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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Gylfi Zoëga prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Kann ég honum 

bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og hvatningu. Einnig vil ég þakka Geir Ágústssyni 

fyrir yfirlestur og góða hjálp, sem og öllum þeim sem stutt hafa við bakið á mér í gegnum 

þetta nám. 
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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi verið mikill. Er ferðaþjónustan orðin 

mjög mikilvæg atvinnugrein fyrir hagkerfi landsins og þjóðhagsleg áhrif hennar eru orðin 

umtalsverð, svo sem í sköpun nýrra starfa og við gjaldeyrisöflun. 

Í þessari ritgerð var gerð frumþáttagreining á ferðamannastraumi í 90 löndum og 

athugað hvort hægt væri að sjá eitthvað munstur þar. Fyrsti frumþátturinn sem útskýrir 

63% breytileika gagnasafnsins, sýnir hvort ferðamannastraumurinn sé að vaxa eða 

dragast saman. Ísland er borið saman við hin Norðurlöndin og þau lönd sem lent hafa í 

efnhagskreppu. Einnig er ferðamannastraumur í löndum sem lent hafa í hryðjuverkum 

skoðaður sérstaklega.  

Þjóðhagsleg áhrif vaxtar ferðaþjónustunnar eru skoðuð og hugsanlegar orsakir þessa 

mikla vaxtar sem raun ber vitni greindar. Mætti ætla að eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 

hafi reynst Íslandi góð landkynning út á við, þar sem vöxtur ferðaþjónustunnar jókst mikið 

ári síðar og gengisfall krónunnar gerði landið að hagstæðum áfangastað fyrir erlenda 

ferðamenn. 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá..................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ........................................................................................................... 10 

2 Gögn og frumþáttagreining ............................................................................... 12 

2.1 Gögn ........................................................................................................... 12 

2.2 Frumþáttagreining ...................................................................................... 12 

2.2.1 Töflur með niðurstöðum úr frumþáttagreiningu ................................ 13 

2.2.2 Norðurlöndin ....................................................................................... 16 

2.2.3 Lönd sem lent hafa í efnahagskreppu á undanförnum árum ............. 16 

2.2.4 Lönd sem orðið hafa fyrir hryðjuverkum ............................................ 17 

2.3 Niðurstöður frumþáttagreiningar .............................................................. 19 

3 Þjóðhagsleg áhrif ferðaþjónustu ....................................................................... 21 

3.1 Árleg velta ferðaþjónustu á Íslandi ............................................................ 21 

3.2 Hagvöxtur ................................................................................................... 21 

3.3 Viðskiptajöfnuður ....................................................................................... 23 

3.4 Útflutningur vöru og þjónustu ................................................................... 24 

3.5 Gengi........................................................................................................... 25 

3.6 Fjöldi launþega í atvinnugreinum ferðaþjónustu ....................................... 26 

3.7 Atvinnuleysi ................................................................................................ 27 

3.8 Samantekt .................................................................................................. 28 

4 Orsakir vaxtar ferðaþjónustu ............................................................................. 29 



 

7 

4.1 Ásókn í norðurslóðir ................................................................................... 29 

4.2 Hryðjuverk annars staðar ........................................................................... 29 

4.3 Gengislækkun íslensku krónunnar ............................................................. 30 

4.4 Kreppa og eldgos ........................................................................................ 31 

4.5 Markaðsátak ............................................................................................... 31 

4.6 Aukið flugframboð ...................................................................................... 32 

5 Niðurstöður og lokaorð ..................................................................................... 33 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 35 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1 Þróun ferðamannastraums á Norðurlöndunum. ................................................ 16 

Mynd 2 Lönd sem hafa lent í efnahagskreppu. ................................................................ 17 

Mynd 3 Lönd sem orðið hafa fyrir hryðjuverkum. ........................................................... 19 

Mynd 4 Árleg velta ferðaþjónustu 2008-2015. Gögn fengin af vef Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, 2016). ...................................................................................... 21 

Mynd 5 Árlegur hagvöxtur íslands 2008-2015. Gögn fengin af vef The World Bank 

(The World Bank, 2016). ....................................................................................... 22 

Mynd 6 Hlutfall ferðaþjónustunnar af vergri landsframleiðslu. Mynd fengin af vef 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2017) ........................................................... 23 

Mynd 7. Viðskiptajöfnuður 2006-2014. Gögn fengin af vef Seðlabanka Íslands 

(Seðlabanki Íslands, 2017). ................................................................................... 24 

Mynd 8 Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2016. Gögn fengin af 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2016). .......................................................... 25 

Mynd 9 Þróun gengis algengustu gjaldmiðla. Gögn fengin af vef Seðlabanka 

Íslands  (Seðlabanki Íslands, 2016). ...................................................................... 25 

Mynd 10 Meðaltalsfjöldi launþega í ferðaþjónustu eftir árum. Gögn fengin af vef 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2016) ........................................................... 26 

Mynd 11 Hlutfallsleg breyting heildarlaunþega í landinu, launþegum í 

ferðaþjónustu og vinnuafli (Hagstofa Íslands, 2017). .......................................... 27 

Mynd 12 Hlutfall atvinnuleysis 2006-2015 og hlutfall starfandi í ferðaþjónustu. 

Gögn fengin af Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2017). .................................. 28 

Mynd 13 Fjöldi ferðamanna á ári frá Bandaríkjunum og Bretlandi um 

Keflavíkurflugvöll. Gögn fengin af vef Ferðamálastofu (Ferðamálastofa, 

2017). .................................................................................................................... 31 



 

9 

Töfluskrá 

Tafla 1 Eigingildi: (Sum = 90, Meðaltal = 1). Fyrstu sex frumþættirnir (The World 

Bank, 2016). .......................................................................................................... 13 

Tafla 2 Eiginvektorar fyrstu sex frumþáttanna. Frumþáttagreining á , . ..................... 14 

Tafla 3 Fylgni annarra landa við Ísland. ............................................................................ 15 

Tafla 4 Meginstoðir ferðaþjónustuvísitölunnar (World Travel & Tourism Council, 

2016). .................................................................................................................... 18 

Tafla 5 Eiginvektorar og fylgni við Ísland, samanborið við Norðurlöndin og lönd 

sem lent hafa í efnahagskreppu og hryðjuverkum. ............................................. 20 

Tafla 6 TTCI vísitölu röðun 2015 (World Economic Forum, 2016). .................................. 30 



 

10 

1 Inngangur 

Ferðaþjónusta hefur vaxið mjög á Íslandi á seinustu árum og er óhætt að fullyrða að hún 

sé orðin ein mikilvægasta atvinnugrein landsins og ef til vill sú sem á mesta möguleika á 

að vaxa enn frekar á komandi árum.  

Að baki hinum mikla vexti liggja margar ástæður. Mikilvægt er að greina þær og skilja 

sé ætlunin sú að ferðaþjónustan eigi að geta haldið áfram að vaxa og styrkjast. 

Ferðaþjónusta er mikilvæg þjónustugrein fyrir hagkerfið í heiminum, þar sem hún 

gefur mikið til vergrar landsframleiðslu eða allt að 10%. En hún er einnig viðkvæm fyrir 

atburðum eins og hryðjuverkum, pólitísku óöryggi og náttúruhamförum. 

