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Útdráttur	

Flugrekstur	á	Íslandi	er	í	miklum	vexti	og	umsvif	á	Keflavíkurflugvelli	hafa	aukist	mjög	á	

undanförnum	 árum.	 Ekkert	 lát	 er	 á	 fjölgun	 farþega	 sem	 fara	 um	 flugvöllinn	 og	 fjöldi	

áfangastaða	og	tíðni	flugferða	hefur	aldrei	verið	meiri.	Leiðakerfi	íslensku	flugfélaganna	

byggir	á	því	að	nýta	Keflavíkurflugvöll	sem	flutningamiðju	og	stækkun	þess	eykur	úrval	

Íslendinga	á	beinu	flugi	til	og	frá	landinu.	Aukin	umsvif	á	Keflavíkurflugvelli	hafa	því	bætt	

flugsamgöngur	 hér	 á	 landi	 sem	 hlýtur	 að	 teljast	 dýrmætt	 fyrir	 svo	 landfræðilega	

einangraða	 þjóð	 eins	 og	 Íslendinga.	Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	meta	 stöðu	 og	

þróun	Íslands	sem	flutningamiðja	og	að	kanna	hvaða	efnahagslega	þýðingu	það	hefur	að	

hér	 byggist	 upp	 miðstöð	 flugs	 yfir	 Norður-Atlantshafið.	 Ætlunin	 er	 að	 kortleggja	 þá	

hagrænu	 krafta	 sem	 drífa	 myndun	 flutningamiðja	 og	 að	 leggja	 mat	 á	 áhrif	 þeirra	 á	

uppbyggingu	 Keflavíkurflugvallar	 sem	 tengihöfn.	 Fjallað	 verður	 um	 mikilvægi	

skiptifarþega	 við	 uppbyggingu	 flutningamiðja	 og	 kynntar	 tillögur	 um	 hvernig	 hámarka	

megi	þjóðhagslegan	ábata	af	Keflavíkurflugvelli	sem	áningarstað.		
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Inngangur	

Mikill	uppgangur	hefur	verið	í	íslenskum	flugrekstri	og	útlit	er	fyrir	áframhaldandi	vöxt	í	

greininni.	 Farþegafjöldinn	 sem	 fer	 um	 Keflavíkurflugvöll	 hefur	 margfaldast	 á	

undanförnum	árum	sem	um	leið	styrkir	rekstrargrundvöll	annarra	flugfélaga	sem	halda	

uppi	áætlunarflugi	til	Íslands.	Aukinn	farþegafjöldi	hefur	gert	flugfélögum	kleift	að	bæta	

við	 nýjum	 flugleiðum	 og	 fjölga	 flugferðum	 nokkuð	 sem	 væri	 ómögulegt	 án	 erlendra	

farþega	sem	stækka	markaðinn	fyrir	flug	langt	umfram	innlenda	eftispurn.	Aukin	umsvif	

á	 Keflavíkurflugvelli	 hafa	 því	 bætt	 flugsamgöngur	 frá	 landinu	 sem	 hlýtur	 að	 teljast	

dýrmætt	fyrir	svo	landfræðilega	einangraða	þjóð	eins	og	Íslendinga.	

Leiðakerfi	 íslensku	flugfélaganna	teygir	sig	yfir	tvær	heimsálfur	og	eru	áfangastaðir	í	

austri	 og	 vestri	 allir	 tengdir	 gegnum	 Keflavíkurflugvöll.	 Allar	 flugleiðir	 þeirra	 liggja	 í	

gegnum	Ísland	og	er	landið	því	eins	konar	miðstöð	eða	flutningamiðja	(e.	transport	hub)	

leiðakerfisins.	Slíkar	miðjur	er	að	finna	víða	um	heim	en	flestir	af	stærstu	flugvöllunum	

eru	miðstöðvar	fyrir	eitt	eða	fleiri	flugfélög.	Efnahagslegt	vægi	flutningamiðja	getur	verið	

umtalsvert	 og	 dæmi	 eru	 um	 að	 flutningamiðjur	 standi	 að	 baki	 rúmlega	 fjórðungi	 af	

heildarframleiðslu	þess	hagkerfis	sem	þær	tilheyra	(Oxford	Economics,	2014).		

Meginviðfangsefni	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 meta	 stöðu	 og	 þróun	 Íslands	 sem	

flutningamiðja	og	að	kanna	hvaða	efnahagslega	þýðingu	það	hefur	að	hér	byggist	upp	

miðstöð	 flugs	 yfir	Norður-Atlantshafið.	Markmiðið	er	 að	 kortleggja	þá	hagrænu	krafta	

sem	 drífa	 myndun	 flutningamiðja	 og	 að	 leggja	 mat	 á	 áhrif	 þeirra	 á	 uppbyggingu	

Keflavíkurflugvallar	sem	tengihöfn.	Einnig	er	ætlunin	að	varpa	ljósi	á	efnahagsleg	umsvif	

flugvallarins	og	kanna	þau	áhrif	sem	aukin	eftirspurn	eftir	flugi	hefur	á	hagkerfið	í	heild.	

Notast	verður	við	 framleiðslumargfaldara	til	þess	að	áætla	heildaráhrif	 flugreksturs	 frá	

Keflavíkurflugvelli	en	þeir	eru	leiddir	út	með	aðfanga-	og	afurðagreiningu	(e.	input-output	

analysis).	 Fjallað	 verður	 um	 mikilvægi	 skiptifarþega	 í	 uppbyggingu	 flutningamiðju	 og	

efnahagslegt	 vægi	 þeirra	 áætlað	 með	 margföldurum.	 Loks	 verða	 helstu	 niðurstöður	

dregnar	 saman	 og	 kynntar	 tillögur	 um	 hvernig	 ýta	 megi	 undir	 þróun	 landsins	 sem	

flutningamiðju	og	hámarka	þjóðhagslegan	ábata	af	Keflavíkurflugvelli	sem	áningarstað.		
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1 Um	flutningamiðjur		

Fyrir	 seinni	 heimsstyrjöld	 höfðu	 Bandaríkjamenn	 sýnt	 Íslandi	 lítinn	 áhuga,	 enda	 voru	

nánast	engin	viðskipti	á	milli	landanna.	Hernám	Breta	í	upphafi	heimsstyrjaldarinnar	árið	

1940	beindi	hinsvegar	sjónum	Bandaríkjastjórnar	að	landinu.	Eftir	að	Bandaríkin	gerðust	

beinir	styrjaldaraðilar	komust	hernaðarsérfræðingar	þeirra	að	þeirri	niðurstöðu	að	yfirráð	

yfir	Íslandi	kynnu	að	skipta	sköpum	í	nútímahernaði.	Bandaríkjamenn	voru	því	fljótir	að	

tryggja	sér	aðstöðu	á	Keflavíkurflugvelli	eftir	að	setulið	þeirra	hafði	 lokið	við	gerð	hans	

árið	1942.	 Í	 staðinn	skuldbundu	þeir	 sig	 til	þess	að	afhenda	 Íslendingum	 flugvöllinn	 til	

eignar	að	stríði	loknu	(Valur	Ingimundarson,	1996).	Sýnt	þótti	að	Ísland	myndi	gegna	æ	

mikilvægara	 hlutverki	 fyrir	 varnir	 Bandaríkjanna	 vegna	 norðurflugleiðarinnar	 yfir	

Atlantshaf	og	þeirra	framfara	sem	orðið	höfðu	í	flugtækni	og	flugvélasmíði.	Á	tímum	kalda	

stríðsins	 efuðust	 Bandaríkjamenn	 aldrei	 um	 hernaðarlegt	 mikilvægi	 Íslands	 vegna	

staðsetningar	 landsins	 mitt	 á	 milli	 austurs	 og	 vesturs	 og	 yfirgáfu	 því	 ekki	 herstöðina	

formlega	fyrr	en	árið	2006.		

Haustið	1944	markaði	tímamót	í	flugsögu	þjóðarinnar	en	þá	flaug	íslensk	áhöfn	í	fyrsta	

sinn	 yfir	 Atlantshafið	 (,,Flogið	 yfir	 hafið”,	 2017).	 Rétt	 eins	 og	 Bandaríkjamenn	 sáu	

Íslendingar	tækifæri	í	Atlantshafsfluginu	vegna	staðsetningar	landsins	mitt	á	milli	tveggja	

heimsálfa.	Árið	1963	hófu	Loftleiðir	að	bjóða	farþegum	upp	á	viðdvöl	(e.	stopover)	á	leið	

austur	eða	vestur	yfir	Atlantshafið	og	gerðust	þannig	brautryðjendur	íslenskra	flugfélaga	

í	að	nýta	landið	sem	flutningamiðju.	Þetta	verkefni	Loftleiða	lagði	grunninn	að	leiðakerfi	

bæði	Icelandair	og	WOW	air	þar	sem	Ísland	gegnir	hlutverki	miðstöðvar	(e.	hub)	fyrir	flug	

milli	Evrópu	og	Ameríku	(Kristján	Már	Einarsson,	2017).;Þróun	Íslands	sem	flutningamiðja	

hefur	haft	mikil	og	víðtæk	áhrif	á	 íslenskt	efnahagslíf	en	fjallað	verður	 ítarlega	um	þau	

áhrif	 í	 þessari	 ritgerð.	 Áður	 en	 lengra	 er	 haldið	 verður	 fyrst	 gerð	 grein	 fyrir	

flutningamiðjum	 almennt	 og	 hvaða	 þýðingu	 slíkar	 miðjur	 hafa	 fyrir	 samgöngur	 og	

uppbyggingu	leiðarkerfa.		

1.1 Skilgreining		
Flutningamiðjur	eru	miðstöðvar	samgangna	þar	sem	farþegar	úr	ólíkum	áttum	mætast	á	

leið	 sinni	 til	 lokaáfangastaðar	 (ACRP,	 2009).	 Að	 beina	 flæði	 farþega	 á	 einn	 stað	 gerir	

samgöngufyrirtækjum	 kleift	 að	 stækka	 markaðinn	 fyrir	 leiðakerfi	 sitt	 og	 samnýting	

fjárfestinga	 og	 mannvirkja	 flutningamiðjunnar	 lækkar	 flutningskostnað	 milli	 þeirra	
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áfangastaða	sem	tengdir	eru	við	hana	(Bryan	og	O’Kelly,	1998).	Slíkar	miðjur	(e.	hubs)	er	

að	finna	í	samgöngukerfum	ýmissa	farartækja	á	borð	við	lestar,	rútur	og	flugvélar.	Sem	

dæmi	má	nefna	King’s	Cross	lestarstöðina	í	London	og	Schiphol	flugvöllinn	í	Amsterdam.	

Umfjöllunin	hér	á	eftir	miðast	þó	eingöngu	við	flugsamgöngur	og	þá	alþjóðlega	flugvelli	

sem	gegna	hlutverki	flutningamiðju.	

1.2 Hub	and	Spoke		
Þróun	leiðakerfis	er	mikilvægur	hluti	af	rekstri	flugfélaga	en	þau	geta	í	meginatriðum	valið	

milli	tveggja	ólíkra	aðferða	við	að	tengja	saman	áfangastaði	sína.	Annars	vegar	er	hægt	að	

fljúga	beint	milli	allra	áfangastaða	(e.	point	to	point),	hinsvegar	er	hægt	að	tengja	þá	við	

eina	flutningamiðju	sem	verður	miðpunktur	leiðakerfisins	(e.	hub	and	spoke	system).	

Hub	and	spoke	leiðakerfið	byggir	í	meginatriðum	á	því	að	áfangastöðum	flugfélags	er	

beint	að	einum	ákveðnum	flugvelli	og	þannig	myndaður	vefur	flugleiða	sem	liggja	gegnum	

hann.	 Allir	 farþegar	 hafa	 þannig	 viðkomu	 á	 flugvellinum	og	 geta	 flugfélögin	 sameinað	

farþega	frá	ólíkum	upphafsstöðum.	Í	point	to	point	leiðakerfi	fer	farþegi	aftur	á	móti	um	

borð	 á	 upphafsstað	 og	 flýgur	 beinustu	 leið	 á	 endastöð.	 Mynd	 1	 lýsir	 þessum	 ólíku	

leiðakerfum	með	einföldum	hætti.	Í	raunveruleikanum	eru	leiðakerfin	þó	oftast	flóknari	

en	stærstu	flugfélögin	blanda	kerfunum	tveimur	gjarnan	saman	(Cook	og	Goodwin,	2008).	

Þannig	 er	 flogið	 beint	 milli	 stærstu	 áfangastaða	 meðan	 aðrir	 eru	 tengdir	 gegnum	

flutningamiðju	þar	sem	eftirspurn	er	minni.		

	

Mynd	1:	Leiðakerfi	sem	tengir	áfangastaði	með	beinu	flugi	og	í	gegnum	flutningamiðju.1	

																																																								
1	Heimild:	Rodrigue,	2017.	
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Leiðakerfi	 sem	er	 skipulagt	 í	 kringum	 flutningamiðju	 gerir	 flugfélögum	kleift	 að	 tengja	

saman	áfangastaði	með	lágmarksfjölda	flugleiða.	Í	töflu	1	er	leiðakerfið	borið	saman	við	

leiðakerfi	sem	byggir	á	beinu	flugi	og	sést	þá	hvernig	fjöldi	flugleiða	fer	sívaxandi	með	n	

sem	táknar	fjölda	áfangastaða.	Til	þess	að	tengja	saman	10	áfangastaði	með	beinu	flugi	

þarf	 flugfélagið	 að	 halda	 uppi	 45	 flugleiðum,	 samanborið	 við	 9	 flugleiðir	 ef	 flogið	 er	 í	

gegnum	flutningamiðju.	

Tafla	1:	Fjöldi	flugleiða	sem	þarf	til	að	tengja	saman	n	fjölda	áfangastaða.2	

Tegund	leiðakerfis	 n	 n=4	 n=6	 n=8	 n=10	
Point	to	point	 n(n-1)/2	 6	 15	 28	 45	
Hub	and	spoke	 n-1	 3	 5	 7	 9	

	

Ef	 nýjum	 áfangastað	 er	 bætt	 við	 leiðakerfi	 flutningamiðju	 hefur	 það	 í	 för	 með	 sér	

margföldunaráhrif	 gegnum	 fjölda	 tenginga	 við	 aðrar	 borgir,	 líkt	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 2.	

Flugfélag	 sem	 flýgur	 beint	 til	 100	 borga	 frá	 flutningamiðju	 gæti	 fræðilega	 séð	 tengt	

áfangastaði	 sína	 saman	 á	 5.050	 mismunandi	 vegu,	 að	 því	 gefnu	 að	 flugtíminn	 sé	

fullkomlega	samstilltur.	Flugfélag	sem	flýgur	aftur	á	móti	beint	til	allra	áfangastaða	gæti	

aðeins	selt	flug	milli	þessara	100	borga	þar	sem	ekki	er	möguleiki	á	millilendingu	til	að	

tengja	áfangastaði	saman	(Hind,	2014).	

Tafla	2:	Fjöldi	tenginga	milli	borga	eftir	fjölda	áfangastaða.	

Fjöldi	borga	sem	tengdar	
eru	við	flutningamiðjuna	

með	beinu	flugi	

Heildarfjöldi	tenginga	
milli	borga	

n	 n(n+1)/2	
2	 3	
10	 55	
50	 1275	
100	 5050	

	

																																																								
2	Heimild:	Hind,	2014.	
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Með	því	að	stilla	saman	komu-	og	brottfarartíma	út	frá	flutningamiðjunni	getur	flugfélagið	

náð	 hámarksnýtingu	 flugvéla	 sinna	 og	 fjárfestinga.	 Dæmigerð	 flutningamiðja	 byggir	 á	

slíku	bylgjufyrirkomulagi	(e.	wave	principal)	þar	sem	vélarnar	koma	innan	60-120	mínútna	

tímaramma	til	að	tengjast	vélum	sem	fara	í	loftið	um	klukkustund	síðar.	Vélarnar	koma	

og	fara	þannig	í	bylgjum	til	að	hámarka	tengingar	innan	leiðakerfisins	sem	eykur	framboð	

áfangastaða	frá	flutningamiðjunni	(British	Chambers	of	Commerce,	2009).		

Loks	sameina	flutningamiðjur	farþega	úr	ólíkum	áttum.	Það	gerir	flugfélögum	kleift	að	

halda	uppi	áætlunarflugi	til	borga	sem	annars	væri	ekki	arðbært	að	fljúga	til.	Líkt	og	fjallað	

var	um	hér	að	framan	byggir	hub	and	spoke	leiðakerfið	á	því	að	tengja	saman	áfangastaði	

með	 lágmarksfjölda	 flugleiða.	 Að	 bæta	 einni	 borg	 við	 leiðakerfið	 skilar	 sér	 í	 bættum	

tengingum	fyrir	alla	áfangastaði	sem	fyrir	eru	og,	eftir	því	sem	farþegafjöldi	eykst,	geta	

flugfélög	bætt	við	áfangastöðum	í	krafti	stærðar.	Ef	eftirspurn	eftir	beinu	flugi	frá	A	til	B	

er	 ekki	 nægileg	 er	 hægt	 að	 tengja	 þessa	 tvo	 áfangastaði	 gegnum	 flutningamiðju	 sem	

hópar	 saman	 farþegum	 sem	 eru	 úr	 ólíkum	 áttum	 en	 hafa	 allir	 sameiginlegan	

lokaáfangastað	(Cook	og	Goodwin,	2008).		

Flutningamiðjur	hámarka	tengingar	innan	leiðakerfisins	og	hver	viðbótaráfangastaður	

hefur	í	för	með	sér	margföldunaráhrif,	líkt	og	sýnt	var	fram	á	í	töflu	2.	Ef	halda	ætti	uppi	

beinu	flugi	milli	allra	áfangastaða	þyrfti	sérstaka	flugleið	fyrir	hverja	borg	í	leiðakerfinu	og	

ekki	væri	mögulegt	að	sameina	farþega	úr	ólíkum	áttum	í	eina	vél.	Þannig	verða	flugfélög	

og	flugvellir	af	samnýtingu	fjármagns	sem	næðist	með	því	að	tengja	alla	áfangastaði	við	

eina	miðstöð.	Að	hafa	aðgang	að	 flutningamiðju	 felur	því	 í	 sér	mikinn	ábata	 fyrir	 íbúa	

samfélagsins	 í	 kring.	 Flutningamiðjur	 gera	 þeim	 kleift	 að	 velja	 úr	 fjölbreyttu	 úrvali	

áfangastaða	og	ferðast	til	þeirra	með	beinu	flugi,	nokkuð	sem	eftirspurn	heimamarkaðar	

ein	og	sér	gæti	ekki	haldið	uppi.		
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2 Hagrænir	kraftar	flutningamiðju	

Þrátt	fyrir	að	eiga	í	harðri	samkeppni	virðast	fyrirtæki	engu	að	síður	leitast	við	að	vera	í	

nálægð	 hvert	 við	 annað.	 Samþjöppun	 fyrirtækja	 á	 afmörkuðum	 stað	 hækkar	

fasteignaverð	á	því	svæði	og	aukin	umferð	um	svæðið	getur	einnig	valdið	óhagræði,	eins	

og	umferðartöfum	og	biðröðum	(Axel	Hall,	Ásgeir	Jónsson	og	Sveinn	Agnarsson,		2002).	

Það	hljóta	því	að	vera	sterk	öfl	sem	valda	því	að	fyrirtæki	kjósa	að	hópa	sig	saman,	með	

tilheyrandi	kostnaði,	frekar	en	að	starfa	fjarri	samkeppnisaðilum.	Hér	á	eftir	verður	gerð	

grein	 fyrir	 þeim	 hagrænu	 kröftum	 sem	 drífa	myndun	 sérhæfðra	 kjarna	 áfram	 og	 það	

útskýrt	hvaða	hagræði	miðstöð	á	borð	við	flutningamiðju	felur	í	sér.			

2.1 Stærðarhagkvæmni	
Alfred	Marshall	(1920)	skýrði	hegðun	fyrirtækjanna	með	hugtakinu	samrunahagræði	(e.	

economies	 of	 agglomeration)	 þar	 sem	 flutningskostnaður	 lækkar	 vegna	 nálægðar	

fyrirtækja	hvort	við	annað.	Marshall	lagði	áherslu	á	þrenns	konar	flutningskostnað	sem	

fyrirtæki	gætu	 lækkað	með	því	að	hópa	sig	 saman:	kostnað	við	að	 flytja	gæði,	 fólk	og	

upplýsingar.	 Fyrirtæki	 sem	 staðsetja	 sig	 nálægt	 birgjum	 og	 viðskiptavinum	 lágmarka	

flutningskostnað	 en	 birgjar	 í	 sérhæfðri	 framleiðslu	 þurfa	 einnig	 aðgang	 að	 nægilega	

stórum	 markaði	 svo	 framleiðsla	 þeirra	 standi	 undir	 sér.	 Hópur	 fyrirtækja	 í	 tengdri	

starfsemi	skapar	þannig	rekstargrundvöll	fyrir	framleiðslu	sérhæfðra	aðfanga	og	greiðari	

aðgangur	að	þeim	felur	í	sér	mikið	hagræði	fyrir	fyrirtækin.	Samþjöppun	fyrirtækja	eykur	

einnig	aðgang	að	þjálfuðu	vinnuafli	og	fólk	með	sérþekkingu	í	viðkomandi	grein	nýtur	góðs	

af	því	að	geta	valið	úr	fjölda	fyrirtækja	til	þess	að	starfa	hjá	og	um	leið	minnka	líkur	sínar	

á	atvinnuleysi.	Loks	leiðir	hópur	fyrirtækja	til	þekkingarflakks	(e.	spillover	effect)	meðal	

starfsmanna	sem	miðla	af	reynslu	sinni	og	hugmyndum	þegar	þeir	skipta	um	atvinnu,	taka	

að	sér	verkefni	fyrir	önnur	fyrirtæki	eða	við	aðrar	óformlegar	aðstæður	(Axel	Hall	o.fl.,	

2002).	Uppfinning	eins	aðila	 flyst	 fljótt	 yfir	 til	 annarra	 sem	bæta	við	hana	 sínum	eigin	

hugmyndum	sem	síðan	verður	uppspretta	nýrra	uppfinninga	(Marshall,	1920).	Þetta	er	

sérstaklega	 mikilvægt	 í	 atvinnugreinum	 líkt	 og	 tækniiðnaðinum	 sem	 einkennast	 af	

síbreytilegum	upplýsingum.	Staðsetning	ein	og	sér	getur	þannig	veitt	greiðari	aðgang	að	

nýjum	hugmyndum	og	tækni.		

