður inná hér síðar. Fyrst ber að skoða hvað hefur valdið aukningu
í neyslu erlendra ferðamanna í Kanada og minnkun í neyslu á Nýja Sjálandi þegar hún er
skoðuð í þeirra eigin gjaldmiðli.
Aukningin á neyslu á hvern erlendan ferðamann í Kanada má mjög líklega skýra með því að
þrátt fyrir að heildarfjöldi ferðamanna hafi fækkað um 48% þá hefur þeim sem gista yfir nótt
fækkað mun minna, aðeins um rúmlega 17% og fækkunina má nær eingöngu rekja til
fækkunar á einum markaði, Bandaríkjunum, en stór hluti þeirra kemur yfir landamærin á
bifreiðum sínum og eru því líklegri til að stoppa styttra við en ferðamenn sem koma
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flugleiðis. Þeir sem stoppa yfir nótt eru orðnir hlutfallslega mun fleiri árið 2012 en þeir voru
árið 2000 eins og kom fram hér að framan.
Hvað varðar minnkun neyslu á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi, þá kemur fram í
markaðsstefnu þeirra fyrir næstu þrjú árin að ástæðan fyrir minni neyslu sé talin vera sú að
fleiri séu að koma og heimsækja vini og ættinga sem gista þá mjög líklega í heimahúsum, eru
ekki að eyða eins miklu og hinn hefðbundni ferðamaður en einnig vegna þess að nýsjálenski
dollarinn hafi styrkst mikið undanfarið.
Neðangreind tafla sýnir breytingar í neyslu á hvern erlendan ferðamann hjá öllum þremur
löndunum, í þeirra eigin gjaldmiðli og einnig í USD og EUR.
Hlutfallsleg breyting neyslu á hvern erlendan ferðamann (á verðlagi ársins 2012)
Í eigin gjaldmiðli
í USD
í EUR
Ísland
-16%
-20%
-42%
Kanada
61%
129%
67%
Nýja Sjáland
-23%
39%
2%
Tafla 10: Hlutfallsleg breyting neyslu á hvern erl. ferðamann - samanburður
Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d., Statistics Canada, e.d., Statistics New Zealand, e.d.

Áhugavert er að sjá að þegar tölur eru skoðaðar í öðrum gjaldmiðlum að þá hefur neysla á
hvern erlendan ferðamann á Íslandi minnkað enn meir þegar hún er skoðuð í USD og EUR
þrátt fyrir að gjaldmiðill landsins hafi veikst þetta mikið. Bæði CAD og NZD hafa styrkst á
tímabilinu og neyslan er meiri í USD og EUR. CAD stóð jafnfætist USD árið 2012 og því
þarf að eyða meira í USD fyrir hvern CAD nú en áður, en hægt var að fá 1,5 CAD fyrir hvern
USD árið 2000. Nýsjálenski dollarinn hefur einnig styrkst mikið gagnvart USD, á þessu
tímabili þó ekki eins mikið og hinn Kanadíski. Styrking CAD og NZD gagnvart EUR er
einhver en þó ekki mikil.
Það er eðlilegt að neysla erlendra ferðamanna breytist eitthvað þegar gjaldmiðill landsins sem
heimsótt er styrkist eða veikist gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Ferðamaðurinn ákveður oft að
eyða ákveðnu fjármagni í sínum eigin gjaldmiðli í ferðalaginu. Ef að ferðamaður ætlar sér t.d.
að eyða 1.000 USD í ferðalagi sínu til Íslands þá myndi hann eingöngu eyða um 70.000
íslenskum krónum ef hann fær eingöngu 70 kr. fyrir hvern dollar. Hann myndi hins vegar
eyða 120.000 íslenskum krónum fyrir 1.000 USD ef hann fær 120 kr. fyrir hvern dollar. Það
er auðvitað mismunandi hvaða augum erlendir ferðamenn líta á styrkingu eða veikingu
gjaldmiðils, þ.e. hvort hann ákveði t.d. að halda áfram að fá sér bara einn bjór á barnum og
spara sér þá pening, eða fá sér 2 bjóra á barnum, þvi að þeir kosta jafnmikið og 1 bjór hér áður
fyrr þegar hann heimsótti landið síðast. Nú eða þá að ferðamaður sem hefur ekki komið áður
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til landsins ákveður nú að fara því hann hefur fyrst núna efni á því, en honum finnst hins
vegar bjórinn of dýr á barnum hér á landi og fær sér ekki nema einn eða jafnvel ekki neinn
bjór sökum þess.
Nú hafa bæði CAD og NZD styrkst gagnvart USD á þessu tímabili. Hvaða áhrif hefur það á
neyslutölur á hvern ferðamann í USD í þeim löndum og hvaða áhrif hafði það á neyslutölur á
hvern ferðamann á Íslandi þar sem ISK veiktist gagnavart USD.

