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Útdráttur 

Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið gríðarlegur hér á landi á undanförnum árum og 

hefur metfjöldi ferðmanna heimsótt landið á hverju ári frá 2011. Ferðaþjónustan varð 

stærsta útflutningsgrein okkar Íslendinga árið 2013 og hefur greinin stækkað hratt. Eftir 

að bankarnir hrundu haustið 2008 gerði fljótandi gengisstefna það mögulegt að leyfa 

genginu að falla sem leiddi til aukins útflutnings. Landið var þá ódýrara í kjölfarið en 

síðan þá hefur gengið styrkst mikið, eða um 70% milli áranna 2008 og 2016, þrátt fyrir 

nokkrar niðursveiflur á leiðinni. Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2017 er Ísland talið eitt 

dýrasta land Evrópu en þrátt fyrir það hefur kortavelta á hvern ferðamann sem sækir 

landið heim verið að aukast frá flestum ferðamannaþjóðjum á undanförnum árum. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort gengislækkunin sem átti sér stað í kjölfar 

bankahrunsins árið 2008 hafi orðið til þess að ferðaþjónustan fór á flug og einnig hvort 

atburðir sem hafa verið góð auglýsing fyrir landið, s.s. eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 og 

Evrópumótið í knattspyrnu 2016, hafi haft meiri áhrif á ferðamannastrauminn og 

kortaveltu ferðamanna hér á landi. 

Samkvæmt niðurstöðunum útskýrir gengisþróunin kortanotkun og komur 

ferðamanna hingað til lands aðeins að hluta til. Aðhvarfsgreining leiðir í ljós að eldgosið í 

Eyjafjallajökli og Evrópumótið í knattspyrnu hafi haft meiri áhrif á kortanotkun erlendra 

ferðamanna hér á landi heldur en gengisþróun krónunnar, þó svo að ekki sé hægt að 

segja að sveigjanleg króna hafi engu máli skipt. 
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1  Inngangur 

Mikill vöxtur hefur orðið í ferðaþjónustu hér á landi á undanförnum árum. Erlendum 

ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega hér á landi en milli áranna 2010 og 2016 fjölgaði 

erlendum gestum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar um 1,3 milljónir. Eins og gefur að skilja 

hefur kortaveltan á mann aukist samhliða þessari fjölgun þrátt fyrir að landið sé talið eitt 

það dýrasta í Evrópu.  

Mikið hefur verið rætt og ritað um peningastefnuna á Íslandi í gegnum tíðina. 

Hagkerfið hér er lítið og er krónan umdeild þar sem erfiðlega hefur gengið að ná 

stöðugleika til langs tíma með hana sem gjaldmiðil. Í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 

féll gengið og komið var á gjaldeyrishöftum í desember sama ár sem áttu meðal annars 

að stemma stigu við mikið fall krónunnar. Síðan þá hefur krónan styrkst mikið en 

raungengi hennar jókst um 70% frá nóvember 2008 til ársloka 2016. Nú þegar mikill 

uppgangur er í ferðaþjónustunni hér á landi og hún orðin stærsta útflutningsgrein okkar 

er fróðlegt að skoða hvort að gengisfellingin 2008 hafi bjargað landinu með því að gera 

það ódýrara og laða fleiri ferðamenn hér að. 

Nokkrir atburðir sem tengjast Íslandi hafa, á undanförnum árum, verið mikil auglýsing 

fyrir landið og ber þar helst að nefna eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 og Evrópumótið í 

Knattspyrnu sem fór fram í Frakklandi sumarið 2016. Þessir tveir atburðir leiddu til þess 

að orðinu Ísland var flett upp oftar en áður hafði sést á leitarvélinni Google og er 

áhugavert að skoða hvort slíkar auglýsingar hafi áhrif á komur ferðamanna.  

Í upphafi þessarar ritgerðar verður skoðað hvernig þróunin hefur verið í fjölgun 

ferðamanna, þar sem farið verður yfir hvernig kortaveltu þeirra er háttað ásamt því að 

skoða hvaða þjóðir nota kortin mest og hverjar minna. Næst verður farið stuttlega yfir 

hvernig peningamálum hefur verið háttað hér landi og í kjölfarið skoðað hvers vegna 

fljótandi gengi hefur orðið fyrir valinu. Að því loknu verður samband gengis og 

ferðamanna skoðað nánar ásamt yfirferð á fyrri rannsóknum sem byggja á sambandi 

þessara þátta.  Að lokum verður framkvæmd aðhvarfsgreining þar sem markmiðið er að 

svara þeirri spurningu hvort gengislækkunin í kjölfar hrunsins hafi haft áhrif á vöxt 

ferðaþjónustunnar eða hvort aðrir þættir sem voru góð auglýsing fyrir landið eins og 
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eldgosið í Eyjafjallajökli og Evrópumótið í knattspyrnu hafi haft meira að segja um 

uppganginn í ferðaþjónustunni. 
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2 Ferðamannastraumurinn 

Undir lok síðustu aldar var sjávarútvegur aðalútflutningsgrein landsins og var hlutdeild 

sjávarútvegs í útflutningi vöru og þjónustu yfir helmingur að jafnaði. Upp úr aldamótum 

varð mikil fjárfesting í áliðnaði og jókst hlutdeild iðnframleiðslu á kostnað sjávarútvegs 

sem leiddi til þess að áliðnaðurinn varð næst stærsta útflutningsgreinin. Í kjölfar 

fjármálakreppunnar árið 2008 tók ferðaþjónustan loks við sér. Hlutdeild hennar 

tvöfaldaðist á árunum 2008-2012 og var orðin 24% en hafði verið um 11-13% frá árinu 

1990. Þar með var hún að verða ein af stærstu stoðum útflutnings hér á landi (Arion 

Banki, 2013). 

Ferðaþjónustan varð í fyrsta sinn stærsta útflutningsgrein landsins árið 2013 og var 

hlutdeild hennar um 26,8% af útflutningi en á sama tíma var hlutur sjávarútvegs 26,5% 

og áls og álafurða 21%. Síðan þá hefur hlutdeild hennar haldið áfram að aukast og var 

hún komin í 31% af útflutningi árið 2015 (Oddný Þóra Ólafsdóttir, 2016). 

Mynd 1: Valdir liðir útflutnings vöru og þjónustu 2013-2016, upphæðir í milljónum króna. Heimild: 
Hagstofa Íslands. 

Í kjölfar fjármálakreppunnar hafa útflutningstekjur sem hlutfall af landsframleiðslu 

vaxið um 10-17% á ári hér á landi og gera spár ráð fyrir áframhaldandi aukningu á 
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útflutningstekjum í ferðaþjónustunni næstu árin (Arion banki, 2016) (Landsbankinn, 

2015). 

2.1 Fjölgun erlendra ferðamanna 

Íslendingar hafa fundið mikið fyrir örum vexti í komu ferðamanna hingað til lands 

undanfarin ár og hefur þessi hraða aukning orðið til þess að sumum þykir nóg um. Hröð 

fjölgun ferðamanna hér á landi er þó ekki ný af nálinni en frá því að mælingar hófust 

árið 1949 og fram að hruni fjölgaði ferðamönnum að jafnaði um 8% á ári. Í kjölfar 

fjármálakreppunnar var samdráttur í komu erlendra ferðamanna næstu tvö árin á eftir 

og fækkaði þeim um 2,7% frá 2008-2010. Eldgosið Í Eyjafjallajökli hafði gífurleg áhrif á 

komu ferðamanna hingað til lands. Það hófst fyrir alvöru þann 14.apríl og varð þess 

valdandi að farþegaflug í Evrópu lagðist niður að mestu leyti í um fimm sólarhringa 

vegna gríðarlegs öskufalls sem náði alla leið til meginlands álfunnar. Yfir 100 þúsund 

áætlunarerðum var aflýst vegna gosins en því lauk svo þann 22.maí sama ár. Þó svo að 

gosið hafi hægt á heimsóknum erlendis frá árið 2010, virðist það einnig hafa verið góð 

auglýsing fyrir landið. Árið eftir fjölgaði ferðamönnum um 17,8% og hefur fjölgunin 

aukist með hverju árinu síðan, en mest var hún milli áranna 2015 og 2016, eða 39% 

(Ferðamálastofa, 2016) (Höskuldsson et al., 2013). 

Ekkert lát virðist ætla að vera á þessari þróun en í nýjustu skýrslu greiningardeildar 

Íslandsbanka sem gefin var út í mars á þessu ári spáir um 30% fjölgun ferðamanna í ár. 

Þetta þýðir að ferðamönnum mun fjölga um 530 þúsund frá síðasta ári ef spáin gengur 

eftir og yrði það metfjölgun á einu ári hér á landi. Á mynd 2 má sjá hversu fordæmalaus 

þessi fjölgun hefur verið fyrir landið síðustu ár (Íslandsbanki, 2017). 
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Mynd 2: Fjöldi ferðamanna með flugi og Norrænu 1949-2016. Heimild: Ferðamálastofa. 

2.1.1 Þjóðerni ferðamanna 

Ferðamenn frá Bandaríkjunum eru duglegastir að heimsækja Ísland en fjöldi þeirra nam 

um 415 þúsund á síðasta ári, ef tekið er mið af brottförum úr flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Bretland fylgir þar á eftir með 316 þúsund brottfarir í fyrra og hafa þessar tvær þjóðir í 

raun verið í algjörum sérflokki undanfarin 6 ár er kemur að heimsóknum til landsins eins 

og sjá má á mynd 3. Frakkar og Þjóðverjar hafa fjölgað komum sínum töluvert hingað til 

lands undanfarin ár en Kanada er sú þjóð sem fjölgaði heimsóknum hvað mest milli 

áranna 2015 og 2016 eða um 78%. Þetta eru því þær fimm þjóðir sem áttu flesta gesti 

hér á landi á síðasta ári (Ferðamálastofa, 2017). 

Mynd 3: Brottfarir erlendra gesta um Flugstöð Leifs Eiríkssonar frá 2003-2016 eftir þjóðernum. Heimild: 
Ferðamálastofa. 
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2.1.2 Árstíðamunur 

Eins og gefur að skilja er sumartíminn annasamasti tíminn í ferðaþjónustunni og var 

fjölgun heimsókna yfir sumarið milli áranna 2015 og 2016 um 157 þúsund eða 664 

þúsund heimsóknir í heild, sem er tæplega 40% heimsókna yfir allt árið. Töluverður 

árstíðarmunur er í þessum geira því yfir vormánuðina er rólegast og voru heimsóknir um 

219 þúsund yfir það tímabil í fyrra (Ferðamálastofa, 2017). 