Miðstöð	fyrirtækja	í	sömu	atvinnugrein	hafa	verið	nefndir	klasar	(e.	clusters).	Porter	

(1998)	skilgreindi	hugtakið	sem	samansafn	fyrirtækja,	sérhæfðra	birgja	og	þjónustuaðila	
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í	 sömu	 atvinnugrein	 þar	 sem	 þróun	 klasans	 er	 drifin	 áfram	 af	 vaxandi	 framleiðni	 og	

svokölluðum	netáhrifum	(	e.	network	effect).	Netáhrif	lýsa	sér	í	auknum	áhuga	aðila	á	að	

taka	þátt	í	tiltekinni	athöfn,	eða	staðsetja	sig	á	tilteknum	stað,	vegna	fjölda	annarra	aðila	

sem	ætla	að	gera	slíkt	hið	sama.	Dæmi	um	slíka	klasa	er	samansafn	fjármálafyrirtækja	í	

New	 York,	 kvikmyndavera	 í	 Hollywood	 og	 hátækniiðnaðar	 í	 Silicon	 Valley,	 þar	 sem	

fyrirtæki	 safnast	 saman	og	njóta	 skjóls	hvert	 af	öðru	 (Axel	Hall	 o.fl.,	 2002).	 Kenningar	

Marshall	 gera	 grein	 fyrir	 þeim	 ábata	 sem	 nálægðin	 felur	 í	 sér	 en	 undirstaða	

klasamyndunar	er	fólgin	í	stærðarhagkvæmni.	Hugtakið	vísar	til	framleiðsluferlis	þar	sem	

meðalkostnaður	fellur	með	hverri	viðbótareiningu	en	hægt	er	að	lýsa	stærðarhagkvæmni	

í	framleiðslu	með	eftirfarandi	líkingu:			

𝑙 = 𝛼 + 𝛽𝑥																𝛼, 𝛽 > 0	

Þar	 sem	 𝑙	 táknar	 vinnuafl	 sem	 er	 jafnframt	 eini	 framleiðsluþátturinn,	 𝛼	 er	 fastur	

kostnaður,	𝛽	er	breytilegur	kostnaður	og	x	eru	framleiðslueiningar.	Framsetningin	byggir	

á	sambærilegu	líkani	Krugman	á	stærðarhagkvæmni	sem	hann	setti	meðal	annars	fram	í	

grein	sinni	„Scale	economies,	product	differentiation	and	the	pattern	of	trade“	frá	árinu	

1980.	Gert	er	ráð	fyrir	föstum	jaðarkostnaði	

𝐽𝐾 = 𝛽	

og	fallandi	meðalkostnaði	sem	lækkar	sífellt	minna	eftir	því	sem	fastur	kostnaður	dreifist	

á	fleiri	einingar:		

𝑀𝐾 =
𝛼
𝑥 + 𝛽	

Framleiðsluferlinu	er	lýst	á	mynd	2	þar	sem	sést	hvernig	meðalkostnaður	fellur	hratt	með	

hverri	 viðbótareiningu	 þegar	 framleiðslustig	 er	 lágt	 en	 sífellt	 hægar	 eftir	 því	 sem	

framleiðsla	eykst.	
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Mynd	2:	Framleiðsluferli	þar	sem	meðalkostnaður	fellur	með	hverri	viðbótareiningu.3	

Til	þess	að	skýra	áhrif	stærðarhagkvæmni	á	myndun	sérhæfðra	klasa	verður	hér	stuðst	

við	 skilgreiningu	 sem	 var	 fyrst	 notuð	 af	Ohlin	 (1933)	 og	Hoover	 (1937)	 en	 hún	 skiptir	

hugtakinu	í	þrennt:		

Ø Innri	stærðarhagkvæmni	(e.	internal	returns	to	scale).		

Ø Ytri	stærðarhagkvæmni	tengdra	fyrirtækja	(e.	localization	economies).	

Ø Ytri	 stærðarhagkvæmni	 ólíkra	 atvinnugreina	 (e.	 urbanization	 economies).		
	

Innri	stærðarhagkvæmni	lýsir	framleiðsluferli	þar	sem	meðalkostnaður	fellur	við	hverja	

einingu,	 líkt	og	 fjallað	var	um	 fyrr	 í	 kaflanum.	Stærðaráhrifanna	gætir	þá	 innan	veggja	

fyrirtækisins	 og	 geta	 til	 dæmis	 komið	 fram	þegar	 fyrirtæki	 fjárfestir	 í	 nýrri	 tækni	 sem	

stuðlar	 að	 aukinni	 framleiðni	 eða	 þegar	 fastur	 kostnaður	 dreifist	 á	 fleiri	 einingar.	

Stærðarhagkvæmni	getur	einnig	átt	sér	stað	innan	tiltekinnar	atvinnugreinar	þannig	að	

kostnaður	allra	 fyrirtækja	 í	 greininni	 lækkar	þegar	 samanlögð	 framleiðsla	þeirra	eykst.	

Fyrirtækin	deila	reynslu	og	þekkingu	sinnar	starfsemi	og	saman	mynda	þau	sérhæfðan	

klasa	þar	sem	fyrirtæki	styðja	og	njóta	skjóls	hvert	af	öðru	vegna	nálægðar	(Axel	Hall	o.fl.,	

2002).	Ytri	stærðarhagkvæmni	útskýrir	hvers	vegna	fyrirtæki	í	sömu	atvinnugrein	kjósa	að	

																																																								
3	Gefin	voru	töluleg	gildi	fyrir	fastan	kostnað,	𝛼 = 200	og	jaðarkostnað,	𝛽 = 5.	
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hópa	sig	saman	þrátt	fyrir	að	vera	í	samkeppni,	þar	sem	þau	geta	lækkað	meðalkostnað	

sinn	í	krafti	svæðisbundinna	stærðaráhrifa.		

Loks	 skýrir	 ytri	 stærðarhagkvæmni	 þéttbýlismyndun	 þar	 sem	 fyrirtæki	 í	 ólíkum	

atvinnugreinum	hópa	sig	saman.	Fyrirtæki	og	starfsmenn	þeirra	þurfa	að	sækja	sér	ýmsa	

utanaðkomandi	þjónustu	og	hópur	ólíkra	atvinnugreina	skapar	markað	fyrir	slík	viðskipti.	

Fyrirtæki	geta	lækkað	rekstrarkostnað	sinn	með	því	að	útvista	sérhæfðum	og	tilfallandi	

verkefnum	 til	 aðila	 sem	hafa	 hlutfallslega	 yfirburði	 í	 að	 veita	 slíka	 þjónustu	 (McCann,	

2001).	Eftir	því	sem	fyrirtækjunum	fjölgar,	þeim	mun	hagkvæmara	verður	fyrir	birgja	og	

þjónustufyrirtæki	 að	 staðsetja	 sig	nálægt	þéttbýlinu	og	nýta	 sér	 stærri	og	 fjölbreyttari	

markað	fyrir	sérhæfða	framleiðslu	sína.	Fjölgun	stoðgreina	gerir	það	síðan	að	verkum	að	

fleiri	fyrirtæki	munu	sjá	sér	hag	í	því	að	starfa	á	svæðinu	og	til	verður	eins	konar	hringrás	

(Axel	Hall	o.fl.,	2002).		

2.1.1 Flutningamiðjur	og	hagkvæmni	stærðar	

Hægt	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 helstu	 drifkrafta	 flutningamiðju	 með	 kenningunum	 um	

stærðarhagkvæmni	sem	fjallað	hefur	verið	um	hér	að	framan.	Í	fyrsta	lagi	nýtur	flugfélag	

innri	 stærðarhagkvæmni	 í	 framleiðslu	 sinni	 þegar	meðalkostnaður	 fellur	með	hverjum	

farþega.	Með	því	að	safna	farþegum	á	einn	flugvöll	geta	flugfélög	stækkað	markaðinn	fyrir	

flugleiðir	 sínar	 og	 náð	 betri	 nýtingu	 fjármuna.	 Ef	 farþegum	 í	 hverri	 vél	 fjölgar,	 lækkar	

meðalkostnaður	á	hvern	farþega	því	fastur	kostnaður	við	flugferðina	dreifist	á	fleiri	aðila.	

Í	öðru	 lagi	geta	 flugfélög	og	önnur	 fyrirtæki	 í	 flugrekstri	 samnýtt	mannvirki	á	borð	við	

flugstöð	 og	 flugbrautir	 og	 notið	 þannig	 ytri	 stærðarhagkvæmni	 tengdra	 fyrirtækja.	

Fyrirtækin	njóta	einnig	góðs	af	stækkandi	markaði	vegna	skiptifarþega	sem	millilenda	á	

flughöfninni	(e.	hub	airport)	á	 leið	sinni	á	 lokaáfangastað	sem	á	móti	ýtir	undir	fjölgun	

fyrirtækja	sem	kjósa	að	hefja	rekstur	á	flutningamiðjunni.	Í	þriðja	lagi	sjá	fyrirtæki	í	öðrum	

atvinnugreinum	 sér	 hag	 í	 því	 að	 staðsetja	 sig	 nálægt	 flutningamiðjunni	 þar	 sem	 stór	

markaður	er	fyrir	ólíka	framleiðslu,	bæði	frá	fyrirtækjum	í	flugrekstri	og	frá	farþegunum	

sem	 þau	 þjónusta.	 Myndun	 flughafnarborgar	 (e.	 airport	 city)	 byggir	 á	 slíkri	

stærðarhagkvæmni	þar	sem	fyrirtæki	í	flugtengdri	og	óflugtengdri	starfsemi	njóta	skjóls	

hvert	 af	 öðru.	 Til	 viðbótar	 við	 flugstöðina	 sjálfa	 getur	 flughafnarborg	 innihaldið	

fraktsvæði,	 skrifstofubyggingar,	 verslanir	 og	 þjónustu	 á	 borð	 við	 hótel,	 sem	 kjósa	 að	
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staðsetja	sig	nálægt	stórum	markaði	alþjóðaflugvallar	með	öflugar	flugtengingar	(Isavia,	

2016a).	

2.2 Allar	leiðir	liggja	til	Rómar		
Staðsetningu	flestra	evrópskra	stórborga	má	rekja	til	náttúrulegra	þátta	svæðisins,	líkt	og	

nálægð	við	sjó	eða	skipgengar	vatnaleiðir	(Fujita,	Krugman	og	Venables,	2001).	Sem	dæmi	

má	 nefna	 ána	 Thames	 í	 London,	 Tíberfljótið	 í	 Róm	 og	 ána	 Moskvu	 sem	 höfuðborg	

Rússlands	 dregur	 einmitt	 nafn	 sitt	 af.	 Uppgangur	 borga	 á	 hafnarsvæðum	 og	 öðrum	

flutningamiðjum	má	skýra	með	svonefndum	miðstöðvaráhrifum	(e.	hub	effect)	sem	verða	

á	svæðum	þar	sem	samgönguhagræði	er	fyrir	hendi.	Mynd	3	lýsir	miðstöðvaráhrifum	sem	

verða	 á	 krossgötum	 byggðarkjarna	 og	 hvernig	 miðpunktur	 svæðisins	 nýtur	 góðs	 af	

staðsetningu	sinni	vegna	nálægðar	við	aðra	punkta.		

	

	

Mynd	3:	Miðstöðvaráhrif	á	krossgötum.4	

Ef	tengja	ætti	byggðarkjarnana	saman	með	beinum	tengingum	þyrfti	að	halda	uppi	sex	

mismunandi	 leiðum	 en	 aðeins	 þyrfti	 þrjár	 leiðir	 ef	 þær	 væru	 tengdar	 gegnum	

flutningamiðju.	 Punktur	 D	 hefur	 ákveðna	 yfirburði	 sem	 miðstöð	 vegna	 staðsetningar	

sinnar	 á	 krossgötum	byggðarkjarna	A,	 B	 og	 C.	 Þannig	 er	 styst	 til	 allra	 áfangastaða	 frá	

punkti	D	og	flutningskostnaður	því	lægstur	frá	honum.	Punktur	D	er	því	hentugastur	sem	

kjarni	samgangna	í	þessu	einfalda	leiðakerfi	og	leiðir	frá	öðrum	borgum	í	kring	ættu	að	

liggja	gegnum	hann	(Axel	Hall	o.fl.,	2002).			

Samkvæmt	 miðstöðvaráhrifum	 ætti	 Ísland	 að	 vera	 hagkvæmur	 staður	 fyrir	

flutningamiðju	 vegna	 staðsetningar	 sinnar	 á	 Norður-Atlantshafi.	 Ísland	 liggur	 á	

krossgötum	 tveggja	 heimsálfa	 og	 er	 stysta	 flugleiðin	 frá	 Norður-Ameríku	 til	 Evrópu	

																																																								
4	Heimild:	Byggðir	og	búseta,	2002.	
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gegnum	Keflavíkurflugvöll,	líkt	og	mynd	4	sýnir.	Flutningskostnaður	flugfélaga	ræðst	að	

miklu	leyti	af	eldsneytiskostnaði	og	eru	flugleiðir	valdar	með	það	í	huga	að	lágmarka	hann.	

Meginreglan	er	sú	að	þyngri	vél	og	lengri	flugleiðir	hækki	eldsneytiskostnað	og	er	valfórn	

(e.	 trade	 off)	 þarna	 á	milli.	 Eftir	 því	 sem	 flugleiðin	 er	 lengri,	 því	meira	 eldsneyti	 þarf	

flugvélin,	 sem	 gerir	 hana	 þyngri	 og	 aftur	 eykur	 eldsneytisnotkun	 hennar.	 Í	 sumum	

tilfellum	 er	 því	 hagkvæmara	 að	 fljúga	 með	 léttari	 og	 sparsamari	 eldsneytistank	 og	

millilenda,	 í	 stað	 þess	 að	 fljúga	 beint	 með	 þyngri	 vél.	 Þetta	 er	 þó	 mismunandi	 eftir	

flugfélögum	og	flugleiðum	þar	sem	eldsneytisnotkun	er	háð	ýmsum	öðrum	þáttum,	líkt	

og	 tegund	 flugvélar,	 veðurfari	og	 reglugerðum	 (Abdelghany,	2016).	 Fyrir	þau	 flugfélög	

sem	kjósa	að	millilenda	á	leið	sinni	yfir	Atlantshafið	er	Ísland	engu	að	síður	kjörinn	vegna	

landfræðilegrar	staðsetningar.		

	

Mynd	4:	Lengd	flugleiðar	frá	JFK	í	New	York	til	Keflavíkur,	Dublin	og	Parísar.	

Þróun	flutningamiðju	er	háð	því	að	flugfélag	haldi	út	starfsemi	frá	henni.	Stærstu	flugvellir	

heims	eru	oftast	miðstöðvar	fyrir	nokkur	flugfélög	sem	tengja	flugleiðir	sínar	við	þá.	Val	

flugfélags	á	miðstöð	byggir	á	því	að	lágmarka	fjarlægð	áfangastaða	frá	flugvellinum	þannig	

að	hann	sé	nokkurn	veginn	staðsettur	á	miðpunkti	þeirra.	Dæmi	um	þetta	er	flugvöllurinn	

í	 Atlanta,	 sem	 er	 stærsta	 flutningamiðja	 heims,	 en	 hann	 er	 miðstöð	 fyrir	 bandaríska	

flugrisann	Delta	Airlines.	 Leiðakerfi	 flugfélagsins	 teygir	 sig	 yfir	 allan	heiminn	og	vinnur	

flugfélagið	því	út	 frá	nokkrum	 flutningamiðjum,	 í	 stað	einnar,	 til	 að	 lágmarka	 fjarlægð	

áfangastaða	 frá	 miðstöðinni.	 Landfræðileg	 lega	 dugir	 því	 ekki	 til	 að	 þróa	 Ísland	 sem	
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flutningamiðju	 heldur	 þarf	 líka	 öflugt	 flugfélag	 sem	 tengir	 leiðakerfi	 sitt	 við	

Keflavíkurflugvöll	og	drífur	áfram	vöxt	hans.	Íslensku	flugfélögin,	Icelandair	og	WOW	air,	

keppast	nú	um	að	gera	það	með	því	að	fjölga	tengingum	sínum	frá	Norður-Ameríku	til	

Evrópu	og	efla	þannig	Ísland	sem	miðstöð	flugs	yfir	Norður-Atlantshafið.		

2.3 Sjálfnærandi	hringrás	
Árið	1957	setti	sænski	hagfræðingurinn	og	Nóbelsverðlaunahafinn	Gunnar	Myrdal	fram	

kenningu	um	sjálfnærandi	hringrás	(e.	circular	cumulative	causation)	sem	lýsir	því	hvernig	

þéttbýlismyndun	vindur	upp	á	sig	þegar	vísir	að	byggðarkjarna	hefur	myndast.	Fjölgun	

fyrirtækja	kallar	á	aukið	vinnuafl,	straumur	fólks	á	svæðið	kallar	á	aukna	þjónustu	og	svo	

koll	af	kolli.	Samansafn	fyrirtækja	og	vinnuafls	 leiðir	 til	kostnaðarhagræðis	og	veltur	af	

stað	 hringrás	 þar	 sem	 sífellt	 fleiri	 fyrirtæki	 og	 íbúar	 setjast	 að	 í	 þéttbýlinu.	 Í	 skýrslu	

hagfræðistofnunar,	 Byggðir	 og	 búseta	 (2002),	 var	 þéttbýlismyndun	 á	 Íslandi	 lýst	með	

svipuðum	hætti	þar	sem	þróun	byggðarkjarna	var	drifin	áfram	af	sjálfnærandi	hringrás.	

Til	þess	að	gera	grein	 fyrir	myndun	flutningamiðja	verður	sett	 fram	 líkan	sem	byggir	á	

hugmyndum	Myrdal	og	höfunda	fyrrnefndrar	skýrslu	Hagfræðistofnunar	frá	2002.			

2.3.1 Flutningamiðjur	út	frá	líkani	sjálfnærandi	hringrásar	
Gerum	ráð	fyrir	að	flutningamiðja	búi	við	vaxandi	stærðarhagkvæmni	vegna	áðurgreindra	

miðstöðvaráhrifa	þannig	að	hver	viðbótarfarþegi	lækkar	meðalkostnað	annarra	farþega.	

Flugfélög	vilja	koma	sér	fyrir	á	flutningamiðju	þar	sem	önnur	flugfélög	eru	fyrir	og	mikil	

eftirspurn	er	eftir	flugferðum,	þar	með	fjölgar	ferðum	sem	aftur	laðar	að	fleiri	farþega	og	

eftirspurn	eykst	enn	frekar.	Flugfélögin	nota	sömu	aðföng	og	þjónustu	en	það	gerir	þeim	

kleift	 að	 hagnast	 á	 hagkvæmni	 stærðar	með	 því	 að	 nýta	 sér	 þjónustu	 sameiginlegrar	

flutningamiðju.	 Til	 verður	 ákveðið	 hringrásarferli	 þar	 sem	 kraftar	 á	 bæði	 afurða-	 og	

aðfangahlið	toga	fleiri	flugfélög	og	farþega	að	miðstöðinni,	líkt	og	mynd	5	sýnir.	Skipta	má	

togkröftum	flutningamiðjunnar	í	tvennt:	Annars	vegar	eru	það	framvirk	tengsl	þar	sem	

aukin	samkeppni	ásamt	fjölbreyttara	úrvali	áfangastaða	lækkar	flugfargjöld	og	farþegum	

fjölgar.	Hins	vegar	eru	það	afturvirk	tengsl	þar	sem	fleiri	 farþegar	auka	eftirspurn	eftir	

ferðum	og	halda	uppi	auknu	úrvali	áfangastaða.		
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Mynd	5:	Líkan	sjálfnærandi	hringrásar	fyrir	þróun	flutningamiðju.	

Þar	 sem	 Ísland	 liggur	 mitt	 á	 milli	 Evrópu	 og	 Norður-Ameríku	 ætti	 landið	 að	 vera	

heppilegur	staður	fyrir	uppbyggingu	flutningamiðju.	Helsti	drifkraftur	slíkrar	miðju	byggir	

á	stærðarhagkvæmni	þar	sem	aukin	umsvif	í	alþjóðaflugi	lækka	meðalkostnað	fyrirtækja	

í	 flugrekstri.	 Þannig	 leiðir	 fjölgun	 farþega	 til	 stærðarhagræðis	 sem	dregur	 að	 sér	 fleiri	

flugfélög,	 sem	aftur	 eykur	 farþegafjölda,	 og	 til	 verður	 sú	 hringrás	 sem	 lýst	 var	 hér	 að	

framan.	 Til	 þess	 að	 leggja	 mat	 á	 þróun	 slíkrar	 flugmiðju	 hér	 á	 Íslandi	 verður	

Keflavíkurflugvöllur	 skoðaður	út	 frá	þessu	 líkani	 sjálfnærandi	hringrásar.	 Litið	 verður	á	

þróun	helstu	stærða	er	varða	alþjóðaflugrekstur	hér	á	landi	og	kannað	hvort	hér	sé	að	

finna	sjálfnærandi	ferli	þar	sem	styrking	á	einum	þætti	rekur	áfram	styrkingu	annars.	Farið	

verður	yfir	tölur	um	farþegafjölda	og	aukna	samkeppni	um	flugleiðir,	og	þróun	síðustu	ára	

skýrð	með	þeim	hagrænu	kröftum	sem	hér	hafa	verið	kynntir.		