Ekki eru mörg ár síðan byrjað var að greina ferðaþjónustuna á Íslandi, en hefur það 

verið á höndum iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem er einnig ráðherra ferðamála, og 

Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF).  Stofnaður var stýrihópur og verkefnahópur en 

þeirra hlutverk er að vinna að gagnaöflun, greina stöðuna og kynna sér erlendar 

fyrirmyndir. Til að styrkja stoðirnar enn frekar við íslenska ferðaþjónustu hefur verið 

settur á laggirnar annar verkefnahópur, Stjórnstöð ferðamála, sem mun starfa til ársins 

2020  (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Markmið þessar ritgerðar er að skoða hvaða orsakir gætu legið að baki þeim mikla 

vexti, sem ferðaþjónustan á Íslandi hefur orðið fyrir. 

Til að byrja með eða í öðrum kafla verður ferðamannastraumur í heiminum skoðaður 

með tilliti til þess hvort hægt sé að merkja eitthvað munstur milli landa og hvort 

ferðamenn séu að flytja sig milli landa, með tilliti til aðstæðna þar eða hvort Ísland líkist 

öðrum löndum sem svipar til þess, sökum legu eða aðstæðna. Fengin voru gögn frá 

Alþjóðabankanum (e. World Bank) og beitt var aðferð frumþáttagreiningar (e. principal 

component analysis) til að greina gögnin. Frumþáttagreiningunni er einnig lýst í þessum 

kafla. Ísland er borið saman við hin Norðurlöndin og þau lönd sem hafa einnig lent í 

efnahagskreppu. Einnig eru þau lönd sem lent hafa í hryðjuverkum skoðuð og athugað 

hvort ferðamannastraumurinn sé að flytjast þaðan og á aðra staði.   
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Í þriðja kafla er skoðað hvort þessi vöxtur ferðaþjónustunnar hafi haft einhver 

þjóðhagsleg áhrif hér á landi. Stærðir eins og hagvöxtur, viðskiptajöfnuður og atvinnuleysi 

verða skoðaðar og stuðst við gögn frá Hagstofu Íslands og Seðlabanka Íslands.  

Í fjórða kafla eru tilgreindar mögulegar orsakir fyrir þeim vexti, sem orðið hefur á 

ferðaþjónustunni á Íslandi. 

Að lokum var reynt að svara spurningunni hvað gæti hafa orsakað þennan mikla vöxt í 

ferðaþjónustunni á Íslandi. 
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2 Gögn og frumþáttagreining 

Í þessum kafla verður farið í hvaðan gögn voru fengin og hvernig þeim var breytt til þess 

að betur væri hægt að vinna með þau. Einnig verður farið í þá tölfræðiaðferð sem var 

notuð. 

2.1 Gögn 
Gögn um fjölda ferðamanna og íbúafjölda voru fengin af heimasíðu Alþjóðabankans. 

Gögnin spönnuðu tímabilið 1995-2014 eða 20 ár. Skoðuð voru alls 90 lönd en Asíulöndum 

og löndum sunnan Sahara var sleppt, sem og löndum sem ekki voru til nægileg gögn fyrir. 

Íbúafjölda fyrir hvert ár var síðan deilt upp í fjölda ferðamanna sama árs til að fá út stuðul 

fyrir fjölda ferðamanna á hvern íbúa landsins samkvæmt jöfnunni: 

, =  ,

,
 

Hér er ,  fjöldi ferðamanna á ári t í landi l og ,  er íbúafjöldi á ári t í landi l. ,  er þá 

fjöldi ferðamanna á hvern íbúa og = 1995, … , 2014 og = 1, … , 90. 

2.2 Frumþáttagreining  
Frumþáttagreining er mikið notuð þegar verið er að vinna með margvíð gagnasöfn og  þá 

til að koma í veg fyrir víddarvandamál. Frumþáttagreiningin er þannig notuð til að bera 

kennsl á þá stuðla sem útskýra mestu dreifnina í samfylgnifylki gagnasafnsins og  þannig 

er hægt að draga úr stærð vídda þess. Fyrsti frumþátturinn er sá sem hefur mestu 

dreifnina og útskýrir mestan breytileikann í gagnasafninu. 

Gögnin eru stöðluð þannig að meðaltal gagnasafnsins í heild sé jafnt núlli. Það er gert 

með því að draga meðaltal hverrar víddar frá hverri og einni mælingu sömu víddar. Svo 

er samdreifnifylkið fundið út og út frá því eru eigingildi og eiginvektorar fundnir út. 

Frumþættirnir eru myndaðir af eiginvektorunum og eigingildin segja til um hversu mikið 

hver frumþáttur útskýrir breytileika safnsins. Eiginvektorarnir segja til um stefnu 

vektorsins og eigingildin segja þá til um lengd þeirra. Þeim mun hærra gildi sem eigingildið 

hefur, því betur útskýrir sá þáttur breytileikann í gagnasafninu (Wold, Esbensen, & Geladi, 

1987). 
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2.2.1 Töflur með niðurstöðum úr frumþáttagreiningu 

Fyrsti frumþátturinn útskýrir 63% breytileikans í gagnasafninu, annar frumþáttur skýrir 

14% breytileikans og fyrstu sex þættirnir til samans skýra 93% breytileikans. Þannig hefur 

sá fyrsti langstærsta vægið í safninu og því látið nægja að skoða hann. Sjá töflu 1. 

Tafla 1 Eigingildi: (Sum = 90, Meðaltal = 1). Fyrstu sex frumþættirnir (The World Bank, 2016). 

 

Tafla 22 lýsir eiginvektorum fyrstu sex frumþáttanna. Fyrsti frumþátturinn lýsir þróun 

ferðamanna á hvern íbúa ,  allra landanna í gagnasafninu. Fyrir þau lönd sem hafa 

jákvæðan eiginvektor hefur ferðamannastraumurinn vaxið og fyrir þau sem hafa 

neikvæðan eiginvektor hefur ferðamannastraumurinn dregist saman. 

Erfitt er að greina hverju næstu fimm frumþættirnir eru að lýsa. 



 

14 

Tafla 2 Eiginvektorar fyrstu sex frumþáttanna. Frumþáttagreining á , . 

 

Ef skoðuð er fylgni annarra landa við Ísland (tafla 3) má sjá að Portúgal er með 97% 

fylgni, Grikkland 92% fylgni, Spánn 72% fylgni og Írland 59% fylgni. Mest er fylgnin við 

Portúgal og Grikkland af þeim löndum sem lent hafa í efnahagskreppu. 

Fylgnin við hin Norðurlöndin er á bilinu 70-80%. 