 Mynd 4: Brottfarir erlendra gesta um Flugstöð Leifs Eiríkssonar frá 2003-2016 eftir árstíma. Heimild: 
Ferðamálastofa 

Athyglisvert er þó að sjá að mesta aukningin er yfir veturinn en þar hefur 

heimsóknum fjölgað um 18,3% að jafnaði frá árinu 2003. Helsta ástæða þess er gríðarleg 

aukning á flugframboði en brottfarir um Flugstöð Leifs Eiríkssonar voru 75,3% fleiri í 

janúar í ár en árið á 2016. Brottfarirnar voru 1.768 þúsund yfir allt árið í fyrra sem var 

um 40,1% aukning frá árinu 2015. Fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa brugðist við þessu með 

auknu framboði af ferðum yfir vetrartímann svo sem norðurljósaferðum o.fl. 
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Mynd 5: Árleg prósentuaukning að jafnaði í komu erlendra ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
frá 2003-2016. Heimild: Ferðamálastofa. 

Þegar skoðuð eru fyrstu árin eftir bankahrunið haustið 2008 má sjá að árið 2009 

fækkaði ferðamönnum alla mánuði ársins miðað við árið á undan fyrir utan maí, júli og 

ágúst. Áhugavert er að sjá að í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli, sem stóð yfir í apríl og 

maí árið 2010, fækkaði ferðamönnum frá apríl-september miðað við árið 2009 að 

undanskildum ágúst mánuði. Í október fjölgaði þeim svo um 12,2% frá sama mánuði árið 

áður og síðan þá hefur verið stanslaus aukning í heimsóknum þeirra (Ferðamálastofa, 

2017). 

2.1.3 Google Trends 

Tæknirisinn Google, sem flestir þekkja fyrir að búa yfir mögnuðustu leitarvél í heiminum 

í dag heldur utan um vefsíðu sem kallast Google Trends. Á þessari síðu heldur Google 

utan um það hversu oft ákveðnum orðum eða titlum hefur verið flett upp á leitarvélinni. 

Þegar skoðað er hversu oft orðinu Iceland er flett upp kemur í ljós að landinu hefur 

aldrei verið flett jafn oft upp á leitarvélinni og gert var í apríl 2010 á meðan á eldgosinu í 

Eyjafjallajökli stóð en Google hefur tekið saman þessar upplýsingar frá árinu 2004. Eins 

og flestir vita vakti gosið heimsathygli og er mögulegt að eftir á að hyggja hafi gosið 

verið góð auglýsing fyrir landið en eins og kom fram í kafla 2.1 dróst fjöldi ferðamanna 

saman árið 2010 en hefur vaxið hratt eftir það.  

Næstflestar flettingar fékk landið í júní árið 2016 á meðan íslenska karla landsliðið 

náði frábærum árangri á Evrópumótinu í knattspyrnu sem fór fram í Frakklandi það 
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sumar. Ekki voru þó aðeins leikmenn liðsins sem vöktu athygli því íslenskir 

stuðningsmenn vöktu gríðarlega athygli fyrir að hafa látið vel í sér heyra þrátt fyrir að 

vera í minnihluta á áhorfendapöllunum á flestum leikjum. Á meðan á mótinu stóð voru 

flettingar af Íslandi um 70% af þeim sem landið fékk á meðan að fyrrnefnt eldgos reið 

yfir. Önnur orð sem var oftast flett upp í sama titli og Ísland eru Volcano, Reykjavík og 

France í þessari röð eftir fjölda flettinga og kemur orðið travel í fjórða sæti. 

Í 6.kafla ritgerðarinnar verður reynt að varpa ljósi á það hvort að þessir tveir atburðir 

hafi haft jákvæð áhrif á kortanotkun ferðamanna hér landi og ýtt undir komu 

ferðamanna hingað til lands (Google, 2017). 

2.2 Kortavelta erlendra ferðamanna 

Þróunin í kortaveltu erlendra ferðamanna hér á landi hefur haldist nokkurn veginn í 

hendur við fjölgun ferðamanna frá árinu 2004 eins og sjá má á mynd 6. Veltan hefur 

farið stöðugt vaxandi að undanskildu árinu 2010 en þá stóð hún í stað. Frá 2010 til 2014 

var vöxturinn nokkuð stöðugur um 17-20% á milli ára en árin 2015 og 2016 kom mikill 

kippur í kortaveltuna og var hún um 232 milljarðar króna á síðasta ári sem er um 33% 

aukning frá árinu á undan. Heildarveltan hefur því aukist um tæp 80% frá árinu 2010. 

Mynd 6: Fjöldi erlendra ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar á v.ás. Kortavelta erlendra 
ferðamanna hér á landi í milljónum króna á h.ás. Notuð voru mánaðargögn frá 2004-2016. 
Heimild: Ferðamálastofa og Hagstofa Íslands. 

Það að kortaveltan hafi staðið í stað milli áranna 2009 og 2010 má væntanlega að 

miklu leyti rekja til eldgossins í Eyjafjallajökli sama ár. Hún er í takti við þá þróun í komu 
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ferðamanna til landsins sem við sáum í kafla 2.1. en kortavelta á mann jókst um 20% 

milli áranna 2010 og 2016 (Hagstofan, 2017). 

Nokkur munur er á kortaveltunni eftir árstíma en hún er lang mest yfir 

sumarmánuðina eins og sjá má á mynd 7. Þetta er væntanlega að miklu leyti afleiðing 

þess að fjöldi ferðamanna er mestur þá. Árið 2015 var veltan yfir sumarmánuðina 41,7% 

af heildarveltunni en árið 2016 um 38,2% af veltunni allt árið og gæti það skýrst af þeirri 

þróun sem hefur orðið í komu ferðamanna þar sem þeir eru farnir að koma meira yfir 

aðra árstíma en sumarið. 

Mynd 7: Kortavelta erlendra ferðamanna hér á landi eftir mánuðum. Heimild: Hagstofa Íslands. 

Til að rýna betur í þróun kortaveltunnar getur verið gott að skoða meðalneyslu 

ferðamanna. Á mynd 8 má sjá að kortaveltan í krónum hefur verið ívið meiri frá því eftir 

hrun en kortaveltan í evrum hefur nálgast veltuna í krónum á undanförnum árum en 

hún hefur aukist um 23,5% frá árinu 2014. Aukning kortaveltunnar í krónum hefur verið 

hægari en hún jókst um 11,4% frá 2014. Kortavelta á hvern ferðamann á síðasta ári var 

131.631 króna samanborið við 985 evrur (Oddný Þóra Ólafsdóttir, 2016). 
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Mynd 8: Kortavelta á hvern erlendan ferðamann í þúsundum króna á v.ás og í evrum á h.ás. Heimild: 
Hagstofa Íslands og Ferðamálstofa. 

2.2.1 Kortavelta eftir útgjaldaliðum 

Neysla ferðamanna hefur verið í nokkuð föstum skorðum milli ára ef farþegaflutningar 

eru undanskildir, en þó var töluverð aukning í öllum útgjaldaliðum árið 2016. 

Gisti-og veitingaþjónusta var tæplega þriðjungur af allri erlendri kortaveltu árið 2016 

eða 29,6% á meðan farþegaflutningar voru um 17,3%. Ýmis önnur ferðaþjónusta hér á 

landi vó um 14,6% af kortaveltunni á meðan verslun stóð undir rétt um 13% af veltunni. 

Mesta aukningin frá árinu 2015 var þó í farþegaflutningum en þar jókst kortaveltan um 

56%. Til samanburðar jukust farþegaflutningar milli áranna 2014-2015 um 43%. Frá 

árinu 2012 hafa farþegaflutningar sem hlutfall af erlendri kortaveltu aukist um 91,9% og 

er það mesta aukningin í útgjaldaliðum milli áranna 2012-2016, eins og sjá má á mynd 9. 

Það er í takti við þann mikla vöxt í komu erlendra ferðamanna hingað til lands sem við 

sáum í kafla 2.1. Minnsti útgjaldaliðurinn undanfarin ár hefur verið menningar-, 

afþreyingar- og tómstundastarfsemi en rétt um 2,4% af erlendri kortaveltu árið 2016 

rann til slíkrar starfsemi (Rannóknarsetur verslunarinnar, 2017A). 
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Mynd 9: Kortavleta erlendra ferðamanna hér á landi eftir útgjaldaliðum, upphæðir í milljónum króna. 
Heimild: Rannsóknarsetur verslunarinnar. 

Ef við gefum okkur að neyslumynstrið sem mynd 9 sýnir endurspegli hinn dæmigerða 

ferðamann, þá sést að mestir fjármunir fara í gistiþjónustu að jafnaði. Ýmis 

ferðaþjónusta fylgir þar á eftir en undir þann flokk falla skipulagðar ferðir ferðaskrifstofa 

og önnur þjónusta þeirra. Vaxandi útgjöld ferðamanna við bílaleigur og annað sem þeim 

tengist gefur vísbendingu um að ferðamenn séu í auknum mæli að ferðast um landið á 

eigin vegum en útgjöld hafa aukist um 69,6% frá árinu 2012 (Arion banki, 2016). 

2.2.2 Kortavelta eftir þjóðerni 

Lítið er um gögn yfir kortaveltu ferðamanna eftir þjóðernum, en rannsóknarsetur 

verslunarinnar er eina stofnunin sem gefur út slík gögn og ná þau aðeins aftur til ársins 

2013. 

Kortavelta eftir þjóðernum hefur breyst nokkuð undanfarin ár. Margt spilar þar inní 

eins og útbreiðsla greiðslukorta, ferðavenjur og mögulega gengisbreytingar svo eitthvað 

sé nefnt. Árið 2016 var kortavelta Svisslendinga að jafnaði mest hér á landi en hver 

þeirra var með um 209 þúsund krónur í veltu. Áhugavert er að sjá að velta á hvern 

Svisslending hér á landi hefur dregist saman um 1,6% frá árinu 2013. Þar á eftir koma 

Bandaríkjamenn, en þeir straujuðu kortin fyrir um 168 þúsund á mann árið 2016 og 

hefur kortanotkun þeirra aukist um tæp 29% á mann frá 2013. Á sama tíma hefur 

Bandaríkjamönnum fjölgað mikið, eða um 71%. Kortanotkuninni á hvern 

Bandaríkjamann jókst þó aðeins um 6,5% milli áranna 2015-2016.  
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Norðmenn, Kanadamenn og Hollendingar eru þær þjóðir sem koma næstar á eftir í 

veltu árið 2016 og voru allar með veltu á bilinu 145-148 þúsund krónur á mann. 

Kanadamenn eru þó sú þjóð sem hefur aukið veltu á mann mest milli áranna 2015-2016 

eða um 15,3% og slær þar Bandaríkjamönnum við. Velta Kandamanna hefur aukist um 

15% á mann frá árinu 2013 samanborið 23,5% aukningu Hollendinga og 29% aukningu í 

veltu á hvern Bandaríkjamann. Kortanotkun á hvern Norðmann hér á landi hefur 

hinsvegar dregist saman um 9% á sama tímabili (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 

2017B). 