Aukinn	farþegafjöldi

Rekstrargrundvöllur	
fyrirtækja	styrkist

Flugfélögum	fjölgar Áfangastöðum	og	
flugferðum	fjölgar

Flugfargjöld	lækka
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3 Þróun	Keflavíkurflugvallar	sem	flutningamiðja	

Allt	 frá	 því	 að	 Keflavíkurflugvöllur	 var	 vígður	 árið	 1943	 hefur	 hann	 gegnt	 mikilvægu	

hlutverki	í	flugsamgöngum	milli	Evrópu	og	Norður-Ameríku.	Upphaflega	var	flugvöllurinn	

áningarstaður	 fyrir	 bandarískt	 hernámslið	 en	 bandarísk	 flugfélög	 héldu	 einnig	 uppi	

farþegaflugi	 yfir	Atlantshafið	með	viðkomu	á	 Íslandi	 (Páll	 Baldvinsson,	2015).	 Þáttaskil	

urðu	í	sögu	Keflavíkurflugvallar	þegar	Loftleiðir	og	Flugfélag	Íslands	fluttu	starfsemi	sína	

þangað	á	sjöunda	áratugnum	og	hefur	flugvöllurinn	verið	miðstöð	millilandaflugs	á	Íslandi	

allar	götur	síðan	(Isavia,	2016a).	

Í	þessum	kafla	verður	 lagt	mat	á	þróun	Keflavíkurflugvallar	sem	flutningamiðju	með	

því	að	skoða	vöxt	hans	út	frá	líkani	sjálfnærandi	hringrásar.	Markmiðið	er	að	kanna	hvort	

slíka	hringrás	sé	að	finna	hér	á	landi	með	því	að	fara	yfir	þróun	helstu	stærða	sem	drífa	

myndun	flutningamiðju.	Í	kafla	3.1	verður	fjölgun	farþega	um	Keflavíkurflugvöll	skoðuð	út	

frá	 kenningum	 um	 margföldunaráhrif	 og	 stærðarhagkvæmni.	 Einnig	 verður	 litið	 til	

annarra	 kerfislægra	 þátta,	 líkt	 og	 vaxandi	 áhuga	 á	 Íslandi	 sem	 áfangastað.	 Í	 kafla	 3.2	

verður	fjallað	um	aukna	samkeppni	um	flugleiðir	frá	Íslandi	í	kjölfar	ört	vaxandi	markaðs	

farþega	 hér	 á	 landi.	 Loks	 verður	 í	 kafla	 3.3	 litið	 á	 þróun	 fallandi	 meðalkostnaðar	

undanfarin	ár	vegna	stærðarhagkvæmni	og	aukinnar	samkeppni	um	flugleiðir,	þróun	sem	

ætti	að	leiða	til	lækkunar	fargjalda.		

3.1 Farþegafjöldi		
Ekkert	 lát	 er	 á	 aukningu	 farþega	 sem	 fara	 um	 Keflavíkurflugvöll	 og	 spáir	 Isavia	

áframhaldandi	vexti	á	næstu	árum	(Isavia,	2016c).	Er	aukningin	í	takt	við	þann	gríðarlega	

vöxt	sem	hefur	átt	sér	stað	í	ferðaþjónustunni	undanfarin	ár	en	um	90%	ferðamanna	sem	

heimsækja	landið	koma	í	gegnum	Keflavíkurflugvöll	(Ferðamálastofa,	2016).	Meðalvöxtur	

farþegafjölda	var	5,6	%	frá	1985-2009	en	árið	2010	tók	fjölgun	farþega	á	rás	og	til	ársins	

2016	var	21%	vöxtur	 í	 farþegafjölda	að	meðaltali	á	ári.	Aukningin	milli	ára	hefur	orðið	

sífellt	meiri	en	á	síðasta	ári	fóru	6,8	milljónir	farþegar	um	Keflavíkurflugvöll,	sem	er	40%	

aukning	frá	árinu	á	undan.		
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Mynd	6:	Millilandafarþegar	um	Keflavíkurflugvöll	frá	1985-2016.5	

Einn	helsti	 styrkur	 flutningamiðja	 felst	 í	 því	 að	hámarka	 tengingar	með	 lágmarksfjölda	

flugleiða.	 Í	 stað	þess	að	halda	uppi	beinum	 flugleiðum	 til	 allra	 áfangastaða	beina	þær	

farþegum	á	einn	punkt	og	dreifa	þeim	þaðan	til	lokaáfangastaða.	Flutningamiðjur	koma	

þannig	af	stað	margföldunaráhrifum	gegnum	leiðakerfi	sitt	þar	sem	hver	nýr	áfangastaður	

tengist	öllum	þeim	áfangastöðum	sem	fyrir	eru	í	gegnum	miðstöðina.	Fjöldi	tenginga	frá	

flutningamiðjunni	eykst	með	veldisvexti,	líkt	og	mynd	7	sýnir,	og	fleiri	tengingar	laða	að	

sér	fleiri	farþega.	Stór	hluti	þeirra	er	hingað	kominn	til	þess	að	nýta	sér	þá	tengimöguleika	

sem	 landið	 hefur	 upp	 á	 að	 bjóða	 en	 skiptifarþegar	 eru	 í	 dag	 um	 þriðjungur	 farþega.	

Aðdráttarafl	 aukinna	 tenginga	 sést	 best	 á	 því	 að	 árið	 2016	 var	 fjölgun	 mest	 meðal	

skiptifarþega,	þ.e.	farþega	sem	yfirgefa	aldrei	flugstöðina	(Isavia,	2016a).	Vaxandi	fjöldi	

tenginga	 smitast	 þannig	 yfir	 í	 farþegatölur	 og	 drífur	 áfram	 fjölgun	 þeirra	 um	

Keflavíkurflugvöll.		

																																																								
5	Heimild:	Talnaefni	af	heimasíðu	Keflavíkurflugvallar.	
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Mynd	7:	Fjöldi	tenginga	frá	flutningamiðju	sem	fall	af	áfangastöðum	sem	flogið	er	beint	til.		

Flugrekstur	er	í	eðli	sínu	fjármagnsfrekur,	aukin	umsvif	 leiða	því	til	stærðarhagræðis	

þar	sem	fastur	kostnaður	dreifist	á	fleiri	farþega	og	flugleiðir	(Hagfræðistofnun,	2005a).	

Þannig	myndast	hvati	 til	að	stækka	 leiðakerfi	og	fjölga	áfangastöðum,	sem	aftur	eykur	

fjölda	 farþega.	 Hugsanlega	 erum	 við	 nú	 stödd	 á	 krítískum	 punkti	 í	 vexti	

Keflavíkurflugvallar	þar	sem	reksturinn	býr	við	vaxandi	stærðarhagkvæmni,	en	það	gæti	

meðal	 annars	 skýrt	 hvers	 vegna	 fjölgun	 ferðamanna	 hér	 á	 landi	 er	 langt	 umfram	

meðalvöxt	í	heiminum.	Mynd	8	sýnir	að	meðalvöxtur	á	heimsvísu	hefur	verið	á	bilinu	4-

5%	frá	árinu	2011.	Á	sama	tíma	hefur	vöxtur	hér	á	landi	farið	stigvaxandi	en	árið	2016	

nam	aukning	ferðamanna	tæplega	40%	samanborið	við	4%	á	heimsvísu.	

	

Mynd	8:	Árlegur	vöxtur	erlendra	ferðamanna	á	Íslandi	og	á	heimsvísu.6	

																																																								
6	Heimild:	UNWTO	og	Ferðamálastofa,	2016.	
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Þessi	hraði	vöxtur	mun	þó	aðeins	vara	í	takmarkaðan	tíma	eða	þar	til	jaðarafköst	eru	orðin	

stöðug	(e.	constant	returns	to	scale)	og	landið	hefur	náð	þroska	sem	flutningamiðja	og	

áfangastaður	(Ásgeir	Jónsson,	2017).	

Aðrir	 kerfislægir	 þættir	 hafa	 einnig	 átt	 sinn	 þátt	 í	 að	 fjölga	 komu	 ferðamanna	 til	

landsins.	 Í	 fyrsta	 lagi	vakti	eldgosið	 í	Eyjafjallajökli	árið	2010	mikinn	áhuga	á	 Íslandi	en	

landið	komst	í	heimsfréttirnar	þegar	gosstrókur	frá	jöklinum	lamaði	flugumferð	í	Evrópu	í	

þónokkra	daga.	Í	öðru	lagi	hafa	samfélagsmiðlar	gert	það	að	verkum	að	hver	ferðamaður	

er	 í	 raun	orðinn	markaðsstjóri	 sem	miðlar	upplifun	 sinni	af	 landinu	 til	 fylgjenda	sinna.	

Ferðamenn	 sem	 koma	 til	 Íslands	 hafa	 því	 spilað	 stórt	 hlutverk	 í	 að	 kynna	 Ísland	 og	

markaðssetja	 það	 á	 erlendri	 grundu,	með	myndum	 og	 færslum	 á	 samfélagsmiðlum.	 Í	

þriðja	 lagi	 hefur	 ferðamönnum	 um	 heim	 allan	 fjölgað	 stöðugt	 frá	 árinu	 2009	 en	

samkvæmt	Alþjóðaferðamálastofnun	nam	meðalvöxtur	á	heimsvísu	um	3,9%	árið	2016	

(UNWTO,	2017).			

Þegar	kemur	að	vali	ferðamanna	á	áfangastað	skiptir	umfjöllun	og	reynsla	annarra	af	

landinu	 einna	 mestu	 máli.	 Jákvætt	 umtal	 vekur	 upp	 ferðaþrá	 annarra	 en	 tæplega	

helmingur	 erlendra	 ferðamanna	 á	 Íslandi	 sögðust	 hafa	 valið	 áfangastað	 sinn	 vegna	

meðmæla	 frá	ættingjum	og	 vinum	 (Ferðamálastofa,	 2016b).	 Var	 það	 næst	 algengasta	

ástæðan	sem	ferðamenn	gáfu	fyrir	heimsókn	sinni	en	algengasta	var	almennur	áhugi	á	

landi	og	náttúru.	Að	því	gefnu	að	upplifun	þeirra	sem	sækja	landið	heim	hafi	verið	góð,	

leiðir	 fjölgun	 ferðamanna	 til	 enn	 frekari	 fjölgunar	 og	 eru	 þessir	 áhrifaþættir	 því	

sjálfstyrkjandi.	Ferðamenn	deila	reynslu	sinni	af	Íslandi	á	samfélagsmiðlum	og	myndir	af	

tilkomumikilli	og	 framandi	náttúru	vekja	upp	áhuga	annarra	á	að	heimsækja	 landið	en	

17%	ferðamanna	sem	hingað	komu	sögðu	hugmyndina	að	Íslandsferð	hafa	kviknað	út	frá	

samfélagsmiðlum.	 Vöxtur	 ferðamanna	 til	 Íslands	 undanfarin	 ár	 leiðir	 þannig	 líkur	 að	

áframhaldandi	vexti,	sérstaklega	í	ljósi	þess	hve	hlutfallslega	fáir	hafa	heimsótt	landið	og	

hve	ferðamönnum	á	heimsvísu	fer	fjölgandi.	Þessi	áhrif	eru	þó	háð	viðhorfi	ferðafólks	til	

Íslands	og	geta	hæglega	snúist	upp	í	andhverfu	sína	ef	aukinn	átroðningur	og	mannmergð	

skaða	 ímynd	 landsins	 sem	 friðsæl	 náttúruperla.	 Hækkandi	 gengi	 krónunnar	 gerir	

innlendum	ferðaþjónustufyrirtækjum	erfitt	fyrir	og	hætta	er	á	að	ferðamenn	munu	ekki	

sætta	sig	við	endalausa	hækkun	verðlags	hér	á	landi.	Einn	daginn	verður	því	væntanlega	
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hápunkti	náð	í	vexti	ferðamanna	hingað	til	 lands	en	ómögulegt	er	að	segja	til	um	með	

vissu	hvenær	sá	dagur	rennur	upp.		

3.2 Samkeppni	flugfélaga	og	fjölgun	áfangastaða	
Flutningamiðjur	hópa	saman	farþegum	úr	ólíkum	áttum	og	stækka	þannig	markað	fyrir	

flug	umfram	 innlenda	eftirspurn.	Aukinn	 farþegafjöldi	um	Keflavíkurflugvöll	 hefur	 gert	

Ísland	að	ákjósanlegum	stað	fyrir	rekstur	flugleiða	en	fjöldi	flugfélaga	hefur	aukist	nánast	

stöðugt	frá	árinu	2009.	Samkvæmt	tölum	frá	Isavia	héldu	sjö	flugfélög	uppi	áætlunarflugi	

til	 Íslands	 árið	 2009	 en	 í	 dag	 eru	 þau	 orðin	 28	 sem	 fljúga	 einhvern	 hluta	 ársins.	

Sameiginlegt	 átak	 ferðaþjónustufyrirtækja	 um	 að	 fjölga	 farþegum	 yfir	 vetrartímann	

virðist	 einnig	 hafa	 skilað	 árangri	 en	 töluvert	 hefur	 dregið	 úr	 árstíðasveiflum	 í	

ferðaþjónustu.	Árið	2010	kom	helmingur	ferðamanna	til	landsins	yfir	sumarmánuðina	en	

árið	2016	var	þetta	hlutfall	komið	niður	 í	38%	(Ferðamálastofa,	2016a).	Til	þess	að	ýta	

undir	 þróun	 ferðaþjónustunnar	 sem	 heilsársatvinnugrein	 hefur	 Isavia	 veitt	 nýjum	

flugleiðum	afslátt	af	lendingargjöldum	séu	þær	reknar	yfir	allt	árið.	Sífellt	fleiri	flugfélög	

eru	því	farin	að	sjá	hag	sinn	í	því	að	fljúga	til	Íslands	allt	árið	um	kring	en	mynd	9	sýnir	

fjölgun	 flugfélaga	 og	 heilsársflugleiða	 undanfarin	 ár.	 Með	 því	 að	 dreifa	 álagi	

ferðaþjónustu	yfir	árið	næst	betri	nýting	innviða	og	mannvirkja	bæði	á	Keflavíkurflugvelli	

sem	og	á	öðrum	stöðum	sem	þjónusta	ferðamenn	(Isavia,	2016a).		

	

Mynd	9:	Fjöldi	flugfélaga	sem	halda	úti	áætlunarflugi	á	Keflavíkurflugvöll.7	

																																																								
7	Heimild:	Isavia.	
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Áhrifin	 verka	 í	 báðar	 áttir	 en	 aukið	 framboð	 erlendra	 flugfélaga	 hefur	 einnig	 haft	

umtalsverð	 áhrif	 á	 komu	 ferðamanna	 til	 Íslands.	 Áhugavert	 er	 að	 skoða	 þróun	

farþegafjölda	frá	þeim	löndum	sem	hafa	kynnt	nýjar	flugleiðir	en	sem	dæmi	þá	fjölgaði	

breskum	 ferðamönnum	um	40%	þegar	 Easy	 Jet	 hóf	 áætlunarflug	 hingað	 til	 lands	 árið	

2012.	Ári	síðar	hélt	Easy	Jet	uppi	heilsársflugi	í	fyrsta	skipti	til	Íslands	og	jókst	fjöldi	breskra	

ferðamanna	 þá	 um	 45%	 milli	 ára.	 Þessara	 áhrifa	 gætir	 einnig	 ef	 horft	 er	 til	 þýska	

flugfélagsins	Air	Berlin	sem	bætti	 fjórum	mánuðum	við	 ferðatímabil	sitt	 til	 Íslands	árið	

2015.	Þessa	fjóra	mánuði	fjölgaði	þýskum	ferðamönnum	um	25%	ef	miðað	er	við	sömu	

mánuði	árið	á	undan.	Árið	2016	hóf	Air	Berlin	heilsársflug	hingað	til	lands	og	nam	aukning	

þýskra	ferðamanna	þá	tæpum	30%	milli	ára.	Ef	flugframboð	til	Keflavíkur	er	skoðað	eftir	

löndum	kemur	í	ljós	að	Bandaríkin,	Bretland	og	Þýskaland	skipa	þrjú	efstu	sætin	en	flestir	

ferðamenn	koma	jafnframt	frá	þessum	löndum	(Ferðamálastofa,	2016a).			

Tíðni	 flugferða	hefur	 farið	stigvaxandi	 í	 takt	við	 fjölgun	 flugfélaga	en	mynd	10	sýnir	

þróun	lendinga	á	Keflavíkurflugvelli.	Tíðni	hefur	rúmlega	þrefaldast	á	undanförnum	sjö	

árum	 en	 taldar	 voru	 6.618	 lendingar	 árið	 2009	 samanborið	 við	 21.372	 árið	 2016.	

Áhugavert	er	að	bera	þessa	aukningu	saman	við	fjölgun	farþega	en	tíðni	flugferða	jókst	

um	 tæp	 36%	 árið	 2016	 á	 sama	 tíma	 og	 farþegum	 fjölgaði	 um	 40%.	 Þennan	mun	má	

væntanlega	 skýra	 með	 því	 að	 stærri	 vélar	 hafa	 verið	 teknar	 í	 notkun	 auk	 þess	 sem	

sætanýting	hefur	farið	batnandi.		

	

Mynd	10:	Fjöldi	lendinga	á	Keflavíkurflugvelli.8	

																																																								
8	Heimild:	Isavia.	
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Loks	 hefur	 fjöldi	 áfangastaða	 frá	 Keflavíkurflugvelli	 rúmlega	 tvöfaldast	 á	 síðustu	 12	

árum	 líkt	 og	 mynd	 11	 sýnir.	 Er	 það	 bein	 afleiðing	 þess	 að	 fleiri	 flugfélög	 halda	 úti	

áætlunarflugi	til	landsins	en	líka	vegna	stækkunar	á	leiðarkerfum	bæði	Icelandair	og	WOW	

air.	 Fjölgun	 heilsársflugleiða	 hefur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 Íslendingum	 standa	 nú	 33	

áfangastaðir	til	boða	allt	árið	um	kring	en	aðeins	var	flogið	beint	á	13	áfangastaði	árið	

2009.	Fleiri	áfangastaðir	auka	margfalt	tengingar	frá	flutningamiðjunni	sem	aftur	eykur	

farþegafjölda,	líkt	og	greint	var	frá	í	kafla	3.1.	Er	því	um	hringrásarferli	að	ræða	þar	sem	

aukning	áfangastaða	og	tíðni	flugferða	rekur	áfram	fjölgun	farþega,	sem	laðar	að	sér	fleiri	

flugfélög,	sem	aftur	stækkar	leiðakerfið	og	svo	koll	af	kolli.		

	

Mynd	11:	Fjöldi	áfangastaða	frá	Keflavíkurflugvelli.9	

Íslendingar	 eru	 fámenn	 þjóð	 og	 meðalkostnaður	 vegna	 opinberra	 fjárfestinga	 í	

innviðum	hvílir	 því	 þungt	 á	 hverjum	 íbúa.	Mikill	 fastur	 kostnaður	 fylgir	 flugrekstri	 svo	

aukinn	fjöldi	notenda	felur	í	sér	þjóðhagslegan	ábata	þar	sem	kostnaður	dreifist	á	fleiri	

aðila.	Þessi	ábati	er	þó	háður	því	að	mannvirki	og	innviðir	séu	ekki	fullnýttir	og	að	notkun	

fleiri	aðila	valdi	ekki	kostnaði	fyrir	þá	notendur	sem	fyrir	eru,	með	seinkun	á	flugi	og	örtröð	

í	flugstöð	(Ásgeir	Jónsson,	2003).	Miklar	umbætur	hafa	staðið	yfir	á	Keflavíkurflugvelli	til	

þess	að	reyna	að	bregðast	við	stóraukinni	umferð	en	nú	virðist	sem	flugstöðin	sé	komin	

að	þolmörkum.	Uppbygging	Keflavíkurflugvallar	er	því	nauðsynlegur	liður	í	því	að	hámarka	

																																																								
9	Heimild:	Isavia.	
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þann	 þjóðhagslega	 ábata	 sem	 hlýst	 af	 aukinni	 notkun	 flugstöðvarinnar	 og	 þeim	

mannvirkjum	sem	henni	fylgja.		

Landfræðileg	einangrun	gerir	það	að	verkum	að	Íslendingar	eru	háðari	flugsamgöngum	

en	 aðrar	 þjóðir.	 Það	 sýnir	 sig	 meðal	 annars	 í	 því	 að	 framlag	 flugreksturs	 til	

landsframleiðslu	 er	 einna	 hæst	 á	 Íslandi	 samanborið	 við	 aðrar	 Evrópuþjóðir	 (Oxford	

Economics,	2011).	Til	þess	að	halda	uppi	tíðum	flugferðum	til	ákveðinna	áfangastaða	þarf	

lágmarksfjölda	 farþega,	 nokkuð	 sem	 erfitt	 er	 að	 halda	 uppi	 á	 innlendum	 markaði	

eingöngu.	Fjölgun	erlendra	farþega	lækkar	þannig	meðalkostnað	af	ferðum	Íslendinga	og	

heldur	uppi	fjölbreyttu	úrvali	áfangastaða	sem	íslenskir	flugfarþegar	njóta	góðs	af	(Ásgeir	

Jónsson,	2003).	Aldrei	hafa	fleiri	flugfélög	haldið	uppi	áætlunarflugi	til	landsins	og	náðu	

flugferðir	methæðum	árið	2016	eftir	að	tíðni	ferða	jókst	um	36%	milli	ára	(Isavia,	2016a).		