Neysla á hvern erlendan ferðamann í USD
tímabilið 2000-2012
$3.500
$3.000
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$2.000
$1.500
$1.000
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$2000
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2003 2004
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2005 2006
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Nýja Sjáland
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2011
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Mynd 38: Neysla á hvern erlendan ferðamann í USD tímabilið 2000-2012 – Samanburður
Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d., Statistics Canada, e.d., Statistics New Zealand, e.d.

Neysla erlendra ferðamanna í Kanada í USD er mun minni á hvern erlendan ferðamann en á
Íslandi og Nýja Sjálandi, enda stoppar stór hluti erlendra ferðamanna ekki yfir nótt í landinu.
Hún er engu að síður á uppleið þrátt fyrir að CAD hafi styrkst þetta mikið gagnvart USD.
Neysla á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi hefur aukist þegar hún er skoðuð í USD,
hafði minnkað um 23% í NZD og skýringin er að einhverju leyti styrking NZD gagnvart
USD, en hún hefur haldist mun stöðugri og ferðamenn þar eru að eyða mun meira í USD en
þeir ferðamenn sem sækja Ísland heim. Getur verið að Nýsjálendingar séu að gera rétt í
lífsstílsgreiningu á sínum ferðamönnum, að ná til ferðamanna sem eyða meira í sínum
ferðalögum? Árið 2005 náði styrking krónunnar gagnvart USD hámarki, 62,86 ISK fyrir
hvern USD. Á þeim tímapunkti var mjög dýrt að sækja Ísland heim, neyslan var meiri á
Íslandi en á Nýja Sjálandi á þeim tímapunkti. Á Nýja Sjálandi hefur neyslan hins vegar verið
nokkuð svipuð frá þeim tíma, rokkar á milli 2.500 USD og 3.000 USD en neyslan hrapar á
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Íslandi þrátt fyrir að íslenska krónan veikist gagnvart USD á þessu tímabili. Frá árinu 2009
þegar gengið var 123,59 ISK fyrir hvern USD þá hefur neyslan hækkað örlítið, en í rauninni
ættu íslensk ferðamálayfirvöld að líta til nýsjálenskra ferðamálayfirvalda, því þeirra
markhópur er augljóslega verðmætari. Kanada er mun stærri markaður, rúmlega 25 milljónir
manna sóttu þá heim árið 2012 en bæði Nýja Sjáland og þá sérstaklega Ísland eru minni
markaðir og eiga mun auðveldar með því að finna sér markaðssillu. Rúmlega 2,5 milljónir
manna sóttu Nýsjálendinga heim 2012 og stærð markhópsins sem þeir ætla að höfða til eru 60
milljónir. Líkurnar á að þeir nái til 5% þess markaðar á ári ættu að vera nokkuð góðar. Hver
ætli stærð markaðarins sé sem væri tilbúinn að heimsækja Ísland og eyða samskonar fjárhæð
og þeir eyða á Nýja Sjálandi? Ísland er mun minni markaður og því ætti það að vera vel
mögulegt.

Neysla á hvern erlendan ferðamann í EUR
tímabilið 2000-2010
3.000 €
2.500 €
2.000 €
1.500 €
1.000 €
500 €
- €
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Ísland

Nýja Sjáland

Mynd 39: Neysla á hvern erlendan ferðamann í EUR tímabilið 2000-2012 – Samanburður
Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d., Statistics Canada, e.d., Statistics New Zealand, e.d.

Þegar neyslutölur eru yfirfærðar í EUR þá er staðan verri hvað varðar neyslu erlendra
ferðamanna á Íslandi. Neyslan í Nýja Sjálandi er nokkurn vegin sú sama árið 2000 og árið
2012 og hún hefur ekki aukist eins mikið í Kanada eins og þegar hún er skoðuð í USD. Engu
að síður styrkust þessir gjaldmiðlar ekki eins mikið gagnvart EUR og þeir gerðu gagnvart
USD. Hugsanlega eru ferðamenn í Evrópu að eyða minna í sínum gjaldmiðli nú en áður því
þó að styrkingin sé minni, þá þurfa þeir að eyða meira á ferðalögum sínum til þessara landa
sökum fjarlægðar.
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5. Umræður og ábendingar
Að fengnum niðurstöðum þessarar rannsóknar mun höfundur nú leitast við að svara þeim
spurningum sem rannsóknin átti að leiða í ljós.