Af þeim þjóðum sem koma fyrir í gögnunum eru Pólverjar með minnstu veltuna en 

kortavelta þeirra árið 2016 var aðeins tæpar 30 þúsund krónur á mann. Það ber þó að 

taka þær tölur með fyrirvara, enda Pólverjar fjölmennasta þjóðerni sem býr hér á landi 

fyrir utan Íslendinga, en þeir teljast samt sem áður sem erlendir ferðamenn í gögnum 

Ferðamálastofu þegar þeir ferðast erlendis (Arion banki, 2015). 

Mynd 10: Kortavelta á hvern erlendan ferðamann hér á landi eftir þjóðerni. Heimild: Rannsóknarsetur 
verslunarinnar. 

Á mynd 10 má sjá að nokkrar þjóðir hafa dregið úr kortaveltur sinni frá árinu 2015. 

Rússar eru þeir ferðamenn sem hafa dregið mest úr kortaveltu á hvern ferðamann og 

hefur veltan dregist saman á hverju ári frá 2013, allan tímann sem gögnin ná yfir. 

Kortavelta á hvern Rússa hér á landi minnkaði um 27% milli áranna 2013-2016. 

Það er því áhugavert að velta fyrir sér hvort hin miklastyrking krónunnar á síðustu 

misserum sér farin að hafa áhrif á ferðamenn. Í nýlegum greiningum bæði Íslandsbanka 



 

22 

og Arion-banka kemur fram að Ísland sé orðið mjög dýrt og virðist það vera orðið eitt 

dýrasta land í Evrópu. Samanburðartölur frá Eurostat og OECD gefa þetta til kynna og 

því lítur út fyrir að ferðamenn eyði hærri upphæðum hér á landi í hinar ýmsu vörur og 

þjónustu en þeir geri í flestum öðrum Evrópuríkjum (Íslandsbanki, 2017) (Arion banki, 

2016). 

2.3 Ferðaþjónustan og hollenska veikin 

Þótt fjölgun ferðamanna hafi mikla kosti í för með sér eru vankantar þessarar miklu 

fjölgunar einnig til staðar og velta menn nú fyrir sér hversu mikið þessi hraði vöxtur í 

ferðaþjónustunni komi niður á öðrum útflutningsgreinum. 

Ljóst er að sjávarútvegur og fleiri útflutningsgreinar finna vel fyrir styrkingu 

krónunnar en það hefur í för með sér minni afkomu útflutningsfyrirtækja og lækkar 

einnig laun fólks í þessum geira, s.s. sjómanna. Einnig leiðir þetta til þess að erfiðara 

verður að byggja útflutningsgreinarnar upp. Þessi áhrif af styrkingu krónunnar á 

útflutningsgreinar hafa þó ekki verið stórkosleg hingað til en gætu aukist ef sama þróun 

heldur áfram í komu ferðamanna til landsins og krónan heldur áfram að styrkjast, en 

sumir óttast að svokölluð hollenska veikin geti gert vart við sig. 

Hollenska veikin er hugtak sem varð til eftir að miklar gasauðlindir fundust við 

Hollandsstrendur á seinni hluta sjötta áratugar 20.aldar. Þetta varð til þess að 

útflutningstekjur Hollendinga jukust gríðarlega og gengi gjaldmiðilsins þar styrkist mikið 

í kjölfarið. Þessi mikla gengisstyrking kom niður á öðrum útflutningsgreinum landsins og 

hefur hugtakið „hollenska veikin“ verið notað í kjölfarið þegar ný náttúruauðlind finnst 

sem verður þess valdandi að aukinn útflutningur auðlindarinnar hækkar raungengi 

gjaldmiðils viðkomandi lands sem bitnar á öðrum útflutningsgreinum. Þetta hugtak 

hefur því verið notað til að lýsa því að ferðaþjónustan er orðin stærsta útflutningsgrein 

landsins sem hefur ýtt undir styrkingu krónunnar og haft slæm áhrif á aðrar 

útflutningsgreinar (Gylfi Zoëga, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þ. Herbertsson, 2000) 

(Arion banki, 2016). 
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3 Fyrirkomulag gengismála 

Eftir mikla verðbólgutíð á Íslandi var, á níunda áratug síðustu aldar, komið á ströngum 

aðgerðum í peningamálum hér á landi sem skilaði sér í mikilli verðbólguhjöðnun og 

spilaði gengisfesting krónunnar þar stórt hlutverk. Um miðjan tíunda áratuginn var 

opnað fyrir fjármagnsflutninga að fullu sem gerði það að verkum að gengið varð 

óstöðugt í kjölfarið en aðalmarkmið Seðlabankans var að halda því stöðugu. Á síðustu 

árum tíunda áratugarins var sveigjanleiki aukinn jafnt og þétt og var gengi krónunnar 

sett á flot í mars 2001. Gengið sveiflaðist mikið árið eftir og varð fall krónunnar mest í 

lok nóvember 2001 þegar gengisvísitalan stóð í 151. Fljótlega eftir það tók gengið þó 

aftur að styrkjast (Sigurður Snævarr, 1993) (Már Guðmundsson, 2004). 

Verðstöðugleiki, þar sem krónan var á floti og fjármagnsflutningar frjálsir, hélt allt til 

ársins 2008 eða fram að bankahruni. Gjaldeyriskreppan sem skall á haustið 2008 varð til 

þess að raungengið féll um 30% sem olli mikilli röskun í hagkerfinu. Í kjölfar þess 

snarminnkaði innflutningur á varanlegum neysluvarningi á árunum 2008 og 2009 sem 

hjálpaði til við að minnka viðskiptahallann. Gríðarlegt fjárstreymi hófst frá Íslandi sem 

endaði með því að í nóvemberlok sama ár samþykkti Alþingi að veita Seðlabankanum 

heimild til að koma á gjaldeyrishöftum sem áttu að stöðva frekara fall krónunnar. Höftin 

stóðu allt þar til í mars 2017 þegar þau voru afnumin að fullu (Viðskiptaráð Íslands, 

2011). 

Á árunum 2013-2016 jókst raungengið um 33% en á sama tíma hefur verið 

gríðarlegur uppgangur í ferðaþjónustu eins og kom fram í kafla 2. Skilyrði til útflutnings 

bötnuðu til muna í kjölfarið af gengislækkuninni sem gerði landið ódýrar og verður reynt 

að svara því í kafla 6. hvort að þessi gengisbreyting hafi haft jákvæð áhrif á ferðamenn 

sem heimsækja landið. (Ásgeir Jónsson, 2016) 

3.1 Hlutverk peningastefnu 

Mikilvægasta hlutverk peningastefnunnar er að stuðla að verðstöðugleika sem snýr að 

því að halda verðbólgu lágri og stöðugri og einnig reyna að draga úr tímabundnum 

sveiflum í atvinnu og hagvexti. 
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Á síðustu áratugum hafa þjóðir í auknum mæli tekið upp þá peningastefnu að setja 

seðlabanka sínum verðbólgumarkmið, en fram kemur í rannsókn Frys o.fl. frá árinu 2000 

að 78 af þeim 94 þjóðum sem skoðaðar voru höfðu verðstöðugleika sem aðalmarkmið 

peningastefnunnar (Þórarinn G. Pétursson, 2007). 

Aðalstýritæki Seðlabanka Íslands er stýrivextir. Þá ákvarðar bankinn nafnvexti á 

lánum til lánastofnanna gegn veði sem hefur áhrif á bæði inn- og útlánavexti þeirra. 

Þetta leiðir því til samskonar breytinga á vöxtum í lánakerfinu öllu. Þegar Seðlabankinn 

ákvarðar breytingar á stýrivöxtum hefur það tvenns konar áhrif. Annars vegar á 

fjármagnsflæði til- og frá landinu en það fer þó eftir gengi krónunnar hverju sinni og 

leiðir styrking krónunnar yfirleitt til aukins aðhalds í efnahagsmálum. Hins vegar eru 

áhrifin á neyslu og fjárfestingu en þau áhrif koma þó yfirleitt ekki fram strax (Yngvi Örn 

Kristinsson, 2000). 

Önnur stjórntæki eins og bindiskylda og inngrip á gjaldeyrismarkaði hafa svipuð 

hagræn áhrif en það að notast við stýrivexti þykir bæði skilvirkari og gagnsærri leið til að 

hafa áhrif á aðra markaðsvexti. Forsenda vel heppnaðrar peningastefnu er 

trúverðugleiki sem veitir verðbólguvæntigum kjölfestu og er einnig mikilvægur þáttur í 

því að draga úr áhrifum óæskilegra gengissveiflna á efnahagslíf hér á landi (Þórarinn G. 

Pétursson, 2007). 

Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvarðar hvernig stjórntækjum bankans er beitt 

lögum samkvæmt. Nefndin fundar a.m.k. átta sinnum á ári og eru ákvarðanirnar birtar í 

yfirlýsingu nefndarinnar sem gefin er út fyrir opnun markaða þann dag sem ákvörðunin 

er kynnt. Þar gera nefndarmenn grein fyrir ákvörðunum sínum og forsendum þeirra 

(Seðlabanki Íslands, 2010). 

3.2 Val á gengisstefnu 

Þegar kemur að vali á peningastefnu og gengisfyrirkomulagi hafa ríki nokkrar leiðir til að 

velja um. Samkvæmt kenningunni um hina ómögulegu þrenningu er ómögulegt fyrir ríki 

að vera með sjálfstæða peningastefnu, leyfa frjálsar fjármagnshreyfingar og viðhalda 

stöðugleika gengis (Gylfi Zoëga og Tryggvi Þ. Herbertsson, 2005). 

Til að skoða þær leiðir sem eru mögulegar er oft notaður hinn svokallaði ómöguleika 

þríhyrningur (e. Impossibility triangle) sem sjá má á mynd 11. Þríhyrningurinn táknar að 

ekki er hægt að ná öllum þremur hornum þríhyrningsins á sama tíma og því geta ríki 
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aðeins valið tvo af þessum þrem möguleikum. Ástæða þess er að straumur fjármagns 

inn eða út úr landinu mun alltaf á endanum varpa gengisviðmiðinu um koll með 

gjaldeyriskreppu og getur seðlabanki viðkomandi lands ekki bjargað því þó hann noti 

allan sinn gjaldeyrisforða í vörn fyrir gengið. 

Mynd 11: Ómöguleika þríhyrningurinn. Heimild: Nauðsyn eða val (Ásgeir, Sigurður og Valdimar; 2012). 