3.3 Þróun	flugfargjalda	
Til	þess	að	loka	hringrásarlíkaninu	verður	hér	farið	yfir	verðbreytingu	fargjalda	undanfarin	

ár	og	áhrif	aukinnar	samkeppni	milli	flugfélaga	á	þróun	þeirra	könnuð.	Hagstofa	Íslands	

gefur	út	vísitölu	 flugfargjalda	til	útlanda	sem	verður	hér	notuð	til	að	mæla	verðþróun.	

Mælingar	Hagstofunnar	fara	fram	mánaðarlega	þar	sem	verðbreytingar	á	flugmiðum	til	

valinna	áfangastaða	í	Evrópu	og	Norður-Ameríku	eru	skoðaðar	í	hverri	viku.	Verðkönnun	

er	gerð	á	farmiðum	þrjá	daga,	hálfan	mánuð,	einn	mánuð	og	tvo	mánuði	fram	í	tímann,	

með	vikudvöl	í	huga	(Hagstofa	Íslands,	2016).	

Mynd	12	sýnir	þróun	flugfargjalda	síðustu	15	ár.	Vísitala	neysluverðs,	sem	er	einnig	

gefin	út	af	Hagstofunni,	var	notuð	til	að	 leiðrétta	 flugfargjöld	 fyrir	verðbólgu,	því	sýnir	

myndin	verðbreytingar	á	farmiðum	að	raunvirði.	Flugfargjöld	hafa	farið	lækkandi	um	heim	

allan	og	er	Ísland	þar	engin	undantekning	en	fargjöld	hér	hafa	lækkað	stöðugt	frá	árinu	

2013	eða	um	tæp	40%.	Þannig	myndi	flugmiði	sem	kostaði	15.000	krónur	árið	2013	kosta	

9.000	krónur	í	dag,	á	verðlagi	sama	árs.10		

																																																								
10	Útreikningar	miðast	við	verðlag	ársins	2002.	
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Mynd	12:	Vísitala	flugfargjalda	leiðrétt	fyrir	verðlagsbreytingum.11		

Í	kafla	3.2	var	skýrt	frá	því	að	framboð	flugleiða	frá	Keflavíkurflugvelli	og	samkeppni	milli	

flugfélaga	 hefur	 aldrei	 verið	 meiri.	 Þetta	 hefur	 skilað	 sér	 í	 mikilli	 lækkun	 fargjalda	

undanfarin	 ár	 en	 fjölgun	 lággjaldaflugfélaga	 og	 stækkun	 leiðakerfis	 þeirra	 hefur	 verið	

áberandi	bæði	á	Íslandi	og	á	heimsvísu.	Sem	dæmi	má	nefna	að	framboð	á	flugi	frá	Íslandi	

til	 Bretlands	 hefur	 margfaldast	 undanfarin	 ár	 en	 flogið	 er	 til	 11	 breskra	 flugvalla	 frá	

Keflavík	og	þar	af	eru	fjórir	á	Lundúnarsvæðinu	(Túristi,	2016).	Til	samanburðar	var	flogið	

á	fimm	breska	flugvelli	árið	2009	en	þar	af	voru	þrír	í	grennd	við	höfuðborgina	London	

(Isavia,	2016a).	London	er	sú	borg	sem	oftast	er	flogið	til	frá	Keflavíkurflugvelli	en	hægt	er	

að	velja	milli	 átta	mismunandi	 fluga	daglega	 til	 London	yfir	 sumartímann.	Hefur	þetta	

aukna	framboð	skilað	sér	í	lægri	fargjöldum	farþega	til	og	frá	Bretlandseyjum	en	farmiði	

til	Bretlands	lækkaði	um	tæpan	helming	milli	ára	frá	júlí	2015	til	júlí	2016	(Túristi,	2016).	

Lækkun	olíuverðs	hefur	einnig	haft	áhrif	á	þróun	fargjalda	en	eldsneyti	er	einn	stærsti	

kostnaðarliður	flugfélaga.	Er	því	eðlilegt	að	flugfargjöld	fylgi	fremur	náið	verðbreytingum	

eldsneytis.		

																																																								
11		Heimild:	Hagstofa	Íslands	og	eigin	útreikningar.	
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Mynd	13:	Vísitala	olíuverðs	og	flugfargjalda	til	útlanda.12	

Mynd	13	sýnir	að	vísitölurnar	þróast	nokkuð	í	takt	hvor	við	aðra	þó	meiri	sveiflur	séu	á	

flugfargjöldum.	 Skýrist	 það	 af	 miklum	 árstíðarsveiflum	 sem	 eru	 einkennandi	 fyrir	

ferðaþjónustuna	 á	 Íslandi	 en	 flugfargjöld	 hér	 hækka	 töluvert	 yfir	 sumartímann	 þegar	

komur	 erlendra	 ferðamanna	 ná	 hámarki.	 Tekist	 hefur	 að	 draga	 nokkuð	 úr	 þessum	

sveiflum,	líkt	og	greint	var	frá	hér	á	undan,	en	hækkun	flugfargjalda	yfir	sumarið	2016	var	

ekki	 jafn	 mikil	 og	 síðastliðin	 sumur.	 Vísitala	 eldsneytisverðs	 hefur	 farið	 lækkandi	

undanfarin	ár	en	eldsneyti	lækkaði	um	tæp	20%	frá	júlí	2014	til	júlí	2016	á	meðan	fargjöld	

lækkuðu	um	27%	yfir	sama	tímabil	(Hagstofa	Íslands,	2016).	

3.4 Samantekt		
Hægt	er	að	lýsa	þróun	flutningamiðju	á	Keflavíkurflugvelli	sem	hringrás	þar	sem	vöxtur	á	

einum	 stað	 rekur	 áfram	 vöxt	 annars	 staðar.	 Tengingar	 frá	 flutningamiðju	 aukast	með	

veldisvexti	þegar	nýir	áfangastaðir	bætast	við	leiðakerfið	og	bættar	tengingar	laða	að	sér	

fleiri	 farþega.	 Fjölgun	 farþega	 er	 því	 engin	 tilviljun	 heldur	 hluti	 af	 sjálfnærandi	

hringrásarferli	sem	er	rekið	áfram	af	föstum	vexti.		

																																																								
12	Heimild:	Hagstofa	Íslands.	
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Stærri	 markaður	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 hægt	 er	 að	 halda	 uppi	 öflugum	

flugsamgöngum	 til	 og	 frá	 landinu	 sem	 er	 gríðarlega	 mikilvægt	 fyrir	 svo	 fámenna	 og	

landfræðilega	einangraða	þjóð.	Fjölgun	farþega	eykur	áhugann	á	íslenskum	flugmarkaði	

á	erlendri	grundu	og	hafa	flugfélög	sem	halda	uppi	áætlunarflugi	til	landsins	fjórfaldast	á	

síðastliðnum	 sjö	 árum.	 Flugrekstur	 felur	 í	 sér	 háan	 fastan	 kostnað	 en	 aukin	 umsvif	 á	

Keflavíkurflugvelli	 dreifa	meðalkostnaði	 af	 fjárfestingum	 á	 fleiri	 aðila	 og	 bæta	 nýtingu	

innviða.	 Reksturinn	 býr	 með	 öðrum	 orðum	 við	 stærðarhagkvæmni	 sem	 drífur	 vöxt	

flutningamiðjunnar	áfram.	Stærðarhagræði	endurspeglast	svo	í	lækkandi	fargjöldum	sem	

aftur	eykur	farþegafjölda	og	ferlið	endurtekur	sig	á	ný.	Mikill	ábati	er	fólginn	í	myndun	

slíkrar	flutningamiðju	sem	felur	í	sér	hærri	tíðni	flugferða	og	heldur	uppi	fjölbreyttu	úrvali	

áfangastaða	sem	íslensk	fyrirtæki	og	heimili	njóta	góðs	af.		
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4 Efnahagsleg	áhrif	flugreksturs		

Umsvif	flugrekstrar	á	Keflavíkurflugvelli	hafa	aukist	töluvert	undanfarin	ár	og	útlit	er	fyrir	

áframhaldandi	 vöxt	 í	 greininni.	 Ljóst	 er	 að	 fyrirtæki	 í	 flugrekstri	 njóta	 góðs	 af	

farþegafjölgun	og	íslenskir	ferðalangar	geta	nú	valið	milli	fleiri	áfangastaða	og	greitt	lægra	

verð	fyrir	flug	en	áður.	Það	sem	er	ef	til	vill	ekki	jafn	augljóst	eru	þau	áhrif	sem	smitast	út	

í	 hagkerfið	 frá	 fyrirtækjum	 í	 flugrekstri	 þegar	 eftirspurn	 eftir	 framleiðslu	 þeirra	 eykst.	

Rekstur	flugfélaga	og	flugvallar	kallar	á	viðskipti	við	aðrar	atvinnugreinar	sem	sjá	þeim	

fyrir	vörum	og	þjónustu	af	ýmsum	toga	þannig	að	aukin	eftirspurn	eftir	 flugi	hrindir	af	

stað	margföldunaráhrifum.	Markmið	þessa	kafla	er	að	 leggja	mat	á	efnahagslegt	 vægi	

flugrekstrar	og	greina	áhrif	aukinnar	eftirspurnar	eftir	flugi	á	hagkerfið	í	heild.	

	Í	kafla	4.1	verður	farið	yfir	rekstrargrundvöll	stærstu	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri	og	

lagt	mat	á	þróun	valinna	stærða	úr	ársreikningum.	Síðan	verður	farið	yfir	þá	aðferð	sem	

hér	var	notuð	til	að	meta	efnahagsleg	áhrif	Keflavíkurflugvallar	en	hún	byggir	á	notkun	

margfaldara	 sem	 reiknaðir	 eru	úr	 aðfanga-	og	afurðatöflum.	Kafli	 4.2	 fjallar	nánar	um	

þessa	aðferðarfræði	en	í	kafla	4.3	verður	farið	yfir	skiptingu	efnahagslegra	áhrifa	í	bein,	

óbein	og	afleidd	áhrif	og	hugtökin	skýrð	nánar.	Í	kafla	4.4	er	fjallað	um	margfaldara	og	

ólíkar	aðferðir	við	útleiðslu	þeirra.	Loks	eru	niðurstöður	úr	aðfanga-	og	afurðargreiningu	

kynntar	 í	 kafla	 4.5	 þar	 sem	 heildaráhrif	 flugvallarins	 voru	 áætluð	 út	 frá	

framleiðslumargföldurum	og	vinnsluvirði	fyrirtækja	í	flugrekstri.		

4.1 Rekstrargrundvöllur	fyrirtækja	í	flugrekstri	
Til	að	meta	rekstrargrundvöll	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri	á	Íslandi	voru	notaðar	tölur	úr	

ársreikningum	 Isavia,	 Icelandair	 group	 og	 WOW	 air	 síðastliðin	 sex	 ár.	 Til	 eru	 ýmsar	

aðferðir	 við	 að	meta	 frammistöðu	 fyrirtækja	 en	 hér	 var	 sú	 leið	 farin	 að	 skoða	 þróun	

stærða	á	borð	við	rekstrarafkomu,	tekjur,	EBITDA-framlegð	og	sætanýtingu	flugfélaganna	

og	 hagnað	 á	 hvern	 farþega.	 Niðurstöðurnar	 lýsa	 þróun	 rekstrarárangurs	 fyrirtækja	 í	

flugrekstri	 og	 hvernig	 rekstur	 flugfélaganna	 hefur	 brugðist	 við	 þeirri	 gífurlegu	

farþegafjölgun	sem	hefur	orðið	undanfarin	ár.		

4.1.1 Rekstrarafkoma	
Á	mynd	14	má	sjá	þróun	heildarafkomu	Isavia,	Icelandair	og	WOW	air	en	tölurnar	voru	

færðar	 yfir	 á	 fast	 verðlag	 ársins	 2011.	 Tap	 WOW	 air	 á	 fyrstu	 fjórum	 rekstrarárum	
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fyrirtækisins	dregur	hagnað	alþjóðaflugs	á	Íslandi	niður	en	WOW	air	skilaði	fyrst	hagnaði	

árið	2015.	Hagnaður	Icelandair	jókst	um	67%	frá	2014	til	2015	en	hagnaður	Isavia	jókst	

um	37%	á	sama	tímabili.	Mikill	viðsnúningur	varð	hinsvegar	hjá	WOW	air	sem	fór	úr	560	

milljóna	króna	tapi	árið	2014	í	4.300	milljóna	króna	hagnað	árið	2016.	Lægri	flugfargjöld	

vegna	 aukinnar	 samkeppni	 og	 styrking	 krónunnar	 gagnvart	 dollaranum	 gerði	 það	 að	

verkum	að	hagnaður	Icelandair	dróst	saman	um	tæpa	4	milljarða	króna	árið	2016.		

	

	

Mynd	14:	Heildarafkoma	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri	á	föstu	verðlagi	ársins	2011.13	

Samanlögð	heildarafkoma	fyrirtækjanna	hefur	vaxið	stöðugt	frá	árinu	2011	líkt	og	mynd	

14	sýnir.	Má	að	mestu	leyti	skýra	þessa	þróun	með	vaxandi	eftirspurn	eftir	flugi	frá	landinu	

en	 lækkandi	olíuverð	hefur	einnig	haft	 áhrif.	Árið	2016	 fjölgaði	 farþegum	um	 tæpar	2	

milljónir	en	fjölgunin	samsvarar	heildarfjölda	farþega	sem	fóru	um	Keflavíkurflugvöll	árið	

2010.	Þá	hefur	vísitala	olíuverðs	 lækkað	um	rúmlega	20%	á	síðustu	4	árum	sem	hefur	

skilað	sér	í	lægri	rekstrarkostnaði	fyrir	flugfélögin	og	haft	jákvæð	áhrif	á	hagnað	þeirra.		

4.1.2 Tekjur	og	framlegð		

Heildartekjur	 fyrirtækja	 í	 flugrekstri	 hafa	 einnig	 farið	 stigvaxandi	 með	 auknum	 fjölda	

farþega	 sem	 sækja	 landið	heim	 (Isavia,	 2016).	 Tekjur	WOW	air	 námu	36,7	milljörðum	

																																																								
13	Heimild:	Ársreikningar	Isavia,	Icelandair	og	WOW	air.	
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króna	árið	2016	sem	er	111%	aukning	frá	árinu	á	undan.	Á	sama	tímabili	jókst	velta	Isavia	

um	27%	en	tekjustreymi	Icelandair	dróst	saman	um	tæplega	2%.	Krónan	styrktist	um	13%	

gagnvart	bandaríska	dollaranum,	sem	skýrir	að	mörgu	leyti	samdrátt	tekna	hjá	Icelandair	

en	 fyrirtækið	 gefur	 upp	 rekstrartölur	 sínar	 í	 dollurum.	 Ef	 horft	 er	 framhjá	 gengismun	

drógust	tekjur	Icelandair	á	hvern	farþega	engu	að	síður	saman	milli	áranna	2015-2016	en	

það	skýrist	af	mikilli	lækkun	fargjalda	yfir	sama	tímabil.	Fjöldi	farþega	sem	ferðaðist	með	

Icelandair	jókst	um	20%	en	aukning	fargjaldatekna	nam	einungis	11%.			

Tafla	3:	Samanlagðar	tekjur	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri	2011-2016.14		

.	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Heildartekjur	(ma.kr.)	 113,5	 134,1	 147,4	 174,1	 191,1	 214,7	
Breyting	milli	ára	 18,2%	 9,9%	 18,1%	 9,8%	 12,4%	
	

Þegar	 hagnaður	 og	 tekjustreymi	 er	 háð	 gengisbreytingum,	 líkt	 og	 í	 flugrekstri,	 gefur	

framlegð	fyrirtækja	oft	betri	mynd	af	hagkvæmni	rekstrar.	Reiknuð	var	EBITDA-framlegð	

fyrir	 hvert	 fyrirtæki	 með	 því	 að	 finna	 hlutfall	 rekstrarhagnaðar	 (fyrir	 afskriftir)	 og	

rekstrartekna.	Kennitalan	segir	til	um	hve	háu	hlutfalli	rekstrartekna	fyrirtækið	skilar	til	

að	 standa	 undir	 fjármagnskostnaði,	 sköttum	 og	 hagnaði	 til	 eigenda,	 og	 endurspeglar	

þannig	árangur	og	hagkvæmni	í	rekstri.		

	

	𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑔ð = =>?@ABCBDCEFCðGB	HIBJB	CH@?BJHAJB(LMNOPQ)
=>?@ABCBA>?SGB

	

	

Tafla	4:	Meðaltal	EBITDA-framlegðar	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri.15	

Ár	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
EBITDA-framlegð	 33,12%	 33,01%	 11,21%	 10,31%	 18,74%	 19,73%	
	

																																																								
14	Heimild:	Ársreikningar	Isavia,	Icelandair	og	WOW	air.	

15	Heimild:	Ársreikningar	Isavia,	Icelandair	og	WOW	air	og	eigin	útreikningar.	Fyrsta	heila	starfsár	WOW		

air	var	árið	2013	og	því	er	EBITDA-framlegð	WOW	air	ekki	tekin	með	fyrr	en	þá.	
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Til	 þess	 að	 sýna	 þróun	 EBITDA-framlegðar	 var	 reiknað	 meðaltal	 fyrirtækja	 í	

alþjóðaflugrekstri.	 Þar	 sem	 fyrsta	 heila	 starfsár	WOW	 air	 var	 árið	 2013	 var	 kennitala	

fyrirtækisins	ekki	reiknuð	fyrir	þann	tíma.	Hlutfallið	tekur	dýfu	árið	2013	þegar	WOW	air	

er	tekið	með	í	reikninginn	en	líkt	og	áður	hefur	komið	fram	skilaði	fyrirtækið	tapi	á	fyrstu	

rekstrarárum	sínum.	Líkt	og	lesa	má	úr	töflu	4	hefur	framlegð	í	greininni	engu	að	síður	

aukist	 um	 níu	 prósentustig	 síðan	 2014.	 Aukin	 framlegð	 samhliða	 hækkandi	 tekjum	 er	

merki	 um	 styrkleika	og	hagkvæmni	 í	 rekstri	 sem	er	 í	 samræmi	 við	niðurstöður	hér	 að	

framan.			

4.1.3 Sætanýting	

Sætanýting	(e.	load	factor)	er	annar	mælikvarði	á	hagkvæmni	rekstrar	en	hún	segir	til	um	

hversu	 vel	 flugfélaginu	 tekst	 að	 fylla	 í	 þau	 sæti	 sem	 eru	 í	 boði	 í	 hverri	 ferð.	 Fastur	

kostnaður	flugfélaga	er	hár	en	hvert	flug	þarf	að	vera	skipað	fullri	áhöfn	og	olíutanki	og	

greiða	þarf	allan	kostnað	sem	fylgir	því	að	taka	á	loft,	óháð	því	hver	farþegafjöldinn	er.	

Meðalkostnaður	fellur	með	betri	sætanýtingu,	þar	sem	fastur	kostnaður	dreifist	á	fleiri	

farþega	og	tekjustreymi	af	hverju	flugi	eykst.	Hins	vegar	þarf	hagnaður	ekki	að	vera	minni	

þó	sætanýting	sé	slæm	þar	sem	flugfélög	geta	hækkað	verð	til	þess	að	bæta	upp	fyrir	litla	

eftirspurn.	Sætanýting	skiptir	lággjaldaflugfélög	því	meira	máli	þar	sem	þau	hafa	minna	

svigrúm	til	að	hækka	flugfargjöld	og	reyna	því	fremur	að	hámarka	sætanýtingu	af	hverri	

ferð.		

Tafla	5:	Sætanýting	íslenskra	flugfélaga	í	samanburði	við	flugrekstur	á	heimsvísu.16		

Ár	 Á	heimsvísu	 WOW	air	 Icelandair	
2012	 79,4%	 -	 81%	
2013	 79,7%	 81%	 79,3%	
2014	 79,9%	 84%	 80,4%	
2015	 80,4%	 86%	 83,2%	
2016	 80,2%	 88%	 82,2%	

	

Sætanýting	flugfélaga	hefur	almennt	orðið	betri,	það	skýrist	meðal	annars	af	því	að	

lággjaldaflugfélögum	hefur	farið	fjölgandi	en	einnig	má	rekja	það	til	aukinnar	samkeppni	

																																																								
16	Heimild:	IATA	og	ársreikningar	íslensku	flugfélaganna.	
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sem	hefur	þrýst	fargjöldum	niður.	Lægri	flugfargjöld	gera	það	að	verkum	að	flugfélögin	

þurfa	að	leita	annarra	leiða	til	að	hámarka	hagnað	af	hverri	ferð.	Ef	sætanýting	íslensku	

flugfélaganna	 er	 borin	 saman	 við	 meðalsætanýtingu	 á	 heimsvísu	 sést	 að	 nýting	 var	

almennt	betri	hér	á	landi	sem	aftur	gefur	vísbendingu	um	meiri	skilvirkni	í	rekstri.		

4.1.4 Hagnaður	á	farþega	

Loks	var	reiknaður	hagnaður	á	hvern	farþega	hjá	íslensku	flugfélögunum	og	niðurstöður	

bornar	saman	við	flugfélög	á	heimsvísu.	Meðalhagnaður	flugfélaga	á	hvern	farþega	var	á	

heimsvísu	á	bilinu	3-4	dollarar	 frá	2011-2014	en	á	sama	tíma	var	meðalhagnaður	9-17	

dollarar	hjá	Icelandair.	Árið	2016	hefur	meðalhagnaður	á	heimsvísu	hækkað	í	9	dollara	en	

hjá	 Icelandair	skilaði	hver	farþegi	20	dollurum	í	hagnað,	samanborið	við	19	dollara	hjá	

WOW	air.	Hver	farþegi	skilar	því	íslensku	flugfélögunum	hagnaði	sem	er	umfram	það	sem	

gerist	 á	 heimsvísu	 en	 þetta	mun	 þó	 líklega	 breytast	með	 aukinni	 samkeppni	 erlendra	

flugfélaga	og	lækkandi	fargjöldum.		