 

 

FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  
Alsír 0,13 0,03 -0,03 0,03 -0,01 -0,10 Kólumbía 0,10 0,08 0,03 0,13 0,14 0,21
Antíka og Barbúda -0,08 0,03 0,16 0,25 0,07 0,04 Króatía 0,13 -0,03 -0,01 -0,05 -0,08 -0,04
Argentína 0,13 0,06 0,02 0,04 0,05 -0,10 Kúba 0,13 -0,02 -0,01 -0,05 -0,04 -0,09
Arúba 0,09 0,17 0,09 -0,14 -0,02 0,10 Lettland 0,13 0,01 0,03 0,08 0,00 0,09
Austurríki 0,13 0,05 0,00 -0,03 -0,06 0,01 Liechtenstein -0,10 0,06 0,14 -0,05 0,28 0,11
Ástralía 0,12 -0,07 0,10 -0,04 -0,06 0,06 Litháen 0,12 -0,05 0,10 0,00 -0,14 -0,17
Bahamaeyjar -0,13 -0,02 0,10 0,03 -0,02 0,04 Lúxemborg -0,06 -0,17 0,18 -0,11 -0,12 0,13
Bandaríkin 0,10 0,15 0,11 -0,10 0,08 0,02 Makedónía 0,12 0,10 0,06 -0,09 -0,01 0,00
Bandarísku Jómfrúreyjar 0,12 -0,10 -0,01 0,00 -0,07 0,12 Malta 0,08 0,13 0,12 -0,24 -0,02 0,01
Barbadoseyja 0,06 -0,21 0,06 0,04 0,18 -0,13 Marokkó 0,13 0,02 -0,04 0,01 0,02 -0,01
Belgía 0,12 -0,07 0,03 -0,10 -0,04 -0,05 Mexikó 0,00 0,18 0,16 0,02 -0,11 0,31
Belís 0,10 -0,14 0,14 -0,10 -0,11 0,01 Moldavía -0,10 0,02 0,07 0,09 -0,31 0,06
Bermúdaeyjar -0,12 0,06 0,12 0,03 0,11 0,02 Mónakó 0,02 -0,08 0,29 -0,10 0,31 0,08
Bólivía 0,12 0,07 0,04 0,04 -0,05 -0,10 Níkaragúa 0,13 0,04 0,01 -0,03 -0,02 -0,04
Brasilía 0,08 -0,11 0,11 -0,19 0,11 -0,20 Norður-Maríanaeyjar -0,07 0,18 0,11 0,11 -0,19 0,13
Bresku Jómfrúreyjar -0,02 -0,18 0,26 0,05 0,10 -0,04 Noregur 0,13 0,01 -0,01 0,08 0,08 -0,06
Bretland 0,11 0,00 0,14 0,16 0,08 0,03 Nýja Kaledónía -0,10 -0,03 0,08 -0,17 0,14 -0,19
Búlgaría 0,13 0,05 -0,02 0,06 -0,07 0,03 Palau 0,10 0,11 0,13 0,01 -0,17 -0,07
Caymaneyjar -0,11 0,13 0,07 -0,11 0,10 0,05 Panama 0,13 0,07 -0,01 -0,01 0,05 0,00
Chíle 0,12 0,11 0,04 -0,02 0,06 -0,04 Papúa Nýja-Gínea 0,11 0,14 0,01 -0,05 0,08 -0,10
Curacao 0,12 0,09 -0,05 -0,01 0,04 0,11 Paraguay 0,05 0,25 0,09 0,08 -0,02 0,06
Danmörk 0,12 -0,02 0,04 0,14 0,03 0,06 Perú 0,13 0,05 0,00 0,00 -0,04 -0,02
Dóminíka 0,11 -0,14 0,07 0,08 0,00 -0,03 Portúgal 0,12 0,04 0,05 -0,12 -0,04 0,06
Dóminíska Lýðveldið 0,13 -0,05 0,03 -0,02 -0,04 -0,01 Pólland -0,09 0,12 0,24 -0,05 0,00 -0,03
Egyptaland 0,11 -0,04 -0,09 0,17 0,13 0,04 Púertó Ríkó 0,04 -0,12 0,21 0,20 0,10 0,19
Eistland 0,13 0,01 -0,01 -0,02 -0,07 -0,06 Rúmenía 0,12 0,06 -0,02 0,07 0,06 0,12
Ekvador 0,13 0,04 0,03 -0,04 -0,12 0,04 Samóa 0,13 -0,04 -0,06 0,06 0,09 -0,01
El Salvador 0,12 -0,08 0,04 0,04 0,07 0,02 San Marínó 0,10 0,05 -0,19 0,05 0,19 -0,10
Fidjieyjar 0,12 0,02 0,01 0,10 -0,06 -0,11 Slovenía 0,13 0,01 -0,01 0,00 -0,04 0,01
Frakkland 0,09 -0,14 0,04 -0,23 0,09 -0,05 Spánn 0,10 -0,14 0,10 -0,09 -0,09 0,04
Franska Pólýnesía -0,08 -0,16 0,13 -0,10 0,07 0,11 St Kitts og Nevis 0,03 -0,09 0,23 0,32 -0,04 -0,08
Grenada 0,00 -0,15 -0,02 -0,24 -0,03 0,30 St Lucia 0,07 -0,09 0,19 0,07 -0,23 -0,16
Grikkland 0,12 -0,03 0,07 -0,11 -0,09 0,16 St Vincent og Gren 0,05 -0,22 0,08 0,19 -0,04 -0,02
Guyana 0,12 0,08 -0,02 -0,01 -0,14 0,14 Súrínam 0,13 0,04 0,04 0,07 -0,08 -0,10
Gvam -0,04 0,18 0,20 0,08 0,00 0,08 Svíþjóð 0,12 -0,10 -0,05 0,01 -0,10 0,04
Hahítí 0,10 0,13 -0,02 -0,07 0,14 0,15 Trínidad og Tóbagó 0,09 -0,18 0,03 0,03 0,00 -0,11
Holland 0,11 -0,03 0,10 -0,18 0,00 -0,06 Turks- og Caicoseyjar 0,11 -0,02 -0,08 -0,02 0,24 0,14
Hondúras 0,12 -0,07 -0,07 0,06 0,02 0,03 Túnis 0,08 -0,14 -0,01 0,19 0,15 0,16
Hvíta Rússland -0,04 0,17 0,11 0,07 0,12 -0,23 Túvalú 0,07 -0,05 -0,22 0,02 0,05 0,20
Írland 0,08 -0,15 0,19 -0,09 0,04 0,06 Úkraína 0,12 -0,03 -0,06 0,16 0,09 -0,06
Ísland 0,12 0,06 0,07 -0,10 -0,09 0,09 Úrúgvæ 0,05 0,22 0,07 -0,07 0,07 -0,24
Ítalía 0,12 -0,02 -0,03 -0,17 0,08 0,02 Vanúatú 0,12 0,09 -0,03 0,01 0,17 0,01
Jamaíka 0,13 0,06 -0,01 0,02 0,04 -0,01 Venesúela -0,01 0,18 0,24 0,11 0,07 -0,04
Kanada -0,11 -0,12 0,08 -0,08 0,01 0,00 Vináttueyjar 0,12 -0,05 -0,07 0,05 -0,03 0,13
Kosta Ríka 0,13 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 Þýskaland 0,13 0,05 0,03 -0,04 -0,02 -0,02
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Tafla 3 Fylgni annarra landa við Ísland. 