Á hornum þríhyrningsins eru: fastgengisstefna, frjálsir fjármagnsflutningar og 

sjálfstæð peningastefna. Ríki þurfa því að velja á milli kostanna A, B og C. Ef kostur A 

verður fyrir valinu er tekið upp myntbandalag eða önnur mynt tekin upp einhliða sem 

þýðir að sjálfstæð peningamálastefna er gefin upp á bátinn. Kostur B byggir á fljótandi 

gengi, gengissveiflum á gjaldeyrismarkaði og sjálfstæðri peningamálastjórn sem er ekki 

ósvipað því fyrirkomulagi sem var við lýði hér á landi frá 2001-2008. Loks felur kostur C í 

sér sjálfstæða peningamálastefnu og fastgengi ásamt fjármagnshöftum sem er það 

fyrirkomulag sem var hér við lýði frá því höftin voru sett á árið 2008 og þar til þau voru 

afnumin að fullu í mars á þessu ári (Jónsson et al., 2012). 

3.2.1 Fastgengisstefna 

Þegar fylgja á fastgengisstefnu er verðstöðugleiki aðalmarkmiðið en hægt er að 

útfæra slíka stefnu á mismunandi vegu. Ýmist getur gengið verið alveg óhagganlegt eða 

breytilegt en þó með vissum takmörkunum. Hreinasta form fastgengis er myntbandalag 

en einnig eru önnur form svo sem myntráð sem teljast vera fullkomlegar 

fastgengisstefnur. Til hreyfanlegri útgáfa af fastgengisstefnum telst t.d. þegar innlendur 

gjaldmiðill er tengdur einum eða fleiri gjaldmiðlum í annari mynt á föstu gengi eða þegar 

fastgengisstefnan er sveigjanleg líkt og var hér fram til ársins 2001 er genginu var leyft 
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að hreyfast um miðgengi innan ákveðinna marka. (Gylfi Zoëga og Tryggvi Þ. 

Herbertsson, 2005). 

Fastgengisstefna veitir stjórnvöldum aðhald og hjálpar þeim að ná fram 

verðstöðugleika. Hún setur stjórnvöldum skýr og greinilega markmið og er talin 

sérstakleg góð til að auka á trúverðugleika stjórnvalda. Þegar gengið er fast og 

trúverðugt verður gengisáhætta minni og fjármagnsflæði milli landa eykst og fjárfestar 

leita til landa sem gefa mesta ávöxtun. 

Gengisfesting hefur þó sína galla. Erfiðara verður að bregðast við þjóðhagssveiflum, 

eins og gert hefur verið hér á landi t.d. með því að fella gengið, þar sem stjórnvöld hafa 

ekki jafn mikla stjórn á peningamálum. Til útskýringar má segja að ef vaxtahækkun 

verður á heimsmarkaði að þá verður viðkomandi land einnig að hækka sína vexti sem 

getur komið löndum illa ef efnahagur þeirra er dapur. Einnig höfum við dæmi úr 

raunheiminum um að spákaupmenn hafi tekið stöðu gegn stefnunni til að viðhalda 

ákveðnu skipulagi í peningamálum. Hætta á fjármálalegum óstöðugleika er einnig meiri 

þegar gengið er fest og erfiðara er að bregðast við áföllum þar sem hagkerfið er 

viðkæmara og flókið að eiga við afleiðingarnar (Gylfi Zoëga og Tryggvi Þ. Herbertsson, 

2005). 

3.2.2 Fljótandi gengisstefna 

Fljótandi gengi ræðst á gjaldeyrismörkuðum þar sem það er látið fljóta gangvart öðrum 

gjaldmiðlum. Þegar gengið er fullkomlega fljótandi aðhafast innlend stjórnvöld ekkert til 

um þróun gjaldeyrismarkaðarins. Sveiflurnar við þetta fyrirkomulag eru eins og gefur að 

skilja meiri en við fast gengi og má orða það þannig að gengið sé rétt verðlagt við þessa 

stefnu þar sem framboðið er alltaf jafnt eftirspurn. 

Helsti kostur þessa fyrirkomulags er að auðveldara er fyrir stjórnvöld að bregðast við 

hagsveiflum og óvæntum skellum í hagkerfinu líkt og gert var hér á landi í kjölfar 

bankahrunsins haustið 2008 þegar gengið var látið falla og komið var á fjármagnshöftum 

stuttu seinna til að stöðva fjármagnsflæði út úr landinu. Þetta fyrirkomulag gerir einnig 

seðlabankanum kleift að stjórna vöxtum innanlands og þróun efnahagslífisins. Annar 

kostur þessa fyrirkomulags er sá að raungengið er mun fljótara að aðlagast en t.d. ef ríki 

er hluti af myntbandalagi þ.e. að nafngengið breytist hraðar en verðlag innan og utan 

lands. Þessi stefna er þó ekki gallalaus og geta gengissveiflur orðið miklar sem eykur 
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óvissu til muna. Ef ríki er í myntbandalagi getur reynst varasamt þegar uppsveifla, sem 

er drifin að mestu leyti áfram af eftirspurn eftir innlendri framleiðslu, veldur því að 

raungengi hækkar (Gylfi Zoëga og Tryggvi Þ. Herbertsson, 2005). Þegar það er tilfellið, 

verður raungengið of hátt þegar uppsveiflutímabilinu lýkur þar sem samkeppnisstaða 

útflutningsgreina er verri en við upphaf uppsveiflunnar.  

Ef notast er við sjálfstæðan gjaldmiðil er viðskiptakostnaður meiri og því getur 

gengisóvissan haft slæm áhrif á viðskipti. Raunvextir eru einnig alla jafn hærri við 

fljótandi gengi þar sem gengisáhætta er meiri (Jónsson et al., 2012). Þetta getur haft 

slæm áhrif á alþjóðleg fyrirtæki sem starfa innanlands þegar gengi krónunnar er mjög 

sterkt miðað við aðra gjaldmiðla eins og við sjáum á Íslandi í dag. Þau fá tekjur sínar í 

erlendri mynt en borga út laun til starfsmanna í krónum. Þetta er það fyrirkomulag sem 

nú er við lýði hér á landi. 

3.3 Gjaldeyrismarkaður 

Árið 1993 hófust krónuviðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri á Íslandi. Á þeim 

markaði ákvarðast gengi krónunnar. Upphaflega var tilgangurinn með stofnun 

markaðarins að láta gengi krónunnar ráðast af framboði og eftirspurn eftir gjaldeyri í 

stað þess að Seðlabankinn ákvarðaði gengið einn. Áður hafði Seðlabankinn skráð 

daglegt gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni miðað við innbyrðis breytingar á 

þeim milli daga.  

Fastgengisstefna var hér við lýði frá 1993 og fól hún í sér að opinber gengisvísitala 

mætti sveiflast innan ákveðinna vikmarka (þau segja hversu mikið gengið má sveiflast 

frá miðgildinu í báðar áttir). Þegar fjármagnsflutningar urðu að fullu frjálsir árið 1995 

víkkuðu vikmörkin fyrst í 6% og fimm árum síðar upp í 9%. Í mars 2001 var svo vikið frá 

fastgengisstefnunni og tekin voru upp verðbólgumarkmið með fljótandi gengi og gengið 

þar með látið ráðast af markaðnum (Seðlabanki Íslands, 2001).  

Í árs lok 2008 hætti Seðlabankinn að reikna vísitölu gengisskráningar og í stað þess 

var reiknuð gengisvísitlaa með þröngri viðskiptavog sem var endurreiknuð þannig að 

hún tæki sama gildi og vísitala gengisskráningar sem Seðlabankinn hefur hætt að reikna 

(Seðlabanki Íslands, 2009).  

Millibankamarkaðurinn með gjaldeyri á Íslandi er nú lokaður markaður og eru auk 

Seðlabanka Íslands þrjú fjármálafyrirtæki aðilar að honum sem einnig eru 
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viðskiptavakar, þau eru Arion banki hf, Íslandsbanki hf og Landsbanki hf. Viðskiptavaka 

ber skylda til að gefa upp bindandi kaup- og söluverð evru ef annar markaðsaðili óskar 

þess og þurfa báðir aðilar að samþykkja viðskipti í öðrum gjaldmiðli en evru. 

Gengisbreytingar ráðast af bæði gjaldeyrisjöfnuði viðskiptavakanna ásamt 

peningastefnu Seðlabankans, en bankinn skráir opinbert viðmiðunargengi gagnvart 

erlendum gjaldmiðlum daglega sem er aðeins augnabliksmynd af stöðu 

gjaldeyrismarkaðarins og gefur vísbendingar um þróun hans (Seðlabanki Íslands, 2008).  
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4 Samband gengisbreytinga og ferðamanna 

Skiptar skoðanir eru meðal sérfræðinga á því hvort að gengi krónunnar hafi áhrif á 

ferðamannstrauminn hingað til lands og má segja að það sé bæði óvissu og 

áhættuþáttur fyrir ferðaþjónustuna. 

Raungengi krónunnar hefur sveiflast nokkuð mikið frá árinu 2004 eins og sjá má á 

mynd 12. Eftir að gengið var látið falla í kjölfar bankahrunsins í nóvember árið 2008 

hefur það hækkað mikið, eða um 70% frá þeim tíma til loka árs 2016. Eins og sjá má á 

mynd 12 þá hefur raungengið hækkað mjög hratt frá árinu 2015 og var aukningin um 

20% milli áranna 2015 og 2016 (Seðlabanki Íslands, 2017A). 

Mynd 12: Raungengi Íslensku krónunnar. Gögn eru mánaðarleg, 2005=100. Heimild Seðlabanki Íslands. 

Þrátt fyrir þessa miklu styrkingu krónunnar frá því eftir hrun hefur ferðamönnum 

fjölgað stanslaust frá árinu 2010 og spáir greiningardeild Arion Banka því að þeim muni 

halda áfram að fjölga, en þó töluvert hægar en undanfarin ár (Arion banki, 2017). 

Kortaveltan hefur verið í takt við þessa þróun á fjölda ferðamanna og er því erfitt að átta 

sig á því hvort gengi krónunnar hafi raunveruleg áhrif á ferðamannastrauminn. 

Árið 2016 styrkist krónan mikið og er talað um að á fyrsta ársfjórðungi 2017 að Ísland 

sé eitt dýrasta land í Evrópu eins og kom fram í kafla 2.2.2. Þrátt fyrir þessa miklu 

styrkingu var metfjölgun í komu ferðamanna hingað til lands árið 2016 eða fjölgun um 
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39%. Vöxtur í kortaveltu ferðamanna jókst samhliða aukningu þeirra en vöxtur í 

kortaveltu á mann milli áranna 2015 og 2016 stóð í stað ásamt því að tíminn sem 

ferðamenn vörðu hér á landi var lítið breyttur. Af þessum upplýsingum er því erfitt að 

sjá að gengisþróunin hafi mikil áhrif á heimsóknir ferðamanna til Íslands og virðast aðrir 

þætti hafa meira að segja þar um (Íslandsbanki, 2017). 