	

Mynd	15:	Hagnaður	á	hvern	farþega.17	

Í	 gegnum	tíðina	hefur	 flugrekstur	 reynst	mikil	 áskorun	 sem	hefur	 skilað	 flugfélögum	á	

heimsvísu	 litlum	 sem	 engum	 hagnaði	 (Economist,	 2014).	 Flugfélög	 starfa	 í	 erfiðu	

rekstrarumhverfi	 sem	einkennist	af	harðri	 samkeppni	þeirra	á	milli	en	 lítilli	 samkeppni	

milli	birgja	og	fyrirtækja	sem	þjónusta	þau.	Meirihluti	flugvéla	í	heiminum	er	framleiddur	

																																																								
17	Heimild:	IATA	og	eigin	útreikningar	úr	ársreikningum	Icelandair	og	WOW	air	þar	sem	hagnaði	ársins	
var	deilt	með	fjölda	farþega.		
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af	aðeins	tveimur	fyrirtækjum,	Boeing	og	Airbus,	og	flugvellir	og	flugumferðastjórn	eru	í	

einokunarstöðu	 (Economist,	 2014).	 Flugfélög	 eru	 næm	 fyrir	 utanaðkomandi	 áföllum	 á	

borð	við	náttúruhamfarir,	hryðjuverk	og	sveiflur	í	olíuverði,	auk	þess	sem	þau	þurfa	að	

fylgja	ströngu	regluverki	í	rekstri	sínum.	Stofnkostnaður	flugfélaga	er	hár	en	reksturinn	er	

einnig	fjármagnsfrekur	þar	sem	flugvélar	og	búnaður	krefjast	viðhalds	og	endurnýjunar.		

Þó	að	arðsemi	flugrekstrar	sé	lítil	miðað	við	aðrar	framleiðslugreinar,	hefur	hún	engu	

að	síður	farið	vaxandi	undanfarin	ár.	Ávöxtun	eigin	fjár	náði	árið	2015	í	fyrsta	sinn	að	vera	

umfram	fjármagnskostnað	en	það	eru	stórar	fréttir	fyrir	grein	sem	hefur	iðulega	valdið	

fjárfestum	vonbrigðum	(IATA,	2015).	Má	rekja	vaxandi	arðsemi	í	greininni	meðal	annars	

til	lækkandi	olíuverðs	og	aukinnar	eftirspurnar	eftir	flugi	um	allan	heim.	Hagvöxtur	hefur	

einnig	aukist	á	heimsvísu	og	hefur	batnandi	efnahagur	leitt	til	aukinnar	neyslu	heimilanna	

á	þjónustu	og	þá	einkum	neyslu	ferðaþjónustu	(Ásgeir	Jónsson,	2017).	

Vaxandi	farþegafjöldi	hefur	haft	jákvæð	áhrif	á	rekstrargrundvöll	íslenskra	fyrirtækja	í	

flugrekstri	 en	 afkoma,	 tekjur,	 framlegð	 og	 sætanýting	 flugfélaga	 hefur	 öll	 aukist	 á	

undanförnum	árum.	Hins	 vegar	 standa	 flugfélögin	 nú	 frammi	 fyrir	 vaxandi	 samkeppni	

erlendra	aðila	og	sílækkandi	flugfargjöldum	sem	mun	líklega	draga	úr	veltu	fyrirtækja	og	

færa	afkomu	þeirra	nær	því	sem	gerist	á	heimsvísu.		

4.2 Aðfanga-	og	afurðagreining		
Atvinnugreinar	hagkerfisins	eru	háðar	hver	annarri	um	viðskipti	með	aðföng	og	þjónustu.	

Hvers	kyns	framleiðsla	krefst	aðfanga	og	ef	eftirspurn	eftir	tiltekinni	afurð	eykst,	leiðir	það	

til	aukinnar	eftirspurnar	eftir	þeim	aðföngum	sem	framleiðsla	afurðarinnar	krefst.	Tökum	

dæmi	um	Lísu	bakara	sem	bakar	brauð	og	kökur.	Til	þess	að	 framleiða	afurð	sína	þarf	

bakarinn	að	kaupa	inn	hrávörur,	líkt	og	hveiti	og	sykur,	en	einnig	fjárfesta	í	bakaraofni,	

hrærivél	 og	 öðrum	 tækjum.	 Hún	 ræður	 til	 sín	 starfsfólk	 og	 útvistar	 öllum	

launaútreikningum	og	bókhaldi	 til	 sérfróðra	manna.	Fyrir	utan	þá	framleiðslu	sem	hún	

selur	 beint	 til	 neytenda,	 framleiðir	 hún	 einnig	 svampbotna,	 handgert	 kökuskraut	 og	

pizzadeig	sem	hún	selur	sem	aðföng	til	annarra	bakara	og	kökugerðamanna.	Lísa	bakari	

er	þannig	háð	aðföngum	frá	öðrum	fyrirtækjum	og	ef	eftirspurn	eftir	framleiðslu	hennar	

eykst,	 aukast	 kaup	 hennar	 á	 aðföngum	 sömuleiðis.	 Loks	 eru	 enn	 önnur	 fyrirtæki	 háð	

aðföngum	 frá	 Lísu	bakara,	 sem	og	neytendur	 sem	kaupa	vörur	hennar	 til	 endanlegrar	
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neyslu.	Atvinnugreinar	tengjast	innbyrðis	þannig	að	aukin	eftirspurn	í	einni	grein	eykur	

eftirspurn	í	annarri	og	svo	koll	af	kolli.		

Aðfanga-	og	afurðagreining	(e.	input-output	analysis)	snýst	í	grundvallaratriðum	um	að	

kortleggja	 þessi	 viðskipti	 milli	 atvinnugreina	 svo	 hægt	 sé	 að	 greina	 efnahagsleg	 áhrif	

tiltekinnar	greinar	á	hagkerfið	í	heild.	Líkanið	á	rætur	sínar	að	rekja	til	rússnesk-bandaríska	

hagfræðingsins	Wassily	Leonitef	en	hann	hlaut	Nóbelsverðlaunin	í	hagfræði	fyrir	þróun	

aðfanga-	og	afurðagreiningar	árið	1973	 (Dietzenbacher	og	 Lahr,	2004).	Aðferðin	hefur	

verið	notuð	í	rannsóknum	á	efnahagslegum	áhrifum	í	hinum	ýmsu	greinum	hagfræðinnar,	

á	borð	við	auðlinda-	og	umhverfis-	,orku-	og	samgönguhagfræði.	(Wang,	Xinhaou	og	Hofe,	

2007).	Niðurstöður	líkansins	eru	fremur	auðskiljanlegar	og	áþreifanlegar	sem	útskýrir	að	

mörgu	 leyti	 hvers	 vegna	 það	 hefur	 notið	 svo	mikilla	 vinsælda	 í	 hagfræðirannsóknum	

undanfarna	áratugi	(Axel	Hall	og	Sólveig	Jóhannsdóttir,	2005).	

Til	þess	að	framkvæma	greininguna	verða	notaðar	uppruna-	og	ráðstöfunartöflur	frá	

Hagstofu	Íslands	en	nýjustu	gögn	eru	frá	árinu	2003.	Hafa	þarf	í	huga	að	töflurnar	gefa	

ekki	fullkomna	mynd	af	hagkerfinu	eins	og	það	er	í	dag	enda	hefur	það	breyst	mikið	frá	

þeim	tíma	sem	töflurnar	voru	gefnar	út.	Niðurstöðurnar	ber	því	að	túlka	sem	nálgun	á	

efnahagsleg	umsvif	flugrekstrar	en	ekki	nákvæmar	tölur	yfir	heildaráhrif.		

Í	 töflunum	 er	 atvinnugreinum	 hagkerfisins	 skipt	 í	 95	 yfirflokka	 samkvæmt	 ÍSAT95	

kerfinu	en	það	byggir	á	samræmdri	atvinnugreinaflokkun	Evrópusambandsins	(Hagstofa	

Íslands,	1995).	Viðskipti	þeirra	á	milli	eru	rakin	þannig	að	atvinnugreinum	er	raðað	í	fylki	

þar	 sem	hver	 dálkur	 sýnir	 aðfanganotkun	 tiltekinnar	 atvinnugreinar	 en	 línur	 töflunnar	

sýna	afurðir.	Þetta	er	best	skýrt	með	einfaldri	aðfanga-	og	afurðatöflu	en	dæmið	byggir	á	

útskýringu	Leontief	í	bók	sinni	Input-output	economics	frá	1986.		

Tafla	6:	Einfalt	dæmi	um	aðfanga-	og	afurðatöflu.	

		 Landbúnaður	 Iðnaður	 Heimilin	 Samtals	afurðir	
Landbúnaður	 50	 40	 110	 200	
Iðnaður	 70	 30	 150	 250	
Heimilin	 80	 180	 40	 300	
Samtals	aðföng	 200	 250	 300	 750	

	

Tafla	 6	 sýnir	 hagkerfi	 með	 þremur	 atvinnugreinum	 og	 hvernig	 framleiðslu	 þeirra	 er	

ráðstafað.	Tölurnar	er	hægt	að	 túlka	sem	hvaða	magnstærð	sem	er	en	hér	verða	þær	
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látnar	tákna	upphæð	í	dollurum.	Af	200	dollara	heildarframleiðslu	landbúnaðar	fara	50	

dollarar	aftur	í	neyslu	hjá	landbúnaði,	40	dollarar	flæða	til	iðnaðargreina	og	110	dollarar	

flæða	til	heimila.	Ef	horft	er	á	aðfangahliðina,	sem	birt	er	í	dálkum	töflunnar,	má	sjá	að	

iðnaður	kaupir	40	dollara	af	framleiðslu	landbúnaðar,	30	dollara	frá	sinni	eigin	framleiðslu	

og	loks	180	dollara	frá	heimilunum	til	þess	að	framleiða	afurðir	að	andvirði	250	dollarar.	

Loks	 er	 heildarframleiðsla	 hagkerfisins	 jöfn	 samtölu	 allra	 afurða	 eða	 aðfanga,	 750	

dollarar.	 Út	 frá	 ráðstöfunartöflum	 er	 hægt	 að	 leiða	 út	 margfaldara	 sem	 áætla	 áhrif	

breytinga	í	framleiðslu	einnar	atvinnugreinar	á	aðrar	atvinnugreinar	hagkerfisins.		

4.3 Bein,	óbein	og	afleidd	áhrif	
Notast	verður	við	aðfanga-	og	afurðalíkan	í	anda	keynesískrar	hagfræði	þar	sem	áhrifum	

flugvallarins	á	íslenskt	efnahagslíf	verður	skipt	í	þrennt	(Ásgeir	Jónsson	o.fl.,	2004):18	

Ø Bein	áhrif:	Þau	efnahagslegu	áhrif	sem	rekja	má	beint	til	fyrirtækja	í	flugrekstri.	

Hér	 er	 einkum	 átt	 við	 laun	 og	 rekstrarafkomu	 fyrirtækja	 í	 flugrekstrinum	

sjálfum,	á	borð	við	flugfélög	og	flugvallarstarfsemi.		

Ø Óbein	áhrif:	Efnahagsleg	áhrif	sem	verða	til	í	aðfangakeðju	flugrekstrarins.	Það	

eru	þau	áhrif	sem	verða	til	vegna	aukinnar	eftirspurnar	í	flugrekstri	sem	eykur	

viðskipti	 við	 aðrar	 atvinnugreinar	 sem	 sjá	 þeim	 fyrir	 aðföngum.	 Þessi	

þjónustufyrirtæki	þurfa	síðan	sjálf	á	aðföngum	að	halda	og	áhrifin	margfaldast	

um	efnahagslífið.		

Ø Afleidd	 áhrif:	 Áhrif	 vegna	neyslu	 þeirra	 sem	hafa	 atvinnu	 af	 flugrekstri	með	

beinum	 eða	 óbeinum	 hætti.	 Aukin	 framleiðsla	 í	 flugrekstri	 eykur	 notkun	

vinnuafls	 sem	skilar	 sér	 í	auknum	tekjum	til	 starfsmanna.	Einkaneysla	þeirra	

eykst	sem	kallar	á	enn	meiri	framleiðslu	og	til	verður	hringrásarferli	aukinnar	

eftirspurnar	og	framleiðslu.			

Bein	áhrif	verða	mæld	sem	vergt	vinnsluvirði	(e.	gross	value	added,	GVA)	fyrirtækja	í	

flugrekstri	 en	óbein	og	 afleidd	 áhrif	 eru	 áætluð	með	margföldurum.	Með	því	 að	nota	

																																																								
18	 Skilgreiningar	 byggja	 á	 útskýringum	 á	 beinum,	 óbeinum	 og	 afleiddum	 áhrifum	 í	 skýrslu	

Hagfræðistofnunar,	Flug	og	ferðaþjónusta	á	Íslandi:	Umfjöllun	í	tilefni	af	beiðni	Ryanair	um	lækkun	gjalda	
á	Keflavíkurflugvelli	frá	2004.	
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vinnsluvirði	 sem	 mælikvarða	 á	 efnahagsleg	 áhrif	 er	 hægt	 að	 bera	 niðurstöður	

greiningarinnar	saman	við	landsframleiðslu	og	áætla	hlutdeild	Keflavíkurflugvallar	í	henni	

(Axel	Hall	o.fl.,	2004).	Vinnsluvirði	er	lykilstærð	í	svokölluðu	framleiðsluuppgjöri	en	það	er	

ein	af	þremur	helstu	aðferðum	sem	notaðar	eru	við	færslu	þjóðhagsreikninga.	Aðferðin	

byggir	á	því	að	meta	framleiðsluverðmæti	sem	rekja	má	beint	til	tiltekinnar	atvinnugreinar	

en	til	þess	þarf	að	draga	aðkeypt	aðföng	frá	virði	framleiðslunnar.	Með	þessu	er	komið	í	

veg	fyrir	tvítalningu,	þar	sem	afurð	einnar	atvinnugreinar	fer	ekki	öll	í	endanlega	neyslu	

heldur	er	einnig	notuð	sem	aðföng	í	framleiðslu	annarra	atvinnugreina.	Með	því	að	draga	

aðföng	frá	framleiðsluvirði	fæst	virðisauki	atvinnugreinar	sem	er	beint	framlag	hennar	til	

landsframleiðslu.	 Með	 framleiðsluaðferðinni	 er	 verg	 landsframleiðsla	 skilgreind	 sem	

samtala	 virðisauka	 allra	 atvinnugreina	 hagkerfisins	 og	 er	 hlutdeild	 tiltekinnar	

atvinnugreinar	því	skilgreind	á	eftirfarandi	hátt:		

𝜃J =
𝑣J
𝑣JF

JVW
		𝑖 = 1,2, … . , 𝑛	

Þar	sem	𝜃J 	er	hlutdeild	atvinnugreinar	𝑖	í	landsframleiðslu,	𝑣J 	er	vinnsluvirði	greinarinnar	

og	VLF	er	summa	vinnsluvirðis	allra	𝑛	atvinnugreina	hagkerfisins.		

Til	þess	að	reikna	vinnsluvirði	fyrirtækis	er	annars	vegar	hægt	að	draga	aðföng	frá	virði	

afurðar	og	hinsvegar	hægt	að	 leggja	 saman	 rekstrarafgang,	afskriftir,	óbeina	 skatta	og	

laun	fyrirtækja	í	greininni	og	draga	frá	framleiðslustyrki.	Báðar	aðferðir	eru	jafngildar	en	

sambandi	þessara	stærða	er	lýst	í	töflu	7	(Þjóðhagsstofnun,	1994).		

Tafla	7:	Samsetning	landsframleiðslu	með	framleiðsluaðferð.19	

Framleiðsluvirði	
-	Aðföng	
=	Vinnsluvirði	
-	Óbeinir	skattar	
+	Framleiðslustyrkir	
Vergar	þáttatekjur	
-	Laun	og	tengd	gjöld	
-	Afskriftir	
=	Rekstrarafgangur	

	

																																																								
19	Heimild:	Þjóðhagsstofnun,	1994.	
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Sú	leið	var	farin	hér	að	leggja	saman	rekstrarafgang	að	viðbættum	afskriftum	(e.	EBITDA)	

og	laun	og	tengd	gjöld	allra	fyrirtækja	í	flugrekstri.20	Er	það	sambærilegur	mælikvarði	og	

hefur	 verið	 notaður	meðal	 annars	 í	 skýrslum	 sem	Oxford	 Economics	 hefur	 unnið	 fyrir	

Alþjóðasamband	 flugfélaga	 (IATA)	 á	 þjóðhagslegum	 áhrifum	 flugrekstrar	 (Oxford	

Economics,	 2011).	 Notaðar	 voru	 tölur	 úr	 ársreikningum	 fyrirtækja	 í	 alþjóðaflugrekstri,	

leigu	 og	 fraktflugi,	 auk	 fyrirtækja	 í	 flugvallastarfsemi	 en	 lista	 yfir	 þau	 fyrirtæki	 ásamt	

vinnsluvirði	þeirra	er	að	finna	í	töflu	8.	

Tafla	8:	Laun	og	EBITDA	fyrirtækja	í	alþjóðaflugrekstri	á	Keflavíkurflugvelli.21	

m.kr.	 Laun	og	launatengd	gjöld	 EBITDA	 Vinnsluvirði	
Alþjóðaflug:		 	   
Icelandair	 22.203	 19.086	 41.288	
WOW	air	 2.208	 2.407	 4.615	
Samtals:		 24.411	 21.493	 45.904	

	    
Leigu	og	fragtflug:	 	   
Icelandair	Cargo	 437	 816	 1.254	
Air	Atlanta	 10.777	 903	 11.680	
Bluebird	 582	 574	 1.156	
Primera	 206	 -1.451	 -1.246	
Loftleiðir	Icelandic	 308	 2.140	 2.448	
Samtals:	 12.311	 2.982	 15.293	

	    
Tengd	Starfsemi:	 	   
Isavia	 9.163	 6.008	 15.172	
IGS	 4.143	 426	 4.569	
Airport	associates	
(APA)	 1.349	 82	 1.431	
Samtals:	 14.655	 6.517	 21.172	

	    
Samtals	flugrekstur:		 51.377	 30.991	 82.368	

	

																																																								
20	Það	að	vergt	vinnsluvirði	jafngildi	samtölu	EBITDA	og	launa	er	í	raun	einföldun	en	mismunurinn	felst	í	
óbeinum	sköttum	sem	ekki	er	tekið	tillit	til	(Oxford	Economics,	2011).					
21	Heimild:	Ársreikningar	fyrirtækja	í	flugrekstri	á	Íslandi	2015.	
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Hér	 er	 fyrirtækjum	 í	 alþjóðlegum	 flugrekstri	 skipt	 í	 þrennt:	 áætlunarflug,	 leigu-	 og	

fraktflug,	og	tengd	starfsemi	á	jörðu	niðri.	Vinnsluvirði	þessara	fyrirtækja	er	notað	til	að	

áætla	bein	áhrif	af	flugrekstri	á	Keflavíkurflugvelli	og	er	innanlandsflugið	því	eðlilega	ekki	

talið	 með.	 Aðeins	 tvö	 íslensk	 flugfélög	 halda	 uppi	 alþjóðlegu	 áætlunarflugi	 frá	

Keflavíkurflugvelli	en	það	eru	Icelandair	og	WOW	air.	Vinnsluvirði	Icelandair	var	um	90%	

af	vinnsluvirði	alþjóðaflugs	árið	2015	en	þetta	hlutfall	hefur	þó	farið	minnkandi	þar	sem	

umsvif	WOW	air	jukust	verulega	á	síðasta	ári.	

	Þrjú	flugfélög	annast	alþjóðlegt	leiguflug	og	eru	skráð	á	Íslandi	en	þau	eru	Air	Atlanta,	

Primera	air	og	Loftleiðir.	Icelandair	Cargo	og	Bluebird	sérhæfa	sig	hinsvegar	í	fraktflugi.	Af	

þessum	flugfélögum	er	Air	Atlanta	stærst	með	um	76%	af	vinnsluvirði	leigu-	og	fraktflugs	

en	næst	koma	Loftleiðir,	dótturfyrirtæki	Icelandair	group,	með	16%	hlutdeild.		

	Loks	 er	 það	 flugvöllurinn	 og	 önnur	 tengd	 starfsemi	 á	 jörðu	 niðri	 en	 stærstur	 hluti	

þeirrar	 starfsemi	 heyrir	 undir	 Isavia	 sem	 annast	 rekstur	 allra	 flugvalla	 og	

flugleiðsöguþjónustu	 á	 Íslandi	 (Isavia,	 2016a).	 Airport	 Associates	 annast	 þjónustu	 við	

farþega-	og	fraktflugvélar,	 líkt	og	hleðslu	flugvéla,	farþegainnritun	og	flugafgreiðslu,	en	

rekstur	 IGS,	 sem	 er	 dótturfélag	 Icelandair	 group,	 skiptist	 í	 fragtmiðstöð,	 veitingasvið,	

eldhús	og	flugafgreiðslu.	Saman	nemur	hlutdeild	þeirra	í	vinnsluvirði	tengdrar	starfsemi	

28%	á	meðan	Isavia	er	með	72%	hlutdeild.	Fyrir	utan	fríhöfnina	er	auk	þess	13	verslanir	

og	 veitingastaðir	 í	 flugstöðinni	 en	 aðeins	 var	 horft	 til	 þriggja	 stærstu	 fyrirtækjanna	 í	

flugvallarstarfsemi.			