5.1

Neysla á hvern erlendan ferðamann hefur minnkað

Á sama tíma og fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands hefur aukist mjög mikið á tímabilinu
2000-2012 þá hefur neyslan á hvern erlendan ferðamann, á verðlagi ársins 2012, minnkað um
16% þegar hún er skoðuð í ISK og enn frekar þegar hún er skoðuð í öðrum gjaldmiðlum, um
20% í USD og um 42% í EUR. Veiking krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum í kringum
hrun fjármálakerfisins hefur ekki aukið neyslu þeirra í ISK að neinu marki og þeir eru að eyða
minna í sínum eigin gjaldmiðli. Neyslan á hvern erlendan ferðamann fór að minnka löngu
fyrir hrun. Hugsanlegar ástæður gætu verið nokkrar og komið verður inn á þær í kafla 5.3.

5.2

Samanburður neyslu bætir ekki myndina

Þrátt fyrir að erlendum ferðamönnum hafi fækkað um 48% í Kanada á þessu tímabili þá hefur
neyslan á hvern erlendan ferðamann aukist um 129% í USD og 67% í EUR og í Nýja Sjálandi
hefur hún aukist um 40% í USD og 2% í EUR. Bæði CAD og NZD hafa styrkst gagnvart
USD á tímabilinu og því er orðið dýrara að sækja þessi lönd heim, á meðan það er ódýrara að
sækja Ísland heim núna en fyrir hrun.
Styrking NZD gagnvart USD skýrir að vissu leyti ástæðuna fyrir því að neyslan á hvern
erlendan ferðamann hefur minnkað á Nýja Sjálandi þegar staðan er skoðuð í NZD, um 23%.
Neyslan á hvern erlendan ferðamann á Nýja Sjálandi er engu að síður mun hærri í USD en á
Íslandi sem bendir til þess að markhópurinn sem sækir landið heim sé verðmætari en sá sem
sækir Ísland heim og meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi er einnig mun
lengri.
Í alþjóðlegum samanburði er heldur ekki að sjá neinn samdrátt í neyslu ferðamanna á þessu
tímabili.

5.3

Hugsanlegir orsakavaldar

Hugsanlegar ástæður fyrir minnkandi neyslu á hvern erlendan ferðamann geta verið
margþættar en að mati höfundar koma þessar helst til greina.
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Höfundur gerir sér grein fyrir að um mæliskekkju gæti verið að ræða í gögnum Hagstofunnar.
Það væri hins vegar mikill áfellisdómur yfir Hagstofunni að mati höfundar ef mæliskekkjan er
það mikil að ekki sé með góðu móti hægt að nýta þessar upplýsingar til rannsókna.
Fleiri erlend flugfélög fljúga til Íslands en áður hefur þekkst þannig að hluti af tekjum vegna
flutnings erlendra ferðamanna til landsins koma ekki inn í landið. Engu að síður eiga íslensk
flugfélög stærstan hluta þessa markaðar, enn sem komið er.
Svört starfsemi í ferðaþjónustunni hefur aukist undanfarin ár en talið er að um átján hundruð
íbúðir séu leigðar til erlendra ferðamanna árið 2013 án þess að það sé gefið upp til skatts.
Ástæða þessarar aukningar er talin vera sú að nú er í auknum mæli greitt fyrir gistingu með
Paypal og því auðveldara fyrir aðila innan ferðaþjónustunnar að svíkja undan skatti. Það má
þó gera ráð fyrir að þetta sé einnig vandamál í þeim löndum sem við berum okkur saman við
og ætti því einnig að hafa áhrif til lækkunar neyslu þar. Þetta er þó mjög líklega að hafa
einhver áhrif. Margir einstaklingar standa illa fjárhagslega eftir hrun fjármálakerfisins og sjá
sér hugsanlega leik á borði að ná sér í aukatekjur á krepputímum. Þetta gæti því verið meira
vandamál hér en annars staðar á síðustu árum. Hins vegar, eins og áður hefur verið nefnt, fór
að bera á minni neyslu löngu fyrir hrunið.
Fjöldi farþega á skemmtiferðaskipum hefur aukist til muna á þessu tímabili, voru 8% af
heildarfjölda erlendra ferðamanna árið 2000 en eru 12% af heildarfjölda árið 2012. Engar
tekjur fást af flutningi þessara ferðamanna til landsins né af hótelgistingum. Tekjurnar liggja
aðallega í greiðslum til þeirra sem sjá um að þjónusta farþega skemmtiferðaskipa meðan þeir
eru í landi en þessir ferðamenn stoppa mjög stutt við. Þessi þáttur er vafalítið að hafa mikil
áhrif á meðalneyslu á hvern erlendan ferðamann.
Að mati höfundar er einnig mjög líklegt að veiking krónunnar frá árinu 2008 hafi gert það að
verkum að ferðamenn sem ekki höfðu efni á því að ferðast til landsins fram að þeim tíma hafi
loksins átt kost á því eftir hrun. Þegar neyslan er skoðuð bæði í USD og EUR þá er lækkunin
áberandi minni á tímabilinu frá 2008-2012.