Samkvæmt erlendum rannsóknum hafa breytingar á gjaldmiðli heimalands 

ferðamanna ekki minni áhrif en gengisþróun þess gjaldmiðils sem er í því landi sem er 

heimsótt (Íslandsbanki, 2017). Ísland er nærtækasta dæmið þegar kemur að þessu en 

fjöldi ferða Íslendinga erlendis hefur aukist gífurlega samhliða styrkingu krónunnar þar 

sem fjárhagsstaða íslenskra heimila hefur heilt yfir batnað mikið frá árinu 2009. Merki 

um þetta má einnig sjá í því að þeir ferðamenn sem hafa aukið heimsóknir sínar hingað 

til lands hvað mest koma frá þeim löndum þar sem gengishækkun hefur veið að eiga sér 

stað (Íslandsbanki, 2017). Fjárhagsstaða bandarískra heimila hefur sem dæmi batnað 

nokkuð undandarið en eins og kom fram í kafla 2.2.2 þá jókst kortavelta á hvern 

Bandaríkjamann hér á landi um 29% milli áranna 2013 og 2016. Einnig er ekki ólíklegt að 

áhrif af lækkun breska pundsins komi betur í ljós ef Bretar fara að finna fyrir minni 

hagvexti og kaupmáttur þar dregst saman í kjölfar útgöngu þeirra úr Evrópusambandinu 

og gæti þá heimsóknum Breta erlendis fækkað samhliða því. 

Bæði norska krónan og rússneska rúblan hafa farið lækkandi frá því í byrjun árs 2013 

sem má að miklu leyti rekja til lækkunar olíuverðs á heimsmarkaði (Arion banki, 2016). 

Þessi þróun endurspeglast að miklu leyti í komu og kortaveltu ferðamanna frá þessum 

löndum til Íslands en eins og kom fram í kafla 2.2.2 hefur kortavelta á hvern Norðmann 

dregist saman um 9% frá 2013 og samdráttur á hvern Rússa um 27% á sama tímabili. Á 

mynd 13 má sjá að hvernig gengi norsku krónunnar gagnvart þeirri íslensku hefur legið 

niður á við frá ársbyrjun 2013 samhliða fækkun norskra ferðamanna hér á landi. Norska 

krónan hefur lækkaði úr 23,2 krónum og niður í 15,1 krónu sem er um 35% lækkun. 

Fjölgun ferðamanna frá Noregi hér landi var gríðarleg milli áranna 2011 og 2012 eða 

23,3% en minnkaði síðan hratt til ársins 2014 og hefur farið lækkandi síðan þá. 
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Mynd 13: Hlutfallsleg prósentubreyting milli ára á komu Norðmanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
mynd til vinstri. Heimild: Ferðamálstofa. Gengisþróun norsku krónunnar gagnvart íslensku 
krónunni frá 2012-2016 á mynd til hægri. Heimild: Seðlabanki Íslands. 

Þessa minnkun í kortaveltu norskra ferðamanna hér á landi samhliða færri 

ferðamönnum þaðan má væntanlega að hluta til útskýra með gengisþróuna norsku 

krónunnar, en kortavelta á hvern Norðmann hér á landi minnkaði um 7% milli 2015 og 

2016. Ferðamenn frá Sviss eru aftur á móti þeir ferðamenn sem hafa verið með mestu 

kortaveltu á mann hér á landi undanfarin fjögur ár í það minnsta. Kortavelta þeirra árið 

2015 hér á landi nam um 207 þúsund krónum á mann og hækkaði upp í 209 þúsund árið 

eftir en gengi krónunnar gagnvart svissneska frankanum hækkaði um tæp 18% milli 

áranna 2015 og 2016 (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2017B). 

Á mynd 14 má sjá gengisþróun krónunnar gangvart bandaríkjadal (USD), breska 

pundinu (GBP) og evrunni (EUR) eftir mánaðarlegri vísitölu gjaldmiðlanna. Gengi 

krónunnar hækkaði mikið árið 2016 en mest var hækkunin gagnvart pundi eða 38% en 

Bretar voru um 18% ferðamanna á Íslandi sama ár. Þó nokkuð minni var hækkunin 

gagnvart evru eða 19% en rúmlega helmingur ferðamanna sem heimsótti landið í fyrra 

kom frá evruríkjum. Ennþá minni var hækkunin gagnvart dollara eða 15% en 

Bandaríkjamenn sem voru fjölmennustu ferðamennirnir hér á landi á síðasta ári voru 

tæplega 24% af heildarfjöldanum (Seðlabanki Íslands, 2017B).   
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Mynd 14: Gengi krónunnar gagnvart Bandaríkjadollar(USD), Breska pundinu (GBP) og Evru (EUR), notuð 
var mánaðarleg vísitala meðalgengis. Heimild: Seðlabanki Íslands. 

Áhrif gengis á hegðun ferðamanna koma yfirleitt ekki fram strax þar sem það getur 

tekið tíma fyrir ferðamanna að átta sig á því að dýrt sé að vera á landinu. Upplýsingar 

um það geta verið lengi að spyrjast út og þá sérstaklega ef myntsvæðið er lítið 

(Íslandsbanki, 2017). Einnig spilar þarna inn í að ferðalagið er oft skipulagt með löngum 

fyrirvara og því er ekki ólíklegt að áhrifin af hækkun á gengi krónunnar árið 2016 eigi 

enn eftir að koma í ljós. Nú þegar Bretar eru að ganga úr Evrópusambandinu verður 

fróðlegt að sjá hvort gengisþróun pundsins muni hafa áhrif á komu og hegðun Breskra 

ferðamanna hingað til lands, en eins og áður sagði er ekki víst að áhrifin komi strax fram. 

Mikilvægur þáttur í áhrifum gengisbreytinga á ferðaþjónustuna er hversu fjölbreytt 

þjóðerni sækja landið heim. Ef þjóðernin eru fjölbreytt þá hefur gengisþróun einnar 

myntar minni áhrif á ferðaþjónustu þess lands sem heimsótt er því ef t.d. gengi einnar 

þjóðar er að lækka og samdráttur í ferðamönnum þaðan, getur ferðamönnum fjölgað 

annars staðar frá þar sem gengishækkun er (Arion banki, 2016). Hér á landi hafa 

þjóðernin sem heimsótt hafa landið verið nokkuð fjölbreytt en hluti þeirra hafa komið 

hér við í stuttan tíma á leið sinni annað. Innbyrðis þróun stóru myntanna gæti haft áhrif 

á það hvernig ferðalagi þeirra er háttað. Mögulega má útskýra afhverju bandarískum 

ferðamönnum hefur fjölgað mikið hér á landi undanfarin ár með því að skoða stöðu 

bandaríkjadals gangvart evrunni eða breska pundinu frekar en gengisþróun krónunnar. Í 

rannsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kemur meðal annars fram að ferðamenn eru ekki 

eins næmir fyrir gengissveiflum í litlum hagkerfum eins og stærri og er nokkuð öruggt að 

ferðamenn hafi meiri upplýsingar um innbyrðis hreyfingar stærri mynta heldur en þróun 
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smárra gjaldmiðla líkt og íslensku krónunnar. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

sveiflur á gengi gjaldmiðils séu fráhrindandi fyrir ferðamenn og þeir sæki frekar lönd þar 

sem gjaldmiðill er stöðugur (Íslandsbanki, 2017). Það er þó ekki hægt að segja að 

ferðamannastraumurinn hingað til lands sé góður til að rökstyðja þessar niðurstöður þar 

sem gegni krónunnar hefur verið frekar óstöðugt undanfarin ár, en árið 2016 var 20% 

munur á hæsta og lægsta gildi krónunnar (Seðlabanki Íslands, 2017A). 

Ferðaþjónustan er orðin gríðarlega mikilvæg fyrir þjóðarbúið og hefur hlutur 

ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum vaxið úr tæplega 19% í 31% milli áranna 2010 og 2015 

(Oddný Þóra Ólafsdóttir, 2016). Tekjur af erlendum ferðamönnum virðast því vera 

farnar að hafa talsverð áhrif á styrkingu krónunnar á meðan að áhrif gengisins á 

kortaveltuna eru óljós. Felstir eru þó sammála um að áhrif á fjölda ferðamanna hér á 

landi, hversu lengi þeir dvelja og hversu miklu þeir eyða eru margþætt. Helst ber þá að 

nefna framboð á flugi, framboð á gistingu og landkynningu en samspil þessara þátta 

ásamt gengisþróun krónunnar hafa gert ferðaþjónustunni hér landi kleift að auka 

umfang sitt gríðarlega á stuttum tíma (Arion banki, 2016). 

4.1 Fyrri rannsóknir 

Töluvert hefur verið skrifað um það hvort gengi hafi áhrif á ferðamenn í gegnum tíðina. 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar við rannsóknir á sambandi gengis og ferðamanna en í 

þessari ritgerð er áherslan á að skoða áhrif gengis krónunnar á kortaveltu erlendra 

ferðamanna. 

Margar rannsóknir hafa skoðað áhrif gengis á utanríkisviðskipti landa og fundu Rafiq 

(2013) o.fl. að raungengi hefði marktæk áhrif á utanríkisviðskipti á meðan aðrir hafa hins 

vegar fengið út að breytingar á raungengi hefði engin áhrif á utanríkisviðskipti.  

 Mismunandi er hvort notast er við raungengi eða gengisvísitölu þegar áhrif á 

ferðamenn eru skoðuð. Flestar rannsóknir snúa að því að skoða áhrif gengis á 

eyðslu/eftirspurn ferðamanna eða á fjölda heimsókna þeirra og eru niðurstöðurnar 

mismunandi.  

Tang (2013) skoðaði sambandið milli neyslu ferðamanna og raungengis í Malasíu frá 

1974-2009 með því að nota skekkjulagfæringarlíkan og fékk út að raungengi hefði 

jákvæð og marktæk áhrif á neyslu ferðamanna.  Cheng et al. (2013) skoðaði áhrif gengis 

á ferðamenn í Ameríku á tímabilinu 1973-2007 og notaðist við vigursjálffylgnilíkan. 