4.4 Margfaldarar	
Til	þess	að	áætla	óbein	og	afleidd	áhrif	 flugreksturs	verða	 leiddir	út	margfaldarar	 fyrir	

greinina.	 Þrjár	 meginaðferðir	 eru	 notaðar	 til	 þess	 að	 reikna	 margfaldara	 en	 þær	 eru	

keynesíska	 svæðamargfaldaralíkanið,	 grunnmargfaldaralíkanið	 og	 aðfanga-	 og	

afurðagreining.	 Tvær	 fyrrnefndu	 aðferðirnar	 skipta	 atvinnugreinum	 hagkerfisins	 í	

útflutnings-	og	þjónustugreinar	og	eru	ein	heildarmargfeldisáhrif	fundin	sem	lýsa	áhrifum	

útflutningsgreina	 á	 umsvif	 þjónustu	 (Vífill	 Karlsson,	 2007).	 Aðfanga-	 og	 afurðagreining	

byggir	hins	vegar	á	því	að	skrá	öll	milligreinaviðskipti	og	flokka	þau	eftir	atvinnugreinum,	

líkt	og	fjallað	hefur	verið	um	hér	að	framan.	Þar	eð	hún	er	heppilegasta	aðferðin	við	að	

áætla	efnahagsleg	áhrif	 flugreksturs,	því	mögulegt	er	að	greina	margfeldisáhrif	hverrar	

atvinnugreinar	fyrir	sig	,	verður	hún	lögð	til	grundvallar	hér.		
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Heildaráhrif	flugrekstrar	eru	samtala	beinna,	óbeinna	og	afleiddra	áhrifa	og	gert	er	ráð	

fyrir	línulegu	sambandi	þessara	stærða.	Bein	áhrif	eru	mæld	með	vinnsluvirði	fyrirtækja	í	

flugrekstri	 en	óbein	og	afleidd	áhrif	eru	 fundin	út	 frá	 framleiðslumargföldurum.	Þessu	

sambandi	má	lýsa	með	einfaldri	jöfnu:		

𝑉M + 𝑉Ó + 𝑉Q = 𝑉M𝑀	

	Beinu	áhrifin	eru	táknuð	með	𝑉M,	óbeinu	áhrifin	með	𝑉Ó	en	afleiddu	áhrifin	með	𝑉Q	og	

samanlögð	lýsa	þau	heildaráhrifum	atvinnugreinar.	Hægri	hliðin	sýnir	hvernig	finna	má	

heildaráhrif	 út	 frá	margfeldi	beinna	áhrifa	og	 framleiðslumargfaldara	 sem	 táknaður	er	

með	M.		

	Líkanið	sem	hér	verður	notað	til	að	leiða	út	framleiðslumargfaldara	flugreksturs	byggir	

á	 samskonar	 líkani	 og	 fjallað	 er	 um	 í	 bókinni	 Input-output	 analysis:	 Foundations	 and	

extensions	eftir	Miller	og	Blair	frá	2009.	Líkanið	hefur	meðal	annars	verið	notað	í	skýrslum	

Hagfræðistofnunar	við	rannsóknir	á	efnahagslegum	áhrifum	ferðaþjónustu	(Axel	Hall	og	

Ásgeir	Jónsson,	2004)	og	uppbyggingu	álverksmiðju	(Axel	Hall	o.fl.,	2005)	og	verður	hér	

einnig	stuðst	við	skýringar	þaðan.	Ef	ekki	er	tekið	tillit	til	heimilanna	er	 líkanið	opið	og	

framleiðslumargfaldarar	lýsa	aðeins	beinum	og	óbeinum	áhrifum.	Ef	bætt	er	við	línu	og	

dálki	 í	 ráðstöfunartöflu	 fyrir	 heimilin	 hefur	 líkaninu	 verið	 lokað	 og	 margfaldarar	 lýsa	

beinum,	óbeinum	og	afleiddum	áhrifum.	

Til	þess	að	skýra	útleiðslu	margfaldara	með	afurða-	og	aðfangatöflum	verður	haldið	

áfram	með	 sýnidæmið	 af	 hagkerfi	með	 þremur	 framleiðslugreinum,	 nema	 hér	 verður	

heimilunum	sleppt	 til	 einföldunar.	Gögnum	afurðatöflu	er	 lýst	með	 jöfnukerfi	 og	með	

nokkrum	aðgerðum22,	sem	nánar	er	farið	yfir	í	viðauka,	fæst	eftirfarandi	samband:		

𝑋 = 𝐼 − 𝐴 aW𝑌	

Þar	 sem	 𝐼	 táknar	 einingafylkið,	 𝐴	 er	 fylki	 tæknistuðla,	 𝑋	 heildarframleiðsla	 og	 𝑌	

heildareftirspurn.	

																																																								

22	Nánari	upplýsingar	um	stærðfræðilega	útleiðslu	er	hægt	að	finna	í	bók	Miller	&	Blair	Input-output	

analysis:	Foundations	and	extensions	og	viðauka	1.	 
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	Fyrsta	skrefið	er	að	finna	tæknistuðlana	sem	lýsa	hlutfalli	aðfanga	sem	atvinnugrein	j	

kaupir	af	atvinnugrein	i	af	heildarframleiðslu	atvinnugreinar	j.		

	

𝑎JS =
𝑧JS
𝑥S
=
𝑣𝑖𝑟ð𝑖	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑏ú𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑟ð𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑖ð𝑛𝑎ð𝑢𝑟	ℎ𝑒𝑓𝑢𝑟	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡

ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎	𝑖ð𝑛𝑎ð𝑎𝑟 	

	

Samkvæmt	 aðfanga-	 og	 afurðatöflu	 kaupir	 iðnaður	 40	 dollara	 af	 framleiðslu	

landbúnaðar	 en	 heildarframleiðsla	 iðnaðar	 eru	 250	 dollarar.	 Tæknistuðullinn	 er	 þá	

40/250,	eða	0,16,	sem	túlka	má	sem	virði	aðfanga	frá	 landbúnaði	 í	dollurum	af	hverju	

dollaravirði	framleiðslu	iðnaðar.	Tæknistuðlum	afurðatöflu	er	síðan	raðað	í	fylki:		

𝐴 = 0,25 0,16
0,35 0,12 		

Fylki	tæknistuðla	er	dregið	frá	einingafylkinu	og	er	nýja	fylkið	táknað	með	𝐵.	

𝐵 = 𝐼 − 𝐴 = 	 0,75 −0,16
−0,35 0,88 	

Loks	er	andhverfa	B	fundin:	

𝐵aW = 	 1,46 0,26
0,58 1,24 	

Stökin	í	𝐵aW	má	túlka	sem	margföldunarstuðla,	𝛼JS,	sem	lýsa	því	hve	mikið	framleiðsla	

í	 atvinnugrein	 i	 eykst	þegar	eftirspurn	eftir	 framleiðslu	atvinnugreinar	 j	 eykst	um	eina	

einingu.	 Framleiðslumargfaldari	 tiltekinnar	 atvinnugreinar	 er	 samtala	 allra	

margföldunarstuðla	hennar	eða:		

𝛼S = 𝛼JS
F

JVW
	

Framleiðslumargfaldari	 iðnaðar	 er	 því	𝛼JðFCðGB = 1,5	 og	má	 túlka	hann	 sem	aukningu	

framleiðslu	í	hagkerfinu	þegar	eftirspurn	eftir	framleiðslu	iðnaðar	eykst	um	einn	dollara.		

Greiningin	takmarkast	við	svokallað	hlutajafnvægi	(e.	partial	equilibrium).	Ætlunin	er	

ekki	að	varpa	 ljósi	 á	áhrif	þess	að	 starfsemi	Keflavíkurflugvallar	 legðist	af	heldur	meta	

efnahagslega	 þýðingu	 flugvallarins.	 Niðurstöður	 hér	 á	 eftir	 ber	 því	 ekki	 að	 túlka	 sem	

samdrátt	í	framleiðslu	ef	flugrekstur	stöðvaðist.	Ef	Keflavíkurflugvöllur	væri	ekki	til	staðar	

hefði	 hagkerfið	 þróast	 með	 öðrum	 hætti	 og	 framleiðsluþættir	 nýttir	 annars	 staðar.	
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Greiningin	miðar	fremur	að	því	að	meta	þau	umsvif	sem	tengjast	Keflavíkurflugvelli	og	

áætla	efnahagslegt	vægi	hans	en	niðurstöður	eru	birtar	í	kafla	4.5.		

4.5 Niðurstöður	
Aðferðinni	 sem	 lýst	 var	 í	 kafla	 4.3	 var	 í	 meginatriðum	 fylgt	 við	 útleiðslu	

framleiðslumargfaldara	 fyrir	 flugrekstur	og	eru	niðurstöðurnar	birtar	 í	 töflum	9	og	10.	

Framleiðslumargfaldarar	 sýna	 hvernig	 heildareftirspurn	 í	 hagkerfinu	 breytist	 þegar	

eftirspurn	 í	 fluggeiranum	eykst	um	eina	krónu.	Þegar	aðeins	er	tekið	tillit	 til	beinna	og	

óbeinna	 áhrifa	 leiðir	 krónuaukning	 eftirspurnar	 í	 fluggeiranum	 til	 aukningar	 á	

heildareftirspurn	um	1,87	krónur.	Ef	líkaninu	er	nú	lokað	með	tilliti	til	heimilanna	sést	að	

heildaráhrifin	verða	2,85	krónur	við	hverja	krónuaukningu	 í	eftirspurn	eftir	 framleiðslu	

fluggeirans.		

Tafla	9:	Framleiðslumargfaldarar	flugreksturs.	

Áhrif	 Margfaldari	
Óbein	áhrif	 1,868	
Óbein	og	afleidd	áhrif	 2,847	

	

Til	þess	að	reikna	óbein	og	afleidd	áhrif	var	einni	 línu	og	dálki	bætt	við	aðfanga-	og	

afurðatöfluna	þar	sem	fram	komu	seld	aðföng	heimilanna	og	skipting	neyslu	þeirra	milli	

atvinnugreina.	 Þau	 aðföng	 sem	 heimilin	 selja	 framleiðslugreinum	 eru	 vinnustundir	 en	

notuð	voru	gögn	af	vefsíðu	Hagstofunnar	sem	sýna	laun	og	launatengd	gjöld	skipt	eftir	

atvinnugreinum.	 Tölur	 yfir	 einkaneyslu	 voru	 síðan	 notaðar	 til	 þess	 að	 finna	 neyslu	

heimilanna	 á	 afurðum	 ólíkra	 framleiðslugeira	 en	 þær	 voru	 einnig	 sóttar	 í	

ráðstöfunartöflur	Hagstofunnar	frá	árunum	2001-2003.			

Út	 frá	 vinnsluvirði	 fyrirtækja	 í	 flugrekstri	 og	 framleiðslumargföldurum	voru	 reiknuð	

bein,	óbein	og	afleidd	áhrif	alþjóðaflugreksturs.	Í	töflu	10	má	sjá	að	vinnsluvirði	fyrirtækja	

í	flugrekstri	nam	82.368	milljónum	króna,	sem	er	4,3%	af	samanlögðu	vinnsluvirði	allra	

atvinnugreina	sem	var	1.921.329	m.kr.	árið	2015.	Eftir	að	tekið	hefur	verið	tillit	til	óbeinna	

og	afleiddra	áhrifa	 leggur	alþjóðaflugrekstur	frá	Keflavíkurflugvelli	 í	heild	sinni	234.501	

m.kr.	 til	 hagkerfisins.	 Umsvif	 alþjóðaflugreksturs	 nema	 því	 um	 12%	 af	 samanlögðu	

vinnsluvirði	hagkerfisins	og	tæpum	11%	af	landsframleiðslu	en	hún	var	2.214.086	m.kr.	

árið	2015.			
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Tafla	10:	Heildaráhrif	flugreksturs	skipt	í	bein	og	óbein	og	afleidd	áhrif.	

M.kr.	 Alþjóðaflug	 Leigu-	og	fraktflug	 Flugvallarstarfsemi	 Samtals	
Bein	áhrif	 45.904	 15.293	 21.172	 82.368	
Óbein	og	afleidd	áhrif	 84.784	 28.245	 39.104	 152.133	
Heildaráhrif	 130.687	 43.538	 60.275	 234.501	
	

Flugrekstur	hefur	víðtæk	áhrif	á	 íslenskt	efnahagslíf	en	þau	áhrif	hafa	aukist	töluvert	á	

undanförnum	árum.	Niðurstöður	sambærilegrar	greiningar	Oxford	Economics	árið	2011	

á	 efnahagslegum	 áhrifum	 gáfu	 til	 kynna	 að	 flugrekstur	 standi	 undir	 6,6%	 af	

landsframleiðslu	(Oxford	Economics,	2011).	Fyrirtæki	í	flugþjónustu	reiða	sig	á	viðskipti	

við	önnur	 fyrirtæki	 sem	eru	 sjálf	 háð	viðskiptum	með	aðföng	við	enn	önnur	 fyrirtæki.	

Þannig	leiðir	aukin	eftirspurn	í	flugrekstri	til	margföldunaráhrifa.	Með	greiningunni	hér	að	

framan	er	reynt	að	fanga	þessi	áhrif	á	tengdar	greinar	með	því	sem	hér	eru	flokkuð	sem	

óbein	 og	 afleidd	 áhrif.	 Greining	 sem	 þessi	 tekur	 þó	 ekki	 tillit	 til	 fórnarkostnaðar	

framleiðsluþátta	 enda	 er	 ómögulegt	 að	 spá	 fyrir	 um	 framvindu	 sögunnar	 og	 hvernig	

hlutirnir	hefðu	þróast	ef	ekki	hefði	byggst	upp	flutningamiðja	í	Keflavík.		
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5 Hagræn	áhrif	Via	flugsins	

Fjöldi	 skiptifarþega	 sem	millilenda	 í	Keflavík	á	 leið	 sinni	 frá	Norður-Ameríku	 til	 Evrópu	

hefur	lengi	verið	eitt	helsta	sérkenni	flugvallarins.	Ísland	er	náttúruleg	flutningamiðja	og	

eru	 leiðakerfi	 Icelandair,	og	nú	nýlega	WOW	air,	byggð	 í	kringum	farþegaflutninga	yfir	

Norður-Atlantshafið	með	 viðkomu	 á	 Íslandi.	 Skiptifarþegar	 eru	 lykillinn	 að	 hagkvæmri	

nýtingu	 flugvéla	 en	 þeir	 eru	 fluttir	 til	 Keflavíkur	 frá	 Norður-Ameríku	 að	 morgni	 til,	

sameinast	þar	öðrum	farþegum,	og	fljúga	síðan	áleiðis	til	Evrópu.	Keflavíkurflugvöllur	er	

kjörinn	staður	til	millilendingar	fyrir	farþega	frá	Bandaríkjunum	sem	eru	á	leið	til	Evrópu	

en,	af	þeim	löndum	sem	þjónusta	skiptifarþega,	er	styst	milli	Norður-Ameríku	og	Íslands.		

	

Mynd	16:	Hlutfall	brottfarar-,	komu-	og	skiptifarþega	af	heildarfarþegum	sem	fara	um	
Keflavíkurflugvöll.23	

Farþegar	sem	fara	um	Keflavíkurflugvöll	eru	flokkaðir	í	brottfarar-,	komu-	og	skiptifarþega	

og	er	hlutfallið	í	hverjum	hópi	nokkuð	jafnt.	Hlutdeild	skiptifarþega	hefur	farið	vaxandi	

undanfarin	ár	en	samkvæmt	farþegaspá	Isavia	mun	árið	2017	hlutfall	þeirra	í	fyrsta	sinn	

																																																								
23	Heimild:	Isavia		
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vera	hærra	en	hlutfall	brottfarar-	og	komufarþega.	Ef	áform	WOW	air	og	Icelandair	ganga	

eftir	verður	hlutfall	skiptifarþega	orðið	46%	í	lok	ársins	2040	(Isavia,	2016d)		

	

Mynd	17:	Fjöldi	skiptifarþega	sem	fara	um	Keflavíkurflugvöll.24	

Skiptifarþegum	 hefur	 fjölgað	 gríðarlega	 en	 á	 síðasta	 ári	 jókst	 fjöldi	 þeirra	 um	 50%	

samanborið	við	40%	fjölgun	heildarfarþega.	Þrátt	fyrir	að	skiptifarþegar	staldri	stutt	við	

eru	 þeir	 ekki	 síður	 efnahagslega	mikilvægir.	 Þeir	 skapa	 aðeins	 3%	 færri	 störf	 en	 aðrir	

farþegar	og	stækka	markaðinn	fyrir	ýmsa	þjónustu	á	flugstöðinni	sjálfri	sem	hefur	tekjur	

af	komu	þeirra	(Intervista,	2015).	Þeir	auka	framboð	áfangastaða	frá	landinu	og	gefa	færi	

á	að	nýta	mannvirki	og	innviði	Keflavíkurflugvallar	betur	(Isavia,	2016a).	Í	kafla	5.1	verða	

efnahagsleg	 áhrif	 skiptifarþega	 áætluð	 út	 frá	 framleiðslumargföldurum	og	 vinnsluvirði	

fyrirtækja	í	flugrekstri.	Síðan	verða	tekjur	flugfélaga	af	þeim	reiknuð	út	frá	upplýsingum	

úr	 ársreikningum	og	 loks	 verða	áhrif	 þeirra	 á	 leiðakerfi	 Icelandair	metin	með	einföldu	

líkani.		

5.1 Efnahagsleg	áhrif	Via-flugsins		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 lagt	 mat	 á	 efnahagsleg	 áhrif	 Via-flugsins	 með	 því	 að	 áætla	

virðisaukann	sem	skiptifarþegarnir	skapa.	Með	því	að	nýta	margfaldarana	sem	reiknaðir	

																																																								
24	Heimild:	Isavia.	
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voru	í	kafla	4	er	hægt	að	finna	bein,	óbein	og	afleidd	áhrif	út	frá	virðisaukanum	og	reikna	

síðan	áhrif	skiptifarþega	á	hagkerfið	í	heild.		

Vinnsluvirði	 eða	 virðisauka	 er	 hægt	 að	 finna	 annars	 vegar	með	 því	 að	 draga	 keypt	

aðföng	frá	framleiddri	afurð	og	mæla	þannig	hreina	afurð,	hinsvegar	með	því	að	leggja	

saman	laun	og	hagnað	fyrir	skatta	(Oxford	Economics,	2011).	Báðar	aðferðir	eru	jafngildar	

og	verður	sú	leið	farin	hér	að	leggja	saman	laun	og	og	rekstrarafkomu	fyrir	skatta	(EBIT)	

úr	ársreikningum	Icelandair	og	WOW	air,	og	áætla	þann	hluta	sem	rekja	má	til	via-flugsins.	

Samanlagður	launakostnaður	og	EBIT	Icelandair	nam	35,04	ma.kr.	samkvæmt	ársreikningi	

Icelandair	ehf.	árið	2015.	Hjá	WOW	air	nam	samtala	launa	og	hagnaðar	fyrir	skatta	3,67	

ma.kr.	 árið	 2015	 og	 var	 því	 samanlagt	 vinnsluvirði	 flugfélaganna	 38,72	ma.kr.	 á	 árinu	

2015.		

Tafla	11:	Vinnsluvirði	íslensku	flugfélaganna.25	

Ma.kr.	 Laun	og	launatengd	gjöld	 EBIT	 Vinnsluvirði	
Icelandair	 22,20	 12,84	 35,04	
WOW	air	 2,21	 1,47	 3,67	
Samtals:		 	  38,72	
	

Gert	er	ráð	fyrir	að	hlutdeild	skiptifarþega	í	vinnsluvirði	sé	það	sama	og	vægi	þeirra	af	

farþegafjölda	flugfélaganna.	Hver	vél	er	skipuð	fullri	áhöfn	óháð	því	hvort	um	borð	séu	

skiptifarþegar	 eða	 ferðamenn	og	því	 er	 eðlilegt	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 launakostnaður	 á	

farþega	sé	nokkurn	veginn	sá	sami.	Hvað	flugfargjöld	varðar	eru	farþegar,	óháð	tegund,	

að	greiða	svipað	fargjald	fyrir	sambærilega	langan	fluglegg.	Sama	gildir	um	þjónustu	við	

farþega	meðan	á	flugi	stendur	en	kostnaður	er	sá	sami	yfir	alla	farþega	á	almennu	farrými	

(Aðalheiður	Kristinsdóttir,	verkefnastjóri	hjá	Icelandair,	munnleg	heimild,	tölvupóstur,	20.	

mars	 2017).	 Eini	 munurinn	 er	 sá	 að	 skiptifarþegar	 fljúga	 tvo	 flugleggi	 aðra	 leið,	 sem	

útskýrir	hvers	vegna	þeir	eru	tvítaldir,	á	meðan	farþegi	til	og	frá	Íslandi	flýgur	einn	fluglegg	

aðra	 leið.	 Því	 má	 ætla	 að	 hlutdeild	 skiptifarþega	 í	 vinnsluvirði	 flugfélaganna	 sé	

sambærilegur	og	hlutdeild	annarra	farþega.	

																																																								
25	Heimild:	Reiknað	út	frá	tölum	úr	ársreikningum	Icelandair	og	WOW	air	árið	2015.	
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Í	 dag	 eru	 skiptifarþegar	 um	helmingur	 allra	 farþega	 sem	 ferðast	með	 Icelandair	 en	

framan	af	sá	Icelandair	alfarið	um	rekstur	via-flugsins.	Á	þessu	hefur	orðið	mikil	breyting	

síðan	WOW	air	hóf	að	fljúga	til	Bandaríkjanna	árið	2015	og	nýta	bæði	íslensku	flugfélögin	

nú	Keflavík	sem	flughöfn	fyrir	tengiflug	milli	Norður-Ameríku	og	Evrópu.	WOW	air	gefur	

ekki	 upp	 nákvæmt	 hlutfall	 skiptifarþega	 en	 hægt	 er	 að	 áætla	 það	 út	 frá	 hlutdeild	

flugfélagsins	 í	heildarfjölda	farþega	um	Keflavíkurflugvöll	en	hún	var	rúmlega	15%	árið	

2015	(Túristi,	2017).	Ef	gert	er	ráð	fyrir	að	hlutdeild	WOW	air	sé	sú	sama	yfir	allar	tegundir	

farþega	má	áætla	að	15%	skiptifarþega	sem	fóru	um	Keflavíkurflugvöll	hafi	 flogið	með	

WOW	air.	Það	eru	um	220	þúsund	skiptifarþegar	en	heildarfarþegafjöldi	WOW	air	var	740	

þúsund.	Samkvæmt	þessum	útreikningum	var	hlutdeild	skiptifarþega	hjá	félaginu	því	um	

30%	árið	2015	og	miðast	hlutdeild	 skiptifarþega	 í	 vinnsluvirði	WOW	air	 við	það.	Vægi	

skiptifarþega	í	farþegahópi	Icelandair	er	gefið	upp	í	ársreikningum	félagsins	en	það	var	

49%	árið	2015.	Miðast	útreikningar	á	vinnsluvirði	Icelandair	sem	rekja	má	til	skiptifarþega	

við	það	hlutfall.		