5.4

Ruglar raungengið ferðaþjónustuna í ríminu?

Áhugavert er að sjá hvaða þátt stjórnvöld telja nauðsynlegan til að tryggja áframhaldandi
velgengni Ferðaþjónustunnar hér á landi, en í nýju frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014 kemur
eftirfarandi fram (Alþingi, 2013):
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„Ferðaþjónustan hefur vaxið til muna en áframhaldandi lágt raungengi er mikilvægt til að
Ísland verði áfram eftirsóknarverður áfangastaður fyrir ferðamenn.“
Að mati höfundar er ekki heillavænlegt til framtíðar litið að byggja góða afkomu greinarinnar
á áframhaldandi lágu raungengi. Stjórnvöld virðast ekki hafa meiri trú á Ferðaþjónustunni en
svo að það muni hafa slæmar afleiðingar fyrir greinina ef að krónan styrkist aftur gagnvart
öðrum gjaldmiðlum og það sé því mikilvægt að halda raungenginu lágu. Að mati höfundar
felst áframhaldandi velgengni Ferðaþjónustunnar hér á landi mun frekar í því að höfða til
„réttra“ markhópa fyrir Ísland, þ.e.a.s. gæða umfram magns. Markmiðið á ekki eingöngu að
vera „hvað fáum við marga erlenda ferðamenn til landsins“ heldur mun frekar „hvaða
markhópar ferðamanna eru verðmætastur fyrir Ísland“.

5.5

Frekari rannsóknir

Skilningur á mikilvægi frekari rannsókna innan ferðaþjónustunnar virðist hafa aukist til muna
innan stjórnsýslunnar undanfarin ár.

Nýjasta ferðamálaáætlunin virðist alla vega gera ráð

fyrir að auknum fjármunum sé varið til rannsókna á þessu sviði og vonandi kemur það til með
að verða raunin. Náttúrupassinn sem hefur verið lengi í umræðinni sem hugsanlegt tæki til að
fjármagna nauðsynlega uppbyggingu og viðhald helstu náttúruperlna landsins, og tillögur
Boston Consulting Group á haustmánuðum ársins 2013 í þeim efnum virðast vel á veg
komnar og að mati höfundar er þetta besta leiðin til að fjármagna þessa uppbyggingu.
Höfundur vonar að sátt náist meðal hagsmunaaðila í greininni um lausn sem skilar
heildstæðasta árangrinum og veldur minnstri óánægju meðal skattgreiðenda landsins og
þeirra ferðamanna sem sækja okkur heim.
Svo virðist sem ekki hafi verið gerð tilraun til að greina þá ferðamenn sem sækja Ísland heim
að neinu marki ef frá er talin lýðfræðileg greining, þ.e. út frá kyni, aldri, tekjum og búsetu.
Boston Consulting Group benti á fimm markhópa sem þeir telja vera ákjósanlegastir fyrir
Ísland í skýrslu sem þeir unnu fyrir hagsmunaaðila í ferðaþjónustunni á þessu ári. Um er að
ræða góðan byrjunarpunkt en nauðsynlegt er að fara í ítarlegri greiningar og miða allt
markaðsstarf út frá mismunandi lykilmörkuðum. Bæði Kanadamenn og Nýsjálendingar hafa
lagt í áralangar rannsóknir á þessu sviði og miða allt markaðsstarf út frá því að uppfylla
væntingar þeirra markhópa sem eru þeim verðmætastir. Að mati höfundar ættu íslensk
ferðamálayfirvöld að taka starfsbræður sína í þessum löndum til fyrirmyndar þegar kemur að
lífsstílsgreiningum markhópa og þá sérstaklega til Nýja Sjálands þar sem um er að ræða lítinn
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markað líkt og Ísland. Um væri að ræða greiningu á markhópum sem helst vilja sækja Ísland
heim og eru tilbúnir að eyða ákveðinni lágmarksfjárhæð í ferð sinni um landið.
Að auki skiptir miklu máli að gerð sé fræðileg greining á því hvaða lönd eru í mestri
samkeppni við Ísland um ferðamenn, en svo virðist sem sú greining hafi ekki farið fram.
Þannig geta íslensk ferðamálayfirvöld náð að staðfæra Ísland betur gagnvart hugsanlegum
markhópum og aðgreint sig betur frá samkeppninni. Hvað hefur Ísland upp á að bjóða sem
samkeppnin á erfitt með að bjóða?