  

 

Ísland 1,00 Samóa 0,75
Portúgal 0,97 Bretland 0,75
Ekvador 0,97 Hondúras 0,74
Þýskaland 0,96 Kólumbía 0,74
Austurríki 0,96 Bandarísku Jómfrúreyjar 0,74
Níkaragúa 0,94 Svíþjóð 0,73
Perú 0,94 Spánn 0,72
Makedónía 0,94 Belís 0,70
Grikkland 0,92 Turks- og Caicoseyjar 0,69
Slóvenía 0,92 Úkraína 0,65
Panama 0,92 Dóminíka 0,61
Eistland 0,92 Frakkland 0,60
Chíle 0,92 Írland 0,59
Bólivía 0,91 Egyptaland 0,58
Guyana 0,91 Brasilía 0,57
Búlgaría 0,91 Paraguay 0,54
Jamaíka 0,90 Úrúgvæ 0,53
Kosta Ríka 0,90 San Marínó 0,53
Króatía 0,89 St Lucia 0,49
Súrínam 0,89 Trínidad og Tóbagó 0,48
Marokkó 0,89 Túvalú 0,36
Kúba 0,89 Túnis 0,34
Curacao 0,88 Mexikó 0,28
Dóminíska Lýðveldið 0,88 Púertó Ríkó 0,23
Holland 0,88 Mónakó 0,20
Lettland 0,87 St Vincent og Gren 0,16
Bandaríkin 0,87 Barbadoseyja 0,16
Alsír 0,87 St Kitts og Nevis 0,13
Argentína 0,87 Venesúela 0,10
Papúa Nýja-Gínea 0,86 Grenada 0,01
Rúmenía 0,85 Gvam -0,13
Arúba 0,84 Hvíta Rússland -0,16
Palau 0,84 Bresku Jómfrúreyjar -0,17
Ítalía 0,84 Norður-Maríanaeyjar -0,29
Belgía 0,83 Lúxemborg -0,35
Fidjieyjar 0,83 Pólland -0,39
Ástralía 0,83 Antíka og Barbúda -0,54
Vanúatú 0,83 Caymaneyjar -0,57
Malta 0,82 Liechtenstein -0,61
Litháen 0,81 Franska Pólýnesía -0,61
Noregur 0,80 Moldavía -0,63
Hahítí 0,79 Nýja Kaledónía -0,69
El Salvador 0,78 Bermúdaeyjar -0,76
Danmörk 0,77 Kanada -0,79
Vináttueyjar 0,77 Bahamaeyjar -0,86
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2.2.2 Norðurlöndin 

Eins og sjá má á mynd 1 er vöxtur ferðaþjónustunnar lang mestur á Íslandi frá árinu 2011 

samanborið við hin Norðurlöndin. Árið 2014 voru þrír ferðamenn á hvern íbúa landsins. 

 

Mynd 1 Þróun ferðamannastraums á Norðurlöndunum. 

2.2.3 Lönd sem lent hafa í efnahagskreppu á undanförnum árum 

Á mynd 2 sést að vöxtur Íslands svipar til vaxtar í þeim löndum, sem lentu einnig í 

efnahagskreppu þar sem hann eykst eftir 2011. Vöxtur er langmestur á Íslandi, 

samanborið við þessi lönd. Skýringin gæti verið vegna lítils íbúafjölda á Íslandi, þar sem 

stuðullinn ,  er notaður, til dæmis miðað við Portúgal þar sem íbúafjöldi er miklu meiri. 

Aukning í fjölda ferðamanna mælist mun skarpar fyrir Ísland en fjölmennari ríki.  
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Mynd 2 Lönd sem hafa lent í efnahagskreppu. 

2.2.4 Lönd sem orðið hafa fyrir hryðjuverkum 

Á mynd 3 má sjá að í Egyptalandi og Túnis dregur mikið úr ferðamannastraumi árið 2011. 

Ekki er hægt að greina neinar töluverðar breytingar hjá Frakklandi. Samkvæmt fyrsta 

frumþætti hefur ferðamannastraumurinn samt sem áður vaxið, þar sem eiginvektorarnir 

fyrir þessi lönd eru jákvæðir. 

Í Egyptalandi hafa verið framin hryðjuverk á hverju ári frá árinu 1992, fyrir utan 

tímabilið 1998-2003 og 2006-2007 (Reuters Limited & U.S. Dive Travel Network., 2016). 

Þann 25. janúar 2011 hófst bylting í Egyptalandi vegna fátæktar, hagrænna og félagslegra 

ástæðna og vegna ójöfnuðar í dreifingu tekna (Esmail, 2016). Hún gæti einnig verið 

skýring á samdrætti í ferðamannastraumi árið 2011. 

Ferðamannastraumur til Túnis hrundi árið 2011. Gerðist það eftir Jasmine byltinguna, 

sem hófst í janúar 2011 (Esmail, 2016). 

Samkvæmt rannsókn Esmail (2016) er neikvætt samband milli hryðjuverka og fjölda 

ferðamanna í Egyptalandi og Túnis, þ.e. hryðjuverk hafa ekki áhrif á ferðamannastraum 

til viðkomandi lands. Vill hann samt sem áður meina að samkvæmt fyrri rannsóknum þá 
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reyni ferðamenn að verja fríum sínum í öruggum löndum, en hryðjuverk leiða til tregðu 

til að heimsækja lönd sem verða fyrir þeim (Esmail, 2016).  

Rannsóknir sýna að því friðsælla sem landið er, því sterkari er ferðaþjónustugeiri þess. 

Til þess að mæla styrk ferðaþjónustu lands er notuð ferðaþjónustuvísitalan TTCI (e. Travel 

& Tourism Competitiveness Index), sem hefur verið þróuð til að meta sambandið milli 

ferðaþjónustu og friðar. Vísitalan mælir styrk ferðaþjónustunnar í landinu, byggða á 

sjálfbærni og víðsýni. Vísitalan er byggð af 14 meginstoðum sem tafla 4 lýsir. 

Tafla 4 Meginstoðir ferðaþjónustuvísitölunnar (World Travel & Tourism Council, 2016). 

 

Ferðaþjónustuvísitalan er borin saman við alþjóðlega friðarvísitölu (e. Global Peace 

Index), jákvæða friðarvísitölu (e. Positive Peace Index) og alþjóðlega hryðjuverkavísitölu 

(e. Global Terrorism Index) til að bera kennsl á tölfræðilegt samband milli hvers og eins 

eða til að greina sambandið milli ferðaþjónustu og friðar. Alþjóðlega friðarvísitalan mælir 

fjarveru ofbeldis og er byggð á innanlandsátökum og alþjóðlegum átökum landsins, 

félagslegri velferð og öryggi og hernaðarvæðingu. Jákvæða friðarvísitalan er byggð á átta 

meginþáttum sem eru mikilvæg í friðsælu samfélagi; gott viðskiptaumhverfi, góð tengsl 

við nágranna, hátt menntastig mannauðs, samþykki á rétti annarra, lágt stig spillingar, 

starfhæf stjórnvöld, gott flæði upplýsinga og jafndreifðar auðlindir. Alþjóðlega 

hryðjuverkavísitalan mælir fjölda látinna vegna hryðjuverka, særða og eignatjóns á ári. 

(World Travel & Tourism Council, 2016) (World Economic Forum, 2016). 

Þótt ferðamannastraumurinn hafi aukist í þeim löndum sem hér hafa verið notuð og 

hafa orðið fyrir hryðjuverkum undanfarið ár er það frekar lítið eins og sjá má á mynd 3. 