 

34 

Niðurstaðan var að krepputíð jók vöruskiptajöfnuð ferðaþjónustu og að aðeins 

útflutningstekjurnar voru viðkvæmar fyrir gengisbreytingum. Eins og kemur fram í 

Cheng et. Al (2013) þá notaði Vogt (2008) mánaðargögn frá 1973 til 2002 í aðlöguðu 

skekkjulagfæringarlíkani og fékk út að Bandaríkjamenn sem ferðast erlendis bregðast 

meira við raungengisbreytingum á meðan ferðamenn sem heimsækja Bandaríkin 

bregðast frekar við breytingum á rauntekjum. Cheng et. al (2013) fékk hins vegar út 

akkúrat öfuga niðurstöðu, þ.e. að ferðamenn sem heimsækja Bandaríkin bregðist frekar 

við breytingum á raungengi og bandarískir ferðamenn erlendis bregðist frekar við 

breytingum í rauntekjum. 

Saayman og Saayman (2013) skoðuðu áhrif gengisflökts á komur og eyðslu 

ferðamanna í Suður Afríku og notuðust við sjálftímatafarlíkan og fengu út að gengisflökt 

myndi hafa jákvæð áhrif á komu og neyslu ferðamanna í Suður Afríku. De Vita og Kyaw 

(2013) skoðuðu áhrif hlutverk gengis í eftirspurn ferðamanna í Tyrklandi á tímabilinu 

1996-2009 og var niðurstaða þeirra að gengið sé verulegur áhrifaþáttur í eftirspurn 

ferðamanna.  

Pu et al. (2011) skoðaði samband raungengis og Bandarískraferðamanna í Kína og 

notaði bæði samþáttunarpróf og orsakasambandspróf og fékk út að það væri 

langtímasamband milli raungengis og bandarískra ferðamanna. Hins vegar sýndi 

rannsókn Quadri og Zheng (2010) fram á að gengi hefði ekki áhrif á eftirspurn erlendra 

ferðamanna á Ítalíu en þeir notuðu aðhvarfsgreiningu við rannsóknina. 

Kilic og Bayar (2014) rannsökuðu hvaða áhrif flökt í raungengi hefði á neyslu 

ferðamanna í Tyrklandi frá 1994-2013 og notuðust þeir við svokallað GARCH líkan. Í 

niðurstöðunum kemur fram að það sé jákvætt langtímasamband milli raungengis og 

neyslu ferðamanna. 

Í rannsókn Ruane (2014) á áhrifum gengis á ferðamenn sem heimsækja eyjuna Guam 

á Vestur-Kyrrahafssvæðinu er notast við svipaðar aðferðir og gert er í þessari ritgerð. 

Guam sem er á yfirráðasvæði Bandaríkjanna hefur dollara sem gjaldmiðil en hagkerfið á 

eyjunni er smátt. Í rannsókninni er aðallega skoðuð hvaða áhrif gengi japanska jensins 

gagnvart bandaríkjadal hefur á komu Japanskra ferðamanna til Guam, en árið 2012 voru 

1.3 milljónir manna sem heimsóttu landið og var 70% þeirra frá Japan. Gengi 

bandaríkjadals hafði þá verið að styrkjast gagnvart japanska jeninu frá 2012 og hafði 
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kostnaður japanskra ferðamanna aukist um 33% á sama tímabili, en fleiri þættir, eins og 

náttúruhamfarir, voru einnig teknir inn í greininguna. Beitt var aðferð minnstu kvaðrata 

við aðhvarfsgreininguna líkt og notast var við í þessari ritgerð. Í niðurstöðunum kemur 

meðal annars fram að þegar gengi bandaríkjadals styrkist gagnvart japönsku jeni að þá 

fækkar japönskum ferðamönnum í Guam töluvert ásamt því að náttúruhamfarir í Guam 

hafa neikvæð áhrif á heimsóknir ferðamanna á eyjuna. 

Komur ferðamanna til Íslands hafa áður verið rannsakaðar og framkvæmdu 

Agiomirgianakis, Serenis og Tsounis (2015) greiningu á því hvaða áhrif flökt í raungengi 

krónunnar hefði á streymi ferðamanna til Íslands. Þeir notuðu svokallað ARDL líkan til 

samþáttunar og fengu út að gengisflökt hafi neikvæð áhrif á komu erlendra ferðamanna 

hingað til lands. 
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5 Aðferðafræði 

Hér verður farið yfir þá aðferðafræði sem beitt var til að varpa ljósi á það hversu mikil 

áhrif gengi krónunnar hafi haft á vöxtinn í ferðaþjónustu hér á landi á undanförnum 

árum. Til að greina það var notast við upplýsingar um kortaveltu erlendra ferðamanna 

hér á landi ásamt því að sóttar voru upplýsingar frá Google leitarvélinni til að athuga 

þátt atburða í sögu landsins, s.s. náttúruhamfara og íþróttaafreka á vöxtinn í 

ferðaþjónustunni. 

5.1 Aðferð 

Notast var við margvíða aðhvarfsgreiningu til að meta sambandið milli gengis krónunnar 

og kortaveltu erlendra ferðamanna og einnig til að athuga hvort atburðir eins og eldgos 

og íþróttaafrek hefðu áhrif á kortaveltuna. Beitt var aðferð minnstu kvaðrata (OLS) við 

rannsóknina en fleiri sambærilegar rannsóknir hafa notast við þá aðferð líkt og rannsókn 

Ruane, M.C.M. (2014). 

Margvíð aðhvarfsgreining gerir okkur kleift að meta samtíma áhrif tveggja eða fleiri 

óháðra breyta á háðu breytuna. Jafna 1 sýnir þá jöfnu sem notuð var við 

aðhvarfsgreininguna. 

 

(1) 

 

Á vinstri hlið jöfnunnar má sjá breytu sem stendur fyrir breytingu í kortaveltu 

ferðamanna hér á landi. Óháðu breyturnar eru svo á hægri hlið jöfnunnar og taka 

stuðlana β1 og β2 en gengisvísitalan stendur einfaldlega fyrir breytingu á 

gengisvísitölunni sem Seðlabankinn reiknar og Google search breytan stendur fyrir það 

hversu oft hlutfallslega orðinu Iceland er flett upp á Google leitarvélinni. Bætt var við 

þremur töfðum gildum á hvora breytu fyrir sig til að sjá hvort að þær hefðu áhrif sem 

næðu lengra fram í tímann. 

Fjórum gervibreytum, β3, β4, β5 ásamt gervibreytu fyrir veturinn sem endurspeglast í 

fastanum β0, var bætt við líkanið til að draga úr þeim miklu árstíðarsveiflum sem eru í 
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kortaveltunni eins og sjá má á mynd 16 í kafla 5.2, en þær taka gildið einn yfir þá mánuði 

sem viðeigandi árstíð tilheyrir en núll annars.  

Tveir atburðir urðu þess valdandi að Íslandi var flett töluvert oftar upp en venjulega á 

Google og því voru settar inn gervibreyturnar β6 og β7, hvor fyrir sinn atburðinn. 

Gervibreytan β6 tekur gildið einn frá og með lokum eldgossins í Eyjafjallajökli sem lauk í 

maí 2010 en gildið núll fram að því. Gervibreytan β7 tekur gildið einn frá og með júlí 

2016 þegar Ísland lauk leik á Evrópumótinu í knattspyrnu sem haldið var í Frakklandi 

síðasta sumar en núll fram að því.  

Liðurinn εt í lokinn táknar slembinn skekkjulið sem tekur til greina aðra þætti en þá 

sem taldir upp hér að framan sem gætu haft áhrif á kortaveltuna. 

5.2 Gögn 

Í rannsókninni var notast við mánaðargögn og var matstímabilið frá apríl árið 2004 til 

loka árs 2016 en í apríl 2004 byrjaði Google að halda utan um upplýsingar um hversu oft 

ákveðnum orðum eða hugtökum var flett upp á leitarvélinni. Gagna var aflað frá 

Seðlabanka Íslands um gengisvísitölu krónunnar og var notast við gengisvísitölu 

meðalgengis - viðskiptavog þröng1 (Seðlabanki Íslands, 2017C). 

Mynd 15: Gengisvísitala krónunnar frá 2004-2016. Heimild: Seðlabanki Íslands. 1 Vísitalan hefur verið 

endurreiknuð þannig að 2. janúar 2009 taki hún sama gildi og vísitala gengisskráningar sem 
Seðlabankinn hefur hætt að reikna. 
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Einnig voru gögn sótt frá Google Trends sem heldur utan um upplýsingar um það 

hversu oft orðinu Iceland var flett upp á Google leitarvélinni. Tölurnar á lóðrétta ásnum 

á mynd 16 tákna hlutfallslegan fjölda flettinga af orðinu Ísland eða Iceland miðað við 

hæsta punkt á grafinu sem er 100 fyrir tiltekinn tíma. Þannig þýðir gildið 50 að Íslandi 

hafi verið flett upp helmingi sjaldnar á leitarvélinni samanborið við hæsta gildið og eins 

þýðir gildið 0 að flettingar orðsins hafi verið færri en 1% miðað við hæsta gildið 100. Eins 

og útskýrt var í kafla 2.1.3. þá fékk orðið Iceland flestar flettingar, á meðan á eldgosinu í 

Eyjafjallajökli stóð í apríl og maí árið 2010, frá því að Google byrjaði að halda utan um 

þessar upplýsingar. Næst flestar flettingar fékk landið svo á meðan Evrópumótinu í 

knattspyrnu stóð í júní árið 2016 en þær voru um 70% af flettingunum sem landið fékk í 

eldgosinu eins og sjá má á mynd 16 (Google, 2017). 

Mynd 16: Hlutfalls tölur yfir það hversu oft var leitað að orðinu Iceland á Google leitarvélinni. Heimild: 
Google Trends. 

Að lokum voru sóttar upplýsingar til Hagstofunnar um kortaveltu erlendra 

ferðamanna en þar er yfirlit yfir heildargreiðslur erlendra aðila með greiðslukortum hér 

á landi. Eins og sjá má á mynd 17 eru gríðarlega miklar árstíðarsveiflur í kortaveltunni þó 

svo veltan sé í heildina að aukast að þá er veltan á sumrin töluvert meiri en aðra mánuði 

ársins. Þessar miklu árstíðarsveiflur eru ástæðan fyrir því að gervibreytum, sem 

útskýrðar voru í kafla 5.1, var bætt inn í líkanið til þess að stemma stigu við sveiflurnar 

(Hagstofan, 2017). 
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Mynd 17: Heildargreiðslur erlendra aðila með greiðslukortum, þ.e. kreditkortum og debetkortum hér á 
landi í milljónum króna. Heimild: Hagstofa Íslands. 

5.3 Sístæði gagna 

Mikilvægt er að athuga hvort tímaraðir í líkani sé sístæð eða ósístæð. Ef um sístæða 

tímaröð er að ræða þá getur sveifla í tímaröðinni valdið breytingum sem leiðréttast með 

tímanum. Ef hins vegar er um ósístæðar tímaraðir að ræða þá valda slíkar sveiflur því að 

áhrifin verða varanleg og hverfa ekki úr ferlinu með tímanum (Brooks, 2008). 