5.6

Ábendingar til íslenskra ferðamálayfirvalda

Höfundur vill koma eftirfarandi ábendingum á framfæri við íslensk ferðamálayfirvöld. Að
mati höfundar skipta þessir þættir mjög miklu máli þegar ná á til verðmætari markhóps og til
frekari uppbyggingar íslenskrar ferðaþjónustu í framtíðinni.
5.6.1 Gæði umfram magn
Ferðamálayfirvöld á Íslandi hafa einblínt nær eingöngu á aukningu erlendra ferðamanna til
landsins. Það lítur þó út fyrir að þau séu að átta sig á því að hugsanlega ráðum við ekki við
þennan fjölda, að minnsta kosti ekki án þess að styrkja innviði ferðaþjónustunnar enn frekar.
Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014 er talað um að lágt raungengi sé mikilvægt til að Ísland
verði áfram eftirsóknarverður áfangastaður ferðamanna. Ísland er svo sannarlega dýr áfangastaður heim að sækja, hins vegar eru neysla á hvern erlendan ferðamann í USD lægri á Íslandi
en hjá ferðamönnum sem sækja Nýja Sjáland heim.
Nýja Sjáland er í sjálfu sér mjög lítill markaður. Tvær og hálf milljón erlendra ferðamanna á
ársgrundvelli er ekki há tala miðað við þann fjölda sem sækir helstu ferðamannastaði heimsins
í dag. Þeir eru því í aðstöðu til að leita uppi ferðamenn sem eru tilbúnir að eyða meiru á
sínum ferðalögum en almennt gerist. Íbúafjöldi Nýja Sjálands er í kringum 4,4 milljónir,
þannig að fjöldi erlendra ferðamanna er um 57% af íbúafjölda landsins. Hins vegar eru
Íslendingar ekki nema um 320 þúsund og árið 2012 sóttu um sjö hundruð og sjötíu þúsund
erlendir ferðamenn landið heim og aukningin heldur því áfram.

Við erum mun minni

markaður en Nýja Sjáland og eigum því að geta náð til ferðamanna sem eru tilbúnir til að
eyða meiru á ferðalagi sínu.
Eins og áður hefur komið hefur fram þá hafa Nýsjálendingar einbeitt sér að því að
lífsstílsgreina þá ferðamenn sem eru tilbúnir að eyða ákveðinni lágmarksfjárhæð á ferðalögum
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sínum og hafa mjög mikinn mikinn áhuga á því að koma til landsins. Þeir lífsstílsgreina
hvern lykilmarkað fyrir sig og það liggja auðvitað mjög miklar rannsóknir á bak við þessa
markhópagreiningu.