A. Umhverfisþættir C. Uppbygging innviða
Viðskiptaumhverfi Innviðir flugsamgangna
Öryggi og velferð Skipulag vega og hafna (e. ground and port infrastructure)
Heilsa og hreinlæti Innviðir ferðaþjónustu
Mannauður og vinnumarkaður
Upplýsinga- og samskiptatækni (e. ICT Readiness)
B. T&T stefna og skilyrði (e. T&T policy and enabling conditions) D. Náttúru- og menningarauðlindir
Forgangsröðun ferðaþjónustunnar Náttúruauðlindir
Alþjóðleg víðsýni Menningararfur og viðskiptaferðir
Verðsamkeppni
Umhverfisleg sjálfbærni (e. environmental sustainability)
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Mynd 3 Lönd sem orðið hafa fyrir hryðjuverkum. 

Erfitt er að geta sér til um hvort hinn litli vöxtur ferðaþjónustu í Egyptalandi, Frakklandi 

og Túnis sé lítill vegna hryðjuverkanna og hefði orðið meiri ef ekki hefði verið fyrir þau 

eða hvort ferðamannastraumurinn hafi stefnt annað en af ástæðum ótengdum eða lítt 

tengdum hryðjuverkum. Fræðin eru ekki einhlít hér og gögnin mála ekki skýra mynd af 

ástandinu.  

2.3 Niðurstöður frumþáttagreiningar 
Þar sem fyrsti frumþátturinn útskýrir 63% breytileikans í safninu nægir að skoða hann. 

Tafla 5 inniheldur samanburð milli Íslands og fjögurra annarra hópa landa: 

Norðurlandanna, landa sem lentu í efnahagskreppu um svipað leyti og Ísland, landa sem 

hafa orðið fyrir hryðjuverkum og þeirra landa sem hafa mesta fylgni við Ísland þvert á 

gagnasafnið. Ef skoðaðir eru eiginvektorar fyrstu sex frumþáttanna sést að Íslandi svipar 

mjög til þeirra landa sem lentu einnig í efnahagskreppu: Portúgals, Spánar, Grikklands og 

Írlands. Formerki eiginvektora þessara landa eru nánast eins. Fylgnin við þau lönd er 

nokkuð há, þó minnst við Írland. 

Fylgni við Norðurlöndin er einnig nokkuð há, en þó ekki há miðað við þau lönd sem 

lentu í efnahagskreppu.  

Hryðjuverk reynast ekki hafa spágildi fyrir þróun ferðamannastraumsins.  
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Tafla 5 Eiginvektorar og fylgni við Ísland, samanborið við Norðurlöndin og lönd sem lent hafa í 
efnahagskreppu og hryðjuverkum. 

 

Í þriðja kafla verða rakin þjóðhagsleg áhrif ferðaþjónustunnar á Íslandi. 

Norðurlöndin

FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  Fylgni við Ísland
Ísland 0,12 0,06 0,07 -0,10 -0,09 0,09 1,00
Noregur 0,13 0,01 -0,01 0,08 0,08 -0,06 0,80
Danmörk 0,12 -0,02 0,04 0,14 0,03 0,06 0,77
Svíþjóð 0,12 -0,10 -0,05 0,01 -0,10 0,04 0,73

Lönd sem hafa lent í efnahagskreppu

FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  Fylgni við Ísland
Ísland 0,12 0,06 0,07 -0,10 -0,09 0,09 1,00
Portúgal 0,12 0,04 0,05 -0,12 -0,04 0,06 0,97
Grikkland 0,12 -0,03 0,07 -0,11 -0,09 0,16 0,92
Spánn 0,10 -0,14 0,10 -0,09 -0,09 0,04 0,72
Írland 0,08 -0,15 0,19 -0,09 0,04 0,06 0,59

Lönd sem hafa lent í hryðjuverkum

FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  Fylgni við Ísland
Ísland 0,12 0,06 0,07 -0,10 -0,09 0,09 1,00
Frakkland 0,09 -0,14 0,04 -0,23 0,09 -0,05 0,60
Egyptaland 0,11 -0,04 -0,09 0,17 0,13 0,04 0,58
Túnis 0,08 -0,14 -0,01 0,19 0,15 0,16 0,34

Lönd sem hafa mesta fylgni við Ísland

FÞ 1  FÞ 2  FÞ 3  FÞ 4  FÞ 5  FÞ 6  Fylgni við Ísland
Ísland 0,12 0,06 0,07 -0,10 -0,09 0,09 1,00
Ekvador 0,13 0,04 0,03 -0,04 -0,12 0,04 0,97
Portúgal 0,12 0,04 0,05 -0,12 -0,04 0,06 0,97
Austurríki 0,13 0,05 0,00 -0,03 -0,06 0,01 0,96
Þýskaland 0,13 0,05 0,03 -0,04 -0,02 -0,02 0,96



 

21 

3 Þjóðhagsleg áhrif ferðaþjónustu 

3.1 Árleg velta ferðaþjónustu á Íslandi 
Á mynd 4 má sjá árlega veltu ferðaþjónustu á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands gætu upplýsingarnar verið ófullnægjandi þar sem þær eru byggðar á 

virðisaukaskattsskýrslum og hefur ferðaþjónusta verið undanþegin virðisauka þangað til 

ársins 2016. Þó má sjá samkvæmt þessum gögnum að veltan hefur verið að aukast jafnt 

og þétt síðan 2008. 

 

Mynd 4 Árleg velta ferðaþjónustu 2008-2015. Gögn fengin af vef Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 
2016). 

3.2  Hagvöxtur 
Á mynd 5 má sjá hvernig hagvöxtur hefur þróast frá árinu 2008 til ársins 2015. Eins og sést 

verður mikill hagvöxtur árið 2011, sama ár og mikill uppgangur verður í ferðaþjónustu á 

Íslandi.  
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Mynd 5 Árlegur hagvöxtur íslands 2008-2015. Gögn fengin af vef The World Bank (The World Bank, 
2016). 

Mynd 6 sem fengin var beint af vef Hagstofu Íslands sýnir hlutfall framlags 

ferðaþjónustunnar til vergrar landsframleiðslu (e. Tourism direct contribution to GDP). Er 

það ljósblái ferillinn á myndinni. 

Frá árinu 2009 til 2013 hefur beint hlutfall ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu 

aukist úr 3,6% í 4,6%. Að nafnvirði jókst verg landsframleiðsla ferðaþjónustu um 55% milli 

áranna 2009 og 2013. Hlutur ferðaþjónustunnar jókst því þrisvar sinnum hraðar en verg 

landsframleiðslu í það heila, en hún jókst um 18,6% á þessum árum (Hagstofa Íslands, 

2017). 
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Mynd 6 Hlutfall ferðaþjónustunnar af vergri landsframleiðslu. Mynd fengin af vef Hagstofu Íslands 
(Hagstofa Íslands, 2017) 

3.3 Viðskiptajöfnuður 
Viðskiptajöfnuður er mismunur milli útflutnings og innflutnings á hverju tímabili, ásamt 

jöfnuði þáttatekna. Ef viðskiptajöfnuður er neikvæður þá er verðmæti innflutnings meira 

en útflutnings. Frá fyrsta ársfjórðungi 2006 til fyrsta ársfjórðungs 2014 er 

viðskiptajöfnuður oftast neikvæður, eins og sýnt er á mynd 7.  Undantekningar eru þriðji 

ársfjórðungur 2007, 2010, 2011 og 2012 og fyrsti, þriðji og fjórði ársfjórðungur 2013. Þar 

hefur verðmæti útflutnings verið meira en verðmæti innflutnings. 