Tafla	12:	Efnahagsleg	áhrif	skiptifarþega	sem	fóru	um	Keflavíkurflugvöll	árið	2015.	

Upphæðir	í	ma.kr.	 Skiptifarþegar	 Ferðamenn	og	farþegar	frá	Íslandi	 Samtals	
Bein	áhrif	 18,3	 20,4	 38,7	
Óbein	áhrif	 15,9	 17,7	 33,6	
Afleidd	áhrif	 17,9	 20,0	 37,9	
Heildaráhrif:		 52,0	 58,2	 110,2	
	

Vinnsluvirði	sem	rekstur	via-flugsins	skapar	var	síðan	notað	til	að	reikna	bein,	óbein	og	

afleidd	áhrif	skiptifarþega	á	 íslenskt	efnahagslíf	og	eru	niðurstöðurnar	birtar	 í	 töflu	12.	

Skiptifarþegar	Icelandair	og	WOW	air	leggja	með	beinum	hætti	um	18,3	milljarða	króna	

til	 íslensks	 efnahagslífs	 en	 til	 samanburðar	 leggja	 aðrir	 farþegar	 til	 um	 20,4	milljarða.	

Óbein	áhrif	skiptifarþega	eru	um	15,9	milljarðar	króna	en	afleidd	áhrif	um	17,9	milljarðar.	

Í	heildina	leggja	skiptifarþegar	um	52	milljarða	króna	til	hagkerfisins	sem	nemur	um	2,35%	

af	vergri	landsframleiðslu.		
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Tafla	13:	Efnahagsleg	áhrif	af	hverjum	skiptifarþega	sem	ferðast	með	íslensku	flugfélögunum.	

ISK		 Pr.	skiptifarþega	

Bein	áhrif	 12.475	

Óbein	áhrif		 10.828	

Afleidd	áhrif	 12.213	

Heildaráhrif	 35.516	

	

Samkvæmt	 farþegatölum	 frá	 Isavia	 fóru	1.464.878	 skiptifarþegar	um	Keflavíkurflugvöll	

árið	 2015.	 Í	 þeim	 tölum	 eru	 aðeins	 taldir	 skiptifarþegar	 sem	 ferðast	 með	 íslensku	

flugfélögunum	tveimur,	Icelandair	og	WOW	air,	en	ekki	farþegar	sem	para	sjálfir	tengiflug	

(e.	 self	 connect)	með	 öðrum	 flugfélögum.	 Samkvæmt	 útreikningum	 á	 efnahagslegum	

áhrifum	 skiptifarþega	 myndi	 hver	 viðbótarfarþegi	 auka	 heildarframleiðslu	 um	 35.516	

krónur.	 Gangi	 farþegaspár	 Isavia	 eftir	 mun	 fjölgun	 skiptifarþega	 milli	 ára	 því	 auka	

heildarframleiðslu	 í	 hagkerfinu	 um	 33,6	 milljarða	 en	 spáin	 gerir	 ráð	 fyrir	 aukningu	

skiptifarþega	um	tæpa	milljón	árið	2017	(Isavia,	2016c).	

5.2 Tekjur	af	skiptifarþegum		
Flugfélögin	gefa	ekki	upp	tekjur	af	skiptifarþegum	en	í	staðinn	verða	þær	áætlaðar	út	frá	

heildarfarþegatekjum,	 flugleiðum,	 sætanýtingu	 og	 öðrum	 upplýsingum	 sem	 eru	

aðgengilegar.	 Í	 ársreikningi	 Icelandair	 group	 kemur	 fram	 að	 heildarfarþegatekjur	 árið	

2016	hafi	numið	101	ma.	kr.	en	3,7	milljón	farþegar	ferðuðust	með	flugfélaginu	sama	ár.	

Útreikningar	hér	á	eftir	miða	að	því	að	áætla	hvernig	þessar	heildartekjur	skiptast	milli	

ólíkra	 flugleiða	 Icelandair.	 WOW	 air	 veitir	 ekki	 aðgang	 að	 þeim	 gögnum	 sem	

útreikningarnir	hér	á	eftir	krefjast	og	er	því	undanskilið.	

Samkvæmt	upplýsingum	 frá	 Icelandair	eru	 farþegar,	óháð	 tegund,	 að	greiða	 svipað	

fargjald	fyrir	sambærilega	langan	fluglegg.	Þannig	er	dýrara	að	fljúga	til	New	York	heldur	

en	Parísar	þar	sem	flugið	til	New	York	er	lengra	í	kílómetrum	talið.	Aðgreining	á	sér	hins	

vegar	stað	eftir	farrýmum	en	tekjur	af	farþegum	sem	fljúga	með	Saga	eða	Comfort	class	

eru	að	öllu	jöfnu	meiri	en	af	þeim	sem	ferðast	í	almennu	farrými.	Til	einföldunar	verður	

ekki	gerður	greinarmunur	á	þessum	þremur	farrýmum	þar	sem	mikill	meirihluti	farþega	

ferðast	á	almennu	farrými	og	munurinn	á	fargjöldum	milli	farrýma	liggur	ekki	fyrir.	Loks	
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eru	fargjöld	breytileg	eftir	því	hvenær	bókun	á	sér	stað	þannig	að	farþegi	sem	bókar	fyrr	

fær	 ódýrara	 fargjald	 en	 sá	 sem	 bókar	 nær	 brottför.	 Það	 verður	 þó	 ekki	 tekið	 tillit	 til	

mismunandi	fargjalda	eftir	dagsetningu	bókunar	enda	eru	slík	gögn	ekki	aðgengileg.			

Til	þess	að	gera	grein	fyrir	tekjum	af	hverjum	farþega	er	nauðsynlegt	að	skoða	lengd	

hvers	flugleggs	og	farþegafjöldann	sem	ferðast	eftir	þeim.	Stærstu	kostnaðarliðir	í	rekstri	

flugfélaga	eru	laun	og	olíugjöld	en	samkvæmt	ársskýrslu	Icelandair	námu	þessir	liðir	53%	

af	rekstrarkostnaði	(Icelandair,	2016).	Fargjöld	eru	því	verulega	háð	flugtíma	enda	þarf	að	

greiða	áhöfn	fyrir	fleiri	vinnustundir,	auk	þess	sem	vélin	eyðir	meira	bensíni	eftir	því	sem	

flugleggurinn	 lengist.	 Ef	 flogið	er	 til	Norður-Ameríku	bætist	 síðan	við	kostnaður	vegna	

næturgistingar	og	dagpeninga	áhafnar	en	 laun	og	 launatengd	gjöld	eru	um	þriðjungur	

rekstrarkostnaðar	hjá	Icelandair.		

Styst	er	á	áfangastaði	Icelandair	í	vestri	en	meðallengd	flugleggs	til	Evrópu	er	um	2200	

km.	Til	samanburðar	er	meðallengd	til	áfangastaða	 í	austri	um	5000	km	ef	 flogið	er	til	

Bandaríkjanna,	 en	 4400	 km	 til	 Kanada.26	 Leiðakerfi	 Icelandair	 samanstendur	 af	 42	

áfangastöðum,	þar	af	eru	24	í	Evrópu,	13	í	Bandaríkjunum	og	5	í	Kanada.	Aðra	tölfræði	

um	áfangastaði	og	 flugleiðir	 Icelandair	er	að	 finna	 í	 töflu	14.	 Icelandair	gefur	ekki	upp	

fjölda	farþega	eftir	áfangastöðum	en	hann	er	í	stað	áætlaður	út	frá	hlutfalli	flugferða	á	

hvern	áfangastað.	Sætanýting	er	misjöfn	eftir	flugum	en	þar	sem	Icelandair	gefur	aðeins	

upp	meðalsætanýtingu	yfir	öll	flug	er	gengið	út	frá	því	að	hún	sé	sú	sama	í	hverri	flugferð.		

Tafla	14:	Tölfræði	um	flugleiðir	Icelandair.27	

	 Evrópa	 Norður	Ameríka	

Fjöldi	flugferða	á	ári	 1740	 971	

Hlutfall	af	heildarflugum	 64%	 36%	

Áætlaður	fjöldi	farþega	 2.358.378	 1.316.083	

Meðalfluglengd	 2141	km	 4801	km	

Fjöldi	áfangastaða	 26	 16	

	

																																																								
26	Eigin	útreikningar	út	frá	áfangastöðum	Icelandair	árið	2016.		
27	Heimild:	Isavia	og	eigin	útreikningar.	



	

53	

Þó	 svo	 að	 fjöldi	 annarra	 þátta	 hafi	 áhrif	 á	 fargjöld,	 líkt	 og	 samkeppni	 frá	 öðrum	

flugfélögum	og	eftirspurn	eftir	flugi	á	tiltekinn	áfangastað,	þá	má	almennt	gera	ráð	fyrir	

því	að	flugmiði	frá	Keflavík	sé	dýrari	til	vesturs	en	til	austurs.	Þegar	fargjöld	á	áfangastaði	

Icelandair	voru	könnuð	kom	í	ljós	að	flugmiðar	til	Norður-Ameríku	voru	að	meðaltali	76%	

dýrari	en	til	Evrópu.28	Útreikningar	á	tekjum	af	hverjum	farþega	miðast	því	við	fluglengd	

til	Evrópu	samanborið	við	Norður-Ameríku	og	farþegum	þar	með	skipt	eftir	því	hvort	þeir	

eru	 að	 ferðast	 í	 austur	 eða	 vestur.	 Þannig	 eru	 tekjur	 af	 farþega	 sem	 ferðast	 til	

áfangastaðar	í	Norður-Ameríku	2,17	sinnum	hærri	en	af	farþega	sem	ferðast	til	Evrópu.	

Þetta	er	 vissulega	mikil	 einföldun,	en	 sökum	þess	hve	háð	 flugfargjöld	eru	 lengd	 flugs	

gefur	þetta	engu	að	síður	hugmynd	um	þær	farþegatekjur	sem	flug	á	ólíka	áfangastaði	

skila.	Niðurstöður	eru	birtar	í	töflu	15.	

	 Fargjaldatekjur	á	farþega	 Fargjaldatekjur	alls	
Evrópa	 18.901	ISK	 44.576.507.530	ISK	
Norður	Ameríka	 42.385	ISK	 55.781.611.902	ISK	

Tafla	15:	Tekjur	Icelandair	af	hverjum	farþega	sem	flýgur	til	Evrópu	annars	vegar	og	Norður-Ameríku	
hins	vegar.	

Þá	er	ekkert	að	vanbúnaði	að	áætla	tekjur	af	hverjum	skiptifarþega,	en	sem	áður	miðast	

útreikningar	 eingöngu	 við	 skiptifarþega	 Icelandair	 en	 ekki	 WOW	 air.	 Skiptifarþegar	

millilenda	í	Keflavík	á	leið	sinni	milli	Norður-Ameríku	og	Evrópu	og	fljúga	þar	af	leiðandi	

tvo	 flugleggi	 á	meðan	 aðrir	 farþegar	 fljúga	 einn	 fluglegg.	 Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	

Icelandair	deilast	skiptifarþegar	jafnt	á	Norður-Ameríkuflugin	og	Evrópuflugin	enda	eru	

það	heimsálfurnar	sem	via-flugið	tengir.	Samanlagt	nema	tekjur	af	tveimur	flugleggjum	

af	 leið	 yfir	 Atlanshafið	 61.773	 krónum	 og	 eru	 það	 því	 áætlaðar	 tekjur	 af	 hverjum	

skiptifarþega.	Þetta	er	þó	líklegast	ofmat	þar	sem	skiptifarþegar	greiða	að	jafnaði	lægri	

fargjöld	en	farþegar	á	leið	til	Íslands,	þar	sem	ódýrara	er	að	greiða	fyrir	tvo	flugleggi	í	stakri	

bókun	heldur	en	í	sitthvoru	lagi.29	Það	má	að	hluta	til	rekja	til		þess	að	þegar	þeir	kaupa	

tvö	flug	í	einni	bókun	spara	skiptifarþegar	sér	fastan	skatt	sem	leggst	á	hverja	bókun	hjá	

																																																								
28	Leitarvél	á	heimasíðu	Icelandair	var	notuð	til	að	kanna	miðaverð	til	allra	áfangastaða	á	sama	degi.	

Þetta	var	endurtekið	fyrir	7	ólíkar	dagsetningar	yfir	árið	2017	og	tekið	meðaltal	út	frá	öllum	áfangastöðum	
í	Evrópu	og	borið	saman	við	meðalfargjöld	til	Norður	Ameríku.		

29	 Þetta	 var	 athugað	með	því	 að	para	 saman	20	áfangastaði	 í	Norður-Ameríku	og	Evrópu	á	 leitarvél	
Icelandair	og	skoða	verðmun	ef	borgirnar	yrðu	paraðar	saman	í	sitt	hvorri	bókun.	Alltaf	var	ódýrara	að	taka	
tengiflug	heldur	en	að	bóka	flug	í	sitt	hvoru	lagi	en	verðmunurinn	var	þó	á	mjög	breiðu	bili.		
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Icelandair	 en	 einnig	 til	 þess	 að	meiri	 samkeppni	 er	 um	 Atlantshafsfarþega	 heldur	 en	

farþega	til	Íslands.	Sá	verðmunur	er	mjög	misjafn	eftir	því	hvaða	borgir	via-flugið	er	að	

tengja	saman.	

Hér	er	ekki	tekið	tillit	til	þess	að	fargjöld	skiptifarþega	fyrir	báða	flugleggi	eru	að	jafnaði	

lægri	 en	 ef	 flugin	 yrðu	 bókuð	 í	 sitthvoru	 lagi.	 Verðmunur	 er	mismikill	 eftir	 því	 hvaða	

áfangastaði	 er	 verið	 að	 tengja	 saman	 og	 í	 sumum	 tilfellum	 nemur	 hann	 aðeins	 þeim	

opinberu	gjöldum	sem	leggjast	á	fargjöld	Icelandair.	Þennan	verðmun	er	að	hluta	til	hægt	

að	skýra	með	því	að	við	hverja	bókun	hjá	Icelandair	leggjast	3.190	krónur	við	fargjaldið	en	

þar	sem	skiptifarþegar	greiða	fyrir	tvö	flug	 í	einni	bókun	 leggst	þetta	gjald	aðeins	einu	

sinni	á	fargjöldin	þeirra.	Ef	flugin	eru	aftur	á	móti	keypt	í	sitthvorri	bókuninni	leggst	þetta	

gjald	hins	vegar	á	báðar	bókanir.		

5.3 Áhrif	skiptifarþega	á	leiðakerfi	Icelandair	
Ein	mikilvægustu	hagrænu	áhrif	skiptifarþega	eru	bættar	flugsamgöngur	vegna	aukinna	

tenginga	 frá	 landinu.	 Via-flugið	 stækkar	markaðinn	með	því	 að	para	 saman	eftirspurn	

ólíkra	 farþega	 í	eina	tengihöfn	og	gerir	 flugfélögum	kleift	að	halda	úti	áætlunarflugi	 til	

áfangastaða	 sem	 væri	 annars	 ekki	 arðbært	 að	 fljúga	 til	 (Isavia,	 2016a).	 Samkvæmt	

skýrslunni	 The	 economic	 impact	 of	 hub	 airports,	 sem	 gefin	 var	 út	 af	 breska	

viðskiptaráðinu,	 er	 hægt	 að	 áætla	 aukna	 tengingu	 vegna	 skiptifarþega	 út	 frá	 hlutfalli	

þeirra	af	heildarfarþegum	(The	British	Chamber	of	Commerce,	2009).	Ef	þetta	er	yfirfært	

á	 Keflavíkurflugvöll	 auka	 skiptifarþegar	 fjölda	 áfangastaða	 um	 rúmlega	 þriðjung	 en	

hlutfall	skiptifarþega	af	heildarfarþegum	var	32,2%	árið	2016.	Skiptifarþegar	auka	þannig	

úrval	áfangastaða	frá	Keflavíkurflugvelli	sem	íslensk	heimili	og	fyrirtæki	njóta	góðs	af.	

Til	þess	að	skýra	betur	þau	áhrif	sem	skiptifarþegar	hafa	á	framboð	áfangastaða	verður	

hér	sett	upp	einfalt	líkan	til	þess	að	áætla	hvaða	áfangastöðum	er	í	raun	haldið	uppi	af	

via-flugumferðinni.	 Tilgangurinn	 er	 að	 kanna	 hvaða	 áfangastaðir	 myndu	 detta	 út	 úr	

leiðakerfi	flugfélaganna	ef	skiptifarþega	nyti	ekki	við.	Líkanið	sem	notast	verður	við	byggir	

á	 svipaðri	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 fyrir	 London	 Heathrow	 í	 fyrrnefndri	 skýrslu	 breska	

viðskiptaráðsins.	

Eftir	því	sem	flugleið	er	háðari	skiptifarþegum,	þeim	mun	líklegri	er	hún	til	að	detta	úr	

leiðakerfi	 ef	 flugfélögin	 þyrftu	 að	 treysta	 eingöngu	 á	 heimamarkað	 og	 eftirspurn	

ferðamanna	 til	 Íslands.	 Skiptifarþegar	voru	að	meðaltali	helmingur	þeirra	 farþega	 sem	
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flugu	 með	 Icelandair	 árið	 2016	 en	 ekki	 eru	 veittar	 upplýsingar	 um	 hlutföll	 eftir	

áfangastöðum.	 Í	 staðinn	 verður	 hlutfall	 skiptifarþega	 eftir	 flugleið	 áætlað	 út	 frá	

eftirfarandi	skilyrðum:		

Ø Stærð	heimamarkaðar.		

Ø Samkeppni.		

Ø Fjöldi	Íslendinga	búsettir	í	landinu.	

Ø Hvenær	flug	á	áfangastað	hófst.		

	

Hár	íbúafjöldi	í	kringum	tiltekinn	flugvöll	stækkar	markaðinn	fyrir	flug	og	ef	samkeppni	

frá	öðrum	flugfélögum	er	lítil	mætti	ætla	að	hlutfall	skiptifarþega	frá	slíkum	áfangastöðum	

sé	hærra.	Harðari	samkeppni	milli	fyrirtækja	um	Atlanshafsflugið	myndi	líklegast	draga	úr	

fjölda	skiptifarþega	sem	kjósa	að	fljúga	með	Icelandair	og	á	þetta	við	um	stórar	flugmiðjur	

á	borð	við	Schiphol	 í	Amsterdam	og	JFK	 í	New	York.	Sama	gildir	ef	hlutfallslega	margir	

Íslendingar	eru	búsettir	í	viðkomandi	landi,	en	þá	má	ætla	að	flugleiðin	sé	vinsæl	meðal	

heimamanna,	 sem	 aftur	 myndi	 lækka	 hlutdeild	 skiptifarþega.	 Er	 hér	 einkum	 átt	 við	

áfangastaði	á	Norðurlöndunum	þar	 sem	stærstur	hluti	 Íslendinga	erlendis	er	búsettur.	

Loks	hefur	 fjölgun	 farþega,	og	þá	einkum	skiptifarþega,	undanfarin	 ár	bætt	 við	nýjum	

áfangastöðum	sem	áður	þótti	ekki	arðbært	að	 fljúga	 til.	Má	því	ætla	að	 flugleiðir	 sem	

bættust	við	eftir	að	fjölgun	skiptifarþega	tók	á	rás	sé	að	miklu	 leyti	háð	via-fluginu,	þó	

fjölgun	ferðamanna	spili	vissulega	líka	stóran	þátt	í	auknu	framboði	áfangastaða.		

Hver	áfangastaður	í	leiðakerfi	Icelandair	var	skoðaður	út	frá	þessum	fjórum	skilyrðum	

til	að	ákvarða	hvaða	 flugleiðir	hafa	hæsta	hlutfall	 skiptifarþega.	Hafa	verður	 í	huga	að	

þetta	er	aðeins	nálgun	á	hlutdeild	skiptifarþega	milli	áfangastaða	þar	sem	miðað	er	við	

uppgefið	 meðaltal	 frá	 Icelandair	 en	 það	 er	 50%	 yfir	 öll	 flug.	 Farþegafjöldi	 eftir	

áfangastöðum	var	áætlaður	út	frá	tíðni	fluga	til	tiltekinnar	borgar,	meðalstærð	flugvélar	

og	meðalsætanýtingu	hjá	 Icelandair.	Út	 frá	 farþegafjölda	og	hlutfalli	 skiptifarþega	eftir	

áfangastöðum	er	áætlað	hve	margar	vélar	er	hægt	að	fylla	af	eingöngu	farþegum	sem	

ferðast	til	og	frá	Íslandi.	(e.	point	to	point	passengers)	Niðurstöðurnar	eru	birtar	í	töflu	16	

en	hún	sýnir	aðeins	þá	áfangastaði	sem	hafa	hæsta	hlutfall	skiptifarþega.	Án	skiptifarþega	

væri	ekki	mögulegt	að	halda	úti	vikulegu	flugi	til	þeirra	áfangastaða	sem	taldir	eru	upp	í	

töflunni.	Mánaðarlega	 væri	 hins	 vegar	 hægt	 að	 fylla	 a.m.k.	 eina	 vél	 til	 sex	 af	 þessum	
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áfangastöðum	þ.e.	til	Edmont,	Toronto,	Denver,	Minneapolis,	Hamborgar	og	Zürich,	hinir	

myndu	að	öllum	líkindum	detta	alveg	út	úr	leiðakerfinu.	Niðurstöður	líkansins	passa	vel	

við	þær	upplýsingar	sem	fengnar	voru	frá	Icelandair	en	forsvarsmenn	þeirra	töldu	líklegt	

að	flestir	áfangastaðir	í	Norður-Ameríku	myndu	detta	út	úr	leiðakerfinu,	sem	og	nýlegir	

áfangastaðir	í	Evrópu.			