Hún er hins vegar að skila þeim meiri neyslu á hvern erlendan

ferðamann en raunin er hér á Íslandi. Neyslutölur voru svipaðar milli landanna á tímabilinu
2003–2006 en eftir það fóru neyslutölur að lækka á Íslandi á meðan þær héldust mun stöðugri
á Nýja Sjálandi. Hins vegar gera þeir ferðamenn sem eyða meiru á ferðalögum sínum en
almennt gerist, meiri kröfur til ákveðinna grunnþátta sem verður nú komið inná.
5.6.2 Lífsstílsfrumkvöðlar
Ferðaþjónustan á landsbyggðinni einkennist að miklu leyti af mjög smáum fyrirtækjum sem
hafa fæst nægilega mikla burði fjárhagslega til að markaðssetja sig eða byggja upp sína
starfsemi á fagmannlegan hátt. Yfirleitt er þetta aukabúgrein sem verður kannski aðalbúgrein
yfir háannatíma, en eins og staðan er í dag þá geta mörg þessara fyrirtækja ekki lifað af
þjónustu við ferðamanninn einni saman. Til þess eru allt of miklar árstíðasveiflur í greininni
eins og staðan er í dag. Edward Hákon Huijbens og Gunnar þór Jóhannsson nefna þessi litlu
ferðaþjónustufyrirtæki lífstílsfrumkvöðla í bók sinni sem kom út árið 2013, einstaklingar sem
eru ekkert endilega að hugsa um að hagnast eitthvað gífurlega af starfsemi sinni heldur líta
meira á þátttöku sína sem ánægjulegt áhugamál, sem ákveðinn lífsstíl sem eykur möguleika
þeirra á búsetu á ákveðnu landssvæði.
Það er mjög gott mál að Ferðamálastofa er að hlúa að þessum aðilum, með því að bjóða fram
styrki til uppbyggingar og úrbóta en það gæti jafnvel verið betra að bjóða hagstætt
framkvæmdalán þar sem tekið sé tillit til þess að um er að ræða starfsemi með miklar
árstíðarsveiflur og að endurgreiðsla lánsins sé háð því að ekki er um reglulegar tekjur að ræða
af starfseminni. Þessi lán væru síðan tengd ákveðnu hvatakerfi. Sem dæmi um slíkt, væri
hægt að breyta hluta af láninu yfir í styrk ef að starfsemin uppfyllir kröfur gæða- og
umhverfiskerfisins Vakans sem er undir stjórn Ferðamálastofu.