Hins vegar hefur þjónustujöfnuður verið að mestu jákvæður síðan 2009, en það er sá 

liður þar sem ferðaþjónustan kemur fram. Þetta þýðir að verðmæti útfluttrar þjónustu, 

er oftast meiri en verðmæti innfluttrar þjónustu. Í heildina er hagkerfið samt að flytja 

meira inn en það selur út. 
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Mynd 7. Viðskiptajöfnuður 2006-2014. Gögn fengin af vef Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, 
2017). 

3.4 Útflutningur vöru og þjónustu 
Eins og sjá má á mynd 8 hefur ferðaþjónustan vaxið mikið sem útflutningsgrein frá árinu 

2011 og er orðin mikilvæg útflutningsgrein á Íslandi sem stóð undir 41% gjaldeyristekna 

árið 2016. Er hún því orðin stærri en sjávarútvegurinn og áliðnaðurinn, sem hafa dregist 

saman síðustu ár. 
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Mynd 8 Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2016. Gögn fengin af Hagstofu Íslands (Hagstofa 
Íslands, 2016).  

3.5 Gengi 
Á mynd 9 má sjá þróun stærstu gjaldmiðla heims gagnvart íslensku krónunni. Árið 2008 í 

kjölfar efnahagskreppunnar fór krónan að veikjast verulega og árið 2009 er hún orðin 

mjög veik. Dollarinn, evran og pundið hafa styrkst mjög mikið gagnvart íslensku krónunni.  

Gjaldeyrishöft voru sett á árið 2008 til að sporna við útstreymi gjaldeyris, en nú árið 

2016 hefur íslenska krónan tekið að styrkjast verulega.    

 

Mynd 9 Þróun gengis algengustu gjaldmiðla. Gögn fengin af vef Seðlabanka Íslands  (Seðlabanki Íslands, 
2016). 
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3.6 Fjöldi launþega í atvinnugreinum ferðaþjónustu 
Mynd 10 sýnir meðaltalsfjölda launþega yfir árið í ferðaþjónustu. Fjöldinn er byggður á 

upplýsingum úr staðgreiðsluskrá. Samkvæmt þessum gögnum hefur störfum í 

ferðaþjónustu fjölgað um 45,5% frá árinu 2010 til ársins 2014, á meðan fjöldi allra 

launþega í landinu hefur aukist um rúmlega 6% (Oddný Þóra Óladóttir & Kári Gunnarsson, 

2016). 

Mynd 10 Meðaltalsfjöldi launþega í ferðaþjónustu eftir árum. Gögn fengin af vef Hagstofu Íslands 
(Hagstofa Íslands, 2016) 

Á mynd 11 má sjá hlutfallslega breytingu allra starfandi, vinnuaflsins, sem eru 

atvinnulausir og þeir sem eru í starfi, og fjölda starfandi í ferðaþjónustu. Þó að 

heildarfjöldi starfandi á vinnumarkaði hafi verið að vaxa í takt við vinnuaflið þá hefur 

starfandi fjöldi í ferðaþjónustu verið að aukast hlutfallslega mun meira. Mætti því segja 

að vinnuaflið sé að flytjast úr öðrum atvinnugreinum til ferðaþjónustunnar.  
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Mynd 11 Hlutfallsleg breyting heildarlaunþega í landinu, launþegum í ferðaþjónustu og vinnuafli 
(Hagstofa Íslands, 2017). 

3.7 Atvinnuleysi 
Mynd 12 sýnir atvinnuleysi og hlutfall starfandi í ferðaþjónustu af vinnuafli 2008 til 2015. 

Þar sést að atvinnuleysi var í hámarki 2010 eftir efnahagskreppuna eða í 7,6% á þessu 

tímabili. Eftir það fer það að minnka og hefur verið að minnka síðan þá. Á sama tíma eykst 

hlutfall starfandi í ferðaþjónustu. Atvinnuþáttaka, það er hlutfall vinnuaflsins (í atvinnu 

eða atvinnulaus) af mannfjöldanum, hefur lítið breyst. Má af þessu leiða að fjölgun starfa 

í ferðaþjónustu haldist í hendur við minnkandi atvinnuleysi og stuðli að áframhaldandi 

minnkun þess þótt heildarfjöldi á atvinnumarkaði hafi aukist lítillega eins og kom fram í 

kaflanum hér á undan.  
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Mynd 12 Hlutfall atvinnuleysis 2006-2015 og hlutfall starfandi í ferðaþjónustu. Gögn fengin af Hagstofu 
Íslands (Hagstofa Íslands, 2017). 

3.8 Samantekt 
Óhætt er að segja að vöxtur ferðaþjónustunnar hér á landi sé búinn að hafa jákvæð ytri 

áhrif á hagkerfið og jafnvel átt sinn þátt í að koma Íslandi út úr efnahagsvanda sínum. 

Hagvöxtur hefur aukist til muna, atvinnuleysi minnkað þar sem ný störf hafa myndast og 

íslenska krónan hefur verið að styrkjast, meðal annars vegna aukinna gjaldeyristekna 

þjóðarbúsins. 

Áhrifin af vexti ferðaþjónustunnar fyrir atvinnumarkaðinn eru tvíþætt. Í fyrsta lagi 

dregur hún vinnuafl úr öðrum atvinnugreinum og í öðru lagi dregur hún úr atvinnuleysi. 

Almennt má segja að vöxtur ferðaþjónustunnar auki samkeppni um vinnuafl þvert á allar 

atvinnugreinar. Virðist aukning á stærð vinnuaflsins (t.d. með tilkomu innflutts vinnuafls) 

ekki ná að vega upp hinn mikla vöxt á mannaaflaþörf ferðaþjónustunnar.   

Áhrif ferðaþjónustunnar eru þó ekki bundin við atvinnumarkaðinn. Íslenska krónan 

hefur styrkst töluvert og hefur það áhrif á samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar sem og 

útflutningsgreinanna. Þetta hefur margvísleg áhrif í för með sér, m.a. aukinn kaupmátt 

launa sem dregur úr launaskriði en um leið hækkandi verðlag fyrir erlenda ferðamenn. 

Ekki er þó ljóst hvort ferðaþjónustan muni hér verða fórnarlamb eigin velgengni.  

Í fjórða kafla verður farið í hugsanlegar orsakir vaxtar ferðaþjónustunnar á Íslandi.  
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4 Orsakir vaxtar ferðaþjónustu  

4.1 Ásókn í norðurslóðir  
Náttúra Íslands virðist helst draga erlenda ferðamenn hingað til lands, sem og saga 

landsins og menning. Fjöldi ferðamanna hefur verið aukast að vetri til sem bendir til 

aukins áhuga á vetrarútivist og ævintýraferðamennsku enda eru náttúrutengdar ferðir vel 

sóttar af ferðamönnum (Oddný Þóra Óladóttir, 2015).  