Til að greina að þetta var notað svokallað Augmented Dickey-Fuller próf. Núlltilgátan 

er þá sú að tímaröðin hafi einingarrót. Þegar tímaraðirnar í líkaninu eru skoðaðar kemur 

í ljós að hægt er að hafna núlltilgátunni um að kortavelta ferðamanna og Google search 

tímaraðirnar hafi einingarrót og eru þær því sístæðar. Þegar prófinu var beitt á 

tímaröðina fyrir kortaveltu ferðamanna kom þó í ljós að nota þurfti leitni (e.trend) til að 

hún sé sístæð enda gríðarleg leitni í tímaröðinni eins og sjá má á mynd 17 í kafla 5.2. 

Ekki er hins vegar hægt að hafna núlltilgátunni um að tímaröðin fyrir gengisvísitöluna sé 

ósístæð sem ætti þó ekki að skekkja matið. Fjöldi tafinna gilda var frá einu og upp í sjö 

tafin gildi.  
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6 Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvort að hægt sé að útskýra 

þann gríðarlega vöxt sem orðið hefur í ferðaþjónustunni hér á landi með breytingum á 

gengi krónunnar og einnig hvort eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 og Evrópumótið í 

knattspyrnu 2016 sem voru mikil auglýsing fyrir landið hafi haft áhrif á ferðaþjónustuna 

að einhverju leyti.  

Eins og sést á mynd 15 í kafla 5.2 hér undan hafði gengisvísitalan í lok árs 2016 ekki 

verið eins lág síðan í hruninu 2008 sem þýðir að raungengi krónunnar hefur ekki verið 

jafn hátt síðan en krónan styrktist nánast samfleytt frá byrjun árs 2013 til loka árs 2016 

(Seðlabanki Íslands, 2017A). Samhlið þessari gengisþróun hefur komu ferðamanna 

hingað til lands fjölgað stanslaust yfir matstímabilið fyrir utan fyrstu tvö árin eftir 

fjármálakreppuna sem reið yfir haustið 2008. Þar dróst ferðamannafjöldinn saman um 

2,7% en heildarkortaveltan jókst fyrsta árið en milli 2009 og 2010 stóð hún nokkurn 

veginn í stað (Hagstofan, 2017).  

Helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar má sjá á töflu 1. Þar eru áhrif 

gengisvístölunnar á kortaveltu erlendra ferðamanna hér landi skoðuð, en spurningin er 

hvort að það hafi verið gengislækkunin í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 sem olli 

þeim mikla vexti í ferðaþjónustunni sem við höfum séð á undanförnum árum eða hvort 

að eldgosið í Eyjafjallajökli í apríl 2010 og Evrópumótið í knattspyrnu í júní 2016 hafi haft 

meira að segja fyrir ferðaþjónustuna. Notast var við mánaðargögn og er matstímabilið 

frá apríl 2004 til desember loka 2016 sem er 153 mánuðir. 

 Í töflu 1 má sjá að R2 sem er skýringarhlutfall aðhvarfsjöfnunnar er nokkuð hátt eða 

72% sem þýðir að gengisvísitalan og Google flettingar útskýri 72% af dreifni kortaveltu 

ferðamanna. Einnig má sjá að leiðrétt R2 er einnig frekar hátt eða um 69,4%. F-gildið er 

tölfræðilega marktækt miðað við 1% marktektarkröfu eins og sést á lágum p-gildum sem 

segir okkur að R2 sé marktækt frábrugðið núlli. 
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Tafla 1. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar. 

*** Marktækt við 1% marktektarkröfu 

**Marktækt við 5% marktektarkröfu 

*Marktækt við 10% marktektarkröfu 

 

Þegar óháðu breyturnar eru skoðaðar má sjá að núverandi Google search breytan er 

með jákvæðan stuðul β2 og p-gildi sem er tölfræðilega marktæk miðað við 1% 

marktektarkröfu sem þýðir að þegar Google flettingum af Íslandi fjölgar um eina einingu 

að þá eykst kortavelta ferðamanna hér á landi um 109 milljónir króna. Þegar β2 

stuðullinn er hins vegar skoðaður með tímatöf verða niðurstöðurnar ekki tölfræðilega 

marktækar.  

Gengisvísitalan hefur jákvæðan stuðul β1 eftir fyrstu tíma töf sem gæti þýtt að áhrif af 

gengisbreytingum komi ekki fram strax en p-gildið er þó ekki tölfræðilega marktækt 

þrátt fyrir að notuð séu þrjú tafin gildi og virðist vísitalan því ekki útskýra vel 

kortanotkun ferðamanna.  
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Gervibreytan fyrir sumarið er eina af gervibreytunum fyrir árstíðirnar sem er 

tölfræðilega marktæk og er hún marktæk miðað við 1% marktektarkröfu. Samkvæmt 

henni eykst kortavelta ferðamanna um 5,7 milljarða yfir sumartímann en sumarið er það 

tímabil þar sem langflestir ferðamenn heimsækja landið. Gervibreyturnar fyrir vor og 

haust fá jákvæða stuðla en eru eins og áður sagði ekki tölfræðileg marktækar líkt og 

gervibreytan fyrir veturinn sem endurspeglast í fastanum. 

Í töflu 1 má einnig sjá að bæði gervibreytan fyrir eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 og 

gervibreytan fyrir Evrópumótið í knattspyrnu 2016 eru tölfræðilega marktækar miðað 

við 1% marktektarkröfu sem segir okkur að báðir þessir atburðir hafi leitt til meiri 

kortanotkunar ferðamanna hér á landi. Samkvæmt niðurstöðunum jókst kortaveltan um 

rúma 6 milljarða í kjölfar eldgossins en kortaveltan í júní 2011 jókst um 31% frá því sem 

hún var í júní árið 2010, en gosinu lauk í maí. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að 

kortavelta ferðamanna hafi aukist um 13 milljarða í kjölfarið af Evrópumótinu. 

Heildarkortavelta erlendra ferðamanna hefur aldrei verið meiri en í júlí 2016 þegar 

Evrópumótinu lauk en þá nam hún um 31,8 milljörðum króna (Hagstofan, 2017). Líklegt 

er þó að áhrifin af þessari auglýsingu sem Evrópumótið var komi ekki fram strax en 

kortaveltan í október, þrem mánuðum eftir að Evrópumótinu lauk, jókst um 40% frá 

sama mánuði árið áður. 

Þessar niðurstöður segja okkur því að það er ekki lágt gengi sem fær ferðamenn 

hingað til lands og eins ekki hátt gengi sem fælir þá frá landinu. Ekki er því hægt að segja 

að það hafi einungis verið gengisfelling krónunnar í kjölfar bankahrunsins 2008 sem hafi 

bjargað landinu með því að gera það ódýrara og meira aðlaðandi fyrir ferðamenn. Það 

passar ágætlega við þá þróun sem við höfum verið að sjá hér á landi undanfarin ár þar 

sem krónan hefur verið að styrkjast mikið en samt sem áður er metaukning í komu 

ferðamanna hingað til lands ár eftir ár og kortaveltan eykst samhliða því. Ekki er þó 

hægt að segja að sveigjanleg króna hafi ekki skipt neinu máli þar sem hún gerði það að 

verkum á árunum 2008 og 2009 að innflutningur á varanlegum neysluvarningi minnkaði 

gríðarlega og útflutningur jókst í kjölfarið sem hjálpaði til við að minnka viðskiptahallan 

(Viðskiptaráð Íslands, 2011).  

Það er því eitthvað annað sem hefur meiri áhrif á komur og kortanotkun ferðamanna 

hér á landi en þróun gengisins en samkvæmt niðurstöðunum hafa eldgos og íþróttaafrek 
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meiri áhrif. Samkvæmt niðurstöðum í töflu 1 virðast eldgosið í Eyjafjallajökli og 

Evrópumótið í knattspyrnu hafa meira að segja um það hversu mikið ferðaþjónustan 

hefur vaxið á undanförnum árum heldur en þróun gengisvísitölunnar. Slíkir atburðir 

verða því að teljast mjög mikilvægir fyrir ferðamannastrauminn hingað til lands þar sem 

þeir eru mikil auglýsing fyrir landið. Ferðamennirnir virðast hins vegar ekki láta gengi 

krónunnar stoppa sig í því að heimsækja landið þó svo að Ísland sé talið eitt það dýrasta 

í heimi (Íslandsbanki, 2017). 

Hafa ber þó í huga þá þætti sem geta skekkt niðurstöðurnar. Í töflu 1 má sjá að 

Durbin-Watson gildið er fremur lágt eða 0,399 sem þýðir að einhver sjálffylgni sé til 

staðar milli skekkjuliða í líkaninu en það gefur til kynna að mögulega vanti eitthvað í 

líkanið. Skekkjuliðurinn táknar alla þá þætti sem ekki eru í aðhvarfsjöfnunni en geta 

mögulega haft áhrif á háðu breytuna. Ef hegðun þessara þátta er svipuð við greiningu á 

tímaröðunum, getur myndast jákvæð sjálffylgni milli þeirra. Jákvæð sjálffylgni í 

afgangsliðnum bjagar ekki metlana sjálfa en veldur því að staðalskekkja þeirra verður 

vanmetin (Brooks, 2008). Þó svo að kortaveltan ferðamanna gefi ágætis mynd af neyslu 

þeirra hér á landi, er hún ekki fullkominn mælikvarði. Það sem kemur ekki fram í 

kortaveltunni en er samt sem áður vinsælt meðal ferðamanna eru pakkaferðir, greiðslur 

til erlendra söluaðila og notkun á reiðufé. Þrátt fyrir það eru greiðslukortin mikið notuð 

og eru talin gefa ágætis mynd af meðalneyslu ferðamannsins. (Arion banki, 2017). 
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Viðauki 

Gögnin: 

Mánuð
ur 

Gengisvísitala Google 
search 

Kortavleta 
ferðamanna 

dvor dsumar dhaust dvetu
r 

dEyjafjal
lajokull 

dEuro
16 

2004-
01 

118,7399 14 540 0 0 0 1 0 0 

2004-
02 

117,6449 13 1083 0 0 0 1 0 0 

2004-
03 

119,1957 13 767 1 0 0 0 0 0 

2004-
04 

120,6627 13 841 1 0 0 0 0 0 

2004-
05 

121,0365 14 1020 1 0 0 0 0 0 

2004-
06 

120,4167 14 1264 0 1 0 0 0 0 

2004-
07 

120,1408 12 1776 0 1 0 0 0 0 

2004-
08 

119,418 12 2629 0 1 0 0 0 0 

2004-
09 

119,7168 12 1595 0 0 1 0 0 0 

2004-
10 

119,2514 12 950 0 0 1 0 0 0 

2004-
11 

117,998 15 812 0 0 1 0 0 0 

2004-
12 

113,3217 12 660 0 0 0 1 0 0 

2005-
01 

111,1 13 696 0 0 0 1 0 0 

2005-
02 

109,349 12 625 0 0 0 1 0 0 

2005-
03 

107,1184 13 811 1 0 0 0 0 0 

2005-
04 

109,4764 12 937 1 0 0 0 0 0 

2005-
05 

112,1334 12 1246 1 0 0 0 0 0 

2005-
06 

109,3105 12 1864 0 1 0 0 0 0 

2005-
07 

107,7208 12 2639 0 1 0 0 0 0 

2005-
08 

107,4085 12 3047 0 1 0 0 0 0 

2005-
09 

104,73 11 1868 0 0 1 0 0 0 

2005- 100,9964 11 1049 0 0 1 0 0 0 
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10 