Einnig finnst höfundi

mikilvægt að þessir aðilar sæki námskeið á vegum Ferðamálastofu þar sem komið er inn á
mikilvæg atriði er snúa að ferðaþjónustunni. Það er heilmikið magn af útgefnu efni og
leiðbeiningaritum til á vef Ferðamálastofu en það er ekki þar með sagt að þessi smáu fyrirtæki
leggi það á sig að kynna sér þau, nema til staðar sé einhvers konar hvati, til dæmis að hluti af
framkvæmdaláninu breytist í styrk ef að forstöðumenn útskrifast af þessum námskeiðum með
ákveðna lágmarkseinkunn. Þar með væri ekki verið að setja skilyrði fyrir láninu, sem gæti
valdið mikilli óánægju meðal aðila í greininni heldur verið að gefa kost á að umbreyta láninu í
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styrk með þessum hætti ef að fólk er tilbúið að leggja ákveðna hluti á sig. Það skiptir miklu
máli að auka fagmennsku í greininni sérstaklega ef að ná á til verðmætari markhópa og þetta
gæti verið ein leiðin til þess. Auk þess er í boði viðbótarmenntun með áherslu á
ferðaþjónustuna, bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi, sem myndi vafalaust nýtast
þessum aðilum í rekstri þeirra.
5.6.3 Innviðir ferðaþjónustunnar
Í hringferð sinni um landið síðastliðið sumar varð höfundur óneitanlega var við það að ekki
var um auðugan garð að gresja þegar kom að því að setjast niður á notalegu litlu veitingahúsi
til að njóta góðra veitinga. Það sem var helst í boði, ef frá er talin veitingaflóra í stærri
bæjarkjörnunum, voru þessir hefðbundnu skyndibitaréttir á bensínstöðvum þar sem
ferðamenn sátu í stórum matsölum sem voru ekkert sérlega aðlaðandi. Þó voru einhver dæmi
um litla veitingastaði á vegum bænda. Íslenskt hráefni er talið mjög gott og því synd að ekki
skuli vera unnið ötulegar að því að byggja upp litla veitingastaði sem bjóða upp á eitthvað
annað en hamborgara, franskar og samlokur.
Höfundur man þá tíð þegar salernisaðstaða var ekki í boði á tjaldstæðum, hvað þá
sturtuaðstaða. Þá fundu ferðamenn sér afvikinn stað í guðsgrænni náttúrunni og stoppuðu
síðan við næstu sundlaug ef þeir vildu nýta sturtuaðstöðu. Nú er tíðin önnur og stór hluti bæði
innlendra og erlendra ferðamanna gera kröfur til þess að til staðar sé góð salernis- og
sturtuaðstaða á tjaldstæðum. Hún er svo sannarlega til staðar á langflestum tjaldstæðum nú til
dags en hún er hins vegar oft á tíðum ekki nægilega þrifaleg og dæmi er um að ferðamaðurinn
hafi eingöngu nokkrar mínútur til að þrífa sig hátt og lágt. Ef að markmið ferðaþjónustunnar
er að ná til markhóps sem er tilbúinn að eyða meiri fjármunum í landinu á meðan á dvöl
stendur, þá þarf þjónustan að vera í takt við kröfur þeirra. Að sama skapi mætti vera meira
um 3ja stjörnu hótel á landsbyggðinni en nú þekkist að mati höfundar og jafnvel 4ra stjörnu
hótelum þegar fram í sækir ef íslenskum ferðamálayfirvöldum tekst vel til að ná til
verðmætari markhóps en nú sækir Ísland heim.
Íslendingar standa auðvitað frammi fyrir niðurskurði á mörgum sviðum eftir hrun
fjármálakerfisins, til að mynda niðurskurð í heilbrigðisþjónustu og löggæslu. Landsbyggðin
hefur sérstaklega þurft að súpa seiðið af því sökum fámennra byggða á mörgum svæðum
landsins og vegna aukinna krafna um hagræðingu á þessum sviðum. Þetta getur auðvitað
skapað mikil vandamál og jafnvel hættuástand þegar stór hópur ferðamanna er staddur á
svæðum þar sem fyrirliggjandi heilbrigðis- og löggæsluþjónusta annar í mesta lagi fámennum
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íbúakjörnum þessara svæða. Þetta er vandamál sem er erfitt að ráða við á tímum niðurskurðar
en skiptir engu að síður mjög miklu máli, að bæði ferðamenn sem sækja þessi svæði heim og
auðvitað íbúarnir að sama skapi eigi ekki á hættu að komast til dæmis ekki nægilega fljótt
undir læknishendur ef að hættuástand á sér stað. Suðurlandið sem dæmi er eitt af mest sóttu
svæðum erlendra ferðamanna og auk þess eiga fjöldi Íslendinga þar bústaði. Engu að síður
hefur átt sér stað mikill niðurskurður til lögregluembættis svæðisins þannig að aðeins
fámennur hópur lögreglumanna sinnir löggæslu á svæðinu.
5.6.4 Samgöngur innanlands
Vegamerkingar á þjóðvegum landsins skipta miklu máli þegar á ákveðnum tíma ársins eru
fleiri erlendir ferðamenn á þjóðvegum landsins en innlendir. Oft á tíðum skortir einfaldlega á
vegamerkingar en einnig virðist heldur ekki vera gert ráð fyrir að ákveðinn fjöldi þeirra sem
um svæðin fara kunni ekki íslensku. Sem dæmi um slíkt er skilti þar sem varað er við miklum
vindhviðum eða jafnvel sandroki sem getur eyðilagt lakk á bifreiðum þeirra sem um svæðið
fara.
Eitt af höfuðvandamálum íslenskrar ferðaþjónustu eru miklar árstíðarsveiflur, sérstaklega á
landsbyggðinni enda er nýting á gistirými á landsbyggðinni í algjöru lágmarki yfir
vetrarmánuðina. Tekist hefur betur upp með að jafna árstíðarsveifluna á höfuðborgarsvæðinu,
en þar eru samgöngur ekki vandamál. Þær eru það hins vegar fyrir ferðamenn sem ætla að
ferðast á eitthvert landsvæði utan höfuðborgarsvæðisins yfir vetrarmánuðina.
Það er auðvitað lítið við því að gera að veðuraðstæður breytast hratt og viljum því ekki að
ferðamenn ani út á vegi landsins þegar allra veðra er von. Hins vegar er raunveruleikinn sá að
meðan samgöngur eru eins og þær eru í dag, þá er alveg sama hversu mikið yrði í boði fyrir
ferðamenn að vetrarlagi utan höfuðborgarsvæðisins, þeir verða að komast á leiðarenda. Að
sjálfsögðu geta ferðaþjónustufyrirtæki séð að hluta til um að ferma ferðamenn inn á svæði þar
sem þörf er á stórum bílum en hins vegar þarf að vera hægt með nokkuð auðveldum hætti að
koma þeim milli landssvæða með flugi með minni tilkostnaði en þekkist nú.
Það er auðvitað viss ókostur að stærstur hluti millilandaflugs fer um Keflavíkurflugvöll en
höfundur telur það hins vegar líka vera ókost hvað lítið er hlúð að innanlandsfluginu í landi
þar sem oft á tíðum getur verið erfitt að ferðast um vegi landsins yfir vetrartímann. Auðvitað
getur flug einnig legið niðri vegna veðurs, en meiri líkur eru á að þú komist milli landshluta
með flugi en á bíl á ákveðnum tímum ársins. Verð á hefðbundnu innanlandsflugi er hins
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vegar of dýrt til að ferðamenn nýti sér þann kost almennt. Það er mjög ólíklegt að margir séu
tilbúnir að greiða yfir 100.000 kr. fyrir 45 mínútna flug fjögurra manna fjölskyldu frá
Reykjavík til Akureyrar svo dæmi sé tekið og láti sér því nægja að heimsækja eingöngu
Reykjavík og ferðast svo í ákveðnum radíus frá höfuðborgarsvæðinu.
Ein leið til að hvetja erlenda ferðamenn til að heimsækja landsbyggðina yfir vetrarmánuðina
væri að bjóða upp á hagstæða heildarpakka, sem fæli þá í sér tengingu millilandaflugs og
innanlandsflugs, og innanlandsflugið þá í formi leiguflugs frá Keflavíkurflugvelli í stað
Reykjavíkurflugvallar. Samanber upplýsingar frá Akureyrarstofu þá bauð Icelandair upp á
tengiflug frá Keflavíkurflugvelli til Akureyrar sumarið 2013 og fram á haustið en ekki yfir
vetrarmánuðina. (Akureyrarstofa, e.d.) Samgönguþátturinn er einn af lykilþáttunum þegar
kemur að því að kynna Ísland sem ferðamannaland allt árið.