Tafla	16:	Áfangastaðir	með	hæsta	hlutfall	skiptifarþega.	Síðustu	tveir	dálkar	sýna	hve	margar	vélar	að	
meðaltali	væri	hægt	að	fylla	vikulega	og	mánaðarlega	án	skiptifarþega.	

Áfangastaðir	 Fjöldi	

fluga	á	ári	

Farþegar	

á	ári	

Áætlað	

hlutfall	

skiptifarþega	

Vél	án	

skiptifarþega	

vikulega	

Vél	án	

skiptifarþega	

mánaðarlega	

Edmont	 55	 8389	 65%	 0,3	 1,3	

Montreal	 16	 2440	 65%	 0,1	 0,4	

Halifax	 12	 1830	 60%	 0,1	 0,3	

Vancouver	 15	 2288	 60%	 0,1	 0,4	

Toronto	 113	 17235	 60%	 0,7	 3,1	

Anchorage	 10	 1525	 60%	 0,1	 0,3	

Denver	 83	 12659	 60%	 0,5	 2,3	

Portland	 33	 5033	 60%	 0,2	 0,9	

Philadelphia	 16	 2440	 60%	 0,1	 0,4	

Tampa	 8	 1220	 55%	 0,1	 0,2	

Seattle		 106	 16167	 55%	 0,8	 3,3	

Minneapolis	 63	 9609	 55%	 0,4	 1,9	

Genf	 16	 2440	 50%	 0,1	 0,5	

Hamborg	 39	 5948	 50%	 0,3	 1,3	

Zürich	 41	 6253	 50%	 0,3	 1,4	

	

Án	skiptifarþega	myndi	draga	verulega	úr	tíðni	flugferða	og	árstíðarsveiflur	í	flugi	til	og	frá	

landinu	myndu	aukast.	Í	dag	er	leiðakerfi	Icelandair	þannig	háttað	að	í	stað	þess	að	fljúga	

á	áfangastað	einu	sinni	í	mánuði	allt	árið	um	kring,	er	í	staðinn	flogið	nokkrum	sinnum	í	
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mánuði	 yfir	 ákveðið	 tímabil	 þegar	 eftirspurn	 er	 mest.	 Oftast	 er	 þetta	 í	 kringum	

sumarmánuðina	og	því	er	framboð	áfangastaða	minna	yfir	veturinn	þegar	færri	kjósa	að	

ferðast.	Þetta	þýðir	að	án	skiptifarþega	yrði	eingöngu	flogið	til	stærstu	áfangastaða	allan	

ársins	 hring	 en	 aðrir	 áfangastaðir	 væru	 annaðhvort	 árstíðarbundnir	 eða	 dyttu	 úr	

leiðakerfinu.	Ef	miðað	er	við	að	hægt	sé	að	fylla	að	lágmarki	eina	vél	af	farþegum	til	og	frá	

Íslandi	 vikulega	 myndi	 heilsársflugleiðum	 fækka	 úr	 22	 í	 8.	 Tafla	 17	 sýnir	 hvaða	

áfangastaðir	eru	líklegastir	til	að	vera	áfram	í	leiðakerfi	Icelandair	allt	árið	án	skiptifarþega.		

Tafla	17:	Áfangastaðir	sem	hægt	væri	að	halda	uppi	áætlunarflugi	til	án	skiptifarþega.	

Áfangastaðir	 Fjöldi	

fluga	á	ári	

Farþegar	

á	ári	

Hlutfall	

skiptifarþega	

Vél	án	

skiptifarþega	

vikulega	

Vél	án	

skiptifarþega	

mánaðarlega	

Kaupmannahöfn	 233	 35537	 35%	 2,4	 10,3	

London	(LHR)	 167	 25471	 50%	 1,3	 5,7	

Stokkhólmur	 129	 19675	 40%	 1,2	 5,3	

Osló	 124	 18912	 40%	 1,2	 5,1	

Amsterdam	 113	 17235	 45%	 1,0	 4,2	

Helsinki	 119	 18150	 40%	 1,1	 4,9	

New	York	(JFK)	 116	 17692	 45%	 1,0	 4,4	

París	(CDG)	 115	 17540	 45%	 1,0	 4,3	

	

Ef	miðað	er	 við	 að	þeir	 áfangastaðir	 sem	ekki	 er	hægt	 að	 fylla	 vél	mánaðarlega	 til	 án	

skiptifarþega	detti	úr	leiðakerfinu,	myndi	áfangastöðum	Icelandair	fækka	úr	42	í	28.		

Til	 þess	 að	 geta	 boðið	 upp	 á	mikið	 úrval	 áfangastaða	 og	 háa	 tíðni	 brottfara	 þurfa	

flutningamiðjur	því	að	reiða	sig	á	komu	skiptifarþega	en	sem	dæmi	var	hlutdeild	þeirra	

30%	 af	 farþegum	 Heathrow	 og	 38%	 á	 Schiphol.	 Skiptifarþegarnir	 sem	 fara	 um	

Keflavíkurflugvöll	 gera	 Íslendingum	 þannig	 kleift	 að	 ferðast	 til	 fleiri	 áfangastaða	 með	

hærri	tíðni	en	væri	hægt	ef	flugfélögin	reiddu	sig	eingöngu	á	heimamarkað.	Felur	þetta	í	

sér	gríðarlegan	ábata	fyrir	 íslensk	heimili	og	fyrirtæki	en	fyrir	svo	litla	og	landfræðilega	

einangraða	þjóð	væri	ómögulegt	að	halda	uppi	fjölbreyttu	leiðakerfi	ein	og	óstudd.		
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6 Niðurstöður	og	umræða	

Þróun	flutningamiðju	á	Íslandi	má	lýsa	með	hringrásarferli	sem	nærist	á	fjölgun	farþega	

og	leiðir	til	vaxandi	stærðarhagkvæmni	í	flugrekstri	vegna	netáhrifa	(e.	network	effect).	

Frá	 sjónarhóli	 farþega	 skilar	 ofangreint	 hringrásarferli	 bæði	 lægri	 flugfargjöldum	 og	

auknum	ferðamöguleikum,	eins	og	farið	er	yfir	hér	að	ofan.	Stærðarhagkvæmni	skapast	

einnig	 vegna	 bættrar	 nýtingar	 innviða	 þegar	 fastur	 kostnaður	 dreifist	 á	 fleiri	 einingar.	

Stærri	 farþegahópur	 sem	 fer	 um	 Keflavíkurflugvöll	 lækkar	 þannig	 meðalkostnað	 af	

ferðum	Íslendinga	með	því	að	dreifa	föstum	kostnaði	mannvirkja	og	innviða	á	fleiri	herðar.		

Flutningamiðjur	reiða	sig	á	hátt	hlutfall	skiptifarþega	til	þess	að	geta	haldið	uppi	stóru	

og	 útbreiddu	 leiðakerfi.	 Flugrekstur	 einkennist	 af	 háum	 föstum	 kostnaði,	 því	 þarf	

ákveðinn	lágmarksfjölda	farþega	til	þess	að	geta	boðið	upp	á	tíðar	flugferðir	og	fjölbreytt	

úrval	áfangastaða.	Þar	sem	allar	flugleiðir	eru	tengdar	gegnum	eina	miðstöð	er	hægt	að	

stækka	markaðinn	umfram	 innlenda	eftirspurn	með	því	að	sameina	 farþega	úr	ólíkum	

áttum.	Skiptifarþegar,	ferðamenn	og	íslenskir	farþegar	mætast	allir	á	flutningamiðjunni	

og	samnýta	vélar	sem	fara	þaðan	en	með	slíku	fyrirkomulagi	næst	hámarksnýting	sæta	í	

hverri	ferð.	Niðurstöður	í	kafla	5.3	sýndu	að	stórum	hluta	leiðakerfis	Icelandair	er	í	raun	

haldið	uppi	af	skiptifarþegum.	Ef	ekki	væri	fyrir	via-flugið	er	líklegt	að	aðeins	yrði	flogið	

beint	til	átta	áfangastaða	allt	árið	auk	þess	sem	árstíðarsveiflur	 í	fluginu	myndu	aukast	

mikið.	 Skiptifarþegar	 eru	 þannig	 í	 lykilhlutverki	 við	 að	 bæta	 flugsamgöngur	 til	 og	 frá	

landinu	 og	 gera	 Íslendingum	 kleift	 að	 ferðast	með	 beinu	 flugi	 til	 fleiri	 áfangastaði	 en	

heimamarkaður	einn	og	sér	gæti	staðið	undir.		

Vöxtur	flutningamiðjunnar	á	Keflavíkurflugvelli	hefur	verið	ör.	Íslensku	flugfélögin	hafa	

stækkað	leiðakerfi	sín	og	sífellt	fleiri	erlend	flugfélög	eru	farin	að	sjá	hag	sinn	í	því	að	halda	

uppi	 áætlunarflugi	 héðan.	 Vaxandi	 samkeppni	 um	 flugleiðir	 frá	 landinu	 og	 fleiri	

valmöguleikar	íslenskra	flugfarþega	skapar	þjóðhagslegan	ábata	og	telst	til	að	mynda	vera	

einn	 helsti	 ávinningur	 þjóða	 af	 utanríkisviðskiptum	 (Helpman	 og	 Krugman,	 1985).	

Ennfremur	hefur	vaxandi	samkeppni	og	stærðarhagræði	sem	fylgir	aukinni	umferð	þrýst	

á	um	lækkun	flugfargjalda,	en	þau	hafa	fallið	um	40%	að	raunvirði	á	síðustu	fjórum	árum.	

Flutningamiðjan	og	þeir	hagrænu	kraftar	sem	drífa	hana	áfram	eru	enn	mjög	sterkir	og	

flest	 bendir	 til	 þess	 að	 hraður	 vöxtur	 undanfarin	 misseri	 haldi	 áfram.	 Á	 einhverjum	
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tímapunkti	má	þó	vænta	þess	að	vöxtur	í	flug-	og	ferðaþjónustu	nái	hér	jafnvægi	og	verði	

í	samræmi	við	vöxt	á	heimsvísu.		

Fyrirtæki	 í	 flugrekstri	eru	háð	aðföngum	og	þjónustu	 frá	öðrum	atvinnugreinum.	Ef	

eftirspurn	 í	 fluginu	eykst	smitast	það	yfir	 í	aðfangakeðju	 flugrekstrar	og	kemur	af	 stað	

margföldunaráhrifum.	 Niðurstaða	 greiningar	 á	 efnahagslegum	 áhrifum	

Keflavíkurflugvallar	var	sú	að	hann	standi	að	baki	11%	af	landsframleiðslu	þegar	tekið	er	

tillit	til	beinna,	óbeinna	og	afleiddra	áhrifa.	Flugrekstur	er	umfangsmikil	atvinnugrein	og	

hefur	aukin	eftirspurn	eftir	framleiðslu	hennar	því	víðtæk	áhrif	á	íslenskt	efnahagslíf.		

Mikil	tækifæri	eru	fólgin	í	myndun	flutningamiðju	hér	á	landi	og	því	vaknar	eðlilega	sú	

spurning	hvernig	Íslendingar	eigi	að	vinna	málið	áfram.	Ódýr	fargjöld	og	fleiri	tengingar	

nýtast	ekki	aðeins	Íslendingum	heldur	einnig	þeim	erlendu	farþegum	sem	hingað	koma.	

Þetta	umhverfi	ýtir	enn	frekar	undir	fjölgun	ferðamanna	sem	getur	hæglega	orðið	umfram	

þanþol	þjóðfélagsins.	Íslendingar	eru	smáþjóð	og	innviðir	landsins	í	samræmi	við	það.	Nú	

þegar	fjöldi	ferðamanna	nálgast	tvær	milljónir	á	ári	er	ljóst	að	sá	þjóðhagslegi	ábati	sem	

fæst	af	bættri	nýtingu	innviða	fer	dvínandi.		

Þegar	innviðir	nálgast	fulla	nýtingu	fara	nýir	ferðamenn	að	valda	þeim	sem	fyrir	eru	

auknum	 kostnaði	með	 biðröðum	 og	 örtröð,	 líkt	 og	myndast	 nú	 á	 Keflavíkurflugvelli	 á	

álagstímum.	Íslendingar	standa	nú	frammi	fyrir	því	að	þurfa	að	taka	ákvarðanir	um	hvort	

fjárfesta	eigi	í	vegum	og	samgöngumannvirkjum	til	þess	að	bregðast	við	auknum	ágangi	

ferðamanna.	 Ferðamannastraumurinn	 er	 enn	 árstíðarbundinn	 þó	 tekist	 hafi	 að	 fjölga	

heimsóknum	töluvert	yfir	vetrartímann,	en	að	byggja	upp	fjármagnsstofn	sem	er	aðeins	

fullnýttur	 í	 nokkra	 mánuði	 á	 ári	 getur	 ekki	 verið	 hagkvæmt.	 Hámörkun	 arðsemi	

fjárfestinga	hlýtur	að	felast	í	því	að	ná	góðri	og	jafnri	nýtingu	þeirra	yfir	allt	árið.	Ef	greiða	

á	fyrir	vexti	ferðamanna	með	stórum	fjármagnsfrekum	fjárfestingum	þarf	einnig	að	huga	

að	 áhrifum	 aukins	 ágangs	 á	 náttúruna	 sem	 er	 helsta	 aðdráttarafl	 landsins.	 Afskipti	

stjórnvalda	 af	 greininni	 ættu	 því	 fyrst	 og	 fremst	 að	 miða	 að	 því	 að	 samtvinna	 þessi	

markmið	 og	 höfundur	 leggur	 til	 að	 það	 verði	 gert	 með	 því	 að	 efla	 Ísland	 sem	

flutningamiðju	með	áherslu	á	via-flugið.		

Árstíðarsveiflur	í	fluginu	eru	enn	miklar,	nokkuð	sem	dregur	úr	framleiðni	fjármagns	

utan	álagstíma.	Skiptifarþegar	dreifa	álaginu	 jafnara	yfir	árið	og	með	því	að	fella	niður	

flugvallargjöld,	sem	nú	eru	lögð	á	skiptifarþega	yfir	vetrartímann,	væri	hægt	að	hvetja	þá	
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til	að	millilenda	á	Íslandi	utan	álagstíma.	Samkeppni	um	Atlantshafsflugið	er	hörð	og	því	

er	miklvægt	að	stjórnvöld	verðleggi	ekki	Ísland	út	af	markaðnum	með	skattlagningu	og	

öðrum	sambærilegum	gjöldum.	 Í	 staðinn	ætti	 að	 koma	upp	hvatakerfi	 sem	myndi	 ýta	

undir	 þróun	 Íslands	 sem	 flutningamiðju	 en	 sem	 dæmi	 væri	 hægt	 að	 gefa	 þeim	

flugfélögum,	 þar	 sem	 hlutdeild	 skiptifarþega	 er	 yfir	 ákveðnu	 marki,	 afslátt	 af	

lendingargjöldum.	Einnig	væri	hægt	að	niðurgreiða	fargjöld	skiptifarþega	með	því	að	gefa	

þeim	sem	bóka	tvo	flugleggi	yfir	Atlanshafið	með	viðkomu	á	Íslandi	enn	frekari	afslátt.		

Kosturinn	við	að	einblína	á	þjónustu	við	skiptifarþega	er	sá	að	þeir	stækka	markaðinn	

fyrir	 flugþjónustu	 án	 þess	 að	 auka	 átroðning	 á	 landið	 eða	 félagslega	 innviði.	 Þannig	

sameina	 skiptifarþegar	 markmið	 um	 að	 auka	 framleiðni	 fjármagns	 sem	 lagt	 er	 til	

flugreksturs	 og	 vernda	 náttúruna	 gegn	 ágangi	 ferðamanna.	 Uppbygging	 á	

Keflavíkurflugvelli	ætti	því	fyrst	og	fremst	að	snúa	að	því	að	gera	Ísland	að	ákjósanlegum	

stað	til	að	millilenda	á,	frekar	en	að	greiða	leiðina	fyrir	ferðamönnum.		
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7 Lokaorð	

Umsvif	Keflavíkurflugvallar	hafa	stóraukist	á	síðastliðnum	árum.	Farþegum	hefur	fjölgað	

gríðarlega	og	aldrei	hafa	fleiri	flugfélög	haldið	uppi	áætlunarflugi	frá	landinu.	Íslendingar	

njóta	 góðs	 af	 vaxandi	 samkeppni	 um	 flugleiðir	 en	 fargjöld	 hafa	 lækkað	 um	 40%	 að	

raunvirði	auk	þess	 sem	úrval	áfangastaða	hefur	aukist	verulega	á	undanförnum	árum.	

Þessari	þróun	var	lýst	með	sjálfbæru	hringrásarferli	sem	nærist	á	fjölgun	farþega	sem	fara	

um	Keflavíkurflugvöll	og	rekur	áfram	vöxt	hans	sem	flutningamiðja.	Flugrekstur	býr	nú	við	

vaxandi	stærðarhagkvæmni	þar	sem	kostnaður	af	fjármagnsfrekum	flugrekstri	dreifist	á	

fleiri	 einingar	 þegar	 farþegum	 um	 Keflavíkurflugvöll	 fjölgar.	 Erlendir	 farþegar	 lækka	

þannig	kostnað	Íslendinga	af	því	að	fljúga	sjálfir,	auk	þess	sem	betri	nýting	mannvirkja	og	

innviða	skilar	sér	í	auknum	þjóðhagslegum	ábata.		

Ísland	hefur	landfræðilega	yfirburði	sem	flutningamiðja	og	ljóst	er	að	gríðarlegur	ábati	

er	fólginn	í	því	að	hafa	aðgang	að	slíkri	miðju.	Vaxandi	áhyggjur	eru	af	fjölgun	ferðamanna	

og	 spurningar	 hafa	 vaknað	 hvort	 álag	 á	 vinsælustu	 áfangastaði	 sé	 nú	 þegar	 yfir	

þolmörkum.	Með	því	að	stækka	hlutdeild	skiptifarþega	af	þeim	farþegum	sem	fara	um	

Keflavíkurflugvöll	er	hægt	að	auka	framboð	áfangastaða	frá	landinu	án	þess	að	auka	álagið	

á	 ferðaþjónustuna.	Miklir	möguleikar	eru	 fólgnir	 í	 Keflavíkurflugvelli	 sem	 tengihöfn	og	

með	því	að	einblína	á	skiptifarþega	getur	flugvöllurinn	haldið	áfram	að	dafna	sem	slík	án	

þess	að	náttúran	þurfi	að	gjalda	fyrir.	Framtíðaráform	í	íslenskum	flugrekstri	ættu	því	fyrst	

og	 fremst	 að	 snúa	 að	 því	 að	 efla	 Keflavíkurflugvöll	 sem	 áningarstað	 og	 styrkja	 stöðu	

landsins	sem	miðstöð	flugs	í	Norður-Atlantshafi.		
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Viðauki	1	–	Aðfanga-	og	afurðagreining	

Útskýringar	á	útleiðslu	 framleiðslumargfaldara	með	aðfanga-	og	afurðatöflum	byggir	á	

viðauka	sem	notaður	var	í	skýrslu	Hagfræðistofnunar	frá	2005,	flug	og	ferðaþjónusta	á	

Íslandi.		

Í	 aðfanga-	 og	 afurðatöflum	 er	 hægt	 að	 sjá	 milligreinaviðskipti	 allra	 atvinnugreina	 í	

hagkerfinu.	Svokallaðir	Leontief	stuðlar	segja	til	um	hlutfall	aðfanga	frá	einni	atvinnugrein	

í	framleiðslu	annarrar	en	þeir	eru	táknaðir	á	eftirfarandi	hátt:		

	

Leontief	stuðlarnir	gera	ráð	fyrir	fastri	skalahagkvæmni	og	því	er	hægt	að	umskrifa	jöfnu	

1	á	eftirfarandi	hátt:		

	

Jöfnukerfið	 lýsir	 milligreinaviðskiptum	 hagkerfisins.	 Með	 því	 að	 einangra	 endanlega	

eftirspurn	sem	er	táknuð	með	f	fæst	eftirfarandi	kerfi:		

	

	

Hægt	er	að	setja	þetta	jöfnukerfi	upp	á	fylkjaformi:		
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Drögum	nú	fylki	A	frá	einingafylkinu	sem	skilgreint	er	sem	I:		

	

Þetta	getum	við	síðan	táknað	með	eftirfarandi	jöfnu:		

	

Leysum	þessa	jöfnu	með	því	að	finna	andhverfu	(I-A)	og	skilgreinum	við	hana	sem	L		

= 𝐿f	

Nú	er	hægt	að	skilgreina	jöfnukerfið	á	ný	sem:		

	

Með	einfaldri	diffrun	er	hægt	að	finna	margföldunarstuðla	atvinnugreina:	

	

Þessari	aðferð	var	í	meginatriðum	beitt	við	útleiðslu	framleiðslumargfaldara	í	kafla	4.	

Áhugasömum	er	bent	á	skýrslu	Hagfræðistofnunar	frá	2005	sem	og	Blair	og	Miller	

(2009)	Input-output	analysis:	Foundations	and	extensions	en	aðferðafræðin	sem	hér	er	

notuð	er	að	mestu	byggð	á	þessum	ritum.		