2005-
11 

100,7067 11 860 0 0 1 0 0 0 

2005-
12 

103,8076 11 743 0 0 0 1 0 0 

2006-
01 

102,3002 12 847 0 0 0 1 0 0 

2006-
02 

105,4581 12 791 0 0 0 1 0 0 

2006-
03 

114,8167 12 984 1 0 0 0 0 0 

2006-
04 

124,9298 11 1076 1 0 0 0 0 0 

2006-
05 

124,8583 12 1650 1 0 0 0 0 0 

2006-
06 

128,6473 11 2274 0 1 0 0 0 0 

2006-
07 

128,2556 11 3420 0 1 0 0 0 0 

2006-
08 

122,6913 11 3645 0 1 0 0 0 0 

2006-
09 

121,3285 10 2156 0 0 1 0 0 0 

2006-
10 

117,5412 10 1441 0 0 1 0 0 0 

2006-
11 

121,083 11 1115 0 0 1 0 0 0 

2006-
12 

124,0488 10 958 0 0 0 1 0 0 

2007-
01 

123,5101 11 1122 0 0 0 1 0 0 

2007-
02 

119,2926 10 1290 0 0 0 1 0 0 

2007-
03 

119,6251 10 1209 1 0 0 0 0 0 

2007-
04 

118,6286 9 1357 1 0 0 0 0 0 

2007-
05 

114,5713 10 1658 1 0 0 0 0 0 

2007-
06 

113,3932 10 2293 0 1 0 0 0 0 

2007-
07 

111,7124 10 3355 0 1 0 0 0 0 

2007-
08 

119,1519 9 4179 0 1 0 0 0 0 

2007-
09 

118,7276 9 2460 0 0 1 0 0 0 

2007-
10 

115,3032 9 1650 0 0 1 0 0 0 

2007-
11 

118,1994 10 1330 0 0 1 0 0 0 

2007- 119,9086 11 1183 0 0 0 1 0 0 
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12 

2008-
01 

124,5265 12 1270 0 0 0 1 0 0 

2008-
02 

129,1293 11 1220 0 0 0 1 0 0 

2008-
03 

144,81 10 1516 1 0 0 0 0 0 

2008-
04 

150,7513 10 2057 1 0 0 0 0 0 

2008-
05 

151,7056 11 2271 1 0 0 0 0 0 

2008-
06 

159,39 10 3502 0 1 0 0 0 0 

2008-
07 

159,6759 11 5248 0 1 0 0 0 0 

2008-
08 

159,1189 11 5368 0 1 0 0 0 0 

2008-
09 

172,0846 10 3072 0 0 1 0 0 0 

2008-
10 

202,3625 25 2617 0 0 1 0 0 0 

2008-
11 

229,7754 13 2167 0 0 1 0 0 0 

2008-
12 

216,053 12 2023 0 0 0 1 0 0 

2009-
01 

213,3533 13 1947 0 0 0 1 0 0 

2009-
02 

190,9727 12 1925 0 0 0 1 0 0 

2009-
03 

193,9457 10 2171 1 0 0 0 0 0 

2009-
04 

217,19 10 2785 1 0 0 0 0 0 

2009-
05 

223,6776 12 3610 1 0 0 0 0 0 

2009-
06 

229,4937 10 6043 0 1 0 0 0 0 

2009-
07 

231,8825 10 8690 0 1 0 0 0 0 

2009-
08 

234,9716 9 9070 0 1 0 0 0 0 

2009-
09 

233,8855 8 4666 0 0 1 0 0 0 

2009-
10 

235,6574 9 2894 0 0 1 0 0 0 

2009-
11 

237,1618 9 2320 0 0 1 0 0 0 

2009-
12 

235,6646 9 2194 0 0 0 1 0 0 

2010-
01 

233,9149 10 2333 0 0 0 1 0 0 

2010- 231,044 9 2445 0 0 0 1 0 0 
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02 

2010-
03 

228,411 14 2927 1 0 0 0 0 0 

2010-
04 

227,0822 100 2905 1 0 0 0 0 0 

2010-
05 

219,4855 28 3330 1 0 0 0 1 0 

2010-
06 

213,4978 12 5477 0 1 0 0 1 0 

2010-
07 

212,7258 10 8557 0 1 0 0 1 0 

2010-
08 

208,4562 9 8363 0 1 0 0 1 0 

2010-
09 

206,2678 8 4362 0 0 1 0 1 0 

2010-
10 

206,3695 9 2995 0 0 1 0 1 0 

2010-
11 

205,3684 9 2430 0 0 1 0 1 0 

2010-
12 

207,0172 9 2254 0 0 0 1 1 0 

2011-
01 

211,4557 9 2635 0 0 0 1 1 0 

2011-
02 

214,9593 9 2621 0 0 0 1 1 0 

2011-
03 

216,3381 8 3473 1 0 0 0 1 0 

2011-
04 

216,9202 9 4001 1 0 0 0 1 0 

2011-
05 

219,2427 19 5047 1 0 0 0 1 0 

2011-
06 

220,4965 10 7951 0 1 0 0 1 0 

2011-
07 

221,4409 9 10882 0 1 0 0 1 0 

2011-
08 

219,6348 9 10911 0 1 0 0 1 0 

2011-
09 

216,3721 8 5529 0 0 1 0 1 0 

2011-
10 

213,9421 9 3574 0 0 1 0 1 0 

2011-
11 

214,5341 9 2740 0 0 1 0 1 0 

2011-
12 

216,985 9 2697 0 0 0 1 1 0 

2012-
01 

219,5171 10 3007 0 0 0 1 1 0 

2012-
02 

223,8673 10 3207 0 0 0 1 1 0 

2012-
03 

228,5343 9 3796 1 0 0 0 1 0 

2012- 229,0266 9 4446 1 0 0 0 1 0 
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04 

2012-
05 

224,2249 12 5848 1 0 0 0 1 0 

2012-
06 

220,9133 10 9379 0 1 0 0 1 0 

2012-
07 

216,1476 10 13087 0 1 0 0 1 0 

2012-
08 

208,455 9 12375 0 1 0 0 1 0 

2012-
09 

218,5546 8 6767 0 0 1 0 1 0 

2012-
10 

221,9722 8 4516 0 0 1 0 1 0 

2012-
11 

225,5394 9 4215 0 0 1 0 1 0 

2012-
12 

227,4448 9 3802 0 0 0 1 1 0 

2013-
01 

233,2263 10 4353 0 0 0 1 1 0 

2013-
02 

231,4498 10 4564 0 0 0 1 1 0 

2013-
03 

221,8309 9 5488 1 0 0 0 1 0 

2013-
04 

210,8628 9 5204 1 0 0 0 1 0 

2013-
05 

213,9905 9 7093 1 0 0 0 1 0 

2013-
06 

216,7774 9 11348 0 1 0 0 1 0 

2013-
07 

215,8511 9 15446 0 1 0 0 1 0 

2013-
08 

213,4635 9 14235 0 1 0 0 1 0 

2013-
09 

216,91 8 7495 0 0 1 0 1 0 

2013-
10 

219,8366 9 5699 0 0 1 0 1 0 

2013-
11 

219,0605 11 4945 0 0 1 0 1 0 

2013-
12 

213,2214 11 5206 0 0 0 1 1 0 

2014-
01 

209,5548 11 5490 0 0 0 1 1 0 

2014-
02 

206,864 10 5728 0 0 0 1 1 0 

2014-
03 

206,3944 10 6869 1 0 0 0 1 0 

2014-
04 

205,6657 9 6725 1 0 0 0 1 0 

2014-
05 

206,13 10 9063 1 0 0 0 1 0 

2014- 206,4711 11 14055 0 1 0 0 1 0 



 

53 

06 

2014-
07 

206,7621 11 18507 0 1 0 0 1 0 

2014-
08 

207,1514 18 17035 0 1 0 0 1 0 

2014-
09 

207,5264 15 9366 0 0 1 0 1 0 

2014-
10 

206,8539 12 7181 0 0 1 0 1 0 

2014-
11 

207,6584 12 6500 0 0 1 0 1 0 

2014-
12 

205,8057 12 6534 0 0 0 1 1 0 

2015-
01 

207,6988 13 7277 0 0 0 1 1 0 

2015-
02 

205,9335 12 7968 0 0 0 1 1 0 

2015-
03 

206,1709 12 9789 1 0 0 0 1 0 

2015-
04 

205,6989 11 9309 1 0 0 0 1 0 

2015-
05 

205,659 11 13193 1 0 0 0 1 0 

2015-
06 

204,7838 13 18385 0 1 0 0 1 0 

2015-
07 

204,0138 13 24046 0 1 0 0 1 0 

2015-
08 

200,3262 12 22146 0 1 0 0 1 0 

2015-
09 

194,717 14 13639 0 0 1 0 1 0 

2015-
10 

192,4549 17 10448 0 0 1 0 1 0 

2015-
11 

193,6804 15 9150 0 0 1 0 1 0 

2015-
12 

192,489 15 9445 0 0 0 1 1 0 

2016-
01 

190,8412 17 11657 0 0 0 1 1 0 

2016-
02 

190,5629 15 13151 0 0 0 1 1 0 

2016-
03 

189,8287 14 15044 1 0 0 0 1 0 

2016-
04 

188,5683 15 14613 1 0 0 0 1 0 

2016-
05 

188,1397 14 19871 1 0 0 0 1 0 

2016-
06 

186,6795 70 26112 0 1 0 0 1 0 

2016-
07 

181,3916 54 31798 0 1 0 0 1 1 

2016- 176,8704 17 30991 0 1 0 0 1 1 



 

54 

08 

2016-
09 

172,3566 20 21684 0 0 1 0 1 1 

2016-
10 

168,7121 21 17455 0 0 1 0 1 1 

2016-
11 

163,3246 17 15374 0 0 1 0 1 1 

2016-
12 

161,3763 17 14938 0 0 0 1 1 1 

 