5.7

Lokaorð

Skoðun á þróun neyslu erlendra ferðamanna átti í byrjun eingöngu að vera hluti af þessu
verkefni. Hafði höfundur einnig hug á að skoða þolmörk Íslendinga gagnvart erlendum
ferðamönnum með notkun Áreitisskala Doxey (Doxey‘s Irridex Index) og fá betri vísbendingu
um hvaða augum ferðamenn sem sækja landið heim líti Ísland, í formi innihaldsgreiningar á
spjallsíðum um ferðamál.
Þegar ljóst var að neyslan á hvern erlendan ferðamann hafði minnkað þetta mikið á þessu
tímabili þá ákvað höfundur í samráði við leiðbeinanda að einbeita sér eingöngu að þessum lið
verkefnisins og gera samanburð við önnur lönd til að kanna hvort ástæðuna mætti finna í
samdrætti í neyslu á alþjóðlegum mælikvarða.
Eins og niðurstöðurnar sýna þá er svo ekki. Höfundur vonast til að þessi litla rannsókn verði
til þess að ferðamálayfirvöld grafist fyrir um orsakir þessa samdráttar í neyslu og stuðli að því
í framhaldi að reynt verði að auka meðalneyslu erlendra ferðamanna, til dæmis með
verðmætari markhópum. Þó það sé vissulega kostnaðarsamt að byggja upp styrkari innviði til
að taka á móti þeim markhópum þá fylgir auknum fjölda ferðamanna mikill kostnaður,
sérstaklega ef okkar helstu náttúruperlur verða fyrir óafturkræfanlegu hnjaski.
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Viðauki 1 – Neysla erlendra ferðamanna á Íslandi (útreikningar)

Samtengdar vísitölur með grunn 1996 = 100

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ESB-ríkin
106,2
108,6
110,8
113,0
115,3
117,8
120,4
123,2
127,7
129,0
131,7
135,7
139,4

Ísland
110,0
117,3
123,5
125,2
128,1
129,9
135,9
140,8
158,9
184,7
198,5
206,8
219,3

Bandaríkin
109,8
112,9
114,7
117,3
120,5
124,3
128,3
132,0
137,0
136,5
138,7
143,2
146,2

Miðgengi USD og EUR
Tímabilið 2000-2012 (meðaltal árs)
USD

EUR

DAGS

MIÐ

MIÐ

2000

78,87

72,61

2001

97,76

87,49

2002

91,46

86,2

2003

76,76

86,72

2004

70,12

87,15

2005

62,86

78,14

2006

69,78

87,72

2007

64,02

87,6

2008

88,07

127,46

2009

123,59

172,67

2010

122,04

161,89

2011

116,07

161,42

2012

125,05

160,73
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Viðauki 2 – Neysla erlendra ferðamanna í Kanada (útreikningar)
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Viðauki 3 – Neysla erlendra ferðamanna á Nýja Sjálandi (útreikningar)
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