4.2 Hryðjuverk annars staðar 
Eins og fram hefur komið dróst verulega úr ferðamannastraumi til Túnis og Egyptalands 

árið 2011, sama ár og hann jókst hér á landi. Fylgni Íslands við þessi lönd er samt sem áður 

ekki öfug, þannig að erfitt er að segja hvort þessi niðursveifla hjá Túnis og Egyptalandi hafi 

haft áhrif á uppgang ferðaþjónustunnar á Íslandi eða hvort aðrir þættir hafi ráðið meira 

um þessa þróun. Eiginvektorar þessara landa hafa öfug formerki við Ísland, fyrir utan 

fyrsta og sjötta frumþátt. Fyrsti frumþáttur segir að ferðamannastraumur þessara landa 

hafi verið að vaxa, eins og á Íslandi. 

Árið 2016 hafði Ísland verið í fyrsta sæti yfir alþjóðlegu friðarvísitöluna og þar með 

friðsælasta landið í heiminum, alveg síðan 2008 (Institute for Economics & Peace, 2016). 

Eins og tafla 6 yfir ferðaþjónustuvísitöluna sýnir er Ísland í 18. sæti af 141 löndum. Mætti 

því segja að styrkleikar Íslands sem ákjósanlegs áfangastaðar séu nokkuð miklir hvað þetta 

varðar. Það má hugsanlega draga þá ályktun að þótt hryðjuverk spili ekki stórt hlutverk 

fyrir þróun ferðamannastraumsins, þá hefur langvarandi fjarvera hryðjuverka sennilega 

áhrif á val ferðamanna á áfangastað.  

 



 

30 

Tafla 6 TTCI vísitölu röðun 2015 (World Economic Forum, 2016). 

 

4.3 Gengislækkun íslensku krónunnar 
Ferðaþjónusta er yfirleitt mjög næm fyrir gengisþróun, bæði gengisþróun þess lands sem 

ferðast er til og einnig þess lands er ferðamenn koma frá. Má sjá það af því að flestir 

ferðamenn sem hingað koma eru Bandaríkjamenn og Bretar, en dollarinn og pundið hafa 

styrkst gagnvart krónunni þar til ársins 2016 (Ásta Björk Sigurðardóttir, o.fl., 2016) (Oddný 

Þóra Óladóttir & Kári Gunnarsson, 2016).  Þótt pundið sé búið að að veikjast töluvert eftir 

þjóðaratkvæðagreiðslu um útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu þá hefur samt sem 

áður ferðamönnum frá Bretlandi verið að fjölga árið 2016, eins og mynd 13 gefur til kynna. 

Þó vantar enn gögn fyrir desember 2016, þannig að búast má við að þessar tölur fyrir árið 

2016 eigi eftir að hækka. Einnig hefur ferðamönnum frá Bandaríkjunum verið að fjölga, 

Sæti Land Gildi Sæti Land Gildi Sæti Land Gildi
1 Spánn 5,31 48 Suður Afríka 4,08 95 Serbía 3,34
2 Frakkland 5,24 49 Búlgaría 4,05 96 Laoska alþýðulýðveldið 3,33
3 Þýskaland 5,22 50 Indónesía 4,05 97 Íran 3,32
4 Bandaríkin 5,12 51 Chíle 4,04 98 Rúanda 3,32
5 Bretland 5,12 52 Indland 4,02 99 Mongolía 3,31
6 Sviss 4,99 53 Lettland 4,01 100 Bólivía 3,29
7 Ástralía 4,98 54 Seychelles 4,00 101 Súrínam 3,28
8 Ítalía 4,98 55 Púertó Ríkó 3,91 102 Nepal 3,27
9 Japan 4,94 56 Márítíus 3,90 103 Kúveit 3,26

10 Kanada 4,92 57 Argentína 3,90 104 Guyana 3,26
11 Singapore 4,86 58 Perú 3,88 105 Kambódía 3,24
12 Austurríkin 4,82 59 Litháen 3,88 106 Albanía 3,22
13 Hong Kong 4,68 60 Bahrain 3,85 107 Sambía 3,22
14 Holland 4,67 61 Slóvakía 3,84 108 Svasíland 3,20
15 Portúgal 4,64 62 Marokkó 3,81 109 Gambía 3,20
16 Nýja Sjáland 4,64 63 Sri Lanka 3,80 110 Venesúela 3,18
17 Kína 4,54 64 Sádí Arabía 3,80 111 Moldóva 3,16
18 Ísland 4,54 65 Oman 3,79 112 Senegal 3,14
19 Írland 4,53 66 Rúmenína 3,78 113 Paraguay 3,11
20 Noregur 4,52 67 Svartfjallaland 3,75 114 Úganda 3,11
21 Belgía 4,51 68 Kólumbía 3,73 115 Simbabve 3,09
22 Finnland 4,47 69 Trínidad og Tóbagó 3,71 116 Kyrgyz Republic 3,08
23 Svíþjóð 4,45 70 Namibía 3,69 117 Côte d’Ivoire 3,05
24 Sameinuðu Arabísku furstadæmin 4,43 71 Georgía 3,68 118 Eþíópía 3,03
25 Malasía 4,41 72 Ísrael 3,66 119 Tadsjikistan 3,03
26 Lúxemborg 4,38 73 Úrúgvæ 3,65 120 Gana 3,01
27 Danmörk 4,38 74 Filippseyjar 3,63 121 Madagaskar 2,99
28 Brasilía 4,37 75 Víetnam 3,60 122 Kamerún 2,95
29 Kórea 4,37 76 Jamaíka 3,59 123 Alsír 2,93
30 Mexíkó 4,36 77 Jórdanía 3,59 124 Gabon 2,92
31 Grikkland 4,36 78 Kenýa 3,58 125 Pakistan 2,92
32 Taiwan 4,35 79 Túnis 3,54 126 Malavi 2,90
33 Króatía 4,30 80 Guatemala 3,51 127 Bangladesh 2,90
34 Panama 4,28 81 Dóminíska lýðveldið 3,50 128 Mali 2,87
35 Tæland 4,26 82 Makedónía 3,50 129 Lesótó 2,82
36 Kýpur 4,25 83 Egyptaland 3,49 130 Mósambík 2,81
37 Tékkland 4,22 84 Azerbaijan 3,48 131 Nígería 2,79
38 Eistland 4,22 85 Kasakstan 3,48 132 Sierra Leone 2,77
39 Slóvenía 4,17 86 Grænhöfðaeyjar 3,46 133 Haítí 2,75
40 Malta 4,16 87 Bhútan 3,44 134 Myanmar 2,72
41 Ungverjaland 4,14 88 Botswana 3,42 135 Burundi 2,70
42 Kosta Ríka 4,10 89 Armenía 3,42 136 Búrkína Fasó 2,67
43 Katar 4,09 90 Hondúras 3,41 137 Máritanía 2,64
44 Tyrkland 4,08 91 El Salvador 3,41 138 Jemen 2,62
45 Rússland 4,08 92 Níkaragúa 3,37 139 Angóla 2,60
46 Barbadoseyja 4,08 93 Tansanía 3,35 140 Guinea 2,58
47 Pólland 4,08 94 Líbanon 3,35 141 Chad 2,43
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þrátt fyrir veikingu dollars gagnvart krónunni. Samband gengisþróunar og 

ferðamannastraumsins er því ekki einhlítt.  

 

Mynd 13 Fjöldi ferðamanna á ári frá Bandaríkjunum og Bretlandi um Keflavíkurflugvöll. Gögn fengin af 
vef Ferðamálastofu (Ferðamálastofa, 2017). 

4.4 Kreppa og eldgos 
Eldgosið í Eyjafjallajökli hófst 14. apríl 2010 og lauk því 23. maí sama ár. Gosið hefur 

vafalaust átt sinn þátt í landkynningu Íslands og þeim uppgangi í ferðaþjónustunni sem 

hefur orðið. Eldgosið var í fréttum um allan heim og hafði áhrif víða, m.a. á alþjóðlegar 

flugsamgöngur. Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka á íslenskri ferðaþjónustu var orðið 

„Iceland“ á leitarvélum internetsins mjög vinsælt á meðan gosinu stóð og einnig um sama 

leyti og gosin voru við Grímsvötn 2011 og Bárðarbungu 2014-2015. Mikill áhugi virtist því 

vera á eldfjallavirkni landsins og gefur sterklega til kynna aukinn áhuga á Íslandi, þó svo 

að ekki sé hægt að rekja það beint til vaxtar ferðaþjónustunnar (Ásta Björk Sigurðardóttir, 

o.fl., 2016). Má þó segja að allt umtal sé gott umtal í þessu samhengi.  

4.5 Markaðsátak 
Þótt náttúrhamfarir geti verið góð landkynning þá geta þær þó líka haft neikvæð áhrif á 

ferðaþjónustu. Í apríl 2010 var uppi alvarleg staða í ferðaþjónustu á Íslandi vegna öskufalls 

frá eldgosinu í Eyjafjallajökli og vandamála í alþjóðlegum flugsamgöngum. Leiddi þetta til 

þess að ferðamönnum til Íslands fækkaði um 22%, sem hafði einnig í för með sér 

tugmilljarða króna lækkun á gjaldeyristekjum miðað við það sem áætlanir höfðu gert ráð 
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fyrir. Var ákveðið að hrinda af stað markaðsátaki í samstarfi við Icelandair, 

Reykjavíkurborg, Iceland Express, Útflutningsráð og Samtök ferðaþjónustunnar (um 70 

fyrirtæki). Markaðsátakið, Inspired by Iceland, var sett af stað í maí og júní 2010. Átakið 

var eitt það stærsta sem hafði verið farið í á þessu sviði og átti að kynna Ísland sem 

ákjósanlegan áfangastað (Utanríkisráðuneytið, 2010). 

Samfélagsmiðlar eiga vafalaust einnig sinn þátt í að kynna Ísland erlendis þar sem fjöldi 

ferðamanna hér á landi á hvern íbúa er meiri en í öðrum löndum eða þrír á hvern íbúa 

árið 2014. Þessi mikli ferðamannastraumur sem kemur hingað auglýsir svo eflaust landið 

með ljósmyndum og ummælum frá veru sinni hér á samfélagsmiðlum (Ásta Björk 

Sigurðardóttir, o.fl., 2016). 

4.6 Aukið flugframboð 
Frá árinu 2010 hefur tíðni flugferða aukist árlega eða um 17%. Ástæða þess liggur í auknu 

framboði flugsæta og hagstæðari flugfargjalda, sem eru afleiðing aukinnar samkeppni í 

flugi hingað til lands. Hefur því verið auðveldara fyrir ferðamenn að velja Ísland sem 

áfangastað. Sumarið 2009 buðu sjö flugfélög upp á áætlunarflug til Íslands samkvæmt 

upplýsingum frá Isavia, samanborið við sumarið 2016 þegar tuttugu og fimm flugfélög 

ráðgerðu áætlunarflug til Íslands um Keflavíkurflugvöll frá um 60 áfangastöðum (Ásta 

Björk Sigurðardóttir, o.fl., 2016). Hugsanlega gæti þetta einnig stafað af aukinni 

eftirspurn, þar sem Ísland hefur orðið hagstæður og áhugaverður kostur fyrir ferðamenn. 

Þetta tvennt – aukinn aðsókn ferðamanna samhliða auknu framboði á flugi – hefur því 

haldist í hendur.  
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5 Niðurstöður og lokaorð 

Vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi undanfarin ár hefur verið mikill og er hún orðin mjög 

mikilvæg atvinnugrein fyrir hagkerfið, sem bæði skapar mörg störf og aflar mikils 

gjaldeyris. Í þessu verkefni var reynt að greina orsakir þessa vaxtar.  

Ljóst er að margir samverkandi þættir hafi haft áhrif á vöxt ferðaþjónustunnar á Íslandi 

undanfarin ár. Mætti segja að eldgosið árið 2010 í Eyjafjallajökli hafi vakið áhuga fólks á 

Íslandi og komið því þannig á kortið sem áfangastaðar þar sem vöxturinn varð svo mikill 

ári eftir gosið. Eldgosið var mikil landkynning þar sem það var í fréttum um allan heim og 

hafði áhrif víða, m.a. á alþjóðlegar flugsamgöngur. Í kjölfar elgossins fylgdi svo 

markaðsátakið „Inspired by Iceland“. Svo hefur gengisfall krónunnar tveimur árum áður 

eflaust átt sinn þátt í að gera Ísland að ákjósanlegum áfangastað, vegna þess hversu ódýrt 

var fyrir ferðamann frá löndum eins og Bandaríkjunum og Bretlandi að dveljast hér. 

Svipaða sögu má segja um önnur lönd sem lentu í efnahagskreppu samkvæmt 

frumþáttagreiningunni. Ferðaþjónusta er næm fyrir gengisþróun eins og aðrar 

útflutningsgreinar.  

Einnig hefur aukið framboð af flugfélögum og hagstæðum flugfargjöldum gert fleirum 

kleift að ferðast hingað og frá fjölbreyttari áfangastöðum. Ástæðan er vissulega hin aukna 

eftirspurn eftir Íslandi sem ferðamannastaðar en má telja jákvætt að flugfélög hafi 

brugðist við henni með öflugum hætti. Er nú hægt að komast til Íslands frá 60 

áfangastöðum.  

Þótt að árið 2014 hafi verið hér þrír ferðamenn á hvern íbúa ætti Ísland að hafa getu 

til að taka á móti svo miklum fjölda ferðamanna þar sem landrými er mikið. Flestir 

ferðamenn sem hingað koma dvelja aðallega á Suðurlandinu og liggja því tækifæri í að 

dreifa þeim meira um landið (Ferðamálastofa, 2017). 

Mikilvægt er að halda áfram að styrkja stoðir ferðaþjónustunnar þar sem hún hefur 

verið svo mikilvægur hvati fyrir hagkerfi Íslands og er nú orðinn stór hluti af vergri 

landsframleiðslu síðustu ár. Samhliða því er mikilvægt að passa uppá náttúru landsins þar 

sem hún er dýrmæt auðlind og hefur mikið aðdráttarafl. Mætti jafnvel íhuga að heimila 

víðar gjaldtöku landeigenda eins og svo oft hefur verið í umræðunni. Það gæti leitt til 
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hraðari uppbyggingar innviða og aðstöðu sem takmarkar átroðning og um leið virkað sem 

hvati fyrir fleiri aðila að koma að ferðaþjónustunni. Framtíðarspár búast við að vöxtur 

verði áfram á ferðþjónustu hér á landi vegna þess að aukinn áhugi ferðamanna er á vetrar-

, útivistar og ævintýraferðamennsku og á Íslandi almennt (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið & Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 
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